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Exma. Sra
lara Braga Miranda
Prefeita Municipal

Assunto: Solicitação de aquisição de material Permanente.

Ao cumprímentar, viemos através deste solicitar de V.S.a a viabilização de
aquisição de material Permanente. Os itens necessitam ser adquiridos constituem itens

de necessidade para o pleno funcionamento das atividades da Secretaria de
Administração e seus departamentos, portanto, torna-se imprescindível a compra dos

itens relacionados a seguir:
ITEM DESCRTÇAO QUANT

ARMARIO EM AÇO COM DUAS PORTAS. Com 4 prateleiras internas reforçadas,

reguláveis portas de abrir com maçaneta e chaves. Sistema de fechamento nas

extremidades da porta por meio de varão conectado à fechadura tipo Yale ou à maçaneta.

Com 2 chaves. Em chapa de aço tratada com antiferrugens por fosforização e pintura epóxi-
pó por processo eletrostático Tamanho aproximado Altura 1,98m x Largura 0,90m x

ProÍundidade 0,40m

30

2

ARQUIVO FICHARIO para pasta suspensa em aço com 4 gavetas telescópicas e chaves,

confeccionado em chapa bitola 26 mm, medidas aproximadas 1,33m x 0,47m x 0,70m. Com

pintura epóxi e tratamento antiíerrugem. Cor: cinza claro
15

3

BAL O DE ESCRIT RIO MULTIUSO nas medidas aproximadas 0,90m x 0,45m x 0,75m

composto por 2 prateleiras internas. Tampo confeccionado em MDF 25 mm revestido na

face superior em laminado melamínico e demais bordas em fita de PVC de no mínimo 2 mm

de espessura. Estrutura confeccionada em MDF 15 mm revestido em ambas as íaces em

laminado melamínico texturizado com acabamento nas bordas em fita de PVC 1mm. Duas

portas de abrir com chave confeccionado em MDF 15 mm revestido em ambas as Íaces em

laminado melamínico texturizado com acabamento nas bordas em fita de PVC 1mm, 4

dobradiças 90'de pressão e 02 puxadores tipo alÇa em polipropileno injetado e 02

fechaduras com chave e cópia chave. Cores: branco, maríim, azul ou cinza

12

BEBEDOURO INDUSTRIAL com 2 saídas e capacidade para 25 litros todo em aÇo inox

3Q4,110-220v, com compressor de 'l16 e 60hz e com gás ecológico 1134 a (atende 40
pessoas) - igual ou melhor a marca kirsten modelo kse 25

12

BEBEDOURO INDUSTRIAL com 2 saídas inox capacidade para 50 litros todo em aço inox

304,110-220v, com compressor de 1/6 e 60hz e com gás ecológico r134 a (atende até 60

pessoas) - igual ou melhor a marca kirsten modelo kse 50

08

6

BEBEDOURO INDUSTRIAL com 3 saídas e capacidade para 100 litros todo em aÇo inox

304, 1 1 O - 220v, com compressor de 1/6 e 60hz e com gás ecológico r í 34 a (atende 325

pessoas) - igual ou melhor a marca kirsten modelo kse 100.

10
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BEBEDOURO INDUSTRIAL com 4 saidas e capacidade para 200litros, todo em aço inox

304, 11O -220v, com compressorde í /6 e 60hz e com gás ecológico í 34 a (atende 325

pessoas) - igual ou melhor a marca kirsten modelo kse 200.

30

RIO com 4 pés fixa palito, tubo 7/8. Estofada em espuma

injetada de 35 mm de espessura, interligados por lâmina interna, revestimento de assento e

encosto em tecido couríssimo. PéS tratamento antiíerrugem acabamento Com pintura epóxi,

CADEIRA PARA ESCRIT

ponteira antiderrapante. Cores: azul ou cinza

I

RlA, com apoio de braços Íixos. Modelo presidente,

assento e encosto confeccionado em compensado multilaminado anatÔmico de 12 mm de

espessura recoberto por espuma injetada de no mínimo 40 mm de espessura revestida em

tecido 100% polipropileno com acabamento nas bordas em PVC flexível tipo Francis. Base

giratória com regulagem de altura do assento a gás, regulagem de altura e inclinação do

encosto. Braços fixos em poliuretano injetado. Cor: azul ou preta

CADÉIRA PARA ESCRIT RIO GIRAT

3010.

I

RlA, sem apoio de braços. Modelo executivo. Base

giratória com mola amortecedora no eixo central e regulagem de altura à gás. Aranha

vestida com capa de polipropileno, com cinco hastes apoiadas sobre cinco rodÍzios de

nylon. Assento e encosto em espuma injetada anatômica 46mm de espessura media.

Iriledidas aproximadas do assento: 470 mm x 440 mm Medidas aproximadas do en4costo:

450 mm x 380 mm Revestimento de assento e encosto em tecido couríssimo. cor: azul ou

CADEIRA PARA ESCRIT RIO GIRAT

preta

30

RlA, sem apoio de braços. Modelo secretária. Base

giratória com mola amortecedora no eixo central e regulagem de altura a gás Aranha

vestida com capa de polipropileno, com cinco hastes apoiadas sobre cinco rodízios de

nylon. Assento e encosto em espuma injetada anatômica 46mm de espessura média

Medidas aproximadas do assento: 47omm x 44Omm. Medidas aproximadas do encosto:

450mm x 38Omm. Revestimento de assento e encosto em tecido couríssimo. cor: azul ou

CADEIRA PARA ESCRIT RIO GIRAT

preta

11.

3000

OM BRAÇO Especificação: Cadeira plástica com braço cadeira

plástica, com braço, tipo monobloco, empilhável, fabricada em polipropileno virgem de alta

resistência, tratada com resina anti-uv, dimensôes: largura 430mm, profundidade 510mm,

altura 900mm, espessura mínima 3mm, variaçáo de í0% para mais e 5% para menos, carga

máxima admissível 14okg, cor branca, garantida pinima í ano, nome do fabricante, data de

fabricação e recomendação para no máximo 5 anos após a data de fabricação moldada na

própria peça, possuir selo de conformidade do inmetro (portaria inmetro n21312007) abnunbr

m14.77612001 .

CADEIRA P STICA C

12

1213.

CAIXA DE SOM

Especiíicaçóes
- Transdutores. woofer de 2 x 106mm (4"), tweeter de 2 x 20mm(0.75")

- Potência de saída classificada: 2x40 W rms (modo ca) 2x30W rms (modo bateria)

-Entradadee ner gia: 24Y I 4,24
-Resposta de frequência: 50 Hz - 20 k1z
-Relação sinal-ruÍdo: > 80 dB
-Tipo da bateria: Bateria de polímero íon-lítio de 72,6 Wh
-Tempo de carga da bateria: 6,5 horas (24 Y I 4,2 a)

-Tempo de reprodução de música: até 24 horas, dependendo do volume e do conteúdo do

30
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áudio
- Carregador usb: 5 V / 2,0 A (no máximo)

14.
CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 50w rms entrada para dispositivo usb, sd card.Teclado
musical, violão, microfone e guitarra.

Ub

í5.
CÂUf Rn fOfOCRÁftCR DlclTAL 16.í mp, com display 3.0" lcd; bateria recarregável de
lithium-ion; cartão de memória de 8gb; cabo usb e carregador. Garantia de 0'l (um) ano
do fabricante, com assistência.Técnicalocal.

08

í6.

CENTRAL DE AR CONDICIONADO split de 12000 btu's. Tripla filtragem (ultra filter +

carbono + nylon) ultra filter: retém ate 99% das bactérias. Filtro de carbono. Timer digital 24
horas: liga e desliga o aparelho no tempo programado. Tunção desumidificar: retira a

umidade excessiva do ar. Ajuste preciso da posição da aleta: facilita direcionar o fluxo de
ar na direção desejada. Controle remoto em português garantia mínima: 12 meses

30

17.

CENTRAL DE AR CONDICIONADO split de 18000 btu's. Tripla filtragem (ultra filter +

carbono + nylon) ultra filter: retém alé 99o/o das bactérias. Filtro de carbono timer digital 24

horas: liga e desliga o aparelho no tempo programado. Função desumidificar: retira a

umídade excessiva do ar. Ajuste preciso da posição da aleta: facilita direcionar o fluxo de ar
na direção desejada. Fontrole remoto em português e garantiâ mínima: 12 Meses

JU

CENTRAL DE AR CONDICIONADO split de 24000 btu's. Tripla filtragem (ultra filter +

carbono + nylon) ultra filter: retém ate 99% das bactérias. Filtro de carbono timer digital 24
horas: liga e desliga o aparelho no tempo programado. Função desumidificar: retira a

umidade excessiva do ar. Ajuste preciso da posição da aleta: facilita direcionar o fluxo de
ar na direçâo desejada. Controle remoto em português garantia mínima: 12 meses

20

19.

CENTRAL DE AR CONDICIONADO split de 36000 btu's. Tripla filtragem (ultra filter +

carbono + nylon) ultra filter: retém ate 99% das bactérias. Filtro de carbono timer digital 24

horas: liga e desliga o aparelho no tempo programado. Função desumidificar: retira a
umidade excessiva do ar. Ajuste preciso da posição da aleta: facilita direcionar o fluxo de ar
na direção desejada. Controle remoto em português garantia mínima: 12 Meses

20

20.

CENTRAL DE AR CONDICIONADO split de 9000 btu's. Tripla filtragem (ultra filter +

carbono + nylon) ultra filter: retém até 99% das bactérias. Filtro de carbono. Timer digital 24

horas: liga e desliga o aparelho no tempo programado. Funçáo desumidificar: retira a

umidade excessiva do ar. Ajuste preciso da posição da aleta: facilita direcionar o fluxo de ar
na direção desejada. Controle remoto em português. Garantia mÍnima: 12 Meses

21.

FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO - fogão a gás, industrial, 4 bocas, estrutura
em aço inoxidável, queimadores duplos em ferro
Fundido, controle individual das chamas, grelhas em ferro fundido, dimensôes 40 x 40 cm,

Desmontável, mesa com perfil de 10 cm, sem forno. - cota principal.

10

22.

FocÃo INDUSTRIAL 6 BocAS 40x40 Elv INOX - Fogáo lndustrial 6 Bocas com chapa,
Alta Pressão lnox. Confeccionado em chapa aço inox 430. Grelhas em ferro fundido, com

dimensão 40x40 cm e pÍntura eletrostática á po cinza claro. Queimadores em íerro fundido,
pintura eletrostática metade simples e metade duplo (Espalhadores com chama dupla de

í 70mm e chama simples de 1 30mm de diâmetro). Registro tipo Apis. Chapa. Forno com

estrutura em chapa de aço inox 430. lsolamento térmico com lã de vidro. tampa de lnox.

Acompanha uma grade .Fogão preparado para Gás GLP. Dimensões do Fogão:
(Alt.xLarg.xProf .) 800x1 980x1 20mm.

10
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23.

FORNO ELETRICO Capacidade 60 litros; Espeto giratório; Prateleiras reguláveis; Base
antiderrapante; Temperatura de ooC até 250oC; Timer í20 minutos; Luz piloto de indicação
de funcionamento; Funções Grelha, assa, tosta, gratina e aquece; Resistências blindadas 4
resistências que distribuem melhor o calor; Certificado pelo INMETRO; Manual de
instruções; Garantia 12 meses.

10

10

25. Fragmentadora de papel corte em partículas para 15 folhas a4 + carláo 06

26.

FREEZER HORIZONTAL BRANCO - armazenamento entre 400 e 420 litros. Material:
gabinete interno e externo em chapa de aço pintado. FunÇão: pode ser usado na função de
freezer ou refrigerador. Tipo de degelo: manual. Portas: 02 portas. Grades: divisória
removível. Puxadores: 02 puxadores. Painel de controle: frontal. Pés: 04 pés com rodízios.
Dreno de gelo: frontal - facilita o degelo e a limpeza. Baixo ruído. Utilizar gás ecológico.
Garantia mínima: 12 meses

08

27

FREEZER HORIZONTAL BRANCO - armazenamento entre 500 e 520 litros. Material:
gabinete interno e externo em chapa de aço pintado, Função: pode ser usado na função de
freezer ou refrigerador. Tipo de degelo: manual. Portas: 02 portas. Grades: divisória
removivel. Puxadores: 02 puxadores. Painel de controle: frontal. Pés: 04 pés com rodízios.
Dreno de gelo. frontal - facilita o degelo e a limpeza. Utilizar gás ecológico. Garantia
mínima. 12 meses

08

28.

FREEZER HORIZONTAL de branco - armazenamento entre 300 e 320 litros. Material:
gabinete interno e externo em chapa de aço pintado. Função: pode ser usado na função de
freezer ou refrigerador. Tipo de degelo: manual. Portas: 01 portas. Grades: divisória
removível. Puxadores: 01. Puxadores. Painel de controle: frontal. Pés: 04 pés com
rodízios. Utilizar gás ecológico. Garantia mínima: 12 meses

06

FREEZER VERTICAL - '173 A 203 LITROS - cor branco - freezer: vertical. Função: freezer.
Tipo de degelo: manual. Portas: 0í. Quantidade de cestos: 05, Tipo de cestos: deslizantes.
Quantidade de prateleiras: 02 não conter cfc - não agride a camada de ozônio. Garantia
mínima: 12 meses

06

30.
FRIGOBAR, capacidade 120 l, tensão alimentação 1101220 v, cor branca, características
adlcionais prateleiras removíveis 15

31.

GELADEIRA com capacidade mínima de 403 litros, prateleira antiderramamento, controle
independente de temperatura, gaveta super deslizante para legumes (mesmo com carga
total), prateleiras na porta do freezer, prateleira retrátil no freezer. Detalhamento: cesto
para ovos. Dimensóes aproximadas do produto: 173,5 x 70 x70,5 cm (axlxp).
Alimentação: 220v ou bivolt. Cor: branca. Com garantia total de 01 (um) ano do fabricante e
assistência tecnica local. Manual em português. Produto com selo procel de economia
de energia - encel(etiqueta nacional de consumação de energia). Assistência técnica local.

10

32.

LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, copo em aço inox, 8l liquidificador; tipo industrial,
basculante; com capacidade mínima para S litros; com copo de aço inox, tampa e alça
bordas rebatidas para lado interno em toda extensão; base de aço inox removível; lamina
em aço inox temperado; tensão de alimentação í í0v; com rotação mínima de 3.400 rpm; na
cor inox; contem sistema de ventilação contra superaq uecimento; com filtro; com garantia
mínima de 12 meses a partir da data da entrega do equipamento; assistência técnica

08
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I FORNO MICRO-ONDAS, com especificaçôes mínimas: capacidade total mínima 30 litros,

)/,. painel de controle eletrônico de fácil manuseio, funções descongelamento e cozimento pré-
programado, prato giratório, relógio, trava de segurança, tecla início rápido, 127 volts.
Garantia mínima de 1 ano
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sistema balcão; com certificação compulsória do inmetro aplicável

33.

LIQUIDIFICADOR para uso doméstico, copo em acrílico com capacidade útil para 2litros,
lâminas integradas ao copo com 6lâminas, chave seletora de 12 velocidades e pulsar,
tampa plástica com dosador de líquidos, acompanha filtro, base antiderrapante, nível de
potência sonora até 90db, potência 1200w, tensão 127 ou 220v, cor branco ou preto

15

34.

LONGARINA 3 LUGARES SEM BRAÇO, em polipropileno injetado, texturizado, estruturat,
de grande resistência mecânica e a produtos químicos, retangular, com assento e encosto
moldado anatomicamente, bordas arredondadas, base retangular, pés tubulares, suporte do
encosto metálico tubular e curvo, em aço cromado. Cor: azul ou preta

25

LONGARINA 3 LUGARES SEI\4 BRAÇO, modelo secretária, estofada com espuma injetada
de alta densidade e madeira compensada anatômica. Pés em tubo de aço 50/30.
Dimensões estofado: assento: 435mm x 4íOmm e ecsto: 360mm x270mm. Densidade da
espuma assento. 27mm / densidade 45 kg/m'e encosto: 30mm / densidade 45 kg/m..
Revestimento estofado: em tecido polipropileno, acabamento: com perfil flexível de PVC de
alta resistência no assento e capa plástica de alta resistência no encosto. Estrutura
longarina em tubo 30x50mm. Com estrutura em aço, revestido com capa de termoplástico
injetado em polipropileno de alta resistência mecânica na cor preta, sem regulagem de
altura. Cores azul ou preto

36.

MESA ESCRITÓRÍOJ\4edidas aproximadas 1,20 x 0,67m x 0,75 de altura. Gaveteiro fixo 3
gavetas com chave. Tampo em chapa de madeira aglomerada macíça de 28 mm espessura,
revestimento laminado melamínico 15 mm; Frente das mesas, confeccionada de madêira
aglomerada de 15mm e revestimento laminado melamínico í5 mm e altura de 39 cm; Pés
metálicos, verticais e oblongas (pe reto) de no mínimo 20cm abaulada, pintura eletrostática
e tratamento antiferrugem. Passagem para fiação e ranhuras frisas com relevo de no
mÍnimo 5mm; ponteiras das estruturas, injetadas em PVC com sapatas niveladoras para
apoio total da superfície de trabalho. Cores Marfim, azul ou cinza

37.

MESA PLÁSTICA Especificação: Mesa Plástica quadrada, tipo monobloco, empilhável,
fabricada em polipropileno virgem de alta resistência, tratada com resinha anti-uv,
dimensões: largura 700mm, comprimento 700mm, altura 720mm, espessura mínima 3mm,
variação de 10% para mais e 5% para menos, capacidade para suportar no mínimo 30kg,
cor branca, garantia mínima 1 ano, nome do íabricante e data de fabricação moldada na
própria peça. Mesa de plástico quadrada produzida em polipropileno. Cor: Branca -
Dimensões mínimas: 70 x7O x 72 cm de altura, resistente a UV - Características adicionais
empilhável. Possuir selo de aprovação do INMETRO.

3000

38.

MESA REUNIÃO REDONDA mesa de reunião redonda com diâmetro entre 11OO e 12OO mm
e altura 750 mm. Tampo em mdf com espessura mínima de 25 mm, revestimento em
laminado texturizado cor cinza claro. Borda em madeira da mesma cor do laminado.
Estrutura em tubos de aço com seção retangular ou elíptica, chapa de aço com tratamento
anticorrosivo, pintura epóxi pó cor preto fosco. Ponteiras de polipropileno, sapatas
metálicas com regulagem de nÍvel. Com 4 pontos de apoio no piso.

IJ

39.

PROJETOR IMAGEM Projetor multimidia 2200 lumens requisitos mínimos: - contraste
2600:1; - resolução nativa svga (800 x 600); dlp, xga (1024 x768), - tamanho da imagem
24 a 300"1àmpada 220w, 2000 / 3000 horas (normal / econômico); -

compatibilidade de vídeo ntsc / pal / secam, entrada hdmi, - zoom digital 2x;- bivolt; -

controle remoto; - manual em português; - garantia 2 anos para o projetor e 90 dias para
lâmpada. Com manual em português.

10
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40.
TABLET 32GB 4c Tela deí0.1"
Processador Octa-Core Memória 32GB Bateria de 6.150 mAh
Câmera de 8MP

30

41.

TELEVISOR - Televisores, com as seguintes características mínimas: tela em led de 42
polegadas (ou maior); tensão de alimentaçáo: bivolt automático (fonte chaveada); conversor
digital integrado; resolução de imagem: recepção em dtv, resolução mínima: 1g20xí080p
(full hd); smart tv conectividade: wi- fi; formato da tela: widescreen; som stéreo surround;
sistema de cor: ntsc, pal-m, pal-n, sbtvd; conexôes: 03 (três) hdmi, 02 (dois) usb, 0.,l (um)
ethernet lan rj-45, 01 (um) dvi, 01 (um) av (stéreo); 01 saída de áudio óptico, 0í saída de
áudio analógico, montagem em plataforma (com pé incluso) ou em parede (padrão vesa
20Ox200, 300x300 ou 400x400); controle remoto
lnÍravermelho e manual do usuário inclusos; garantia: 12 (doze) meses.

10

42

VENTILADOR DE PAREDE - 40 cm de diametro. Função: oscilaçâo / ventilação potencia:
mínimo de 80 w rotaçâo: entre 1000 rpm a í 300 rpm alimentação: I 1O ou 220 volts, peso:
máximo de 5.0 kg itens inclusos: 0'1 motor, hastes, conjunto de hélices, kit de
paraíusos, grades de proteção e
Manual de instruções, materiais das pás: polipropileno, cor: cinza ou preto nível de
consumo de energia: classes a ou b garantia: 12 meses

43

VENTILADOR DE PAREDE - 50 cm de diametro, função: oscilação, potencia: mínimo de
140 w, rotação: entre 1000 rpm a 1400 rpm alimentação: 110 ou 220 volts peso: máximo de
5.5 kg itens inclusos: 01 motor, hastes, conjunto de hélices, kit de parafusos, grades de
proteção em aço e manual de
lnstruÇóes materiais das pás: polipropileno cor: cinza ou preto. Nível de consumo de
energia: classes a ou b garantia: 12 meses

10

44

VENTILADOR DE PAREDE - 60 cm de drametro, função: oscilação / ventilação potencra:
mínimo de 200 w -lt cv rotação: entre 1200 rpm a'í400 rpm alimentação: 1íO ou 220 volts
peso: máximo de 6.0 kg dimensões das hélices de 22 polegadas itens inclusos: 01 motor,
hastes, conjunto de hélices, kit de paraíusos, grades de proteção em aço e manual de
instruções
Materiais das pás: polipropileno cor: cinza ou preto garantia: 12 meses, nível de consumo
de energia. classes a ou b

í0

45.

VENTILADOR DE TETO - 3 pas - em material metalico função: ventilação potencia: motor
de 90 ou 100 watts rotação. entre 410 rpm ou 425 rpm alimentação: 11Ovolts, peso:
máximo de 5,1 kg, dimensões: aproxímadas (lxaxp) 26,5x22,4x53,5mm, itens inclusos: O1

motor, hastes, conjunto de 3
Hélices, kit de parafusos e manual de instruções, cor: cinza ou grafite garantia: '12 meses,
nível de consumo de energia: classes a ou b.

15

Atenciosamente,

os Sàntos Leal
Secretaria Municip I de Administração - SEMAD

Po a no55712021
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CNPJ: 84.139.633/0001-75

JUSTIFICATIVA

Atenciosamente,

Fábio
SecretarÍa Munici

os Santos Leal

de Administração - SEMAD
Poiaria no55712021

lsoios 4i 20: Pora <tuc to<las vctdtrt e s.ribonr. o nÉo do SENHOR Íez isto. ."

Justifica-se a aquisição em virtudes dos equipamentos ora pleiteados, serão devidamente
utilizados para a substituição das existentes por estaÍem depreciadas pelo longo período de sua
utilização. Os materiais permanentes são necessários para as perfeitas condições de atendimento
ao público, alvo os serviços prestados pelas secretarias e depaÍtamentos vinculados a secretaria
de administração.
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04 122 0020 2,005 uncionamento da Secretaria de AdministraçãoF

20 608 0002 2.028 Funcionamento da secretaria Munici lde ricultura
15 452 0013 2.014 Gestão da secretaria Munici al de Obras e Serví Urbanos
27 812 0009 2.026 ÍV anutençáo da Secretaria Munici I de Esporte, ultura e Turismo
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Eldorado do Carajás, 23 de Setembro 2022.

Ao Senhor
Fabio dos Santos Leal
Secretário de Administração - SECAD
Maria Nilda Pereira das Neves
Agente de Contratação
Tv. Rio Vermelho S/N - KM 100
Eldorado do Carajás - Pará

Assunto: Solicitação de aquisiçáo de material permanente

Ao cumprimentar, viemos através deste solicitar de V,S.a a viabilização de
aquisição de material permanente. os itens que necessitam ser adquiridos constituem
itens de necessidades para o pleno funcionamento das atividades da secretaria de
saúde e seus departamentos, portanto, torna-se imprescindível a compra dos rtens
relacionados a seguir:

ITEM DESCRTÇ o
AGITADOR VORTEX: agitador tipo vortex destinado a Egitaçáode diferentes materiais e
indicado para laboratcfb de modo geral, ideal para homogeneizaçao de soluç@s atrave% de
movimentaça€ orbital de alta velocidade, capacidade para tubos de ate% 30mm de didr
metro, pequenos frascos reagente e balo€s volumeqticos. montado em caixa
de aço carbono e alumi06o. medidas: 14,Scm de largura, .l3cm de altura e 1ôcm de
profundidade. motor: &#8805;3.800 rpm com velocidade ajustagúel, modo constante ou ,,pulse,,,

dois modos de trabalho; toque/ ou contiffáto; corpo em alumir6o com pintura
eletrosta%ca; velocidade ajusta%el; base em aço paa maior estabilidade;
plataformas intercambia9úeis, movimento orbital, controle analo&óico com ajuste
de velocidade, alimentaçao ele%ica ilAtZZO v(bivolt), o equipamento deve ser
acompanhados com manuais de operaçao e serviço em li@ua portuguesa. registro
anvisa: na€ aplica9úel; peso &#8804;3kg - potdncia 30w. manual do usuayóo em portugudl
s. garantia de mimma de 12 meses.

03

2

ALICATE ORDENHA DE TUBOS COLETA SANGUE/DERTVADOS: materiat aço inoxida%
vel forjado, tipo efjciente em remoçao de longa duraça€, componentes c/ roldana sem pvc
atc96ico

05

3 AMBU - ressuscitadores reutiliz&is adualt cód. lm-rra- 1S

4.
AN4BUADULTO: reanimador de silicone adulto autolavá\êcom mâra e reservatéüo
de oxigâo. apresentar numero de registro na anvisa 05

AMBLP/o INFANTIL: reanimador de silicone infantil autoclavag4el com ma%cara e 05

-(-EldóráUo
do CaraJás
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11 capacidade 2.500 mr cada um ou um frasco de 5.ooomr, em pracftico de arh resistdncia a
impactos, autoclavag(er, com graduaçao em arto-rerevo; tampa do frasco siricone. conexao tipo
"engate rafjdo" para facilitar a remoçao do frasco coletor; alarme audiovisual de frasco cheio
com desligamento autom*tco do motor; tecla para silenciar alarme; indicaçao visualde som inlbido do alarme; sistema de segurança que na€ permite o rearme enquanto o
frasco estiver cheio; sistema redundante de segurança junto a( tampa do frasco que
interrompe o fluxo de aspiraça€ em caso de frasco cheio; certificado de acordo com as
normas nbr iec 60ô0 1-1(seguÍança ele%ica) e nbr jec 6060í_1-2

dade eletromagne%ca). arimentaçao erey'ica. 1z7v ou 220v (60 hz), conforme rocar de
registro na anvisa. certificado de bpf/anvisa do fabricante. garantia minima de 0.1 ano

itos de fabricaçao.
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1,5 mm,
mínimo 0,75mm, com medidas

mm, x 0,47m x 0,70m. '15

PORTA%IL,

com freio;polegadas,

do motor plac,filco resistente;
de

liftridos; cfleo;
60 dba; micro-filtro na sai&a de ar, flltro hidrofoqáico;
metro;

ledss; de operaça<
a

uso; doiscdnulasi

ODONTOLffiICA:
rastreabilidade

'13485. OS

bivolt automdtco
ele%icas

algodao
kit cirLrY€ico



com porta fechada. conta com 27 sistemas de segurança entre osquais chave e trava da
porta, sistema eletrdnico de cruzamento de dados e sistema eletrdnico decontrole de potdl
ncia.

13.

AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATA/el L|TROS) autoctave para esteritizaçao a
vapor de pressao de 21 litros, digital com display de lcd, bivolt autom#co, 5
programas de esterilizaçao, desaeraçao e despressurizaçao autom#ca,
têclado de controle na cot azul, tampa e cdmara em aço inox, cdmara com 3 bandejas
em alumiffio anodizado, secagem com porte fechado, com 27 sistemas de seguranga, chave
e trava da porta, sistema eletrdnico de controlê de potdncia. potdncia: í .600 watsi
voltagem: bivolt automattca; frequdncia: 50/60 hz.; dimenso€s: autoclave 38,2 x 38,5 x
60,4 com cdmara 25x43 cm (dxp); potdncia: 1.600 wats; voltagem: bivolt automflca;
frequdnciar 50/60 hz; dimenso€s: autoclave 38,2 x 38,5 x 60,4 com cdrnara 2Sx43 cm
(dxp); peso liQtuido: 23,6 kg; peso bruto: 25,7 kg.

02

BALANÇA INFANTIL DlclTAL - capacidade ate%16 kg ou mais com reãua de no miffimo
55cm; diviso€s de 10 g; pecÉ regula9úeis em borracha sintetíca; concha anatdmica:
construiüa especialmente em polipropileno injetado na cor extrabranco, antigermes, totalmente
higieniza94el e atcD6ica chave seletora de tensao 110lZZ0 v, display com 06 diwtos; funçao da
tecla taÍa no painel frontal; peso liQfuido aproximado de 5,845 kg. garantia mig6ma de 01 ano contra
deÍeitos de fabricaÇao. apresentar registro no inmetro.

10

.1 5.

BALANÇA PARA LEITO - com indicador digital de alta tecnologia, plataformas de pesagem mdlo
veis, com rodi9/Ds e alças para facjlitar a movimentaçao. capacidade para ateo/6oo kg. sistema
receptor de carga com quatro ce,lülas de carga (duas em cada moffiulo). corretor
de temperatura via software. capacidade de sobre carga de 150% do valor nominal de sua
capacidade, sem daniÍicar o equipamento. fabricado em aço carbono ou aço inoxida%el, sapatas
de apoio em borracha, e rodixos para transporte possuem alça para maior comodidade. a balança
deve permitir pesar pessoas em leitos com Íacilidade e precisao, bastando
posicionar as plalaformas de pesagem sob as rodas da maca, onde e?áalizado o ajuste de
tara e posteriormente pode-se determinar o peso do paciente e suas variaç@s. este eo/trm produto
leve e de Íabricaçao nacional, ideal para ser utilizado em hospitais, ambulatc&6os,
farm#ias, consultcffóos, necrote9tos, etc. principais benefiüos que devem seÍ oferecidos:
facilidade de instalaçao e operaçao; comodidade para transporte e locomoçao possuir
rodiyos e alça para transporte; simplicidade, robustez e baixo custo de manutenÇa€; baixo
consumo de energia; assistdncia te%nica em todo o brasil. este produto deve ser
desenvolvido sob um rigoroso cÍiteyóo de precisao, em conformidade com a portaria z36tg4 do
inmetro e ser projetado para garantir desempenho de trabalhos pesados, com absoluta segurança
e confiabilidadê, podendo atender a todas as demandas e necessidades, possui ainda djversas
funções automáicas, as quais agilizam os processos produtivos, tornando as tarefas Co dia a dia
mais eficiente e precisa. Especificações gerais - classe de exatidão: classe iii, conforme portaria
236194 do inmetro. Divisão mínima: 1009. Capacidade: S00 kg; outras capacidades podem ser
fabricadas, sob consulta. Display tipo led 6 diúos, 7 segmentos + ponto decimal dimenso€s do
diwto 14,2mm x 9,8mm; com funçao de reduçao do brilho do display apenas para os
modelos com display a led. tipo lcd 6 di$tos, 7 segmentos + ponto decimal. dimensoes do di$to
15,omm x 7,omm. teclado: membrana com 5 teclas de fa%il digitaÇao, resístdncia mecdnica >
1.000.000 toques por tecla. acabamento/estrutura: estrutura fabricada em aço carbono ou em
aço inoxida%Ê|. 304, possuindo ainda rodi2tos e alça de kansporte para o produto. grau de
proteçao ip50 ou ip65- (nbr6146). alimentaçao: universat (90 - 240vca, 50/60h2) ou I -
30vdc*. consumo: 1w condiço€s de uso normal; 7w condiçocs de uso com
carregamento da bateria. cabo de força: conforme nbr14136, com dois pinos para indicadores com
gabinetes em pla'áico (abs) e com trds pinos para indicadores com gabinete em aço inoxidd/o
vel. autonomia em bateria: 50 horas em uso conti0fuo. condiço€s ambientais
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temperatura de operaçao -10'- 50" c humidad e relativa do ar 10o/o - 95% sem condensaçao
indicaço€s: peso, zero, IioÉtido, fixo e bateria. dimenso€s: a ôO x I .l1gO x 9230. a=

16.

l\,4ULTIUSO nas medidas aproximadas 0,90m x 0,45m x 0,75m
composto por 2 prateleiras internas. Tampo confeccionado em MDF 2s mm revestido na face
superior em laminado melamÍnico e demais bordas êm Íita de pVC de no mínimo 2 mm de
espessura. Estrutura confeccionada êm MDF 15 mm revestido em ambas as faces em laminado
melamÍnico texturizado com acabamento nas bordas em flta de pvc ímm. Duas portas de abrir
com chave confeccionado em MDF í5 mm revestido em ambas as Íaces em laminado melamÍnico
texturizado com acabamento nas bordas em fita de pvc 1mm,4 dobradiças 90" de pressâo e 02
puxadores tipo alça em polipropileno injetado e 02 fechaduras com chave e cópia chavê. cores:
branco, marfim, azul ou cinza

DE ESCRIT RroBAL

10

17.
BEBEDoURo INDUSTRIAL com 2 saídas e capacidade paÍa 2s titros todo em aço inox 304,1 1o-
220v, com compressor de 1/6 e 60hz e com gás ecológico 1134 a (atende 40 pessoas) - igual ou
melhor a marca kirsten modelo kse 25.

08

18.
com 2 saídas inox capacidade para 50 litros todo em aço inox 304,

110-220v, com compressor de 1/6 e 60hz e com gás ecológico 1134 a (atende até 60 pessoas) -
igual ou melhor a marca kirsten modelo kse S0

BEBEDOURO INDUSTRIAL

08

-,9.
BEBEDoU Ro lN DUSTRIAL com 3 saÍdas e capacrdade para 1 0o litros todo em aço inox 304, .l 10 -
220v, com compressor de 1/6 e 60hz e com gás ecológico r 1 34 a (atende 325 pessoas) - igual ou
melhor a marca kirsten modelo kse 100.

08

20.
BEBEDoURo INDUSTRIAL com 4 saÍdas e capacidade paÍa 2oo litros, todo em aÇo inox 304, í10 -
220v, com compressor de 1/6 e 60hz e com gás ecológico í34 a (atênde 325 pessoas) - igualou
melhor a marca kirsten modelo kse 200.

08

21.

com 4 pés fixa palito, tubo 7/8. Estofada em espuma injetada de 35
mm de espessura, interligados por lâmina interna, revestimento de assento e encosto em tecido
couríssimo. Pés tratamento antiferrugem acabamento com pintura epóxi, ponteira antjderrapante
Cores: azul ou cinza.

RtoCADEIRA PARA ESCRI

30

22.

assento e encosto confeccionado em compensado multilaminado anatômico de 12 mm de
espessura recobedo por espuma injetada de no mínimo 40 mm de espessura revestida em tecido
100% polipropileno com acabamento nas bordas em pVC flexÍvel tipo Francis. Base giratória com
regulagem de altura do assento a gás, regulagem dê altura e inclinação do encosto. Braços fixos em
poliuretano injetado. Cor: azul ou preta.

CADEIRA PARA ESCRIT RIO GIRA RlA, com apoio de braços fixos. Modelo presidente,

30

23

RlA, sem apoio de braços. Modelo executivo. Base giratória
com mola amortecedora no eixo central e regulagem de altura à gás. Aranha vestida com capa de
polipropileno, com cinco hastes apoiadas sobre cinco rodízios de nylon. Assento e encosto em
espuma injetada anatômica 46mm de espessura média. Medidas aproximadas do assento: 470 mm
x 440 mm Medidas aproximadas do en4costo: 450 mm x 3BO mm Revestimento de assento e

RIO GIRATÓ

encosto em tecido couríssimo. Cor: azul ou preta

CADEIRA PARA ESCRIT

30

24

giratória com mola amortecedora no eixo centÍal e regulagem de altura a gás. Aranha vestida com
capa de polipropileno, ôom cinco hastes apoiadas sobre cinco rodízios de nylon. Assento e encosto
em espuma injetada anatômica 46mm de espessura média. Medidas aproximadas do assênto:
470mm x 440mm. Medidas aproximadas do encosto: 4somm x 380mm. Revestrmento de assento e

CADEIRA PARA ESCRIT RIO GIRAT RlA, sem apoio de braços. l\4odelo secretária. Base

encosto em tecido courÍssimo. Cor: azul ou preta

20

M BRAÇO Especificação: Cadeira plástica com braço cadeira plástica,
com braço, tipo monobloco, empilhável, fabricada em polipropileno virgem de alta resistência,
tratada com resina anti-uv, dimensões: largura 430mm, profundidade S.lOmm, altura gOOmm,

espessura mínima 3mm, variaçâo de 10% pa? mais e S% para menos, carga máxima admissÍvel
140k9, cor branca, garantida pinima 1 ano, nome do fabricante

STICA CO

, data de fabricação e recomendaçâo

CADEIRA P

1000

ê r-
El.tlõiâi{o

do Carajás
3f G,(-í Ir|. El'.l tr. E,{-a L .E,1' Ií. IG'(Z If -E!'{:.

lsdlds 4, 20: "Para q.!c todos vej.tm e sdibom.__ o mõ.t cto sENHOR fez isto...,,
:.- ,..r _.j . ). l.!r..jr.r-l-ir,!rn.

25.



para no máximo 5 anos após a data de fabricação moldada na própria peça, possuir selo de
conformidade do inmetro (portaria inmetro n2'13l2007) abnt/nbr m14.72612001.

26.

CAIXA DE SOM
EspecificaçÕes
- Transdutores: woofer de 2 x 106mm (4"), tweeter de 2 x 20mm(0.75")
- Potência de saida classificada: 2x40 W rms (modo ca) 2x30W rms (modo bateria)
-Entradadeenerg i a: 24V I 4,2A
-Resposta de frequência: 50 Hz - 20 kHz
-Relação sinal-ruído: > 80 dB
-Tipo da bateria: Bateria de polímero Íonlítio de 72,6 Wh
-Tempo de carga da bateria: 6,5 horas (24 V I 4,2 a\
-Tempo de reprodução de música: até 24 hoÊs, dependendo do volume ê do conteúdo do áudio
- Carregador usb: 5 V / 2,0 A (no máximo).

04

27.
CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 50w rms entrada para dispositivo usb, sd card.Teclado musical,
violão, microfone e guitarra. 02

28.

29

CÂMERA FoToGRÁF ICA DIGITAL 16.1 mp, ôom display 3.0" tcd; bateria recarregável de tithium-
ioni cartão de memória de 8gb; cabo usb e carregadoÍ. Garantia de O1 (um) âno do fabricante,
com assistência.Técnicalocal.

03

CENTRAL DE AR CONDICIONADO split de 12000 btu's. Tripla fittragem (ulka filter + carbono +
nylon) ultra filter: retém até 99% das bactérias. Filtro de carbono. Timer digital 24 horas: Iiga e
desliga o aparelho no tempo programado. Tunção desumidificar: retira a umidade excessiva do ar.
Ajuste preciso da posiÇão da aleta: facilita direcionar o fluxo de ar na direção desejada. Controle
remoto em português garantia mÍnima: 12 meses

30

30.

CENTRAL DE AR CONDICIONADO split de í8000 btu's. Tripta filtragem (uttra Íilter + carbono +
nylon) ultra filter: retém até 99% das bactérias. Filtro de carbono timer digital 24 horas: liga e desliga
o aparelho no tempo programado. Funçâo desumidificar: retira a umidade excessiva do ar. Ajuste
preciso da posjçâo da aleta: facilita direcionar o fluxo de ar na direçáo deselada. Fontrole remoto
em português e garantta mínima: '12 Meses

30

31.

CENTRAL DE AR CONDICIONADO split de 24000 btu's. Tripta fittragem (ultra fitter + carbono +
nylon) ultra Íilter: retém até 99% das bactérias. Filtro de carbono timer digital 24 hoÂs: liga e desliga
o aparelho no tempo programado. Funçáo desumidificar: rêtira a umidade excessiva do ar. Ajuste
preciso da posição da aleta: facilita direcionar o fluxo de ar na direçáo desejada. Controle remoto
em português garantia mínima: 12 meses

í0

CENTRAL DE AR CONDICIONADO split de 36000 btu's. Tripla fittÍagem (uttra filter + carbono +

nylon) ultra filter: retém até 99% das bactérias. Filtro de carbono timer digital 24 horas: liga e desliga
o aparelho no tempo programado. Funçáo desumidificar: retira a umidade excessiva do ar. Ajuste
preciso da posição da aleta: Íacilita direcionar o fluxo de ar na direçáo desejada. Controle remoto
em português garantia mÍnima: 12 Meses

10

33.

CENTRAL DE AR CONDICIONADO split de 9000 btu's. Tripta filtragem (ultra Íilter + carbono +
nylon) ultra filter: retém até 99% das bactérias. Filtro de carbono. Timer digital 24 horas: liga e
desliga o aparelho no tempo programado. Função desumidificar: retira a umidade excessiva do ar
Ajuste preciso da posiçáo da aletai facilita direcionar o fluxo de ar na direção desejada. Controle
remoto em português. Garantia mínima: 12 Meses

34

FOGÃO I

inoxidáve
NDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO - fogão a gás, industriat, 4 bocas, estrutura em aço
l, queimadores duplos em Íerro

Fundido, controle individual das chamas, grelhas em ferro fundido, dimensões 40 x 40 cm,
Desmontável, mesa com perÍil de í0 cm, sem forno. - cota principal.

05

35
FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS 40X40 EM INOX - Fogáo lndustriat 6 Bocas Com Chapa, Atta
Pressáo lnox. Confeccionado em chapa aço inox 430. Grelhas em Íerro fundido, com dimensão
40x40 cm e pintura eletrostática á pó cinza claro. Queimadores em ferro fundido, pintura

03
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36

antiderrapantei Temperatura de ooc até 250oc; Timer i20 minutos; Luz piloto de indicação de
Íuncionamento; Funçôes Grelha, assa, tosta, gratina e aquece; Resistências blindadas 4
resistências que distribuem melhor o calor; certificado pelo INMETRo; Manual de instruçÕes;
Garantia 12 meses.

FORNO ELETRICO Capacidade 60 titros; Espeto giratório; Prateleiras reguláveis; Base

10
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BRANCO - armazenamento entre 400 e 420 litros. MateÍial: gabinete
interno e externo em chapa de aço pintado. Função: pode ser usado na função de freezer ou
refrigerador. Tipo de degelo: manual. portas: 02 portas. Grades: divisória removÍvel. puxadores: 02
puxadores. Painel de controle: frontal. pés: 04 pés com rodÍzios. Dreno de gelo: frontal - Íacilita o

FREEZER HORIZONTAL

degelo e a limpeza. Baixo ruÍdo. Utiljzar gás ecológico. Garantia mÍnima: '12 meses

04
39

refrigerador. Tipo de degelo: manual. portas: 02 portas. Grades: divisória removível. puxadores: 02
puxadores. Painel de controle: frontal. pés: 04 pés com rodÍzios. Dreno de gelo: Írontal - facilita o

FREEZER HORIZONTAL BRANCO -
interno e externo em chapa de aço pin

armazenamento entre 500 e 520 litros. Material: gabinete
tado. Função: pode ser usado na função de freezer ou

degelo e a limpeza. Utilizar gás ecológico.Garantia mÍnima: 12 meses

04

41.

e branco - armazenamento entre 300 e 320 litros. Material: gabinete
interno e externo em chapa de aço pintado. Função: pode ser usado na funçáo de freezer ou
refrigerador. Tipo de degelo: manuar. portas: o1 portas. Grades: divisória removível.
Puxadoresr 01. Puxadores. Painel de controle: frontal. pés: 04 pés com rodízios. Utilizar gás
ecológico. Garantia mínima: 12 meses

FREEZER HORIZONTAL d

04

FREEZER VERTICAL - 173 A 203 LITROS
degelo: manual. Portas: 01. Quantídade de

- cor branco - freezer: vertical. Funçáo: freezer. Tipo de
cestos: 05. Tipo de cestos: deslizantes. euantidade de

gride a camada de ozônio. Garantia mÍn;ma: 12 mesespratêleiras: 02 não conter cfc - nâo a
05

43.
FRIGOBAR, capacidade 120 t, tensão al o 1101220 v, cor branca, caracterÍsticas adicionaisimentaçã
prateleiras removÍveis 10

À+

com capacidade mÍnima de 403 litros, prateleira antiderramamento, controle
independente de temperatura, gaveta super deslizante para legumes (mesmo com carga total),
prateleiras na porta do freezer, prateleira retrátil no freezer. Detalhamento: cesto para ovos.
Dimensões aproximadas do produto: 173,5 x 7O x70,Scm (axlxp). Alimentaç áo:220v ou
bivolt. cor: branca. com garantia total de oí (um) ano do fabricante e assistência técnica local.

com selo procel de economia dê energia - encel(etjqueta
rgia). Assistência técnica local.

GELADEIRA

Manual em português. Produto
nacional de consumaçáo de ene

08

45.

capacidade mÍnima para I litros; com copo de aço inox, tampa e alça bordas rebatidas para lado
interno em toda extensáo; base dê aço inox removÍvel; Iamina em aço inox temperado; tensão de
alimentaÇão 110v; com rotação mínima de 3.400 rpm; na cor inox; contem sistema de ventilaÇão
contra superaquecimento; com filtro; com garantia minima de 12 meses a partir da data da entrega
do equipamento; assistência técnica sistema balcáoi com certifrcaçáo compulsória do inmetro
aplicável.

LIOUIDIFICADOR INDUSTRIAL , copo em aço inox, 8l liquidificador; tipo industrial, basculantei com

06

46

R para uso doméstico, copo em acrílico com capacidade útil para 2litros, lâminas
integradas ao copo com 6 lâminas, chave seletora de 12 velocidades e pulsar, tampa plástica com
dosador de líquidos, acompanha filtro, base antiderrapante, nível de

LIQUIDIFICADO

potência sonora até 90db,

10
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inox 430. lsolamento térmico com lá de vidro.

mÍnima 30 litros,
manuseio,

1

40.

42.



potência 1200w, tensão 127 ou 220v, cor branco ou preto

47.

LONGARIN A 3 LUGARES SEM BRAÇO, em polipropileno injetado, texturizado, estrutural, de
grande resistência mecânica e a produtos químicos, retangular, com assênto e encosto moldado
anatomicamente, bordas arredondadas, base retangular, pés tubulares, suporte do encosto metálico
tubular e curvo, em aço cromado. Cor: azul ou preta

30

LONGARINA 3 LUGARES SEM BRAÇO, modelo secretária, estofada com espuma injetada de alta
densidade e madeira compensada anatômica. Pés em tubo de aço 50/30. Dimensôes estofado:
assento: 435mm x 41omm e ecsto: 360mm x270mm. Densidade da espuma assento: 27mm /
densidade 45 kg/m3e encosto: 30mm / densidade 45 kg/ms. Revestimento estofado: em tecido
polipropileno, acabamento: com perfil flexível de PVC de alta resistência no assento e capa plástica
de alta Íesistência no encosto. Estrutura longarina em tubo 3oxsomm. Com estrutura em aço,
reveslido com capa de termoplástico injetado em polipropileno de alta resistência mecânica na cor
preta, sem regulagem de altura. Cores azul ou preto

30

49.

MESA ESCRITÓRIO. Medidas apróximaOas t 20 x 0,67m x 0,75 de altura. Gaveteiro Íixo 3 gavetas
com chave. Tampo em chapa de madêira aglomerada maciça de 28 mm espessura, rêvestimento
laminado melamínico 15 mm; Frente das mesas, confeccionada de madeira aglomerada de lSmm e
revestimento laminado melamínico 15 mm e âltura de 39 cm; pés metálicos, verticais e oblongas
(pé Íeto) de no mínimo 20cm abaulada, pintura eletrostática e tratamênto antiferrugem. passagem
para fiação e ranhuras frisas com relevo de no mínimo smm; ponteiras das estÍuturas, injetadas em
PVC com sapatas niveladoras para apoio total da superfície de trabalho. Cores Marfim, azul ou
cinza

30

50.

MESA P TICA Especific açáo: Mesa Plástica quadrada, tipo monobloco, empilhável, fabricada
em polipropileno virgem de alta resistência, tratada com resinha anti-uv, dimensões: largura 700mm,
comprimento 700mm, altura 720mm, espessura mÍnima 3mm, variaçáo de 1O% para mais e S%
para menos, capacidade para suportar no mínimo 30k9, cor branca, garantia mÍnima 1 ano, nome
do fabricante e data de fabricação moldada na própria peça. Mesa de plástico quadrada produzida
em polipropileno. Cor: Branca - Dimensões mínimas: 70 x70 x 72 cm de altura, rêsistente a UV -
Características adicionais: empilhável. Possuir selo de aprovação do INMETRO.

200

51.

MESA REUNIÃO REDONDA mesa de reunião redonda com diâmetro entre 1í00 e 1200 mm e altura
750 mm. Tampo em mdÍ com espessura mínima de 25 mm, revestimento em laminado texturizado
corcinza claro. Borda em madeira da mesma cordo lamÍnado. Estrutura em tubos de aço com
seçâo retangular ou elíptica, chapa de aço com tratamento anticorrosivo, pintura epóxi pó cor
preto fosco. Ponteiras de polipropileno, sapatas metálicas com regulagem de nÍvel. Com 4 pontos
de apoio no piso.

04

52

PROJETOR IMAGEM Projetor multimidia 2200 lumens requisitos mÍnimos: - contraste 2600:1; -
resolução nativa svga (800 x 600); dlp, xga (1024 x 768); - tamanho da imagem 24 a
300 'lâmpada 220w, 2000 / 3000 horas (normal / econômico); - compatibilidade de vldeo
ntsc / pal / secam, entrada hdmi; - zoom digital 2x;- bivolt; - controle remotoi - manual em
português; - garantia 2 anos para o projetor e 90 dias para Iâmpada. Com manual em português

05

53.
TABLET 32cB 4c Tela de10.1"
Processador Octa-Core Memória 32GB Bateria de 6. í 50 mAh
Câmêra de 8MP

80

54.

TELEVISOR - Televisores, com as seguintes característlcas mÍnimas: têla em led de 42 polegadas
(ou maior); tensão de alimentaçâo: bivolt automático (fonte chaveada); conversor digital integrado;
resolução de imagem: recepção em dtv, resoluçáo mínima: 1920x1080p (full hd); smart tv
conectividade: wi- fi; formato da tela: widescreen; som stéreo surround; sistema de cor: ntsc, pal-m,
pal-n, sbtvd; conexões: 03 (três) hdmi, 02 (dois) usb, 01 (um) ethernet tan ri45, 01 (um) dvi, 01 (um)
av (stereo); 01 saída de áudio óptico, 0'l saída de áudio analógico, montagem em plataforma (com
pé incluso) ou em parede (padráo vesa 200x200, 300x300 ou 400x400); controle remoto

lnfravermelho e manual do usuário inclusos; garantia: 12 (doze) meses.

'10
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VENTILADOR DE PAREDE - 40 cm de diame
de 80 w rotação: entre 1000 rpm a 13OO rpm
5.0 kg itens inclusos: 01 motor, hastes, conj
proteção e
Manual de instruçÕes, materiais das pás: poripropireno, cor: cinza ou preto niver de consumo de

tro. Funçâo: oscilação / ventilação potencia: mlnimo
alimentação: 110 ou 220 volts, peso: máximo de
unto de hélices, kit de parafusos, grades de

energia: classes a ou b garantia: 12 mêses

12

56.

VENTILADOR DE PAREDE - SO cm de diametro
rotação: entre 1000 rpm a 1400 rpm alimentação
inclusos: 01 motor, hastes, conjunto de hélices,
e manual de

, Íunção: oscilação, potencia: mÍnimo de í40 w,
: 110 ou 220 volts peso: máximo de S.O kg itens
kit de parafusos, grades de proteção em aço

lnstÍuçÕes materiais das pás: polipropileno cor: cinza ou preto. NÍvel de consumo de energiâ
classes a ou b garantia: 12 meses

10

de 200 w - Y4 cv Íotaçáo
de 6.0 kg dimensÕes das
hélices, kjt de parafusos,
Materiais das pás: polipro
energia: classes a ou b
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57.

58.

VENTILADOR DE TETO . 3 pas
ou 100 watts rotaçáo: entre 4.10
dimensôes: aproximadas (lxaxp)
de3

- em materlal metalico função: ventilação potencia: motor de gO

rpm ou 425 rpm alimentação: í lovolts, peso: máximo de 5,1 kg,
26,5x22,4x53,smm, itens inclusos: O1 motor, hastes, conjunto

Hélices, kit de parafusos e manuar de instruÇÕes, cor: cinza ou grafite garantia: i2 meses, nÍvêr de
consumo de energia: classes a ou b

10
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Prefeitura de Eldorado do Carajás
SI]CRNT'ARIA MTIN]CIPAI, DD SAI]DR. SMS

JUSTIFTcATTvA - AeurstçÃo MATERTAL pERMANENTE

Sabe-se que o município de Eldorado do Carajás vem trabalhando para
melhorar a qualidade dos serviços de saúde oferecidos à população,
procurando atender com qualidade a população eldoradense e atender à
demanda crescente por estes serviços, aprimorando cada vez mais o sistema
oferecido à população. Neste aspecto, é de fundamental importância a

aquisição de Materiais Permanentes para Unidades da Secretaria Municipal de
Saúde, visando atender as necessidades de locomoção e adequaçâo de
mobília e equipamentos para atendimento a todos os usuários que necessitem
de atendimento medico, haja visto que os itens mencionados sáo de caráter
indispensáveis ao bom funcionamento dos atendimentos médicos itinerantes
na zona rural e urbana, visto que nosso município possui uma grande extensáo
territorial contendo 21 vilas e assentamentos. Por essa razão deve se
providenciar essa aquisição, haja vista sua importância e utilidade para o
interesse público.
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coDrGo ESPECTFTCAçÃO
10122 0017 2.036 Manutenção do Conselho Munic. De Saúde
10 122 0017 2.037 Funcionamento da Sec. De Saúde
10 301 0017 2.042 Manutenção da Ateng{o Primária em Saúde
10 302 0017 2.052 Funcionamento do Hospital Muniqipal
10 304 0017 2,058 Manut. Do Prog. De Vigilância Sanitária
10 302 0017 2.054 Manut. Do Centro de AtenÇão Psicossocial - CAPS
10 302 0017 2.102 Manut. Do Centro de Fisioterapia
10 305 0017 2.059 Manut. Prog Vigilância Epidemiologica
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Ao Senhor
Fabio dos Santos Leal
Secretário de Administração - SECAD
Tv. Rio Vermelho S/N - KM í00
Eldorado do Carajás - Pará
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SEcRETARTA MUNtcrpAL oe nssrrÊrucra soctAL - sEMAS

CNPJ: 14.238.555/O0O1€O

ITEM DESCRTÇAO QUANT

1

ARMÁRlo EM AÇo COM DUAS PORTAS. Com 4 prateleiras internas reforçadas, reguláveis
portas de abrir com maçaneta e chaves. Sistema de fechamento nas extremidades da porta por

meio de varao conectado à Íechadura tipo Yale ou à maçaneta. Com 2 chaves. Em chapa de aço
tratada com entiferrugens por fosforizaçáo e pintura epóxi-pó por processo eletrostático Tamanho
aproximado Altura 1,98m x Largura 0,90m x Profundidade 0,40m

18

08

AROUIVO FICHÁR|O para pasta suspensa em aço com 4 gavetas telescópicas e chaves,
confeccionado em chapa bitola 26 mm, medidas aproximadas 1,33m x 0,47m x 0,70m. Com pintuÍa

epóxi e tÍatamento antiferrugem. Cor: cinza claro.

J

BALCÃO DE ESCRITÓR|O MULTIUSO nas medidas aproximadas 0,90m x 0,45m x 0,75m
composto por 2 prateleiras internas. Tampo conÍeccionado em t\ilDF 25 mm revestido na face

superior em laminado melamínico e demais bordas em fita de PVC de no mínimo 2 mm de

espessura. Estrutura confeccionada em MDF 15 mm revestido em ambas as faces em laminado

melaminico texturizado com acabamento nas bordas em fita de PVC 1mm. Duas portas de abrir
com chave confeccionado em MDF 15 mm revestido em ambas as faces em Iaminado melamínico
texturizado com acabamento nas bordas em fita de PVC 'lmm,4 dobradiças 90" de pressáo e 02
puxadores tipo alça em polipropileno injetado e 02 fechaduras com chave e cópia chave. Cores:

branco, marfim, azal ou cinza

15

4
BEBEDOURO INDUSTRIAL com 2 saídas e capacidade para 25 liÍos todo em aço inox 304,'110-

220v, com compressor de 1/6 e 60hz e com gás ecológico r134 a (atende 40 pessoas) - igual ou

melhor a marca kirsten modelo kse 25.

a7

5

BEBEDOURO INDUSTRIAL com 2 saídas inox capacidade para 50 litros todo em aço inox 304,

110-220v, com compressor de 1/6 e 60hz e com gás ecológico 1134 a (atende até 60 pessoas) -

igual ou melhor a marca kirsten modelo kse 50

10
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Eldorado do Carajás, 23 de Setembro 2022.

Assunto: Solicitação de aquisição de material permanente.

Ao cumprimentar, viemos através deste solicitar de V.S.a a viabilização de
aquisição de material permanente. Os itens que necessitam ser adquiridos constituem
itens de necessários para o pleno funcionamento das atividades da Secretaria de
Assistência Social e seus departamentos, portanto, torna-se imprescindível a compra
dos itens relacionados a seguir:

2.

6.

BEBEDOURO INDUSTRIAL com 3 saÍdas e capacidade para 1 00 litros todo em aço inox 304, 1 10

- 220v, com compressor de 'l16 e 60hz e com gás ecológico r 134 a (atende 325 pessoas) - igual ou

melhor a marca kirsten modelo kse 100.



BEBEDOURO INDUSTRIAL com 4 saídas e capacidade pa.a200litros, todo em aço inox 304, 1'10
- 220v, com compressor de 1/6 e 60hz e com gás ecológico 1134 a (atende 325 pessoas) - igual ou
melhor a marca kirsten modelo kse 200.

08

CADEIRA PARA ESCRIÍÓR|O com 4 pés fixa patu , tubo 7/8. Estofada em espuma injetada de 35
mm de êspessura, interligados por lâmina interna, revestimento de assento e encosto em tecido
courÍssimo. Pés tratamento antiferrugem acabamento com pintura epóxi, ponteira antiderrapante
Cores: azul ou cinza.

30

9

CADEIRA PARA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA, com apoio de braços fixos. tvtoOeto presiOénte,

assento e encosto confeccionado em compensado multilaminado anatômico de 12 mm de
espessura recoberto por espuma injetada de no mínimo 40 mm de espessura revestida em tecido
100% polipropileno com acabamento nas bordas em PVC flexível tipo Francis. Base giratória com
regulagem de altura do assento a gás, regulagem de altura e inclinaÇâo do encosto. Braços fixos
em poliuretano injetado. Cor: azul ou preta.

10.

CADEIRA PARA ESCRITÓR|O GIRATÓRIA, sem apoio de braços. Modelo executivo. Base
giratória com mola amortecedora no eixo central e regulagem de altura à gás. Aranha vestida com
capa de polipropileno, com cinco hastes apoiadas sobre cinco rodízios de nylon. Assento e encosto
em espuma injetada anatômica 46mm de espessura média. l\4edidas aproximadas do assento: 470
mm x 440 mm Medidas aproximadas do en4costo: 450 mm x 380 mm Revestimento de assento e
encosto em tecido couríssimo. Cor: azul ou preta.

11.

CADEIRA PARA ESCRITÓR|O GIRATÓRIA, sem apoio de braços. Modelo secretária. Base
giratória com mola amortecedora no eixo central e regulagem de altura a gás. Aranha vestida com
capa de polipropileno, com cinco hastes apoiadas sobre cinco rodÍzios de nylon. Assento e encosto
em espuma injetada anatômica 46mm de espessura média. Medidas aproximadas do assento:
470mm x 440mm Medidas aproximadas do encosto: 450mm x 380mm. Revestimento de assento e

encosto em tecido courÍssimo. Cor: azulou preta.

12.

CADEIRA PúSTICA COM BRAÇO Especificaçáo: Cadeira plástica com bÍaço cadeira plástica,

com braço, tipo monobloco, empilhável, Íabricada em polrpropileno virgem de alta resistência,
tratada com resina anti-uv, dimensÕes: largura 430mm, profundidade 5'lomm, altura 900mm,
espessura mÍnima 3mm, variação de 10o/o para mais e 5% para menos, carga máxima admissível
140k9, cor branca, garantida pinima 1 ano, nome do fabricante, data de fabricação e
recomendação para no máximo 5 anos após a data de fabricação moldada na pÍópria peça, possuir

selo de conformidade do inmetro (portaria inmetro n21312007) abnunfi m14.77612001.

í3.

CAIXA DE SOM

EspeciÍicaçÕes
- Transdutores: woofer de 2 x 106mm (4"), tweeter de 2 x 20mm(0.75")
- Potência de saída classificada: 2x40 W rms (modo ca) 2x30W rms (modo bateria)
-Entrad adeenerg i a: 24V I 4,2 A
-Resposta de frequência: 50 Hz - 20 k{z
-Relação sinal-ruÍdo: > 80 dB
-Tipo da bateria: Bateria de polÍmero íon-lítio de 72,6 Wh
-Tempo de carga da bateria: 6,5 hoÂs (24V I 4,2 a)
-Têmpo de reprodução de música: até 24 horas, dependendo do volume e do conteúdo do áudio
- Carregador usb: 5 V / 2,0 A (no máximo).

14.
CAIXA DE SOI\4 AIVIPLIFICADA 50w rms entrada para dispositivo usb, sd card.Teclado musical,
violáo, microfone e gu itarra.

05

15.
CÂMERA FOTOGRAFICA DIGITAL 16.1 mp, com display 3.0" lcd; bateria recarregável de lithium-
ion; cartáo de memória de 8gb; cabo usb e carregador. Garantia de 01 (um) ano do
fabricante, com assistência.Técnica local.

16.
CENTRAL DE AR CONDICIONADO split de 12000 btu's. Tripla filtragem (ultra filter + carbono +

nylon) ultra filter: retém até 99% das bactérias. Filtro de carbono. Timer digital 24 horas: liga e

zc

20
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7.

8.



desliga o aparelho no tempo programado. Tunção desumidificar: retira a umidade excessiva do ar.

Ajuste preciso da posiÇão da aleta: facilita direcionar o fluxo de ar na direção desejada. Controle
remoto em português garantia mínima: 12 meses

17.

CENTRAL DE AR CONDICIONADO split de 18000 btu's. Tripla flltragem (ultra filter + carbono +

nylon) ultra filter: retém atá 99% das bactérias. Filtro de carbono timer digital 24 horas: liga e
desliga o aparelho no tempo programado. Funçâo desumidificar: retira a umidade excessiva do ar
Ajuste preciso da posição da aleta: facilita direcionar o fluxo de ar na drreçâo desejada. Fontrole
remoto em português e garantia mÍnima: 12 Meses

20

18

CENTRAL DE AR CONDICIONADO split de 24000 btu's. Tripla filtragem (ultra filter + carbono +

nylon) ultra filter: retém até 99% das bactérias. Filtro de carbono timer digital 24 horas: liga e
desliga o aparelho no tempo programado. Função desumidificar: retira a umidade excessiva do ar.

Ajuste preciso da posição da aletai facilita direcionar o fluxo de ar na direção desejada. Controle

remoto em português garantia mÍnima: 12 meses

10

19.

20

CENTRAL DE AR CONDICIONADO split de 36000 btu's. Tripla filtragem (ultra Íilter + carbono +

nylon) ultra filter: retém até 99% das bactérias. Filtro de carbono timer digital 24 horas: liga e

desliga o aparelho no tempo programado. Funçáo desumidificar: retira a umidade excessiva do ar
Ajuste preciso da posição da aleta: facilita direcionar o fluxo de ar na direçeo desejada. Controle
remoto em português garantia mínima: 12 Meses

CENTRAL DE AR CONDICIONADO split de 9000 btu's. Tripla filtragem (ultra filter + carbono +

nylon) ultra filter: retém até 99% das bactérias. Filtro de carbono. Timer digital 24 horas: liga e

desliga o aparelho no tempo programado. Funçáo desumidificar: retira a umidade excessiva do ar
Ajuste preciso da posição da aleta: facilita direcionar o fluxo de ar na direção desejada. Controle

remoto em português. Garantia mínima: 12|\4eses

13

21.
COLCHÃO SOLTEIRO Dimensões aproximadas; 88 cm x 188cm Densidade 33 Espessura 15 cm

TÍatamento no tecido antiácaro; Certificado pelo INMETRO; lvlanual de instruçÕes; Ga.antia 12

meses.

10

22.

FocÃo INDUSTRIAL 4 BocAS COI\4 FORNO - fogão a gás, industrial, 4 bocas, estrutura em aço
inoxidável, queimadores duplos em ferro
Fundido, controle individual das chamas, grelhas em ferro Íundido, dimensÔes 40 x 40 cm,

Desmontável, mesa com perfil de 10 cm, sem forno. - cota principal.

FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS 40X40 El\il INOX - Fogão lndustrial 6 Bocas com chapa, Alta

Pressão lnox. Confeccionado em chapa aço inox 430. Grelhas em Íerro fundido, com dimensão

40x40 cm e pintura eletrostática á pó cinza claro. Queimadores em ferro fundido, pintura

eletrostática metade simples e metade duplo (Espalhadores com chama dupla de 170mm e chama

simples de 130mm de diâmetro). Registro tipo Apis. Chapa. Forno com estrutura em chapa de aço

inox 430. lsolamento térmico com lã de vidro. tampa de Inox. Acompanha uma grade .Fogão
preparado para Gás GLP. DimensÕes do Fogão: (AIt.xlarg.xProf. ) 800x1980x'l20mm.

05

24.

FORNO ELETRICO Capacidade 60 litros; Espeto giratório; Prateleiras reguláveis; Base

antiderrapante; Temperatura de 0"C até 250"C; Timer 120 minutos; Luz piloto de indicaçáo de

funcionamento; FunçÕes Grelha, assa, tosta, gratina e aquece; Resistências blindadas 4

resistências que distrlbuem melhor o calor; Certificado pelo INMETRO: Manual de instruçÕes;

Garantia 12 meses.
FORNO MICRO-ONDAS, com especificaÇôes mínimas: capacidade total mÍnima 30 litros, painel de
controle eletrônico de fácil manuseio, funçÕes descongelamento e cozimento pré-programado,
prato giratório, relógio, trava de seguranÇa, tecla inicio ráp ido, '127 volts. Garantia mínima de'l ano

08

26 Fragmentadora de papel corte em partÍculas para 15 folhas a4 + cartão 02

FREEZER HORIZONTAL BRANCO - armazenamento entre 400 e 420 litros. Material: gabinete

interno e externo em chapa de aço pintado. Funçáo: pode ser usado na função de freezer ou

refrigerador. Tipo de degelo: manual. Portas: 02 portas. Grades: divisória removível. Puxadores:

02 puxadores. Painel de controle: frontal. Pés: 04 pés com rodÍzios. Dreno de gelo: frontal - Íacilita

o deg elo e a limpeza. Baixo ruído. Utilizar gás ecológico. Garantia mínima: 12 meses

04
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28.

FREEZER HORIZONTAL BRANCO - armazenamento entre 500 e 520 litros. Material: gabinete
interno e externo em chapa de aço pintado. Função: pode ser usado na funçáo de freezer ou
refrigerador. Tipo de degelo: manual. Portas: 02 portas. Grades: divisória removÍvel. puxadores:

02 puxadores. Painel de controle: frontal. Pés: 04 pés com rodízios. Drenode gelo: frontal -
facilita o degelo e a limpeza. Utilizar gás ecológico.Garantia mínima: 12 meses

04

04

30

FREEZER VERTICAL - 173 A 203 LITROS - cor branco - freezer: vertical. Funçáo: freezer. Tipo de
degelo: manual. Portas: 0'1. Quantidade de cestos: 05. Tipo de cestos: deslizantes. Quantidade de
pÍateleiras: 02 náo conter cfc - não agride a camada de ozônio. Garantia mínima: 12 meses

31
FRIGOBAR, capacidade 120 l, tensáo alimentação 1101220 v, cor branca, características adicionais
prateleiras removíveis 08

íz

GELADEIRA com capacidade mÍnima dê 403 litros, pratêleira antiderramamento, controle
independente de temperatura, gaveta super deslizante para legumes (mesmo com carga total),
prateleiras na porta do freezer, prateleira retrátil no freezer. Detalhamento: cesto para ovos.
DimensÕes aproximadas do produto: 173,5 x 70 x70,5 cm (axlxp). AlimentaÇáo:220v ou
bivolt. Cor: branca. Com garantia total de 01 (um) ano do fabricante e assistência técnica local.
Manual em português. Produto com selo procel de economia de energia - encel(etiqueta
nacional de consumaçáo de energia). Assistência técnica local.

06

33.
GUARDA-ROUPAS Guarda-roupas de casal, medidas 2,70x2,35x55 (2,45 com pé); 6
portas de abrir com puxador de alumínio; material MDP com MDF (80%). 06

34

LAVADORA DE ROUPAS; com capacidade de roupa seca e/ou molhada mínima de 15 kg, com os
cilso/funçóes básicas de: lavar, enxaguar e centrifugar, materjal do cesto: inox; com pés
niveladores, filtro para fiapos e alças laterais; painel eletrônico; dispensers individuais para, no
mínimo: amaciante e sabão; tampo em vidro temperado com visor transparente e trava de
seguranÇa; niveis de água: minimo de 04 (quatro) nívêis; volagem: 110v I 127v; eficiência
energética: selo procel a; dimensôes aprox.: '106,8 x 66,5 x 73 (a x lx p). peso aprox.:44,9 kg. cor
branca. com garantia minima de '12 (dose) meses

02

LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, copo em aço inox, Sl liquidificador; tipo industrial, basculante; com
capacidade mÍnima para S litros; com copo de aço inox, tampa e alça bordas rebatidas para lado
interno em toda extensão; base de aço inox removÍveli lamina em aço inox temperado; tensáo de
alimentaçâo 'l 10v; com rotaçâo mÍnima de 3.400 rpm; na cor inox; contem sistema de ventilação
contra superaquecimento; com filtro; com garantia mÍnima de í2 meses a partir da data da entrega
do equipamento; assistência técnica sistema balcáo; com certificação compulsória do inmetro
aplicável.

08

36

LIQUIDIFICADOR para uso doméstico, copo em acrílico com capacidade útil para 2 litros, lâminas

integradas ao copo com 6 lâminas, chave seletora de 12 velocidades e pulsar, tampa plástica com

dosador de lÍquidos, acompanha filtro, base antiderrapante, nível de potência sonora até 90db,

potência 1200w, tensão 127 ou 220v, cor branco ou preto

13

37.

LONGARINA 3 LUGARES SEM BRAÇO, em polipropileno injetado, texturizado, estrutural, de
grande resistência mecânica e a produtos químicos, retangular, com assento e encosto moldado
anatomicamente, bordas arredondadas, base retangular, pés tubulares, suporte do encosto
metálico tubular e curyo, em aço cromado. Cor: azul ou preta

12

38

LONGARINA 3 LUGARES SEM BRAÇO, modelo secretária, estofada com espuma injetada de alta
densidade e madeira compensada anatômica. Pés em tubo de aço 50/30. Dimensões estofado:
assento: 435mm x 4'1omm e ecsto: 360mm x270mm. Densidade da espuma assento: 27mm /
densidade 45 kg/m"e encosto: 30mm / densidade 45 kg/m". Revestimento êstofado: em tecido

12
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29.

FREEZER HORIZONTAL de branco - armazenamento entre 300 e 320 litros. Material: gabinete
interno e externo em chapa de aço pintado. Funçáo: pode ser usado na função de freezer ou
refrigerador. Tipo de degelo: manual. Portas: 01 portas. Grades: divlsória removÍvel.
Puxadores: 01. Puxadores. Painel de controle: frontal. Pés: 04 pés com rodÍzios. Utilizargás
ecológico. Garantia mÍnima: 12 meses

06



polipropileno, acabamento: com perfil flexível de PVC de alta resistência no assento e capa plástica
de alta resistência no encosto. Estrutura longarina em tubo 30x50mm. Com estrutura em aço,
revestido com capa de termoplástico injetado em polipropileno de alta resistência mecânica na cor
preta, sem regulagem de altura. Cores azul ou preto

39.

MESA ESCRITÓRIO. Medidas aproximadas 1,20 x 0,67m x 0,75 de attura. Cavetelro tixo 3 gavetas
com chave. Tampo em chapa de madeira aglomerada maciça de 28 mm espessura, revestimento
laminado melaminico 15 mm; Frente das mesas, conÍeccionada de madeira aglomerada de 1smm
e revestimento laminado melamínico 15 mm e altura de 39 cm; Pés metálicos, verticais e oblongas
(pé reto) de no mínimo 20cm abaulada, pintura eletrostática e tratamento antiferrugem. Passagem
para fiaçâo e ranhuras frisas com relevo de no mÍnimo smmi ponteiras das estruturas, injetadas em
PVC com sapatas niveladoras para apoio total da superfÍcie de trabalho. Cores MarÍim, azul ou
cinza

20

40

MESA PLÁSTICA Espêcificaçáo: Mesa Plástica quadrada, tipo monobloco, empilhável, fabricada
em polipropileno virgem de alta resistência, tratada com resinha anti-uv, dimensões: largura
700mm, comprimento 700mm, altura 720mm, espessura mínima 3mm, variação de 10% para mais
e 5o/o pa? menos, capacidade para suportar no mÍnimo 30k9, cor branca, garantia mÍnima 1 ano,
nome do fabricante e data de fabricação moldada na própria peça. Mesa de plástico quadrada
produzida em polipropileno. Cor: Branca - DimensÕes mínimas: 70 x70 x72 cm de altura,
resistente a UV - Características adicionais: empilhável, Possuir selo de aprovação do INMETRO.

1000

41.

MESA REUNIÃO REDONDA mesa de reuniáo redonda com diâmetro entre 11OO e 12OO mm e altura
750 mm. Tampo em mdf com espessura mÍnima de 25 mm, revestímento em laminado texturizado
cor cinza claro. Borda em madeira da mesma cor do laminado. Estrutura em tubos de aço com
seçâo retangular ou elíptica, chapa de aço com tratamento anticorrosivo, pintura epóxi pó cor
preto fosco. Ponteiras de polipropileno, sapatas metálicas com regulagem de nÍvel. Com 4 pontos

de apoio no piso.

04

4?

PROJETOR IMAGEM Projetor multimidia 2200 lumens requisitos mÍnimos: - contraste 2600:1i -
resolução nativa svga (800 x 600); dlp, xga (1024 x 768); - tamanho da imagem 24 a
300"|âmpada 220w, 2000 / 3000 horas (normal / econômico); - compatibilidade de vídeo
ntsc / pal / secam, entrada hdmi; - zoom digital 2x;- bivolt; - controle remoto; - manual em
português; - garantia 2 anos para o projetor e 90 dias para lâmpada. Com manual em português.

04

43
TABLET 32GB 4G Tela de10.1 "
Processador Octa-CoÍe Memória 32GB Bateria de 6.150 mAh
Câmera dê 8l\4P

15

44.

TELEVISOR - Televisores, com as seguintes características mÍnimas: tela em led de 42 polegadas

(ou maior); tensão de alimentação: bivolt automático (fonte chaveada); conversor digital integrado;

resoluçáo de imagem: recepçáo em dtv, resolução mÍnima: '1920x1 080p (full hd); smart W

conectividade: wi- fi; formato da tela: widescreen; som stéreo surround; sistema de cor: ntsc, paF

m, pal-n, sbtvd; conexôes: 03 (três) hdmi, 02 (dois) usb, 01 (um) ethernet lan Íj-45, 01 (um) dvi,01
(um) av (stéreo); 0'1 salda de áudio óptico, 01 saÍda de áudio analógico, montagem em plataÍorma

(com pé incluso) ou em parede (padrão vesa 200x200, 300x300 ou 400x400); conkole
remoto

lnfravermelho e manual do usuário inclusos; gatantia 12 (doze) meses,

08

VENTILADOR DE PAREDE - 40 cm de diametro. Funçáo: oscilação / ventilação potencia: mÍnimo
de 80 w rotaçáo: enke 1000 rpm a 1300 rpm alimentação: 110 ou 220 volts, peso: máximo de
5.0 kg itens inclusos: 01 motor, hastes, conjunto de hélices, kit de parafusos, grades de
proteçáo e
Manual de instruçôes, materiais das pás: polipropileno, cor: cinza ou preto nÍvel de consumo de

energia: classes a ou b garantia: 12 meses

12

46
VENTILADOR DE PAREDE - 50 cm de diametro, funçáo: oscilação, potência: mínimo de 140 w,

rotaçáo: entre 1000 rpm a '1400 rpm alimentação: 110 ou 220 volts pesoi máximo de 5.5 kg itens
inclusos: 01 motor, hastes, conjunto de hélices, kit de parafusos, grades de proteção em aço

12
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e manual de
lnstruçÕes materiais das pás: polipropileno cor: cinza ou preto. Nívelde consumo de energia:
classes a ou b garantia: 12 meses

47

VENTILADOR DE PAREDE - 60 cm de diametro, função: oscilação / ventilação potencia: mínimo
de 200 w - Yt cv rotação: entre 1200 rpm a 1400 rpm alimentaçâo'. 110 ou 220 volts peso: máximo
de 6.0 kg dimensôes das hélices de 22 polegadas itens inclusos: 01 motor, hastes, conjunto de
hélices, kit de parafusos, grades de proteção em aço e manual de instruções
Materiais das pás: polipropileno cor: cinza ou preto garantia: 12 meses, nívelde consumo de
energia: classes a ou b

08

48.

VENTILADOR DE TETO - 3 pas - em material metalico função: ventilação potencia: motor de g0

ou 100 watts rotaçáo: entre 410 rpm ou 425 rpm alimentação: 11Ovolts, peso: máximo de S,1 kg,
dimensÕes: aproximadas (lxaxp) 26,5x22,4x53,5mm, itens inclusos: 01 motor, hastes, conjunto
de3
Helices, kit de parafusos e manual de instruçÕes, cor: cinza ou grafite garantia: 12 meses, nível de
consumo de energia: classes a ou b

10

Atenciosamente,

F da Rocha Santos
Secretária Municipal de Assistência Social

Portaria no 37312021
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PNETÉIÍURÂ DE SEMAS

Prefeitura de Eldorado do Caraiás
Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS

GNPJ 14238555/0001-80

Secretêria Municipat de
Assistência Sociat

JUST!FICATIVA

AAquisição de material permanente se faz necessária para buscar melhoria constante

do atendimento ofertado aos usuários da Secretaria de Assistência, tal aquisição se

faz necessária, em virtude dos equipamentos ora pleiteados, serem devidan'lente

utilizados para a substituição dos existentes por estarem depreciados pelo lbngo

período de sua utilização e/ou inexistirem nos locais assistidos. Alguns dos itens

solicitados são para utilização da casa de passagem, que estão com os moveis em

situação precária, outros que ainda precisam ser adquiridos por não existir na casa de

passagem.

Francisca da Rocha dos Santos

Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS
Portaria no 37312Q21
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DOTAÇÕES ORÇAMENTARIAS

Fra dos Santos
Secretário Municipal de Assistência Social

Port. no 37312021
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ORDEM coDrGo ESPECTFTCAÇAO
1 08 243 0004 2.094 Programa "Criança F eliz"

2 08 244 0004 2.072 Manutenção do IGD-lndice de Gestão Descentralizada
3 o8 244 0004 2.073 Manutenção do CRAS
4 08 244 0004.2.074 Manutenção da Casa de Passagem
5 08 244 0004 2 075 lt/anutenção do Fundo SCFV
6. 08 244 0004.2.077 Manutenção dos CREAS
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OFíCIO NO 371 /20 aZPMEC/SEMAS.FM DI

Eldorado do Carajás, 23 de Setembro de 2022.

Ao Senhor
Fabio dos Santos Leal
Secretário Municipal de Adminístração - SEMAD
Tv. Rio Vermelho S/N - KM 100
Eldorado do Carajás - Pará

Assunto: Solicitação de aquisição de material permanente

Em uso de minhas atribuições, solicito de Vossa Senhoria, aquisição de
material permanente para atender as necessidades do Fundo [/unici pal do
ldoso conforme e uantidades elecidas a uir:

I{ua Duque de Caxias, sin' - Setor 05. CEP: 68.524-000. Eldorado do ClarajásiPará.
Ernai I : crnd i.eldoradoí!)gnrai Lcom

ITEM DESCRTÇÃO

1

ARMARIO EM AÇO COM DUAS PORTAS. Com 4 prateteiras
de abrir com maçaneta e chaves. Sistema de fechamento nas
varáo conectado à fechadura tipo Yale ou à maçaneta. Com 2
antiferrugens por Íosforizaçáo e pintura epoxi-po por processo
Altura í,98m x Largura 0,90m x Profundidade 0,40m

internas reforçadas, reguláveis portas
extremidades da porta por meio de
chaves. Em chapa de aço tratada com
eletrostático Taman ho aproximado

02

2

picas e chaves,
7m x 0,70m. Com pintura

ARQUtvo FtcHARto para pástã
I

cQnfeccionado em chapa bitola 26 mm, medidas aproximadas 1,33m x 0,4
eqoxi e tratamento antiferrugem. Cor: cinza claro.

02

3

BEBEDOURO INDUSTRIAL com 2 saídas e capacidade para 25 litros todo
cqm compressor de '116 e ôOhz e com gás ecológico 1134 a (atende 40 pessoas) - igual ou melhor a
marca kirsten modelo kse 25.

aço inox 304,110-220v,
01

4u
po

ac
AS

az

TÓR|O GIRATÓR|A com apoio Oe oraços ry
em compensado multilaminado anatômico de 12 mm de espessura recoberto

respuma injetada de no mínimo40 mm de espessura revestida em tecido'100% polipropileno com
abamento nas bordas em PVC flexível tipo Francis. Base giratória com regulagem de altura do
sento a gás, regulagem de altura e inclinação do encosto. Braços fixos em poliuretano injetado. Cor:
ul ou preta.

te, assento eCADEIRA PARA ESCRI
encosto confeccionado

05

5.

CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO Especificaçáo: Cadeira plástica com braço cadeira plástica, com
braço, tipo monobloco, empilhável, fabricada em polipropileno virgem de alta resistência, tratada com
resina anti-uv, dimensÕes: largura 430mm, profundidade 5'1Omm, altura 900mm, espessura mÍnima
3mm, variação de 1 0o/o para mais e 5o/o para menos, carga máxima admissível 140k9, cor branca,
garantida pinima 1 ano, nome do fabricante, data de Íabricação e recomendação para no máximo 5
anos apos a data de fabricação moldada na propria peça, possuir selo de conÍormidade do inmetro
(portaria i n metro n21 3120A7 ) abnUn br m1 4.7 7 612001 .

200

6
CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 50w rns entrada para dispositivo usb, sd card.Teclado musical,
viqlão, microfone e guitarra. 01

7

CENTRAL DE AR CONDICIONADO split de 12000 btu's. Tripla Íiltragem (ultra filter + carbono +
nyion) ultra filter: retém até 99% das bactérias. Filtro de carbono. Timer digital24 horas: Iiga e desliga
o aparelho no tempo programado. Tunção desumidificar: retira a umidade excessiva do ar. Ajuste
prêciso da posição da aleta: facilita direcionar o fluxo de ar na direção desejada. Controle remoto
eú português garantia mínima: 12 meses

02

I

QUANT
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8

preciso da posição da aleta: facilita direcionar o fluxo de ar na direçâo desejada. controlê remoto
em português. Garantia mÍnima: 12 Meses

Íi
fi

q

TN DRALC ARE oc DN oN oD s d 9 00 0 Ubt s T a taIt m +fi te r rbca np o o n onp s v
ta r.teU émret téa %oo asd ab c ne Sa F tro ca orb on T em dÍ 2ta h4 raso a e d s a os s s
a ha re no teo m o UF n dao ues m ifid ac rareti mp u id dea xceeç od a u tesAj 02

ô

oméstico, copo em acrílico com capacidade útil para 2litros, lâminas
integradas ao copo com 6 lâminas, chave seletora de 12 velocidades e pulsar, tampa plásfica com
dosador de lÍquidos, acompanha filtro, base antiderrapante, nível de potência sonora até godb,

LIQUIDIFICADOR para uso d

potência '1200w, lensáo 127 ou 220v, cor branco ou prêto

0?

10
re§i

I

arla

L N RGA N L3 U ER Sa tvtE RAB o me no n tae od textu za od S tutru taÇ po p op ed dn eo
nest c ma ce na ae rod tou u m Sco reta U al oc mp a ss nto ncose mto oq add ong

tom amc ne te bo ad aS orred dn da sa Sba ree n u a tuES ub ares US o drte eo con oSt ms p cop
lar e curvo, em aço cromado. Cor: azul ou pretatu u

03

11

ástica quadrada, tipo monobloco, empilhável, fabricada em
polipropileno virgem de alta resistência, tratada com resinha anti-uv dimensÕes: largura 7o0mm,
comprimento 700mm, altura 720mm, espessura mínima 3mm, variaÇão de 100/o paÍa mais e 5% para
mênos, capacidade para suportar no minimo 30k9, cor branca, garantia mÍnima 1 ano, nome do
fabricante e data de fabricaçâo moldada na própria peça. l\4esa de plástico quadrada produzida em
polipropileno. Cor: Branca - Dimensões mínimas: 70 x70 x72 cm de altura. resistente a UV -

MESA P STICA Especificação: Mesa Pl

Características adicionais: em pilhável. Possulr selo de aprovaçáo do INMETRO

200

evisores, com as seguintes características mÍnimas: tela em led de 42 polegadas
(gu maior); tensáo de alimentação: bivolt automático (fonte chaveada); conversor digital integrado;
rdsoluçáo de imagem: recepção em dtv, resoluçâo mÍnima: 1920x10g0p (full hd); smart tv
conectividade: wi- fi; foÍmato da tela: widescreen; som stéreo surround; sistema de cor: ntsc, pal-m,
pàFn, sbtvd; conexôes: 03 (três) hdmi, 02 (dois) usb, 0í (um) ethernet tan rj-45, O1 (um) dvi, O1 (um)
av (stereo); 01 saída de áudio óptico, 0í saÍda de áudio analógico, montagem em plataforma (com pé
incluso) ou em parede (padrão vesa 200x200, 300x300 ou 4OOX40O): controle remoto

TELEVISOR - Tel

lnfravermelho e manual do usuário inclusos: garanlia: 12 (doze) meses

02

de parafusos, grades de proteção em aço e manual de instruçÕes
teriais das pás: polipropileno cor: cinza ou preto ga[antia: 12 meses, nível de consumo de energia
sses a ou bcl

VçN
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Na oportunidade, aproveitamos para
consideração-

Atenciosamente,

reiterar votos de elevada estima e

Francisca N to da Rocha Santos
Secretária Municipal de Assistência Social

Portaría no 37312021

Rua Duque de Caxias. s/n" - Setor 05. CEP: 68.524-000. Eldorado do Carajás/Pará.
Email; crndi.eldorado@gmai l.com

rt l0rlrrJ

+(ultra
de

aprogramado.

12.

,

- 60 cm de diametro, oscilação / ventilação potencia:
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DOTAçÃO ORÇAMENTARTA

0824L 0004 2.061 ES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO

Francisca Rocha Santos
Secretária Municipal de Assistência Social

1

Rua Duque de Caxias, s/n" - Sctor 05. CEP: 68.524-000. Eldorado do Carajás/pará.
Ernai l: crndi.e ldolado(r)gmail.com



CMDI

Prefeitura Municipal de Eldorado do Carajás -Pará,
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JUSTIFICATIVA

A Aquisição de material permanente se faz necessária para buscar melhoria constante do
espaço e atendimento ofertado aos usuários do Fundo Municipal do Idoso, tal aquisição
se faz necessária, visto que os itens pleiteados serão utilizados para a substituição dos
existentes por estar em situação de desgaste pelo longo período de sua utilizaçáo elou
inexistirem nos locais assistidos. Tais itens são para fomento de ações e atividades
desenvolvidas pelo fundo do Idoso, para o bom funcionamento das mesmas os itens são
imprescindíveis.

Atenciosamente,

Rua Duque de Caxias, s/n" - Setor 05. CEP: 68.524-000. Eldorado do Carajás/Pará.
Ernai l: crndi.eldorado@gnrai l.com

da Rocha SantosFrancisca
Secretária Municipal de Assistência Social

Portaria no 37312021



I

Etdõtãitlo
do Carajás

ê A.r

Governando com você

?refüvtt** d4, El^dofiÁc d^r Citqia,
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA

CNPJ: 28578.16o/ooor-3r

oFícto. No oi ostzoz2tpMEclsEMMA

Assunto: Solicitação de aquisição de material permanente.

Ao cumprimentar, viemos através deste solicitar de v.s.a a viabírizaçâo de
aquisição de material de limpeza, higiene e descartáveis. os itens de consumo diário
que necessitam ser adquiridos constituem itens de necessidades básicas para o pleno
funcionamento das atividades da secretaria Municipal de Meio Ambiente, portanto,
torna-se imprescindÍvel a compra dos itens relacionados a

ITEM DESCRTÇ o QUANT

1

Com 4 prateleiras internas reforçadas, reguláveis portas
de abrir com maÇaneta e chaves. sistema de fechamento nas extremidades da porta por meio de
varão conectado à fechadura tipo yale ou à maçaneta. com 2 chaves. Em chapa de aço tÍatada
com antiferrugens por fosforização e pintura epóxi-pó por processo eletrostático Tamanho

AR IO EM AÇO COM DUAS PORTAS

aproximado Altura 1,98m x La rgura 0,90m x Profundidade 0,40m

2

para pasta suspensa em aço com 4 gavetas telescópicas e chaves,
confeccionado em chapa bitola 26 mm, medidas aproximadas .1,33m x 0,47m x 0,70m. Com pintura
epóxi e tratamento antiferÍugem. Cor: cinza claro.

ARQUIVO FICH Rto

05

.,

LTIUSO nas medidas aproximadas 0,90m x 0,45m x 0,75m
composto por 2 prateleiras internas. Tampo confeccionado em MDF 2s mm revestido na face
superior em laminado melamínico e demais bordas em fita de pVC de no mínimo 2 mm de
espessura. Estrutura confeccionada em MDF 15 mm revestido em ambas as faces em laminado
melamínico texturizado com acabamento nas bordas em fita de pvc 1mm. Duas portas de abrir
com chave confeccionado em MDF 15 mm revestido em ambas as faces em laminado mêlamínico
texturizado com acabamento nas bordas em fita de pvc 1mm,4 dobradiças go' de pressáo e 02
puxadores tipo alça em polipropileno injetado e 02 fechaduras com chave e cópia chave. cores:
branco, marfim, azul ou cinza

RIO IVIUBALCÃO DE ESCRIT

02

BEDOURO INDUSTRIAL com 2 saídas e capacjdadepaaZs litros todo em aço inox 304,1 j 0-
220v, com compressor de 1/6 e 60hz e com gás ecológico r134 a (atende 40 pessoas) - igual ou
melhor a marca kirsten modelo kse 25.

BE

02

5 05

CADEIRA PARA ESCRIT RIO com 4 pés fixa palito, tubo 7/8. Estofada em espuma injetada de 35
mm de espessura, interligados por lâmina interna, revestimento de assento e encosto em tecido
courÍssimo. Pés tratamento antiÍerrugem acabamento com pintura epóxi, ponteira antiderrapante
Cores: azul ou cinza.

EldôÍátto
*:-,-c:t:J3:

If 'ttr=x.J fr r{Ex.. 3. E rz 3. rr=x.l rf Ex..
tsaias 4t 20- ''Pdro qüa tôdos vejao, e sdibom... .t mào do SENHOR lcz isro.

Eldorado do Carajás, 26 de Setemb ro de 2022.

À

Fábio dos Santos Leal
Secretário municipal de administraçáo- SEMAD.
Prefeitura municipal de Eldorado do Carajás.

seguir:

02

4.

a. Ex/
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03

assento e encosto confeccionado em compensado multilaminado anatômico de 12 mm de
espessura recoberto por espuma injetada de no mÍnimo 40 mm de espessura revestida em tecido
100% polipropileno com acabamento nas bordas em pvc flexÍvel tipo Francis. Base giratória com
regulagem de altura do assento a gás, regulagem de altura e inclinação do encosto. Braços Íixos em
poliuretano injetado. CoÍ: azul ou preta.

CADEIRA PARA ESCRIT RIO GIRAT RIA, com apoio de braços fixos. Modelo presidente,

05

RlA, sem apoio de braços. Modelo executivo. Base giratória
com mola amortecedora no eixo central e regulagem de altura à gás. Aranha vestida com capa de
polipropileno, com cinco hastes apoiadas sobre cinco rodÍzios de nylon. Assento e encosto em
espuma injetada anatômica 46mm de espessura média. Ivledidas aproximadas do assento: 470 mm
x 440 mm l\rledidas aproximadas do en4costo: 450 mm x 380 mm Revestimento de assento e
encosto em tecido couríssimo. Cor: azul ou preta.

RIO GIRATCADEIRA PARA ESCRIT

057

I
giratória com mola amortecedora no eixo central e regulagem de altura a gás. Aranha vestida com
capa de polipropileno, com cinco hastes apoiadas sobre cinco rodízios de nylon. Assento e encosto
em espuma injetada anatômica 46mm de espessura média. Medidas aproximadas do assento:
470mm x 440mm. lVledidas aproximadas do encosto: 4s0mm x 38omm. Revestimento de assento e
encosto em têcido courissimo. Cor: azulou preta.

RIO GIRAT RlA, sem apoio de braços. Modelo secretáÍia. BaseCADEIRA PARA ESCRIT

9

CENTRAL DE AR coNDlcloNADo split de 12000 btu's. Tripta fittragem (uttra filter + carbono +
nylon) ultra filter: retém até 99% das bactérias. Filtro de carbono. Timer digital 24 horas: liga e
desliga o aparelho no tempo programado. Tunçáo desumidificar: retira a umidade excessiva do ar.
Ajuste preciso da posição da aleta: facjlita direcionar o fluxo de ar na direção desejada. controle
remoto em português garantia mÍnima: 12 meses

02

10.

CENTRAL DE AR CONDICIONADO sptit de 18000 btu's. Tripla filtragem (ultra filter + carbono +
nylon) ultra filter: retém até 99% das bactérias. Filtro de carbono timer digital 24 horas: liga e desliga
o aparelho no tempo programado. Função desumidificar: retira a umidade excessiva do ar. Ajuste
preciso da posiçáo da aleta: facilita direcionar o fluxo de ar na direçáo desejada. Fonlrole remoto
em português e gaÍantia mÍnima: '12 Meses

05

11.

CENTRAL DE AR CONDICIONADO split de 9000 btu's. Tripta fitÍagem (uttra fitter + carbono +
nylon) ultra filter: retém ate 99% das bactérias. Filtro de carbono. Timer digital 24 horas: liga e
desliga o aparelho no tempo programado. Função desumidiflcar: retira a umidade excessiva do aT
Ajuste preciso da posição da aleta: facilita direcionar o fluxo de ar na direção desejada. Controle
remoto em português. Garantia mÍnima: 12 Meses

03

'12.

O INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO - fogâo a gás, industrial, 4 bocas, estrutura em aço
inoxidável, queimadores duplos em ferro
Fundido, controle individual das chamas, grelhas em ferro fundido, dimensÕes 40 x 40 cm,
Desmontável, mesa com perfil de 10 cm, sem forno. - cota

FOGÃ

principal

05

13.

INDUSTRIAL 6 BOCAS 40X40 EM INOX - Fogáo lndustrial 6 Bocas Com Chapa, Alta
Pressão lnox. Confeccionado em chapa aço inox 430. Grelhas em ferro fundido, com dimensão
40x40 cm e pintura eletrostática ápó cinza claro. Queimadores em ferro fundido, pintura
eletrostática metade simples e metade duplo (Espalhadores com chama dupla de 'l7Omm e chama
simples de 130mm de diâmetro). Registro tipo Apls. Chapa. Forno com estrutura em chapa de aço
inox 430. lsolamento térmico com lã de vidro. tampa de lnox. Acompanha uma grade .Fogão
preparado para Gás GLP. Damensôes do Fogão: (Alt.xlarg.xProf.) 800x1 980x12omm.

FOGÃO

02
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't4.

FORNO ELETRICO Capacidade 60 Iitrosi Espeto giratório; Prateleiras reguláveis; Base
antiderrapante; Temperatura de 0"C até 250oC; Timer 120 minutosi Luz piloto de indicação de
Íuncionamento; Funçôes Grelha, assa, tosta, gratina e aquece; Resistências blindadas 4
resistências que distribuem melhor o calor; Certificado pelo INMETRO; Manual de instruçÕes;
Garantia 12 meses.

'15.
FORNO I\4ICRO-ONDAS,
controle eletrônico de fácil
qiratório, relóqio, trava de

com especificações
manuseio, funções

sequranÇa, tecla inÍ

mÍnimas: capacidade total mÍnima 30 litros, painel de
descongelamento e cozimento pré-programado, prato

cio rápido, 127 volts. Garantia mínima de 1 ano
01

í 6. Fragmentadora de papel corte em partÍculas para 15 folhas a4 + cartáo

17. 0í

18.

GELADEIRA com capacjdade mÍnima de 403 litros, prateleira antiderramamênto, controle
independente de temperatura, gaveta super deslizante para legumes (mesmo com carga total),
prateleiras na porta do Íreezer, prateleira retrátil no Íreezer. Detalhamento: cesto para ovos.
Dimensôes aproximadas do produto: 173,5 x 70 x 70,5 cm (axlxp). Alimentaçâo:220v ou
bivolt. cor: branca. com garantia total de 01 (um) ano do fabricante e assistência técnica local.
Manual em português. Produto com selo procel de economia de energia - encel(etiqueta
nacional de consumação de energia). Assistência técnica local.

01

19.

LIQUIDIFIC ADOR para uso doméstico, copo em acrílico com capacidade útil para 2litros,
lâminas integradas ao copo com 6 lâminas, chave seletora de 12 velocidades e pulsar,
tampa plástica com dosador de líquidos, acompanha filtro, base antiderrapante, nível de
potência sonora até 90db, potência 1200w, tensão 127 ou 220v, cor branco ou preto

02

20

21.

LONGARINA 3 LUGARES SEM BRAÇO, em poljpropileno injetado, texturizado, estrutural, de
grande resistência mecânica e a produtos quimicos, retangular, com assento e encosto moldado
anatomicamente, bordas arredondadas, base retangular, pés tubulares, suporte do encosto metáljco
tubulaÍ e curvo, em aço cromado. Cor: azul ou preta

03

LONGARINA 3 LUGARES SEM BRAÇO, modelo secretária, estofada com espuma injetada de alta
densidade e madeira compensada anatômica. Pés em tubo de aço 50/30. DimensÕes estofado:
assento: 43smm x 410mm e ecsto: 360mm x 270mm. Densidade da espuma assento: 27mm /
densidade 45 kg/m3e encosto: 30mm / densidade 45 kg/m3. Revestimento êstofado: em tecido
polipropileno, acabamento: com perfil flexÍvel de PVC de alta resistência no assento e capa plástica
de alta resistência no encosto. Estrutura longarina em tubo 30x50mm. Com estrutura em aço,
revestido com capa de termoplástico injetado em polipropileno de alta resistência mecânica na cor
preta, sem regulagem de altura. Corês azul ou preto

01

22

MESA ESCRITÓ RlO. Medidas aproximadas 1,20 x 0,67m x 0,75 de altura. Gaveteiro fixo 3 gavetas
com chave. Tampo em chapa de madeira aglomerada maciça de 28 mm espessura, revestimento
laminado melamÍnico í5 mm; Frente das mesas, confeccionada de madeira aglomerada de 15mm e
revestimento laminado melamínico 15 mm e altura de 39 cm; Pés metálicos, vertjcais e oblongas
(pé íeto) de no mÍnimo 20cm abaulada, pintura eletrostática e tratamento antiferrugem. Passagem
para fiaçáo e ranhuras frisas com relevo de no mínimo 5mm; ponteiras das estruturas, injetadas em
PVC com sapatas niveladoras para apoio total da superfÍcie de trabalho. Cores Marfim, azul ou

02

Eldõfâito
do Carajás

L. -G,(.a La Eli.. f. .G'(/ lf 
-'.-J 

L EX.I L E'll:í
tsotos 4z 20: P.rrd que todos eírjam c sdilrdtn-.- d mito do SENHoR kz isto... '

01

FREEZER HORIZONTAL BRANCO - armazenamento entre 400 e 420 litros. Material: gabinete
interno e externo em chapa de aço pintado. Função: pode ser usado na função de freezer ou
refrigerador. Tipo de degelo: manual. Portas: 02 portas. Grades: divisória removível. puxadores: 02
puxadores. Painel de controle: frontal. Pés: 04 pés com rodÍzlos. Dreno de gelo: frontal - facilita o
degelo e a limpeza. Baixo ruÍdo. Utilizar gás ecológico. Garantia mínima: 12 meses
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Cor: Branca - DimensÕes mÍnimas:

djcionais: empilhável. Possuir selo d

kg, cor branca, garantia mÍnima .l ano, nome
a peça. Mesa de plástico quadrada produzida
70 x 70 x 72 cm de altura, resistentê a UV -
e aprovação do INMETRO.
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Características a
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24
cor cinza claro. Borda em madeira da mesma cor do laminado. Estrutura em tubos de aço com
seçáo retangular ou erÍptica, chapa de aço com tratamenro anticorrosivo, pintura epóxi pó cor
preto fosco Ponteiras de poripropireno, sapatas metáricas com reguragem de nÍver. com 4 pontos
de apoio no piso.

[TESA REUNIÃo REDoNDA mesa de
750 mm. Tampo em mdf com espessu

reuniáo redonda com diâmetro entre 11OO e 12OO mm e altura
ra mÍnima de 25 mm, revestimento em laminado texturizado

02

25.

cm de diametro, funçêo: oscilaçáo, potencia: mÍnimo de 140 w,
rotaçáo: entre 1000 rpm a 1400 rpm alimentação: 110 ou 220 vorts peso: máximo de 5.s kg itens
inclusos: 01 motor, hastes, conjunto de hérices, kit de parafusos, grades de protegáo Lm aço
e manual de
lnstruçÕes materiais das pás: poripropireno cor: cinza ou preto. Níver de consumo dê energia:
classes a ou b garantia: 12 meses

VENTILADOR DE PAREDE - 50

02

26.

de 200 w - Y1cv Íotaçâo.
de 6.0 kg dimensôes das
hélices, kit de parafusos,
Materiais das pás: polipro
energia: classes a ou b
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Atenciosamente,

o; I /,/l L
Paulo Franklin Lima O.das Chagas
Sec. Municipal de Meio Ambiente.

Port. N"003/2021
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anti-uv,

PlásticaEspecjficaçâo: monobloco, empilhável,
resistência, Íesinha

700mm,

motor,

LADOR de diametro,
1entre 200 I 400 1 ourpm alimentação:

itens conjunto
manualaÇo

OUcinza 21 meses,

02
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SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA
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Paulo Franklin Lima Oliveira das Chagas
Sec. Municipal de Meio Ambiente.

Port. N'003/2021

A presente solicitação de aquisição de material permanente faz-se necessária para atender a
demanda e o bem estar dos funcionários e usuários dos serviços públicos com a finalidade de
proporcionar organização e conforto no ambiente de trabalho contribuindo para o melhor
desenvolvimento das atividades administrativas e promover a qualidade dos serviços ofertados
pela secretaria municipal de meio ambiente - SEMMA.

Atenciosamente,

Eldõtâito
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SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA

CN PJ : zB57B.16o/o001-31

DOTAÇÃO ORçAMENTARIA

coDrGo ESPECTFTCAÇAO
2.020 FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
Atenciosamente,

G^"a,,*rt'L I
Paulo Franklin Lima O.das Chagas
Sec. Municipal de Meio Ambiente.

Port. N'00312021
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SEcRETARIA MUNtctpAL DE EDUcAÇÃo
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB

CN PJ: 30.048.957 / OOOI-7 9

oFtcto No 7 84t 2022tPMEC/S EM ED

Eldorado do Carajás, 26 de Setembro de 2022.

Ao Senhor
Fabio dos Santos Leal
Secretário de Administração

Assunto: Solicitaçáo de Aquisição de Material Permanente

Senhor Secretário (a),

Ao cumprimentar, vimos através deste solicitar de V.S.a a viabilização de
Aquisição de Material Permanente para atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Educação e seus departamentos, conforme especificaçÕes e
quantidades estabelecidas a seguir:

DESCRTçAOITEM TOTAL

1

ARMÁR|O EM AÇO COM DUAS PORTAS. Com 4 prateleiras internàs rerorçadas, reg uláveis
portas de abrir com maÇaneta e chaves. Sistema de fechamento nas extremidades da porta por
meio de varáo conectado à fechadura tipo Yale ou à maçaneta. Com 2 chaves. Em chapa de aço
tratada com antiferrugens por fosforização e pintura epóxi-pó por processo eletrostático Tamanho
apÍoximado Altura 1,98m x Largura 0,90m x Profundidade 0,40m

30

ARoUIVo FICHÁ RIO para pasta suspensa em aço com 4 gavetas telescópicas e chaves,
confeccionado em chapa bitola 26 mm, medidas aproximadas 1,33m x 0,47m x 0,70m. Com
pintura epóxi e Íatamento antiferrugem. Cor: cinza claro.

3

BALCÃO DE ESCRITÓR|O MULTIUSO nas medidas aproximadas O,gOm x 0,45m x 0,75m
composto por 2 prateleiras internas. Tampo confeccionado em MDF 25 mm revestido na face
superior em laminado melamínico e demais bordas em fita de PVC de no mínimo 2 mm de
espessura. Estrutura confeccionada em MDF 15 mm revestido em ambas as faces em laminado
melamínico texturizado com acabamento nas bordas em fita de PVC 1mm. Duas portas de abrir
com chave confeccionado em MDF 15 mm revestido em ambas as faces em laminado melamínico
texturizado com acabamento nas bordas em fita de PVC 1mm, 4 dobradiças 90" de pressáo e 02
puxadores tipo alça em polipropileno injetado e 02 fechaduras com chave e cópia chave. Cores:
branco, marfim, azul ou cinza

20

BEBEDOURO INDUSTRIAL com 2 saídas e capacidade para 25 litros todo em aço inox 304,110-
220v, com compressor de 1/6 e 60hz e com gás ecológico 1134 a (atende 40 pessoas) - igual ou
melhor a marca kirsten modelo kse 25.

10

BEBEDOURO INDUSTRIAL com 2 saidas inox capacidade para 50 litros todo em aço inox 304,
110-220u, com compressor de 1/6 e 60hz e com gás ecológico 1134 a (atende até 60 pessoas) -
igual ou melhor a marca kirsten modelo kse 50

6 BEBEDOU RO lN DU STRIAL com 3 saÍdas ê capacidade para 1 00 litros todo em aço inox 304, 1 '10

15

ELdoÍái{o<ío caralás

30

4.

5.

20
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-220v, com compressor de 1/6 e 60hz e com gás ecológico r 134 a (atende 325 pessoas) - igual ou
melhor a marca kirsten modelo kse 100.

7

BEBEDOU RO INDUSTRIAL com 4 saídas e capacidade para 200 litros, todo em aço inox 304, 1 1 0
- 220v, com compressor de 1/6 e 60hz e com gás ecológico 1134 a (atende 325 pessoas) - igual ou
melhor a marca kirsten modelo kse 200.

í0

CADEIRA PARA ESCRITÓR|O com 4 pés fixa palito, tubo 7/8. Estofada em espuma injetada de
35 mm de espessura, interligados por lâmina interna, revestimento de assento e encosto em tecido
courissimo. Pés tratamento antiferrugem acabamento com pintura epóxi, ponteira antiderrapante.
Cores: azul ou cinza.

30

9

CADEIRA PARA ESCRITÓR|O GIRATÓRIA, com apoio de braços fixos. Modeto presidente,

assento e encosto confeccionado em compensado multilaminado anatômico de 12 mm de
espessura recoberto por espuma injetada de no mínimo 40 mm de espessura revestida em tecido
100% polipropileno com acabamento nas bordas em PVC flexÍvel tipo Francis. Base giratória com
regulagem de altura do assento a gás, regulagem de altura e inclinação do encosto. Braços fixos
em poliuretano injetado. Cor: azul ou preta.

30

CADEIRA PARA ESCRITÓRlO cIRATÓRtA, sem apoio de braços. Modelo executivo. Base
giratórla com mola amortecedora no eixo central e regulagem de altura à gás. Aranha vestida com
capa de polipropileno, com cinco hastes apoiadas sobre cinco rodÍzios de nylon. Assento e
encosto em espuma injetada anatômica 46mm de espessura média. Ivledidas aproximadas do
assento: 470 mm x 440 mm Medidas aproximadas do en4costo: 450 mm x 380 mm Revestimento
de assento e encosto em tecido couríssimo. Cor: azul ou preta.

30

11

CADEIRA PARA ESCRITÓR|O GIRATÓRIA, sem apoio de braços. Modelo secretária. Base
giratória com mola amortecedora no eixo central e regulagem de altura a gás. Aranha vestida com
capa de polipropileno, com cinco hastes apoiadas sobre cinco rodízios de nylon. Assento e
encosto em espuma injetada anatômica 46mm de espessura média. Medidas aproximadas do
assento: 470mm x 440mm. Medidas apÍoximadas do encosto: 450mm x 380mm. Revestimento de
assento e encosto em tecido couríssimo. Cor: azul ou preta.

30

..)

CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇO Especificaçáo: Cadeira plástica com braço cadeira plástica,

com braço, tipo monobloco, empilhável, fabricada em polipropileno virgem de alta resistência,
tratada com resina anti-uv, dimensôes: largura 430mm, proÍundidade 51Omm, altura 900mm,
espessura mÍnima 3mm, variaçáo de 10lo para mais e 5% para menos, carga máxima admissÍvel
140k9, cor branca, garantida pinima 1 ano, nomê do fabricante, data de fabricaçáo e
recomendação para no máximo 5 anos após a data de fabricação moldada na própria peça,
possuir selo de conformidade do inmetro (portaria inmetro n21312007) abnunbr m'14.7761200í.

100

13.

CAIXA DE SOM

Especificaçóes
- Transdutores: woofer de 2 x 106mm (4"), tweeter de 2 x 20mm(0.75")
- Potência de saÍda classificada: 2x40 W rms (modo ca) 2x30W rms (modo batêria)
-EntÍadadeenerg ia. 24V 1 4,24
-Resposta de frequência: 50 Hz - 20 k1z
-Rêlação sinal-ruido: > 80 dB
-Tipo da bateria: Bateria de polímero íonlítio de 72,6 Wh
-Tempo de carga da bateria: 6,5 horas (24 V I 4,2 a)
-Tempo de reprodução de música: até 24 horas, dependendo do volume e do conteúdo do áudio
- CarregadoÍ usb: 5 V / 2,0 A (no máximo).

20

14.
CAIXA DE SOM A|\4PLIFICADA 50w rms entrada para dispositivo usb, sd card.Teclado musical,
violáo, microfone e guitarra.

70

í5. CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL 16.1 mp, com display 3.0" lcd; bateria recarregável de lithium- 10
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e memória de 8gb; cabo usb e carregador Garantia de 01 (um) ano do
fabricante, com assistência.Técnicalocal
ion; cartão d

't6

NDICIONADO split de 12000 btu's. Tripla filtragem (uttra fitter + carbono +
nylon) ultra filter: retém até 99% das bactérias. Filtro de carbono. Timer digital 24 horas: liga e
desliga o aparelho no tempo programado. Tunçâo desumidificar: retira a umidade excessiva do ar.
Ajuste preciso da posição da aleta: facilita direcionar o fluxo de ar na direçáo desejada. controle
remoto em português garantia mínima: 12 meses

CENTRAL DE AR CO

100

17.

CONDICIONADO split de 18000 btu's. Tripla filtragem (ultra filter + carbono +
nylon) ultra filter: retém até 99% das bactêrias. Filtro de carbono timer digital 24 horas: liga e
desliga o aparelho no tempo programado. Funçáo desumidificar: retira a umidade excessiva do ar

o da aleta: facilita direcionar o fluxo de ar na direção desejada. Fontrole
garantia mínima: 12 Meses

CENTRAL DE AR

Ajuste preciso da posiçá
remoto em português e

350

-18.

CONDICIONADO split de 24000 btu's. Tripla fittragem (ultra fitter + carbono +
nylon) ultra filter: retém ate gg% das bactérias. Filtro de carbono timer digital 24 horas: liga e
desliga o aparelho no tempo programado. Funçáo desumidificar: retira a umidade excessiva do ar.
Ajuste preciso da posiçáo da aleta: facilita direcionar o fluxo de ar na direção desejada. controle
remoto em português garantia mínima: 12 meses

CENTRAL DE AR

180

19.

ENTRAL DE AR coNDlcloNADo sptit de 36000 btu's. Tripta fittragem (ultra fitter + carbono +
nylon) ultra filter: retém ate gg% das bactérias. Filtro de carbono timer digital 24 horas: liga e
desljga o aparelho no tempo programado. Função desumidjficar: retira a umidade excessiva do ar
Ajuste preciso da posiçáo da aleta: facilita direcjonar o fluxo de ar na direção desejada. controle

L

Íemoto em português garantia mÍnima: l2 Meses

20

20

RAL DE AR coNDlcloNADo split de gooo btu's. Tripla filtragem (ultra filtêr + carbono +
nylon) ultra filter: retém até 99% das bactérias. Filtro de carbono. Timer digital 24 horas: liga e
desliga o aparelho no tempo programado. Função desumidificar: retira a umidade excessúa do ar
Ajuste preciso da posiçâo da aleta: facilita direcionar o fluxo de ar na direçâo desejada. controle
remoto em português. Garantia mínima: 12 Meses

CENT

í00

21.

AL 3 - AItura do aluno: de '1,19m a 1,42m: Conjunto do
cadeira, certificado pelo INMETRO, e em

conformidade com a norma ABNT NBR 14006:200g - Móveis Escolares - cadeiras e mesas para
conjunto aluno individual. Mesa individual com tampo em plástico injetado com aplicação de
laminado melamÍnico na face superior, dotado de travessa estrutural injetada em plástico técnico,
montado sobre estrutura tubular de aço, contendo portalivros em plástico injetado. cadeira
indivldual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura
tubular de aço. DimensÕes: Mesa Largura: 605 mm (+21; profundidade: 465 mm (+21; Altura do
tampo:22 mm; Altura do tampo ao cháo: 644 mm (+/-.lO). Cadeira Altura do chão ao assento: 3g0

CONJUNTO ALUNO CLASSE DII\4ENSION
aluno composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma)

(L) x 350 mm (P)mm (i/- 10) Encosto: 396 mm (L) x 198 mm (A); Assento: 400 mm

1200

22.
sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. cadeira individual
empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de
aço. DimensÕes: Mesa Largura: 605 mm (+2); Profundidade: 465 mm (+2); Altura do lampo:22
mmi Altura do tampo ao chão: 644 mm (+/-í0) Cadeira Altura do chão ao assento: 3gO mm (+/-
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(L) x 350 mm (P)10), Encosto: 396 mm (L) x 198 mm (A); Assento: 400 mm

í000
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aluno composto de 1(uma) mesa e 1 (uma) cadeira, certificado pelo INMETRO, e em
conformidade com a norma BNT NBR 14006:2008 - Móveis escolares - Cadeiras e mesas para
conjunto aluno individual. Mesa individual com tampo em plástico injetado com aplicação de
laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural injetada em plástico técnico,
montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. Cadeira
individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura
tubular de aço. Dimensôes: MESA: Largura: ô05MM (+21; Profundidade: 465 mm (+2;; Altura do
tampo.22 mm; altura do tampo ao cháo: 710mm(+/-10) Cadeira altura do cháo ao assento: 430
mm (+/-10) encosto: 396 mm (L) x 198 mm (a); assento:400 mm (L) x 390 mm (P)

CONJUNTO ALUNO CLASSE DIMENSIONAL 6 - Altura do aluno: de 1,59m a 1,88m: Conjunto do
aluno composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira, certiÍicado pelo INNiIETRO, e em
conformidade com a norma ABNT NBR '14006:2008 - I\ilóveis escolares - Cadeiras e mesas para
conjunto aluno individual. Mesa individual com tampo em plástico injetado com aplicação de
laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural injetada em plástico tecnico,
montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. Cadeira
individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura
tubular de aço. Dimensôes: IVIESA: Largura: 605 mm (+21; Profundidade: 465 mm (+21; Altura do
tampo.22 mm; Altura do tampo ao cháo: 760 mm (+/-10). Cadeira: Altura do chão ao assento: 460
mm (+/- 10) Encosto: 396 mm (L) x 198 mm (A); Assento: 400 mm (L) x 430 mm (P).

25.

FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO - fogão a gás, industriat, 4 bocas, estrutura em
aço inoxidável, queimadores duplos em ferro
Fundido, controle individual das chamas, grelhas em ferro fundido, dimensÕes 40 x 40 cm,
Desmontável, mesa com perfil de 10 cm, sem forno. - cota principal.

15

26.

27.

FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS 40X40 EM tNOX - Fogão tndustriat 6 Bocas Com Chapa, AIta
Pressão lnox. Confeccionado em chapa aço inox 430. Grelhas em ferro fundido, com dimensão
40x40 cm e pintura eletrostática á pó cinza claro. Queimadores em ferro fundido, pintura
eletrostática metade simplês ê metade duplo (Espalhadores com chama dupla de 170mm e
chama sjmples de 130mm de diâmetro). Registro tipo Apis. Chapa. Forno com estrutura em
chapa de aço inox 430. lsolamento térmico com lã de vidro. tampa de lnox. Acompanha uma
grade.Fogáo preparado para Gás GLP. DimensÕes do Fogão: (Alt.xlarg.xProÍ. )
800x1980x120mm.

15

FORNO ELETRICO Capacidade 60 liÍos; Espeto giratório; Prateleiras reguláveis; Basê
antiderrapante; Temperatura de 0"C ate 250"C; Timer 120 minutos; Luz piloto de indicaçâo de
funcionamento; FunçÕes Grelha, assa, tosta, gratina e aquece; Resistências blindadas 4
resistências que distribuem melhor o calor; Certificado pelo INMETRO; Manual de instruçÕes;
Garantia 12 meses.

07

28.
FORNO MICRO-ONDAS, com especiÍicaçÕes mínimas: capacidade total mÍnima 30 litros, painel
de controle eletrônico de fácil manuseio, funçÕes descongelamento e cozimento pré-programado,
prato giratório, Íelógio, trava de seguranÇa, tecla início táptdo, 127 volts. Garantia mínima de 1 ano

05

29. Fragmentadora de papel corte em partÍculas para 15 folhas a4 + cartâo 02

30.

FREEZER HORIZONTAL BRANCO - armazenamento entre 400 e 420 litros. Material: gabinete
interno e externo em chapa de aço pintado. Função: pode ser usado na função de freezer ou
refrigerador. Tipo de degelo: manual. Portas: 02 portas. Grades: divisória removÍvel. Puxadores
02 puxadores. Painel de controle: frontal. Pés: 04 pés com rodízios. Dreno de gelo: Írontal -

facilita o degelo e a limpeza. Baixo ruído. Utilizar gás ecológico. Garantia mÍnima: 12 meses

10

31.

FREEZER HORIZONTAL BRANCO - armazenamento entre 500 e 520 litros. Ivlaterial: gabinete
interno e externo em chapa de aço pintado. Funçáo: pode ser usado na funçáo de freezer ou
refrigerador. Tipo de degelo: manual. Portas: 02 portas. Grades: divisória removível. Puxadores
02 puxadores. Painel de controle: frontal. Pés: 04 pés com rodÍzios. Dreno de gelo: frontal -

05

Etdoráclo<lo Cârajás
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facilita o degelo e a limpeza Utilizar gás ecológico.Garantia mÍnima: í2 meses
FREEZER HoRIzoNTAL de branco - armazenamento entre 300 e 320 litros. Material: gabinete
interno e externo em chapa de aço pintado. Função: pode ser usado na funçâo de freezer ou
reÍrigerador. Tipo de degelo: manual. Portas: 01 portas. Grades: divisória removível.
Puxadores: 01. Puxadores. Painel de controle: frontal. pés: 04 pés com rodízios. Utilizar gás
ecológico. Garantia mínima: 12 meses

03 LITROS - cor branco - fÍeezer: vertical. Funçáo: freezer. Tipo de
degelo: manual. Portas: 01. Quantidade de cestos: 0s. Tipo de cestos: deslizantes. euantidade de
prateleiras: 02 náo conter cÍc - náo agride a camada de ozônio. Garantia mÍnima: j2 meses

FREEZER VERTICAL_ 173 A2
05

34 , capacidade 120 l, tensão alimentaçáo 1101220 v, coÍ branca, características
adicionais prateleiras removíveis
FRIGOBAR

05

JO 20

36.

RIAL, copo em aço inox, 8l liquidificador; tipo industrial, basculante;
com capacidade mÍnima para 8 litros; com copo de aço inox, tampa e alça bordas rebatidas para
lado interno em toda extensáo; base de aço inox removivel; lamina em aço inox temperado;
tensão de alimentação 110v; com rotaçâo mínima de 3.400 rpm; na cor inox; contem sistema de
ventilação contra superaq uecimento; com filtro, com garantia mÍnima de 12 meses a partir da data
da entrega do equipamento; assistência técnica sistema balcãoi com certificaçâo compulsória do
inmetro aplicável.

LIQUIDIFICADOR INDUST

20

37.

LIQUlDlFlcADoR para uso doméstico, copo em acrílico com capacidade útil para 2 litros, lâminas
integradas ao copo com 6láminas, chave seletora de 12 velocidades e pulsar, tampa plástica com
dosador de líquidos, acompanha filtro, base antiderrapante, nível de potência sonora até 90db,
potência 1200w, tensão 127 ou 22Ov, coÍ bra nco ou preto

10

3tr

RINA 3 LUGARES SEM BRAÇO, em potipropileno injetado, texturizado, estruturat, de
grande resistência mecânica e a produtos quÍmicos, retangular, com assento e encosto moldado
anatomicamente, bordas arredondadas, base retangular, pés tubulares, suporte do encosto
metálico tubular e curvo, em aço cromado. Cor: azul ou preta

LONGA

10

39.

ES SEM BRAÇO, modelo secretária, estofada com espuma injetada de
alta densidade e madeira compensada anatômica. Pés em tubo de aço SO/30. Dimensões
estofado: assento: 435mm x 41omm e ecsto: 360mm xZTOmm. Densidade da espuma assento:
27mm / densidade 45 kg/m.e encosto: 30mm / densidade 45 kg/ms. Revestimento estofado: em
tecido polipropileno, acabamento: com perfil flexlvel de pvc de alta resistência no assento e capa
plástica de alta resistência no encosto. Estrutura longarina em tubo 30x50mm. Com estrutura em
aço, revestido com capa de termoplástico injetado em polipropileno de alta resistência mecânica
na cor preta, sem regulagem de altura. Cores azulou

LONGARINA 3 LUGAR

preto

10

40

RlO. Medidas aproximadas 1,20 x 0,67m x 0,75 de altura. Gaveteiro fixo 3
gavetas com chave. Tampo em chapa de madeira aglomerada maciça de 28 mm espessura,
revestimento laminado melamínico 15 mm, Frente das mesas, confeccionada de madeira
aglomerada de 15mm e revestimento laminado melamÍnico 15 mm e altura de 39 cm; pés
metálicos, verticais e oblongas (pé reto) de no mÍnimo 20cm abaulada, pintura eletrostática e
tratamento antiferrugem. Passagem para fiaçáo e ranhuras frisas com relevo de no mÍnimo Smm,
ponteiras das estruturas, lnjetadas em PVC com sapatas niveladoras para a

I\4ESA ESCRIT

poio total da superfície

20
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GELADEIRA com capacidade mínima de 403 litros, prateleira antiderramamento, controle
independente de temperatura, gaveta super desljzante para legumes (mesmo com carga
total), prateleiras na porta do freezer, prateleira retrátil no freezer. Detalhamento: cesto para
ovos. DimensÕes aproximadas do produto: 173,5 x 70 x 70,5 cm (axlxp). Alimentação:
220v ou bivolt. Cor: branca. Com garantia total de 01 (um) ano do fabricante e assistência técnica
local. Manual em português. Produto com selo procel de economia de energia -
encel(etiqueta nacional de consumaçáo de energia). Assistência técnica local.
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de trabalho. Cores l\4arfim, azul ou cinza
MESA PLÁSTICA EspeciÍicaçáo: Mesa Plástica quadrada, tipo monobloco, empilhável, fabricada
em polipropileno virgem de alta Íesistência, tratada com resinha anti-uv, dimensÕes: largura
700mm, comprimento 700mm, altura 720mm, espessura mÍnima 3mm, variação de'10% para mais
e sVo paÍa menos, capacidade para suportar no mínimo 30k9, cor branca, garantia mínima I ano,
nome do fabricante e data de fabricação moldada na própria peça. Mesa de plástico quadrada
produzida em polipropileno. Cor: Branca - Dimensôes mÍnimas: 70 x70 x 72 cm de altura,
resistente a UV - CaracterÍsticas adicionais: empilhável. Possuir selo de aprovaçâo do INMETRO.

100

42

MESA REUNIÁO REDONDA mesa de reunião redonda com diâmetro entre 1100 e '1200 mm e
altura 750 mm. Tampo em mdf com espessura mínima de 25 mm, revestimento em laminado
texturizado cor cinza claro. Borda em madeira da mesma cor do laminado. Estrutura em tubos de
aço com seçâo retangular ou elÍptica, chapa de aço com tratamento anticorrosivo, pintura epóxi
pó cor preto fosco. Ponteiras de polipropileno, sapatas metálicas com regulagem de nível. Com 4
pontos de apoio no piso.

15

PROJETOR IMAGEM Projetor multimidia 2200 lumens requisitos mínimos: - contraste 2600:1; -

resolução nativa svga (800 x 600); dlp, xga (1024 x 768); - tamanho da imagem 24 a

300"|âmpada 220w, 2000 / 3000 horas (normal / econômico); - compatibilidade de vÍdeo
ntsc / pal / secam, entrada hdmi; - zoom digital 2x;- bivolt; - controle remoto; - manual em
português, - garantia 2 anos para o projetor e 90 dias para lâmpada. Com manual em português.

20

44

TELEVISOR - Televisores, com as seguintes características mÍnimas: tela em led de 42
polegadas (ou maior); tensáo de alimentaçâo: bivolt automático (Íonte chaveada)i conversor
digital integrado, resoluçáo de imagem: recepçáo em dtv, resolução mÍnima: 1920x1080p (full hd);

smart tv conectividade: wi- fi; formato da tela: widescreen; som stéreo surround; sistema de cor:

ntsc, pal-m, paln, sbtvd; conexÕes: 03 (três) hdmi, 02 (dois) usb, 0'l (um) ethernet lan rj-45, 01

(um) dvi, 01 (um) av (stéreo); 01 saída de áudio óptico, 01 saída de áudio analógico, montagem
em plataÍorma (com pe incluso) ou em parede (padráo vesa 200x200, 300x300 ou
400x400); controle remoto
lnfravermelho e manual do usuário inclusos; garantia: 12 (doze) meses.

15

VENTILADOR DE PAREDE - 40 cm de diametro. Função: oscilação / ventilação potencia: mÍnimo
de 80 w rotaçâo: entre í000 rpm a 1300 rpm alimentação: 110 ou 220 volts, peso: máximo de
5.0 kg itens inclusos: 01 motor, hastes, conjunto de hélices, kit de parafusos, grades de
proteçáo e

Manual de instruçÕes, materiais das pás: polipropileno, cor: cinza ou preto nível de consumo de
energia: classes a ou b garantÍa: 12 meses

60

46

VENTILADOR DE PAREDE - 50 cm de diametro, funçâo: oscilaçáo, potencia: mínimo de 140 w,

rotação: entre 1000 rpm a 1400 rpm alimentaçáo: 110 ou 220 volts peso: máximo de 5.5 kg itens
inclusos: 01 motor, hastes, conjunto de hélices, kit de parafusos, grades de proteção em aço
e manual de
lnsÍuçÕes materiais das pás: polipropileno cor: cinza ou preto. NÍvel de consumo de energia:
classes a ou b garantia: 12 meses

100

VENTILADOR DE PAREDE - 60 cm de diametro, função: oscilação / ventilaçáo potencia: mÍnimo
de 200 w - yocv Íolaçào. entre'1200 rpm a 1400 rpm alimentação: 110 ou220 volts peso:

máximo de 6.0 kg dimensôes das hélices de 22 polegadas itens inclusos: 01 motor, hastes,
conjuntode helices, kitde parafusos, grades de proteçáo em aço e manual de instruçôes
Materiais das pás: polipropileno cor: cinza ou preto garantia: 12 meses, nÍvel de consumo de
energia: classes a ou b

50

48
VENTILADOR DE TETO - 3 pas - em material metalico funçâo: ventilaçáo potencia: motor de 90

ou 100watts rotaçáo: entre410 rymou425 rpm alimentaçáo: 110volts, peso: máximode5,1 kg,
50
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47.



\ :\/

*--
EldiStâtto

do Carajás
Co!ernÀndo cotrr voca

?IIÀEFÉ,ITUF.A DE ÉLDORADO DO OARAJAS
ÉsrADo oo ear<Á

SEcRETARIA MUNtctpAL DE EDUcAçÃo
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB

CNPJ: 30.048.957 t-79

Atenciosamente,

Severian Sampaio Nascimento Macedo
rio de Educação

Portaria ns033/2O22

,5x22,4x53,5mm, itens inclusos: 01 motor, hastes, conjunto
de3
Hélices, kit de paraÍusos e manual de instruçôes, cor: cjnza ou grafite garantia:12 meses, nível de
consumo de energia: classes a ou b

dimensÕes: aproximadas (lxaxp) 26
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JUSTIFICATIVA

Justifica-se perante o trabalho inerente do município de Eldorado do
Carajás diante da qualidade dos serviços ofertados pela educação as
escolas municipais, procurando atender a demanda existente, assim,
aprimorando cada vez mais o seu sistema de oferta. É de fundamental
importância a aquisição de Materiais Permanentes para esses espaços,
visando atender as necessidades de locomoção e adequação de mobília
e equipamentos que garantam o funcionamento adequado e de
qualidade das mesmas, onde são de caráter indispensáveis atender as
localidades tanto rurais quanto urbanas. Por essa razão deve se
providenciar essa aquisição, haja visto sua importância e utilidade para o
interesse da educação pública ofertada no município.

Atenciosamente,

Severiano mpaio Nascimento Macedo
Se retário de Educaçáo
Portaria no 03312022

Governândo coh vocô

Eldófádo.ro carãJâ3
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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Dorações Orçamentárias - Material Permanante

13 361 0008 2119 Construção e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental

1_3 36L 0008 2120 Construção e Reforma de Escolas do Ensino lnfantil

Severiano Sampaio Nascimento Macedo

Secretário MunicÍpal de Educação

Portaria n" O33/2O22

Govmando



Eldõfâitto
do Carajás
Oovêrnando com vocé

?p..ÉFEITIJ:aA DÉ ÉLDORADO OO CI,ANIÁS
ESTADO OO P,AAÁ

SEcRETARtA MUNtctPAL oe eoucaçÃo
CNPJ: 29.940.948/0001-09

Eldorado do Carajás, 26 de Setembro de 2022.

Ao Senhor
Fabio dos Santos Leal
Secretário de Administração

Assunto: Solicitação de Aquisição de Material Permanente.

DESCRTÇÃO TOTAL
ARvlÁRlO EM AÇO COM DUAS PORTAS. Com 4 prateleiras internas reÍorçadas, reguláveis
portas de abrir com maçaneta e chaves. Sistema de fechamento nas extremidades da porta por

meio de varão conectado à fechadura tipo Yale ou à maçaneta. Com 2 chaves. Em chapa de aço
tratada com antiferrugens por fosforização e pintura epóxi-pó por processo eletrostático Tamanho
aproximado Altura 1,98m x Largura 0,90m x Profundidade 0,40m
ARQUIVO FICHÁR|O para pasta suspensa em aço com 4 gavetas telescópicas e chaves,
confeccionado em chapa bitola 26 mm, medidas aproximadas '1,33m x 0,47m x 0,70m. Com
pintura epóxi e tratamento antiferrugem. Cor: cinza claro.

07

BALCÃO DE ESCRITÓR|O l\4ULTluSO nas medidas aproximadas 0,90m x 0,45m x 0,75m
composto por 2 prateleiras internas. Tampo confeccionado em MDF 25 mm revestido na face
superior em laminado melamínico e demais bordas em fita de PVC de no mínimo 2 mm de

espessura. Estrutura confeccionada em N4DF'15 mm revestido em ambas as faces em laminado
melamínico texturizado com acabamento nas bordas em fita de PVC 1mm. Duas portas de abrir
com chave confeccionado em MDF 15 mm revestido em ambas as faces em laminado melamÍnico
texturizado com acabamento nas bordas em fita de PVC 1mm, 4 dobradiças 90" de pressão e 02
puxadores tipo alça em polipropileno injetado e 02 fechaduras com chave e cópia chave. Cores:
branco, marfim, azul ou cinza

í0

4.
BEBEDOURO INDUSTRIAL com 2 saídas e capacidade para2S litros todo em aço inox 304,1 10-

220v, com compressor de 1/6 e 60hz e com gás ecológico 1134 a (atende 40 pessoas) - igual ou
melhor a marca kirsten modelo kse 25.

05

5

BEBEDOURO INDUSTRIAL com 2 saídas inox capacidade para 50 litros todo em aço inox 304,

110-220v, com compressor de 1/6 e 60hz e com gás ecológico 1134 a (atende ate 60 pessoas) -

igual ou melhor a marca kirsten modelo kse 50
05
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Senhor Secretário (a),

Ao cumprimentar, vimos através deste solicitar de V.S.a a viabilização de
Aquisição de Material Permanente para atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Educação e seus departamentos, conforme especificações e
quantidades estabelecidas a seguir:

ITEM

1.

2.

07

3.
I
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6.

BEBEDOURO INDUSTRIAL com 3 saÍdas e capacidade para 100 litros todo em aço inox 304, 1 1O

- 220v, com compressor de í/6 e 60hz e com gás ecológico r 134 a (atende 325 pessoas) - igual ou
melhor a marca kirsten modelo kse 100.

05

7

BEBEDOURO INDUSTRIAL com 4 saÍdas e capacidade para 200 litros, todo em aço inox 304, 110
- 220v, com compressor de 1/6 e 60hz e com gás ecologico 1134 a (atende 325 pessoas) - igual ou
melhor a marca kirsten modelo kse 200.

03

8.

CADEIRA PARA ESCRITÓRI O com 4 pés fixa palito, tubo 7/8. Estofada em espuma injetada de
35 mm de espessura, interligados por lâmina interna, revestimento de assento e encosto em tecido
couríssimo. Pés tratamento antiferrugem acabamento com pintura epóxi, ponteira antiderrapante.
Cores: azul ou cinza.

30

L

CADEIRA PARA ESCRITÓRIO GIRATÓR lA, com apoio de braços fixos. Modelo presidente,
assento e encosto confeccionado em compensado multilaminado anatômico de 12 mm de
espessura recoberto por espuma injetada de no mínimo 40 mm de espessura revestida em tecido
100% polipropileno com acabamento nas bordas em PVC flexíveltipo Francis. Base giratória com
regulagem de altura do assento a gás, regulagem de altura e inclinação do encosto. Braços fixos
em poliuretano injetado. Cor: azul ou preta.

20

10.

CADEIRA PARA ESCR RIO GI sem apoio de braços. Modelo executivo. Base
giratória com mola amortecedora no eixo central e regulagem de altura à gás. Aranha vestida com
capa de polipropileno, com cinco hastes apoiadas sobre cinco rodízios de nylon. Assento e
encosto em espuma injetada anatômica 46mm de espessura media. Medidas aproximadas do
assento: 470 mm x 440 mm Medidas aproximadas do en4costo: 450 mm x 380 mm Revestimento
de assento e encosto em tecido couríssimo. Cor: azul ou

20

11.

CADEIRA PARA ESCRITORIO GIRATÓRlA, sem apoio de braços. Modeto secretária. Base
giratoria com mola amortecedora no eixo central e regulagem de attura a gás. Aranha vestida com
capa de polipropileno, com cinco hastes apoiadas sobre cinco rodízios de nylon. Assento e
encosto em espuma injetada anatômica 46mm de espessura média. Medidas aproximadas do
assento: 470mm x 440mm. Medidas aproximadas do encosto: 450mm x 380mm. Revestimento de
assento e encosto em tecido couríssimo. Cor: azul ou preta.

20

CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO Especificação: Cadeira Étastica corn Oraço cadeira plástica,
com braço, tipo monobloco, empilhável, fabricada em polipropileno virgem de alta resistência,
tratada com resina anti-uv, dimensôes: largura 430mm, profundidade 51Omm, altura 900mm,
espessura mínima 3mm, variação de 10o/o pa? mais e 5o/o para menos, carga máxima admissível
140k9, cor branca, garantida pinima 1 ano, nome do fabrlcante, data de fabricação e
recomendação para no máximo 5 anos apos a data de fabricação moldada na propria peça,
possuir selo de conformidade do inmetro (portaria inmetro n21312007) abnUnbr m147762001 .

100

13.

CAIXA DE SOM

EspecificaçÕes
- Transdutores: woofer de 2 x 106mm (4"), tweeter de 2 x 20mm(0.75")
- Potência de saída classificada'.2x40 W rms (modo ca) 2x30W rms (modo bateria)
-Entradadeenergia: 24V I 4,2A
-Resposta de frequência: 50 Hz - 20 k{z
-Relação sinal-ruÍdo: > 80 dB
-Tipo da bateria: Bateria de polímero íon-lítio de 72,6 Wh
-Tempo de carga da bateria: 6,5 horas (24V I 4,2 a)
-Tempo de reprodução de música: alé 24 horas, dependendo do volume e do conteúdo do áudio
- Carregador usb: 5 V I 2,0 A (no máximo).

06

14.
CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 50w rms entrada para dispositivo usb, sd card.Teclado musical,
violão, microfone e guitarra.

06

15. CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL 16.1 mp, com display 3.0" lcd; bateria recarregávelde lithium- 05
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ion, cartâo de memória de 8gb; cabo usb e carregador. Garantia de 01 (um) ano do
fabricante, com assistência.Técnica local.

16_ 12

17.

CENTRAL DE AR CONDICIONADO split de 18000 btu's. Tripla filtragem (ultra fllter + carbono +

nylon) ultra filter: retém até 99% das bactérias. Filtro de carbono timer digital 24 horas: liga e
desliga o aparelho no tempo programado. Funçâo desumidificar: retira a umidade excessiva do ar
Ajuste preciso da posição da aleta: facilita direcionar o fluxo de ar na direção desejada. Fontrole
remoto em português e garantia mínima: 12 Meses

12

10

19.

CENTRAL DE AR CONDICIONADO split de 36000 btu's. Tripla filtragem (ulka filter + carbono +

nylon) ultra filter: retém até 99% das bactérias. Filtro de carbono timer digital 24 horas: liga e
desliga o aparelho no tempo programado. Função desumidificar: retira a umidade excessiva do ar
Ajuste preciso da posiçáo da aleta: facilita direcionar o fluxo de ar na direção desejada. Controle
remoto em português garantia mínima: í2 Meses

06

20. 20

2Í.

CONJUNTO ALUNO CLASSE DIMENSIONAL 3 - Altura do aluno: de 1,19m a 1,42m: Conjunto do
aluno composto de í (uma) mesa e 1 (uma) cadeira, certificado pelo INMETRO, e em
conÍormidade com a norma ABNT NBR í4006:2008 - Móveis Escolares - Cadeiras e mesas para
conjunto aluno individual. Mesa individual com tampo em plástico injetado com aplicação de
laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural injetada em plástico técnico,
montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. Cadeira
individual empilhável com assento e encosto em polipropileno in.ietado, montados sobre estrutura
tubular de aço. DimensÕes: Mesa Largura: 605 mm (+2;; Profundidade: 465 mm (+2); Altura do
lampo:22 mm; Altura do tampo ao chêo: 644mm(+/-10) Cadeira Altura do chão ao assento: 380
mm (+/- 10) Encosto: 396 mm (L) x 198 mm (A); Assento: 400 mm (L) x 350 mm (P).

200

22.

CONJUNTO ALUNO CLASSE DIMENSIONAL 4 - Altura do aluno: de 1,33m a 1,59m: Conjunto do
aluno composto de 1 (uma) mesa e'l (uma) cadeira, certificado pelo INMETRO, e em
conformidade com a norma ABNT NBR 14006:2008 - Móveis escolares - Cadeiras e mesas para
conjunto aluno individual. Mesa individual com tampo em plástico injetado com aplicaçáo de
laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural injetada em plástico técnico,
montado
sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. Cadeira individual
empilhável com assento e encosto em polipropÍleno injetado, montados sobre estrutura tubular de
aço. DimensÕes: Mesa Largura: 605 mm (+2); Proíundidade: 465 mm (+2); Altura do tampo: 22
mm; Altura do tampo ao chão: 644 mm (+/-'10) CadeiÍa Altura do cháo ao assento: 380 mm (+/-
10)i Encosto: 396 mm (L) x 198 mm (A); Assento: 400 mm (L) x 350 mm (P).

200

23.
CONJUNTO ALUNO CLASSE DIMENSIONAL 5 - Altura do aluno: 1A6ma1,76m conjunto do
aluno composlo de í(uma) mesa e 1 (uma) cadeira, certiíicado pelo INMETRO, e em

200
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CENTRAL DE AR CONDICIONADO split de 12000 btu's. Tripla filtragem (ultra filter + carbono +
nylon) ultra filter: retém até 9970 das bactérias. Filtro de carbono. TÍmer digital 24 horas: Iiga e
desliga o aparelho no tempo programado. Tunçâo desumidificar: retira a umidade excessiva do ar.
Ajuste preciso da posição da aleta: facilita direcionar o fluxo de ar na direçâo desejada. Controle
remoto em português garantia mÍnima: 12 meses

CENTRAL DE AR CONDICIONADO split de 24000 btu's. Tripla filtragem (ultra filter + carbono +
nylon) ultra filter: retém até 990/o das bactérias. Filtro de carbono timer digital 24 horas: liga e
desliga o aparelho no tempo programado. Função desumidificar: retira a umidade excessiva do ar.
Aluste preciso da posição da aleta: Íacilita direcronar o fluxo de ar na direçáo desejada. Controle
remoto em português garantia mínima: 12 meses

CENTRAL DE AR CONDICIONADO split de 9000 btu's. Tripla filtragem (ultra fllter + carbono +

nylon) ultra filter: retém até 99% das bactérias. Filtro de carbono. Timer digital 24 horas: liga e
desllga o aparelho no tempo programado. Função desumidificar: retira a umidade excessiva do ar.
Ajuste preciso da posiçáo da aleta: facÍlita direcionar o fluxo de ar na direção desejada. Controle
remoto em português. Garantia minima: 12 Meses
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conformidade com a norma BNT NBR 14006:2008 - Móveis escolares - Cadeiras e mesas para
conjunto aluno individual. Mesa individual com tampo em pláStico injetado com aplicaçáo de
Iaminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural injetada em plástico técnico,
montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. Cadeira
individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura
tubular de aço. DimensÕes: MESA: Largura: 605MM (+2); Profundidade: 465 mm (+2); Altura do
tampo:22 mm; altura do tampo ao chão: 710 mm (+/-10). Cadeira altura do chão ao assento: 430
mm (+/-10) encosto: 396 mm (L) x 198 mm (a); assento: 400 mm (L) x 390 mm (P)

24

CONJUNTO ALUNO CLASSE DIMENSIONAL 6 - Altura do aluno: de 1,59m a 1,88m: Conjunto do
aluno composto de 1 (uma) mesa e I (uma) cadeira, certificado pelo INMETRO, e em
conformidade com a norma ABNT NBR 14006:2008 - Móveis escolares - Cadeiras e mesas para
conjunto aluno individual. Mesa individual com tampo em plástico injetado com aplicaçáo de
Iaminado melamínico na Íace superior, dotado de travessa estrutural injetada em plástico técnico,
montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. Cadejra
individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura
tubular de aço. DimensÕes: MESA: Largura: 605 mm (+21; Profundidade: 465 mm (+2); Altura do
tampo: 22 mm, Altura do tampo ao chão: 760 mm (+110). Cadeira: Altura do chão ao assento: 460
mm (+/- 10) Encosto: 396 mm (L) x 198 mm (A); Assento: 400 mm (L) x 430 mm (P).

250
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FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COI\4 FORNO - fogão a gás, industriat, 4 bocas, estrutura em
aço inoxldávei, quejmadores duplos em ferro
Fundido, controle individual das chamas, grelhas em ferro fundido, dimensÕes 40 x 40 cm,
Desmontável, mesa com perfil de 10 cm, sem forno. - cota principal.

10

26.

FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS 40X40 ElVl INOX - Fogáo lndustrial 6 Bocas Com Chapa, Alta
Pressão lnox. Confeccionado em chapa aço inox 430. Grelhas em ferro íundido, com dimensão
40x40 cm e pintura eletrostática á pó cinza claro. Queimadores em Íerro fundido, pintura
eletrostática metade simples e metade duplo (EspalhadoÍes com charna dupla de 170mm e
chama simples de 130mm de diâmetro). Registro tipo Apis. Chapa. Forno com estrutura em
chapa de aço inox 430. lsolamento térmico com lá de vidro. tampa de lnox. Acompanha uma
grade.Fogáo preparado para Gás GLP. DimensÕes do Fogão: (Alt.xLarg.xProf.)
800x1980x120mm.

10

27

FORNO ELETRICO Capacidade 60 lltros; Espeto giratório; Prateleiras reguláveis, Base
antiderrapante Temperatura de 0"C até 250oC; Timer 120 minutos; Luz piloto de indicação de
funcionamento; FunÇÕes Grelha, assa, tosta, gratina e aquece; Resistências blindadas 4
resistências que distribuem melhor o calor; Certificado pelo INNIETRO; Manual de instruçÕes;
Garantia 12 meses

02

28
FORNO MICRO-ONDAS, com especificaçÕes mínimas: capacidade total mínima 30 litros, painel
de controle eletrônico de fácil manuseio, funçÕes dêscongelamento e cozimento pré-programado,
prato giratório, relógio, trava de sequranQa, tecla inÍcio Íápido, 127 volts. Garantia mínima de 1 ano

03

25 Fragmentadora de papel corte em partÍculas para 15 folhas a4 + cartão 03

30.

FREEZER HORIZONTAL BRANCO - armazenamento entre 400 e 420 litros. Material: gabinetê
interno e externo em chapa de aÇo pintado. Função: pode ser usado na funÇão de freezer ou
refrigerador. Tipo de degelo: manual. Portas: 02 portas. Grades: divisória removível. Puxadores
02 puxadores. Painel de controle: Írontal. Pés: 04 pés com rodÍzios. Dreno de gelo: frontal -
facilita o degelo e a limpeza. Baixo ruído. Utilizar gás ecológico. Garantia mínima: 12 meses

05

31.

FREEZER HORIZONTAL BRANCO - armazenamento entre 500 e 520 litros. Material: gabinete
interno e externo em chapa de aço pintado. FunÇâo: pode ser usado na função de freezer ou
refrigerador. Tipo de degelo: manual. Portas: 02 portas. Grades: divisória removível. Puxadores:
02 puxadores. Painel de controle: frontal. Pés: 04 pés com rodízios. Dreno de gêlo: frontal -
facilita o degelo e a limpêza. Utilizar gás ecológico.Garantia mínima: 12 meses
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32.

FREEZER HORIZONTAL de branco - armazenamento entre 300 e 320 litros. MateÍial: gabinete
interno e externo em chapa de aço pintado. Funçáo: pode ser usado na Íunção de freezer ou
refÍigerador. Tipo de degelo: manual. Portas: 0'1 portas. Grades: divisória removível.
Puxadores: 01. Puxadores. Painel de controle: frontal. Pés: 04 pés com rodizios. Utilizar gás
ecológico. Garantia mínima: 12 meses

02

33

FREEZER VERTICAL - 173 A 203 LITROS - cor branco - freezer: vertical. FunÇáo: Íreezer. Tipo de
degelo: manual. Portas: 01. Ouantidade de cestos: 05. Tipo de cestos: deslizantes. Quantidade dê
prateleiras: 02 náo conter cfc - não agride a camada de ozônio. Garantia mínima: 12 meses

02

34.
FRIGOBAR, capacidade 120 I, tensão alimenlaçáo 1101220 v, cor branca, características
adicionais prateleiras removiveis

10

35.

GELADEIRA com capacidade mínima de 403 litros, prateleira antiderramamento, controle
andependente de temperatuÍa, gaveta super deslizante para legumes (mesmo com carga
total), prateleiras na porta do freezer, prateleira retrátil no Íreezer. Detalhamento: cesto para

ovos. DimensÕes aproximadas do produto: 173,5 x 70 x70,5cm (axlxp). Alimentaçâo:
220v ou bivolt. Cor: branca. Com garantia total de 01 (um) ano do fabricante e assistência técnica
local. [i]anual em português. Produto com selo procel de economia de energia -
encel(etiqueta nacional de consumaçâo de energia). Assistência técnica local.

07

36

LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, copo êm aço inox, 8l liquidificador; tipo industrial, basculante;
com capacidade mínima para 8 litros, com copo de aço inox, tampa e alça bordas rebatidas para

lado interno em toda extensáo; base de aço inox removível; lamina em aço inox temperado;
tensáo de alimentaçáo 110v; com rotação mínima de 3.400 rpm; na cor inox; contem sistema de
ventilaçáo contra superaquecimento; com filtro; com garantia mínima de 12 meses a partir da data
da entrega do equipamento; assistência técnica sistema balcão; com certificação compulsória do
inmetro aplicável.

07

37.

LIQUIDIFICADOR para uso doméstico, copo em acrílico com capacidade útil para 2 litros, lâminas

integradas ao copo com 6 lâminas, chave seletora de 12 velocidades e pulsar, tampa plástica com

dosador de líquidos, acompanha filtro, base antiderrapante, nível de potência sonora até 90db,

potência 1200w, tensão 127 ou 220v, cor branco ou preto

07

38

LONGARINA 3 LUGARES SEM BRAÇO, em polipropileno injetado, texturizado, estrutural, de
grande resistência mecânica e a produtos quÍmicos, retangular, com assento e encosto moldado
anatomicamente, bordas arredondadas, base retangular, pés tubulares, suporte do encosto
metálico tubular e curyo, em aço cromado. CoÍ: azul ou preta

LONGARINA 3 LUGARES SEM BRAÇO, modelo secretária, estofada com espuma injetada de
alta densidade e madeira compensada anatômica. Pés em tubo de aço 50/30. DimensÕes
estofado: assento: 435mm x 41omm e ecsto: 360mm x 270mm. Densidade da espuma assento:
27mm / densldade 45 kg/m3e encosto: 30mm / densidade 45 kg/m3. Revestimento estofado: em
tecido polipropileno, acabamento: com perfil flexível de PVC de alta resistência no assento e capa
plástica de alta resistência no encosto. Estrutura longarina em tubo 30x50mm. Com estrutura em
aço, revestido com capa de termoplástico injetado em polipropileno de alta resistência mecânica
na cor preta, sem regulagem de altura. Cores azul ou preto

10

MESA ESCRITÓRIO. lúedidas aproximadas 1,20 x 0,67m x 0,75 de altura. Gaveteiro fixo 3
gavetas com chave. Tampo em chapa de madeira aglomerada maciça de 28 mm espessura,
revestimento laminado melamínico 15 mm; Frente das mesas, confeccionada de madeira
aglomerada de 15mm e revestimento laminado melamÍnico 15 mm e altura de 39 cm; Pes

metálicos, verticais e oblongas (pe reto) de no mínimo 20cm abaulada, pintura eletrostática e
tratamento antiferrugem. Passagem para fiação e ranhuras frisas com relevo de no mínimo 5mm;
ponteiras das estruturas, injetadas em PVC com sapatas niveladoras para apoio total da superfície
de trabalho. Cores Marfim, azul ou cinza

10

4',1. l\ilESA PLÁSTICA EspeciÍicação: l\4esa Plástica quadrada, tipo monobloco, empilhável, fabricada 't00

ElcloÍâêlodo cârâJás
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40.
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em polipropileno virgem de alta resistência, tratada com resinha anti-uv, dimensÕes: largura
700mm, comprimento 700mm, altura 720mm, espessura mÍnima 3mm, variação de 10% para mais
e 5yo parc menos, capacidade para suportar no mÍnimo 30k9, cor brancâ, garantia mÍnima 1 ano,
nome do fabricante e data de fabricação moldada na própria peça. Mesa de plástico quadrada
produzida em polipropileno. Cor: Branca - Dimensões mínimas: 70 x70 x72 cm de altura,
resistente a UV - Características adicionais: empilhável. Possuir selo de aprovação do INMETRO

MESA REUNIÃO REDONDA mesa de reunião redonda com diâmetro entre 1í O0 e 12OO mm e
altura 750 mm. Tampo em mdf com espessura mÍnima de 25 mm, revestimento em laminado
textuÍizado cor cinza claro. Borda em madeira da mesma cor do laminado. Estrutura em tubos de
aço com seçâo retangular ou elíptica, chapa de aço com tratamento anticorrosivo, pintura epóxi
pó coÍ preto fosco. Ponteiras de polipropileno, sapatas metálicas com regulagem de nÍvel. Com 4
pontos de apoio no piso.

10

PROJETOR IMAGEM Projetor multimidia 2200 lumens requisitos mÍnimos: - contraste 2600:'l; -
resolução nativa wga (800 x 600); dlp, xga (1024 x 768); - tamanho da imagem 24 a
300"1âmpada 220w, 2000 / 3000 horas (normal / econômico); - compatibilidade de vídeo
ntsc / pal / secam, entrada hdmi; - zoom digital 2x;- bivolt; - controle remoto; - manual em
português; - garantia 2 anos para o projetor e 90 dias para lâmpada. Com manual em português

10

44.
TABLET 32GB 4G TeIa de10,1,.
Processador Octa-Core Memória 32GB Bateria de 6.150 mAh
Câmera de 8NI P

10

45

TELEVISOR - Televisores, com as seguintes características mínimas: tela em led de 42
polegadas (ou maior) tensáo de alimentaçâo: bivolt automático (Íonte chaveada); conversor
digital integrado; resoluçáo de imagem: recepção em dtv, resolução mÍnima: 1920x1080p (full hd);
smart tv conectividade: wi- fi; formato da tela: widescreen; som stéreo surround; sistema de cor:
ntsc, pal-m, pal-n sbtvd; conexÕes: 03 (três) hdmi, 02 (dois) usb, 01 (um) ethernet lan rj-45, 01
(um) dvi, 01 (um) av (stéreo); 01 saÍda de áudio óptico, 01 saída de áudio analógico, montagem
em plataforma (com pé incluso) ou em parede (padrão vesa 200x200, 300x300 ou
400x400); controle remoto

lnÍravermelho e manual do usuário inclusos; garantia: 12 (doze) meses.

06

VENTILADOR DE PAREDE - 40 cm de diametro. Função: oscilaçáo / ventilação potencia: mÍnimo
de 80 w rotaÇáo: entre 1000 rpm a 1300 rpm alimentação 11A ou 2?0 volts, peso: máximo de
5.0 kg itens rnclusos: 01 motor, hastes, conjunto de hélices, kit de parafusos, grades de
proteção e
l\4anual de instruçôes, materiais das pás: polipropileno, cor: cinza ou preto nível de consumo de
energia: classes a ou b garantia: 12 meses

15

47.

VENTILADOR DE PAREDE - 50 cm de diametro, função: oscilação, potencia: mÍnimo de'140 w,
rotaçâor entre í 000 rpm a 1400 rpm alimentação: 110 ou 220 volts peso: máximo de 5.5 kg itens
inclusos: 01 motor, hastes, conjunto de hélices, kit de parafusos, grades de proteçáo em aço
e manual de
lnstruçÕes materiais das pás: polipropileno cor: cinza ou preto. NÍvel de consumo de energia:
classes a ou b garantia: 12 meses

15

VENTILADOR DE PAREDE - 60 cm de diametro, funçáo: oscilaÇAo / ventilação potencia: mínimo
de 200 w - yocv rolaçáo: entre 1200 rpm a 1400 rpm alimentaçáo: 110 ou220 volts peso:
máximo de 6.0 kg drmensÕes das hélices de 22 polegadas ltens inclusos: 01 motor, hastes,
conlunto de hêlices, kit de paraÍusos, grades de proteção em aço e manual de instruçÕes
Materiais das pás: polipropileno cor: cinza ou preto garantia: 12 meses, nível de consumo de
energia: classes a ou b

10

49
VENTILADOR DE TETO - 3 pas - em material metalico funçâo: ventilaçâo potencia: motor de 90
ou 100 watts rotaçáo: entre 4'10 rpm ou 425 rpm alimentaçáo: '11ovolts, peso: máximo de 5,1 kg,

10
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dimensôes: aproximadas (lxaxp) 26,5x22,4x53,5mm, itens inclusos: 0í motor, hastes, conjunto
de3
Hélices, kit de parafusos e manualde instruçÕes, cor: cinza ou grafite garantia: 12 meses, nível de
consumo de energia: classes a ou b

Atenciosamente,

Severiano Nascimento Macedo
rio de Educação

Portaria ne 03312022
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CN PJ : 29.94O.948/0001-09

JUSTTFTACTIVA - AQUISIÇÃO MATERTAL PERMANENTE

Justifica-se perante o trabalho inerente do município de Eldorado do
Carajás diante da qualidade dos serviços ofertados pela educação, procurando
atender a demanda existente, assim, aprimorando cada vez mais o seu sistema
de oferta. É de fundamental importância a aquisição de tMateriais Permantes
para a Secretaria tMunicipal de Educação, Escolas e respectivos
departamentos, visando atender as necessidades de locomoção e adequação
de mobília e equipamentos que atendam tais espaços, onde sao de caráter
indispensáveis ao bom funcionamento da oferta educacional dos mesmos,
atendendo as localidades tanto rurais quanto urbanas. Por essa razáo deve se
providenciar essa aquisição, haja visto sua importância e utilidade para o
interesse da educação pública ofertada no município.

SEVERIANO PAIO NASCIMENTO MACEDO

Secretário Municipal de Educação

Portaria n" 033/2022
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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Dorações Orçamentárias - Material Permanante

Severiano Sampaío Nascimento Macedo

Secretário Municipal de Educação

Portaria n" O33/2O22

L2LzL 0008 2081 Funcionamento da Secretaria de Educação

L236L 0008 2083 Manutenção das Açôes Vinculadas ao Salário Educação

L236L 0008 2084 Manutenção do Ensino Fundamental

12 365 0004 2089 Manutenção do Ensino lnfantil


