
Nome
Plaqueta empenho

Mesa para estação de trabalho, em mdp, na cor branco com suporte para teclado com 3 gavetas, com pés de metal, 1,40x1,40 m.

1 1701

Mesa para estação de trabalho, em mdp, na cor branco com suporte para teclado com 3 gavetas, com pés de metal, 1,40x1,40 m.

Mesa para estação de trabalho
2 1701

Mesa para estação de trabalho, em mdp, na cor branco com suporte para teclado com 3 gavetas, com pés de metal, 1,40x1,40 m.

Mesa para estação de trabalho
3 1701

Mesa para estação de trabalho, em mdp, na cor branco com suporte para teclado com 3 gavetas, com pés de metal, 1,40x1,40 m.

Mesa para estação de trabalho
4 1701

Mesa para estação de trabalho, em mdp, na cor branco com suporte para teclado com 3 gavetas, com pés de metal, 1,40x1,40 m.

MONITOR P/ COMPUTADOR
8 11528

MONITOR P/ COMPUTADOR, BRANCO, 15" PROVIEW, MODELO: KX562NS
MICROCOMPUTADOR

10 12339

MICROCOMPUTADOR, PROCESSADOR P4 HT 3.2 800MHZ, 64 BITS 2MB CACHÊ, PLACA MAE P4 775P P5VD2-MX, PLACA DE VIDEO, SOM E REDE 

ONBOARDE, MEMORIA DDR2 512 533 MHZ, GRAVADOR DVD+RW, HD SATA 160 GB 7200, DRIVE 1.44, GABINETE ATX,

TECLADO PADRÃO PORTUGUES, MOUSE PS/2 NESTSCROLL OPTICO, FILTRO DE LINHA, PROCESSADOR 3,2 GHZ COM FSB 800 MHZ E CACHE L2 1 MB DE 

MEMORIA RAM 512 MB DDR, DISCO RIGIDO 160GB, PRETO/PRATA.
MICROCOMPUTADOR

12 11528

Bem por plaqueta



MICROCOMPUTADOR, COM CPU, DRIVE P/ DISQUETE E CD-ROM,ENTRADA USB, COM TECLADO, MOUSE, E CAIXAS DE SOM, PROCESSADOR INTEL 

CELERON 3.2 GHZ, 49G DE RAM, 40 DE HD, 512 MEMORIA
ARMARIO

20 12822

O1 BALCAO BAIXO, 2 PORTAS COM CHAVE NA COR BRANCA E UMA PRATELEIRA INTERNA.0,90x0,73x0,45cm
Banco

24 3061

Banco estofado, revestido em corvim preto.
Arquivo de aço

26 6286

Arquivo de aço, 4 gavetas, com chave, cinza, Pandin. 0,47 x 1,33 x 0,67 m
1 ARQUIVO ACO 4 GAV S/ROND, NF 405

27 9798

1 ARQUIVO ACO 4 GAV S/ROND, NF 405
1 ARQUIVO ACO 4 GAV S/ROND, NF 1178

28 3060

1 ARQUIVO ACO 4 GAV S/ROND, NF 1178
ARQUIVO

29 6428

Nome
Incorporação Plaqueta

1 arquivo de aco metal novre, 4 gavetas, s/rondanas, nf 3303.
Arquivo de aço

30 4148

Arquivo de aço 4 gavetas, com chave, cinza, 0,47 x 1,33 x 70,5 m
Armário

42 5315

ARMÁRIO COR BRANCA, COM BORDAS PRETAS, EM MDP, 2 PORTAS E UMA PRATELEIRA DENTRO, COM CHAVE. TAMANHO: 0,90 X 0,73 X 0,43 M

1 ARMARIO 2 PORTAS, NF 3003



48 10616

ARMARIO 2 PORTAS, NF 3003
BALCAO BAIXO

53 5139

EM MADEIRA, BRANCO COM BORDAS PRETAS, 2 PORTAS E UMA PRATELEIRA DENTRO COM CHAVE. TAMANHO: 0,90 X 0,73 X 0,43

Monitor de vídeo
54 12339

MONITOR DE VÍDEO, 17" TELA LCD, CINZA/PRATA, MARCA AOC, MODELO: TFT1780PS
Impressora

55 17979

01 impressora hp 3015 multifunção.
MICROCOMPUTADOR

56 12339

MICROCOMPUTADOR, PROCESSADOR P4 HT 3.2 800MHZ, 64 BITS 2MB CACHÊ, PLACA MAE P4 775P P5VD2-MX, PLACA DE VIDEO, SOM E REDE 

ONBOARDE, MEMORIA DDR2 512 533 MHZ, GRAVADOR DVD+RW, HD SATA 160 GB 7200, DRIVE 1.44, GABINETE ATX,

TECLADO PADRÃO PORTUGUES, MOUSE PS/2 NESTSCROLL OPTICO, FILTRO DE LINHA, PROCESSADOR 3,2 GHZ COM FSB 800 MHZ E CACHE L2 1 MB DE 

MEMORIA RAM 512 MB DDR, DISCO RIGIDO 160GB, PRETO/PRATA.
Cadeira giratória

57 5820

Cadeira giratória, estofada, preta/cinza, com regulagem.
MESA P/MICRO C/TEC REG C/SUP P/CPU BEGE

61 14847

Mesa p/micro c/teclado reg, c/suporte p/cpu, bege, nf 2639.
MONITOR DE COMPUTADOR

62 20291

MONITOR DE COMPUTADOR, tela tipo CRT, 17", MARCA AOC. Modelo: CT700G. Fabricado em 19/06/2006.
Calculadora

64 13546

01 CALCULADORA PROCALC PR 4000.
MESA P/MICRO

65 1672

1 mesa p/micro talisma t-1, bege, nf 2931.



Nome
Incorporação Plaqueta

MICROCOMPUTADOR
66 20291

MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR CELERON 3.2 GHZ, PLACA MAE 775GA SOM/VIDEO/REDE, MEMORIA 512 MB, HD SAMSUNG 80 GB, CDRW 

LG, DRIVE DISQUETE 1.44, GABINETE BAREBONE, MOUSE E TECLADO PS2.
Mesa para impressora

72 1672

Mesa para impressora, de madeira, branca, suporte abaixo do tampo. 0,50 x 0,70 m
IMPRESSORA

73 1613

1 impressora laserjet 5000 c/kit de rede jet direct n. usc1019400, nf 034.
MICROCOMPUTADOR

74 20291

MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR CELERON 3.2 GHZ, PLACA MAE 775GA SOM/VIDEO/REDE, MEMORIA 512 MB, HD SAMSUNG 80 GB, CDRW 

LG, DRIVE DISQUETE 1.44, GABINETE BAREBONE, MOUSE E TECLADO PS2, 49G DE RAM, 80 DE HD
1 ARMARIO ALTO FECHADO, NF 2775

89 3803

1 ARMARIO ALTO FECHADO, NF 2775
Arquivo de aço

90 18833

01 arquivo de aço com 4 gavetas.
Mesa (balcão de atendimento)

92 1900

Mesa (balcão de atendimento), em mdf branco,  2 gavetas com chave, teclado retrátil, 1,53 x 0,70 m
Impressora

95 7433

Impressora HP Laser Jet 1200 series / cor bege.
Mesa (balcão de atendimento)

100 1900

Mesa (balcão de atendimento), em mdf branco,  2 gavetas com chave, teclado retrátil, 1,53 x 0,70 m
Mesa

101 4318

Mesa em mdp, banca, perfil pvc preto, 3 gavetas. 1,50 x 0,67 m
1 MESA P/MICROCOMPUTADOR, NF 200



102 9728

1 MESA P/MICROCOMPUTADOR, NF 200
1 BALCAO BAIXO 2 PORTAS, NF 4477

104 4159

Armário baixo, branco, em madeira MDP, detalhes pretos e emborrachados, duas portas 1 prateleira, sem chave.
1 MESA DE MICRO TEC REG, NF 490

107 10967

Nome
Incorporação Plaqueta

1 MESA DE MICRO TEC REG, NF 490
1 CADEIRA GIRATORIA, NF 2693

109 3061

1 CADEIRA GIRATORIA, NF 2693
CONDICIONADOR DE AR

112 6039

CONDICIONADOR DE AR, SPRINGER, COR BRANCO, FRIO/QUENTE, GRANDE PORTE. 18.000BTUS 220V
1 ARMARIO ALTO ESTANTE, NF 1178

116 3060

1 ARMARIO ALTO ESTANTE, NF 1178
Cadeira giratória

117 2138

Cadeira giratória estofada na cor cinza.
1 MESA CPD, NF 2693

123 3061

1 MESA CPD, NF 2693
1 MESA CPD, NF 2693

124 3061

1 MESA CPD, NF 2693
Impressora (tesouraria)

127 5724



IMPRESSORA HP LASERJET 1022.
Armário/estante

131 8634

Armário/estante médio em fórmica branca, com 2 portas inferior com chave, 2 prateleiras

Cofre
132

Cofre de aço, verde.
Mesa

133 8689

Mesa de madeira compensada, revestida de mdp, 3 gavetas, com chave, estrutura metálica,1 lateral arredondada.
Mesa cpd

134 8689

Mesa cpd, pequena, branca, madeira compensada, suporte para teclado e cpu, estrutura metálica, 0,70 x 0,62 m

Nome
Incorporação Plaqueta

MESA 1,20 CM C/GAV P/FICHAS, NF 508.
135 8689

MESA 1,20 CM C/GAV P/FICHAS, NF 508.

1 GAVETEIRO FIXO 3 GAV, NF 2693
136 3061

1 GAVETEIRO FIXO 3 GAV, NF 2693
BALCAO C/ACAB PVC 4 GAV E PORTAS BRANCO

137 8689

Balcao c/acab pvc, 4 gavetas e portas branco, nf 508.

para uso da Tesouraria.



Impressora
140 13595

Impressora HP Laserjet 1200, cor bege.
MAQUINA DE CALCULAR

141 13143

MAQUINA DE CALCULAR, OLIVETTI LOGOS 662, COM BOBINA, 2 CORES DE IMPRESSAO
Monitor

142 1637

Monitor AOC 17'' LM76OF - 83869HA074958
Gabinete

143 1637

Gabinete ATX com processador pentiun 4 3,2 GHZ, memoria Ram 512 MB, HD 80 GB, placa mae 775 GB, drive 1.44, gravador e leitor de CD.

Mesa
144 3061

Mesa em mdp, bege, bordas pretas, 1,50 x 0,78 m com gaveteiro.
Cadeira giratória

146 17467

Cadeira giratória, espuma injetada, revestida de tecido azul marinho, altura regulável.
CADEIRA GIRATORIA EM TECIDO, NF 5004.

147 6627

CADEIRA GIRATORIA EM TECIDO, NF 5004.
1 CADEIRA GIRATORIA, NF 2693

149 3061

1 CADEIRA GIRATORIA, NF 2693

Nome
Incorporação Plaqueta

1 CONEXAO P/MESA, NF 2693
150 3061

1 CONEXAO P/MESA, NF 2693



MAQUINA DE CALCULAR
151 7088

MAQUINA DE CALCULAR DE MESA, OLIVETTI, COM BOBINA, MODELO LOGOS 662, CINZA/CREME.
1 EXTENSAO ARREDONDADA, NF 2693

152 3061

1 EXTENSAO ARREDONDADA, NF 2693
1 MESA CPD, NF 2693

153 3061

1 MESA CPD, NF 2693
1 ARMARIO 4 LADOS EM FORMICA, NF 0232

156 5834

Armário de 4 lados em fórmica, 20 portas de abrir, sem chave, com 5 prateleiras em cada 2 portas. 11,40 x 2,02 x 0,55 m
Monitor de vídeo

157 5219

Monitor de vídeo LG "17" LCD preto,  modelo l1753ps, n/s: 804spkne1429.
Gabinete

158 5219

Gabinete preto/prata, leitor e gravador de cd de dvd,entrada usb. drive 1.44, Processador Intel Core 2 Duo E4500 @ 2.20 Ghz, 0,99 Ram, 250 Gb.

1 ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS, NF 4780
162 7200

ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS, NF 4780
1 BALCAO EM FORMICA, NF 0232

167 5834

Armário/balcão grande, com 8 portas, em fórmica. 4,40 x 1,00 x 0,40 m
Cadeira giratória

169 12425

Cadeira giratória, estofada, revestida na cor azul, estrutura metálica, marca: Taffer.
Mesa para estação de trabalho

170 12425

Mesa para estação de trabalho, teclado retrátil, 2 gavetas, com chave, em mdp., 1,40 x 1,40 m
1 MAQUINA DE CALCULAR, NF 2354

171 247

Calculadora Olivetti Logos 692, com visor digital, cor cinza.
Mesa para estação de trabalho

174 12425



Nome
Incorporação Plaqueta

Mesa para estação de trabalho, teclado retrátil, 2 gavetas, com chave, em mdp, bege, 1,40 x 1,40 m
IMPRESSORA

176 926

IMPRESSORA HP, LASERJET 4300N COMPLETA, CINZA
Mesa para estação de trabalho

178 12425

Mesa para estação de trabalho, teclado retrátil, 2 gavetas, com chave, em mdp, bege, 1,40 x 1,40 m
01 CONEXAO P/MESA, NF 3595

181 10698

01 CONEXAO P/MESA, NF 3595
1 CONEXAO P/MESA, NF 2693

183 3061

1 CONEXAO P/MESA, NF 2693
Impressora

193 14468

IMPRESSORA LASER HP LJ 1160 PRETA.
BALCÃO (Bloco do Produtor)

195 11826

Balcão em fórmica verde com bordas em pvc cinza, 2 portas com chave com 1 prateleira 0,95x0,75x0,55cm
BALCÃO (Bloco do Produtor)

196 11826

BALCÃO 02 PORTAS COM CHAVE NA COR VERDE
MESA

200 14111

Mesa CPD branca com detalhes verde, suporte para teclado com 2 gavetas com chave e suporte para CPU 0,70x0,75cm
Mesa / balcão atendimento

201 1900

Mesa (balcão de atendimento) mdf, branca/azul, teclado retrátil, 2 gavetas, com chave, 0,70 x 1,53 m
IMPRESSORA

204 4268

IMPRESSORA HP LASERJET 1200 SÉRIES, IMPRESSÃO PRETO/COLORIDO, COR BEGE



Monitor de vídeo
210 5219

Monitor de vídeo AOC, LCD "17" preto. série: 3397CDA001061, modelo: 712 SA
CADEIRA FIXA

214 11826

CADEIRA FIXA, 4 PÉS, ESPUMA INJETADA, ESTRUTURA ARCO

Nome
Incorporação Plaqueta

1 CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA, NF 4389 * Empenhado 2002, incorporado 2003.
215 2970

CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA, NF 4389

Mesa
216 1900

Mesa de madeira, branca/azul claro, teclado retrátil, 2 gavetas, com chave. 1,53x0,70 m
Mesa

219 1900

Mesa de madeira, branca /azul claro, com teclado retrátil, 2 gavetas, com chave, 1,53 x 0,70 m
Cadeira giratória

220 7622

Cadeira giratória, estofada, revestido em tecido azul.
Armário

221 4318

Armário em MDP, branco, perfil preto, 2 portas. 0,89 x 0,75 x 0,45 m
Cadeira giratória

228 2138

Cadeira giratória, estofada na cor azul.
1 ARMARIO DE ACO 4 GAVETAS, NF 5981

230 1671

Arquivo de aço, verde escuro, com chave, 5 gavetas, sendo 2 pequenas e 3 grandes.



Arquivo de aço
231 8129

Arquivo de aço, verde, 4 gavetas, com chave.0,47x0,70x1,33m
1 ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS, NF 008380

232 9025

1 ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS, NF 008380
Arquivo de aço ***arquivo morto****

233 6287

Arquivo de aço, verde, 4 gavetas, com chave.
Arquivo de aço        *** arquivo morto ****

235 6287

Arquivo de aço, cinza, 4 gavetas, puxadores de metal, com chave.
ARMARIO ALTO ESTANTE

239 3871

NA COR BRANCA, COM BORDAS PRETAS, COM DUAS PRATELEIRAS, E DUAS PORTAS INFERIORES COM 2 PRATELEIRAS DENTRO.
TAMANHO: 0,90 X 0,44 X 1,57 M.

Nome
Incorporação Plaqueta

MONITOR DE COMPUTADOR
242 20291

MONITOR COMPUTADOR, tela tipo CRT,  17", AOC, COR BEGE, MODELO CT700G,
IMPRESSORA

243 9598

HP LASERJET 3015, COM FAX , COPIADORA E SCANNER, COR CINZA E BEGE.
MICROCOMPUTADOR

244 20291

MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR CELERON 3.2 GHZ, PLACA MAE 775GA SOM/VIDEO/REDE, MEMORIA 512 MB, HD SAMSUNG 80 GB, CDRW 

LG, DRIVE DISQUETE 1.44, GABINETE BAREBONE, MOUSE E TECLADO PS2, 2CAIXAS DE SOM, 49G DE RAM.

Cadeira giratória



245 2186

Cadeira giratória, estofada, revestido em tecido azul, com apoio para braços.
Mesa

246 1900

Mesa de madeira, branca/azul, teclado retrátil, 2 gavetas com chave.
Cadeira fixa

250 2186

Cadeira fixa, estofada em tecido azul.
CADEIRA FIXA

251 11826

CADEIRA FIXA, 4 PÉS, ESPUMA INJETADA, ESTRUTURA ARCO
Cadeira fixa

252 2186

Cadeira fixa, estofada em tecido azul.
CADEIRA FIXA

253 11826

CADEIRA FIXA, 4 PÉS, ESPUMA INJETADA, ESTRUTURA ARCO
Cadeira fixa

254 2186

Cadeira fixa, estofada em tecido azul.
CADEIRA FIXA

255 11826

CADEIRA FIXA, 4 PÉS, ESPUMA INJETADA, ESTRUTURA ARCO
Cadeira fixa

256 2186

Cadeira fixa, estofada em tecido azul.
Longarina

257 2186

Nome
Incorporação Plaqueta



Longarina 3 lugares, estofada, revestida de tecido azul.
Longarina

258 2186

Longarina 3 lugares, estofada, revestida de tecido azul.
Longarina

259 2186

Longarina 3 lugares, estofada, revestida de tecido azul.
Mesa de centro

260 2186

Mesa de centro, mdp branco, estrutura metálica, pequena.
CADEIRA GIR EM TECIDO S/BRACO, NF 6006.

261 12485

CADEIRA GIR EM TECIDO S/BRACO, NF 6006.
Cadeira giratória

262 17467

Cadeira giratória revestida de tecido cor azul.
Mesa

267 12425

Mesa para estação de trabalho, teclado retrátil, 2 gavetas, com chave, em mdp, bege, 1,40 x 1,40 m
Cadeira giratória

269 17467

Cadeira giratória, revestida de tecido azul, com apoio para braços.
CADEIRA GIR EM TECIDO C/BRACO, NF 6006.

270 12485

CADEIRA GIR EM TECIDO C/BRACO, NF 6006.
Cadeira giratória

271 17467

Cadeira giratória, revestida de tecido azul, regulagem de altura.
ARQUIVO

279 14111

ARQUIVO 4 GAVETAS.
Banco

285 3061

Banco estofado, revestido em corvim preto.
Armário

286 5315

ARMÁRIO COR BRANCA, COM BORDAS PRETAS, EM MDP, 2 PORTAS E UMA PRATELEIRA DENTRO, COM CHAVE. TAMANHO: 0,90 X 0,73 X 0,43 M.



Nome
Incorporação Plaqueta

1 ARQUIVO ACO C/4 GAVETAS, NF 6007
287 2374

ARQUIVO ACO C/4 GAVETAS, NF 6007
Condicionador de ar

303 21102

CONDICIONADOR DE AR, CONSUL, BRANCO, AR FRIO, 10.000 BTUS, DE GRANDE PORTE, CLASSE A
Armário

304 8129

Armário baixo em fórmica branca com bordas em pvc preto, com 2 portas com chave 0,90x0,74x0,45cm
Balcão / Armário baixo

305 8129

Balcão (armário baixo), branco com bordas pretas, 1 prateleira interna com chave. 90,5 x 0,74 x 0,45 m
ARQUIVO DE ACO (GARAGEM)

308 8103

ARQUIVO DE AÇO, MARCA PANDIN, COM QUATRO GAVETAS, COM CHAVE. MEDIDAS: 0,47x1,33x0,67 M
ARQUIVO DE ACO (ARQUIVO MORTO)

309 16659

COM 4 GAVETAS, COM CHAVE, MARCA BALFAR
Arquivo de aço  LWB, 4 gavetas, com chave, 0,46 x 1,33 x 0,70 m (ARQUIVO MORTO)

310 2875

1 ARQUIVO DE ACO C/4 GAVETAS, NF 3068
ARQUIVO DE AÇO (GARAGEM)

312 3533

01 ARQUIVO DE ACO COM 4 GAVETAS, COM CHAVE, MARCA PJ MÓVEIS, 46,5 X 133 X 60.
ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS (ARQUIVO MORTO)

313 416

1 ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS, NF 2382
Mesa cpd

318 3063



Mesa cpd, em mdp branco, perfil pvc preto, estrutura metálica, suporte de teclado e cpu, 0,90 x 0,73 x 0,69m
Mesa

319 3063

Mesa em fórmica branca com bordas em pvc preto com 3 gavetas, estrutura metálica 1,52x0,74x0,71m
1 CONEXAO P/MESA, NF 2690

320 3063

1 CONEXAO P/MESA, NF 2690
01 MESA CPD MELAMINA, NF 3595

321 10698

Nome
Incorporação Plaqueta

MESA CPD MELAMINA, NF 3595
Cadeira giratória

322 17467

Cadeira giratória, regulável, espuma injetada, revestido de tecido azul, encosto regulável.
Mesa

323 3061

Mesa retangular, mdf, bege, com bordas pretas, estrutura metálica, 1,50x 0,78 m com gaveteiro
1 CONEXAO P/MESA, NF 2693

326 3061

1 CONEXAO P/MESA, NF 2693
MESA EM L

328 11826

MESA EM L, 150 CM x 100CM, COM CONEXÃO, GAV FIXO 02 GAVETAS.
1 IMPRESSORA HP 1100, NF 458

334 4628

1 IMPRESSORA HP 1100, NF 458
CADEIRA FIXA

335 11826

CADEIRA FIXA, 4 PÉS, ESPUMA INJETADA, ESTRUTURA ARCO



CENTRAL TELEFONICA
337

central nutron com placa para 4 ramais, nf 028.
BALCÃO BAIXO

338 4562

BALCÃO BAIXO NA COR VERDE, 2 PORTAS, PEQUENO COM CHAVE E DUAS PRATELEIRAS DENTRO. TAMANHO: 0,93 X 0,74 X 0,58.
Balcão baixo

339 4562

BALCÃO NA COR VERDE, 2 PORTAS, PEQUENO COM CHAVE E DUAS PRATELEIRAS DENTRO. TAMANHO: 0,93 X 0,74 X 0,58.
GAVETEIRO MOVEL

340 4562

GAVETEIRO COM 4 GAVETAS, SEM CHAVE, COM RODIZIO, NA COR VERDE, MARCA BELO.
1 CADEIRA GIRATORIA, NF 2693

344 3061

1 CADEIRA GIRATORIA, NF 2693
CADEIRA GIRATORIA EM TECIDO, NF 4932.

345 5977

CADEIRA GIRATORIA EM TECIDO, NF 4932.

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira giratória
351 17467

Cadeira giratória, regulável, espuma injetada, revestido de tecido azul, encosto regulável.
Cadeira giratória

352 12425

Cadeira giratória, estofada, revestida na cor azul, estrutura metálica, marca: Taffer.
LOGOS 682 OLIVETTI CALCULADORA C/12 DIG

353 11019

Logos 682 olivetti calculadora c/12 dig, nf 2404.
CONDICIONADOR DE AR



354 6039

CONDICIONADOR DE AR, SPRINGER SILENTIA 30.000 BTUS, 110V
CONDICIONADOR DE AR

355 6039

CONDICIONADOR DE AR, SPRINGER SILENTIA 30.000 BTUS, 110V
Pintura em tela (Carmes Franciosi)

359 1008

Pintura em tela "Casa Comercial José Opolski",  Carmes Franciosi,1997.
Armário

362 4570

01 armário alto fechado, em madeira, 2 portas com chave e tres prateleiras dentro, cor branco. Tamanho: 90,5 X 1,57 X 0,45.

COMPUTADOR
364 19038

01 computador amd sempron 2200, placa maek7 741gx, memoria ddr 256, hd 40gb 7200rpm, drive 1.44, cd rom, drive 1.44, gabinete, teclado, caixa de 

som, monitor 15 polegadas, nf 096.
Cadeira Fixa''

367 2186

Cadeira fixa estofada
Cadeira fixa

368 2186

Cadeira fixa, 4 pés, estofada, preta/azul.
Cadeira fixa

369 2186

Cadeira fixa, 4 pés. estofada, azul/preta.
Cadeira Fixa

371 2186

Cadeira Fixa Estofada.
Cadeira Fixa

373 2186



Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira Fixa Estofada.
AR CONDICIONADO

375 7951

AR CONDICIONADO MARCA CONSUL, COR BRANCO E CINZA, 18 BTUS, AR QUENTE E FRIO. MODELO: CCM18D.
AR CONDICIONADO

376 7951

AR CONDICIONADO MARCA CONSUL, COR BRANCO E CINZA, 18 BTUS, AR QUENTE E FRIO. MODELO: CCM18D.
Cadeira de escritório fixa

377 5820

Cadeira de escritório fixa estofada em tecido cinza/preto
Cadeira escritório fixa

378 5820

Cadeira de escritório fixa estofada em tecido cinza/preto
Mesa d

381 16080

Mesa em madeira branca
Longarina

383 2186

Longarina 3 lugares, estofada em tecido azul.
Cadeira fixa

384 2186

Cadeira fixa, estofada em tecido azul.
Cadeira fixa

385 2186

Cadeira fixa, estofada, revestido azul.
Banco

386 3796

Banco estofado, revestido em corvim preto, 4 pés em metal.
Impressora

391 14919

01 impressora hp deskjet 3940.
Mesa para reunião (Sala de licitações)

399 14000

Mesa para reunião em mdp, branca, retangular, 2,50 x 1,20 m.
MESA

403 14112

MESA 150 x 125, 3 GAVETAS, SUP CPU, CONEXÃO E BALCÃO



Nome
Incorporação Plaqueta

Notebook
409 4042

Notebook gigabyte w566u t7500, LCD, 15".
Impressora multifuncional

411 11954

IMPRESSORA DIGITAL MULTIFUNCIONAL SHARP AL1655CS, n/s: 65081749, fab: setembro/2006.
ARMARIO  * Incorporado em 2003, empenhado em 2002.

416 3134

ARMÁRIO EM MDP NA COR BRANCA, COM CHAVE E 3 PRATELEIRAS, PUXADORES NA COR PRETA. TAMANHO: 0,90 X 1,55 X 0,40 M.

Mesa para estação de trabalho
417 14000

Mesa para estação de trabalho, em mdp, branca, 3 gavetas, perfil pvc preto. 1,50 x 0,60 m, teclado retrátil, suporte para cpu.

Cadeira giratória
420 14000

Cadeira giratória, estofada, cor azul, com apoio para braços, com rodízios.
Cadeira giratória

422 14000

Cadeira giratória, estofada, cor azul, com apoio para braços, com rodízios.
Cadeira giratória

423 6117

Cadeira giratória, estofada, cor azul, com apoio para braços, com rodízios.
Cadeira giratória

424 6117



Cadeira giratória, estofada, cor azul, com apoio para braços, com rodízios.
ARMARIO * Incorporado em 2003, empenhado em 2002.

425 3134

ARMÁRIO EM MDP NA COR BRANCA, COM CHAVE E 3 PRATELEIRAS, PUXADORES NA COR PRETA. TAMANHO: 0,90 X 1,55 X 0,40 M.

MESA
428 8508

MESA BRANCA DE COMPENSADO, COM TRÊS GAVETAS, SEM CHAVE, COM DOIS PÉS DE METAL NA COR PRETA, 0,70 X 1,25M.
Mesa de impressora

429 6117

01 mesa 1m s/ gaveta pé metálico.

Nome
Incorporação Plaqueta

CONEXÃO
433 8508

CONEXÃO COR BRANCA, COM UM PÉ DE METAL COR PRETA.
MESA

434 8508

MESA PARA COMPUTADOR, COR BRANCA, DE COMPENSADO, COM SUPORTE PARA TECLADO, COM DOIS PÉS DE METAL NA COR PRETA, 0,68 X 1,00M.

Banco
437 3796

Banco estofado, revestido em corvim, 4 pés de metal na cor preta.
Longarina

438 2186

Longarina 3 lugares, estofada, revestida de tecido azul.
Longarina

439 2186

Longarina 3 lugares, estofada, revestida de tecido azul.
Mesa



440 6443

Mesa em fórmica branca com bordas em pvc preto, com 3 gavetas estrutura metálica
Cadeira Giratória

441 6443

Cadeira Giratória  revestida em tecido na cor preto, com  pés de metal.
Cadeira Giratória

442 15933

Cadeira Giratória  revestida em tecido na cor preta com apóio para os braços.
Mesa para estação de trabalho

443 9464

Mesa para estação de trabalho, branca,  em mdp, suporte para teclado, 2 gavetas com chave.
1 MESA IMPRESSORA, NF 2649

444 2610

1 MESA IMPRESSORA, NF 2649
Cadeira

448 6443

Cadeira Estofada em tecido na cor azul com rodizio e encosto.
Mesa para estação de trabalho

449 10756

Mesa para estação de trabalho 1,35x1,50x0,60x0,75 CM
EM MDP
TAMPO EM BP BRANCO COM PVC PRETO, PÉS DE METAL.
TECLADO RETRÁTIL EM MDP COM BP BRANCO,
SUPORTE PARA CPU,

Nome
Incorporação Plaqueta

GAVETEIRO FIXO COM 3 GAVETAS COM CHAVE
Mesa para estação de trabalho

451

Mesa para estação de trabalo, na cor branca, com suporte para teclado, com 3 gavetas, 1,50x0,60 m.



Mesa para estação de trabalho
456

Mesa para estação de trabalho, na cor branca com suporte para teclado e 2 gavetas com chave.
Monitor de vídeo

465 5262

Monitor de vídeo na cor preto tela LCD 17", Proview, modelo MA782KC, n/s: 0801500992808
Gabinete

466 5262

Gabinete na cor preto, processador core duo Intel inside, inclusos mouse, teclado, caixa de som.
Cadeira giratória

472 7622

Cadeira giratória, com rodízios, estofada, revestida em tecido azul, com apoio para braços.
Mesa estação de trabalho

473 14000

Mesa para estação de trabalho, em mdp, branca, 3 gavetas, perfil pvc preto. 1,50 x 0,60 m, teclado retrátil, suporte de cpu.
MESA

474 20483

MESA BRANCA,COM UMA DIVISORIA, EM FORMICA, 3 GAVETAS, COM SUPORTE PARA TECLADO E CPU
1,50Mx60CM
MESA

475 20483

MESA DE ILHA, BRANCA EM FORMICA, COM 3 GAVETAS, COM SUPORTE PARA TECLADO
1,50Mx60CM
Conexão p/ mesa

476 7622

Conexão p/ mesa meia lua, com pé de metal.
Monitor de vídeo

477 5262

Monitor de vídeo LG Flatron "17" preto, nº de série: I045PVHE1415
Gabinete

478 5262

Gabinete preto, padrão atx, Processador Intel Core 2 Duo E4500, 1 gb de Ram, HD 250.
MAQUINA DE CALCULAR

481 5212

MÁQUINA DE CALCULAR LOGOS 682, BRANCA, MARCA OLIVETTI, COM BOBINA



Nome
Incorporação Plaqueta

Arquivo de aço
488 1277

Arquivo de aço na cor cinza, com 4 gavetas com chave, com puxadores de plástico.
MESA

490 8508

MESA DA COR BRANCA, DE COMPENSADO, COM DOIS PÉS DE METAL NA COR PRETA, 0,70 X 1,70M.
CADEIRA

491 3094

CADEIRA FIXA, ESTOFADA EM TECIDO AZUL, COM ENCOSTO.
CADEIRA

492 3094

CADEIRA FIXA, ESTOFADA, EM TECIDO AZUL, COM ENCOSTO
Estante de aço

494 1096

Estante de aço cinza com 6 prateleiras 0,93x1,80x0,30m
Estante de aço

495 1096

Estante de aço cinza com 6 prateleiras 0,93x1,80x0,30m
Estante de aço

496 12290

Estante de aço cinza com 6 prateleiras 0,93x1,80x0,30m
Estante de aço

497 12290

Estante de aço cinza com 6 prateleiras 0,93x1,80x0,30m
Banco

500 3796

Banco estofado, em corvim, preto, 4 pés em metal.
Mesa para estação de trabalho

503 10756

1,35x1,50x0,60x0,75 CM
EM MDP
TAMPO EM BP BRANCO COM PVC PRETO, PÉS DE METAL.



TECLADO RETRÁTIL EM MDP COM BP BRANCO,
SUPORTE PARA CPU,
GAVETEIRO FIXO COM 3 GAVETAS COM CHAVE
Mesa para estação de trabalho

504 10756

1,35x1,50x0,60x0,75 CM
EM MDP
TAMPO EM BP BRANCO COM PVC PRETO, PÉS DE METAL.
TECLADO RETRÁTIL EM MDP COM BP BRANCO,

Nome
Incorporação Plaqueta

SUPORTE PARA CPU,
GAVETEIRO FIXO COM 3 GAVETAS COM CHAVE
Mesa para estação de trabalho

505 10756

1,35x1,50x0,60x0,75 CM
EM MDP
TAMPO EM BP BRANCO COM PVC PRETO, PÉS DE METAL.
TECLADO RETRÁTIL EM MDP COM BP BRANCO,
SUPORTE PARA CPU,
GAVETEIRO FIXO COM 3 GAVETAS COM CHAVE
Gabinete

506 8844

Gabinete LG, na cor preta, com leitor de CD, drive disquete, incluso Mouse teclado, 2 caixa de som. AMD Atlhon (tm) 64X2 Dual Core Processador 4800 

2,50 Ghz, 960 de Ram, HD: Unidade C: 65,1 Gb, Unidade D: 167 Gb, total: 232 GB.
Monitor de vídeo

507 8844

Monitor de vídeo lcd, AOC modelo 716 SW, 17", fab:  04/2008, n/s: D3284IA024770
Mesa para impressora

511 14945



Mesa para impressora, branca, em mdp, 0,60 x 0,40 m
ARMÁRIO BRANCO DE AÇO

513 1521

1 ARMARIO BRANCO 170X70CM, NF 4203
Cadeira Estofada

516 6443

Cadeira Estofada, revestida de tecido na cor azul, com rodizio.
Cadeira Estofada

517 6443

Cadeira Estofada, revestida de tecido na cor azul, com rodizio.
Ar condicionado

519 18313

Ar condicionado Consul CCW-21, 220 volts, 21000 Btus, quente e frio.
ARMARIO

528 6097

01 armário de 6,50x2,60x,050m mdf com gavetas, branco e portas de abrir. 17 PORTAS, 45 GAVETAS, 62 PUXADORES DE METAL.

Ar condicionado
530 18313

Ar condicionado Consul CCW-21, 220 volts, 21000 Btus, quente  e frio.
Ar condicionado

531 18313

Ar condicionado Consul CCW-21, 220 volts, 21000 Btus, quente  e frio.

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira
534 8634

Cadeira em corvim na cor preta com 4 pés de ferro na cor preta.
Cadeira

535 8634



Cadeira em corvim na cor preta com pés de ferro na cor preta.
Cadeira giratória

536 1552

Cadeira giratória revestida de tecido na cor  preta, com pés de plástico, com rodizio.
Longarina 3 lugares

538 2529

Longarina estofada em corvim preto com encosto estrutura metálica, 3 lugares.
Longarina 3 lugares

539 2529

Longarina 3 lugares, estrutura metálica, assento estofado, revestido de corino preto.
Longarina 3 lugares

540 2529

Longarina 3 lugares, estrutura metálica, assento estofado revestido em corino preto.
Mesa

550 4885

Mesa ilha de madeira com bordas emborrachadas na cor preta, com 2 gaveteiros com chave, um em cada lado, 2,73x0,60 m.

Cadeira
551 6667

01 CADEIRA GIRATORIA EM TECIDO AZUL, COM REGULAGEM DE ALTURA. SEM APOIO PARA OS BRAÇOS E COM RODIZIO NA COR PRETA.

IMPRESSORA
552 18138

Impressora laser e copiadora hp 3020, nf 381.
Mesa para estação de trabalho

553

Mesa para estação de trabalho, branca de madeira com suporte para teclado, 2 gavetas com chave, com bordas pretas.
Mesa para estação de trabalho

554

Mesa para estação de trabalho, branca de madeira com suporte para teclado, 2 gavetas com chave, com bordas pretas.
Mesa para estação de trabalho

555 4885

Mesa para estação de trabalho, branca em mdp, com suporte para teclado, 2 gavetas com chave, com bordas pretas.
Mesa para estação de trabalho

556 4885



Nome
Incorporação Plaqueta

Mesa para estação de trabalho, branca, em mdp, com suporte para teclado, 2 gavetas com chave, com bordas pretas.
Mesa para estação de trabalho

557 15933

Mesa para estação de trabalho, em mdp, na cor branca, teclado retrátil, com 2 gavetas com chave, bordas na cor preta, pés de metal, 1,50x0,60 m.

Mesa para estação de trabalho
558 15933

Mesa para estação de trabalho, em mdp, na cor branca, teclado retrátil, com 2 gavetas com chave, bordas na cor preta, pés de metal, 1,50x0,60 m.

Mesa para estação de trabalho
559 15933

Mesa para estação de trabalho, em mdp, na cor branca, teclado retrátil, com 2 gavetas com chave, bordas na cor preta, pés de metal, 1,50x0,60 m.

Mesa para estação de trabalho
560 15933

Mesa para estação de trabalho, em mdp, na cor branca, teclado retrátil, com 2 gavetas com chave, bordas na cor preta, pés de metal, 1,50x0,60 m.

Monitor de vídeo
561 8844

Monitor de vídeo lcd, AOC modelo 716SW, 17", n/s: D3284IAO24855, fab: abril/2008.
Gabinete

562 8844

Gabinete na cor preta, com drive disquete e CD, leitor de DVD, acompanha tecldo mouse e caixa de som,  AMD Atlhon (tm) 64X2 Dual Core Processador 

4800 2,50 Ghz, 960 de Ram, HD: Unidade C: 65,1 Gb, Unidade D: 167 Gb, total: 232 GB.
Cadeira giratória

563 6443

Cadeira giratória, sem apoio para braços, na cor azul.
Cadeira

564 15933

Cadeira estofada, revestida de tecido na cor preta, com pés de metal na cor preta, com regulagem e apóio par aos braços.
Mesa para impressora

568 3065



Mesa sem gavetas, estrutura metálica, tampo em mdp branco, bordas pretas, suporte de metal.
1 MESA P/COMPUTADOR EM FORMICA, NF 4993

570 5913

1 MESA P/COMPUTADOR EM FORMICA, NF 4993
Cadeira

572 13719

Cadeira estofada em corvim na cor preta, com apóio para os braços, com rodizio.
Cadeira

576 2529

Cadeira de corvim na cor preta, com pés de metal na cor preta.

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira Fixa
577 2529

Cadeira fixa de corvim na cor preta, com pés de metal na cor preta.
Cadeira Fixa

578 2529

Cadeira Fixa de corvim na cor preta, com pés de metal na cor preta.
Cadeira Fixa

579 2529

Cadeira fixa revestida em corvim na cor preta
Cadeira Fixa

580 2529

Cadeira fixa de corvim na cor preta, com pés de metal na cor preta.
Cadeira Fixa

581 2529

Cadeira fixa de corvim na cor preta, com pés de metal na cor preta.
MESA

601 14111

Mesa CPD branca com detalhes verde, suporte para teclado com 2 gavetas com chave e suporte para CPU 0,70x0,75cm



MONITOR DE VIDEO
605 956

MONITOR VGA, NA COR BRANCA, MARCA AOC, 15'', MONITOR CT 500.6.
MONITOR DE VIDEO

606 956

MONITOR VGA, NA COR BRANCA, MARCA AOC, 15'', MODELO CT 500.6
Impressora

607 4768

01 IMPRESSORA HP LASERJET P1005.
MICROCOMPUTADOR

608 956

PROCESSADOR BX 80546 RE 3.62 GHZ, PLACA DE SOM, DE VIDEO E DE REDE, GABINETE CX 3356, DRIVE OPTICO SH-RW, COM TECLADO, MOUSE MBA. 

COM CPU NA COR BRANCA, ENTRADA DE DISQUETE E CD, NA COR BRANCA.
MICROCOMPUTADOR

609 956

PROCESSADOR BX 80546 RE 3.62 GHZ, PLACA DE SOM, DE VIDEO E DE REDE, GABINETE CX 3356, DRIVE OPTICO SH-RW, COM TECLADO, MOUSE MBA. 

COM CPU NA COR BRANCA, ENTRADA DE DISQUETE E CD, NA COR BRANCA.
CADEIRA FIXA

610 11826

CADEIRA FIXA, 4 PÉS, ESPUMA INJETADA, ESTRUTURA ARCO
Cadeira Giratória (Agricultura)

611 14112

Nome
Incorporação Plaqueta

CADEIRA GIRATÓRIA, ESPUMA INJETADA, TECIDO, COM BASE A GAS, E BCO.
CADEIRA FIXA

612 11826

CADEIRA FIXA, 4 PÉS, ESPUMA INJETADA, ESTRUTURA ARCO
CADEIRA FIXA

613 11826



CADEIRA FIXA, 4 PÉS, ESPUMA INJETADA, ESTRUTURA ARCO
Poltrona (Cadeira )

616 14000

Poltrona diretor executiva estrutura fixa 4 pés, assento e encosto com espuma injetada anatômica revestido em tecido polipropileno na cor azul com 

preto com costura e braço modelo corsa
Poltrona (Cadeira )

617 14000

Poltrona diretor executiva estrutura fixa 4 pés, assento e encosto com espuma injetada anatômica revestido em tecido polipropileno na cor azul com 

preto com costura e braço modelo corsa.
Poltrona (Cadeira)

618 14000

Poltrona diretor executiva estrutura fixa 4 pés, assento e encosto com espuma injetada anatômica revestido em tecido polipropileno na cor azul com 

preto com costura e braço modelo corsa.
Poltrona (Cadeira)

619 14000

Poltrona diretor executiva estrutura fixa 4 pés, assento e encosto com espuma injetada anatômica revestido em tecido polipropileno na cor azul com 

preto com costura e braço modelo corsa
Poltrona (Cadeira)

620 14000

Poltrona diretor executiva estrutura fixa 4 pés, assento e encosto com espuma injetada anatômica revestido em tecido polipropileno na cor azul com 

preto com costura e braço modelo corsa
Poltrona (Cadeira)

621 14000

Poltrona diretor executiva estrutura fixa 4 pés, assento e encosto com espuma injetada anatômica revestido em tecido polipropileno na cor azul com 

preto com costura e braço modelo corsa
Poltrona (Cadeira)

622 14000

Poltrona diretor executiva estrutura fixa 4 pés, assento e encosto com espuma injetada anatômica revestido em tecido polipropileno na cor azul com 

preto com costura e braço modelo corsa
Poltrona (Cadeira)

623 14000

Poltrona diretor executiva estrutura fixa 4 pés, assento e encosto com espuma injetada anatômica revestido em tecido polipropileno na cor azul com 

preto com costura e braço modelo corsa
Poltrona (Cadeira)

624 14000

Poltrona diretor executiva estrutura fixa 4 pés, assento e encosto com espuma injetada anatômica revestido em tecido polipropileno na cor azul com 

preto com costura e braço modelo corsa
Poltrona (Cadeira)

625 14000



Poltrona diretor executiva estrutura fixa 4 pés, assento e encosto com espuma injetada anatômica revestido em tecido polipropileno na cor azul com 

preto com costura e braço modelo corsa

Nome
Incorporação Plaqueta

CADEIRA
628 9203

CADEIRA FIXA, ESTOFADA EM TECIDO AZUL, COM SUPORTE DE METAL.

CADEIRA
629 9203

CADEIRA ESTOFADA EM TECIDO AZUL, CINCO PATAS COM RODÍZIO, ENCOSTO REGULÁVEL.
Mesa

630 8585

Mesa em mdp, branca, com 3 gavetas, com chave, estrutura metálica. 1,25 x 0,70 m
Monitor de video

633 5262

Monitor de video Samsung, , LCD 17' na cor preta, n/s: ha17hxnq300993d.
Gabinete

634 5262

Gabinete LG com leitor de dvd e cd, processador core 2duo Intel  E4500, 1 GB de memoria, 250 GB de HD, com 2 caixa de som 1 teclado 1 mouse.

01 ARQUIVO 4 GAVETAS, NF 4445  * Empenhado em 2002, incorporado em 2003.
636 3619

ARQUIVO 4 GAVETAS, NF 4445
ARQUIVO DE ACO

637 4751

ARQUIVO DE AÇO, COM 4 GAVETAS COM CHAVE, COR CINZA, MARCA PJ MÓVEIS DE AÇO
Armário

644 8634

Armário de madeira, branca, 2 portas, com chave. 0,90 x 0,75 x 0,45 m



MESA
647 7524

MESA, BRANCA, COM 3 GAVETAS, COM CHAVE, SUSTENTADA POR 2 PÉS DE METAL PRETO.
1,25CMx75CM
CONEXAO

648 7524

CONEXAO, BRANCA, COM UM PÉ DE APOIO
CADEIRA

650 9203

CADEIRA ESTOFADA NA COR AZUL, COM SUPORTE DE METAL, SEM REGULAGEM E SEM RODÍZIO.
Cadeira Giratória

651 9203

Nome
Incorporação Plaqueta

CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA NA COR AZUL, COM REGULAGEM, SEM APOIO PARA OS BRAÇOS.
Armário

660 7671

ARMARIO DE MDP NA COR BRANCA COM BORDAS PRETAS, 2 PORTAS COM PUXADORES PRETOS E 4 PRATELEIRAS. 0,90 x 1,56 x 0,35 m

Monitor de vídeo
661 5262

Monitor de vídeo Samsung, tela LCD 17'', n/s: ha17hxjq302135d, modelo:ls17haht52/xaz.
Gabinete

662 5262

Gabinete LG na cor preto com entrada para disquete e cd, acompanha mouse, teclado e 2 caixa de som, Processador Intel Core 2 Duo E4500.

CONEXAO PARA MESA
664 20483

CONEXAO PARA MESA, EM FORMICA BRANCA, BORDAS COM BORRACHA, COM PÉ DE METAL PRETO
Conexão



666 7622

Conexão em fórmica branca com bordas em pvc preto
CADEIRA

668 20483

CADEIRA ESTOFADA, AZUL, COM RODIZIO, COM REGULAGEM E BRAÇO, GIRATORIA.
IMPRESSORA

669 6378

01 impressora copiadora, fax, scanner hp laserjet 3015, na cor preta e cinza.
Cadeira

677 6117

Cadeira secretária, giratória, com rodízios, revestida em tecido azul.
Mesa para estação de trabalho

678 6117

Mesa para estação de trabalho, em mdp, branca, 3 gavetas, teclado retrátil, perfil pvc preto. 1,50 x 0,60 m
Mesa para estação de trabalho

679 6117

Mesa para estação de trabalho, em mdp, branca, 3 gavetas, perfil pvc preto. 1,50 x 0,60 m
Mesa para estação de trabalho

680 14000

Mesa para estação de trabalho, em mdp, branca, 3 gavetas, perfil pvc preto. 1,50 x 0,60 m, teclado retrátil, suporte para cpu

Mesa para estação de trabalho
681 14000

Mesa para estação de trabalho, em mdp, branca, 3 gavetas, perfil pvc preto. 1,50 x 0,60 m, teclado retrátil, suporte de cpu.

Nome
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Cadeira giratória
682 14000

Cadeira giratória, estofada, revestida em tecido azul, com apoio para braços, encosto regulável.
Cadeira giratória - Garagem (ver ocorrência)



683 14000

Cadeira giratória, estofada, revestida em tecido azul, com apoio para braços, encosto regulável.
1 ARQUIVO 4 GAVETAS, NF 4247

686 1413

ARQUIVO 4 GAVETAS, NF 4247
ARQUIVO DE AÇO

687 841

ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS, COM PUXADORES DE PLASTICO, COM CHAVE, NA COR CINZA.
ARQUIVO DE ACO (arquivo morto)

688 739

ARQUIVO DE AÇO, COM QUATRO PUXADORES DE PLÁSTICOS, QUATRO GAVETAS, COM CHAVE.
Arquivo de aço

689 1277

Arquivo de aço na cor cinza, com 4 gavetas com chave, com puxadores de metal.
Arquivo de aço

691 6117

Arquivo de aço na cor cinza, com 4 gavetas com chave, com puxadores de metal.
ARQUIVO DE ACO

692 4145

ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS,COM CHAVE, PUXADOR DE METAL, COR CINZA
ARQUIVO DE AÇO

693 841

ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS, COM PUXADORES DE PLASTICO, COM CHAVE, NA COR CINZA.
Arquivo de aço

694 2970

Arquivo de aço na cor cinza, 4 gavetas com chave e 4 puxadores.
Mesa para escritório

701 5820

Mesa para escritório em fórmica branca com bordas em pvc preta, com 3 gavetas com chave retângular
Conexão de mesa

702 5820

Conexão de mesa em fórmica branca com bordas em pvc preto com pé
Mesa CPD com suporte

703 5820



Nome
Incorporação Plaqueta

Mesa CPD em fórmica branca com bordas em pvc preto com suporte para teclado com suporte para CPU.
CONDICIONADOR DE AR

704 21102

CONDICIONADOR DE AR, CONSUL, 10.000 BTUS, CLASSE, AR FRIO, BEGE/FRIO
MESA

707 6705

MESA DE ESCRITÓRIO, EM FÓRMICA, AZUL E CINZA, COM DUAS GAVETAS, COM CHAVE, 0,60 X 1,50M.
MESA IMPRESSORA

708 19375

COR AZUL COM BORDAS CINZAS, EM FORMICA E PES EM METAL CINZA. TAMANHO: 40 X 60
Cadeira fixa

714 8634

Cadeira fixa 4 pés, preta/azul, com braços, estofada.
Cadeira fixa

715 8634

Cadeira fixa 4 pés, estofada, preta/azul, com braços.
Cadeira fixa

716 8634

Cadeira fixa 4 pés, preta/azul, com braços, estofada.
Mesa para impressora

717 3063

Mesa para impressora em formica branca com bordas em pvc preto 0,60x0,40x0,73cm
Mesa CPD

719 8585

Mesa CPD em fórmica branca com bordas em pvc preto com suporte para teclado e cpu 1,00x0,73x0,68m
Conexão de mesa

720 8585

Conexão de mesa em fórmica branca com bordas em pvc preto com pé 0,76x0,76cm
Mesa CPD

721 3063

Mesa CPD em fórmica branca retângular com 3 gavetas com chave 1,68x0,73x0,70m
Arquivo 4 gavetas, mdp, branco.

722 11024



ARQUIVO C/4 GAVETAS.
1 ARMARIO ALTO ESTANTE, NF 2690

723 3063

1 ARMARIO ALTO ESTANTE, NF 2690

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira Giratória
725 3802

Cadeira giratória, azul, com rodízios, estofada, com regulagem, com apoio para braços.
MICROCOMPUTADOR

726 17441

01 microcomputador xp 2.0 mhz/256/40/mb aus 1.44, gabinete, teclado e mouse, nf 492.
1 BALCAO 2 PORTAS, NF 2705

729 6359

Armário Baixo, 2 portas, branco/preto, c/ chave 1 prateleira.
Cadeira giratória

736 3802

Cadeira giratória estofada em tecido preto/azul
Arquivo de aço (ARQUIVO MORTO)

740 8304

Arquivo de aço, verde, 4 gavetas, com chave, 0,47 x 1,30  x0,70 m
Mesa CPD

743 3063

Mesa CPD em fórmica branca com bordas em pvc preto com suporte para teclado e cpu 0,67x0,91cm
CONEXAO P/MESA

744 8598

CONEXAO P/MESA EM FORMICA BRANCA, COM BORDAS PRETAS, COM 1 PE, TAMANHO: 61,5 X 61,5
Mesa CPD

745 3063

Mesa CPD em fórmica branca com bordas em pvc preto retângular com 3 gavetas com chave 1,52x0,71m



CADEIRA
746 7406

CADEIRA DE ESCRITÓRIO, COR AZUL, COM BRAÇOS, 5 PATAS COM RODIZIO E REGULAGEM.
Mesa CPD

749 3063

Mesa CPD em fórmica branca com bordas em pvc preto retângular com 3 gavetas com chave 1,50x0,72m
1 CONEXAO P/MESA, NF 2689

750 3064

1 CONEXAO P/MESA, NF 2689
1 MESA CPD, NF 2690

751 3063

1 MESA CPD, NF 2690

Nome
Incorporação Plaqueta

CADEIRA GIRATORIA
758 14939

CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA, COM RODIZIO, REGULAGEM DE ALTURA, COM BRAÇOS, COR AZUL.
Armário

759 7406

Armário baixo 2 portas, com chave, 1 prateleira interna, em fórmica.
Geladeira

761 6667

Geladeira Consul ?Whirpool 216 litros Modelo CRA-30. Branca.
Cadeira de Escritório

782 17214

Cadeira de Escritório na cor verde com regulagem de altura.
Mesa cpd

783

Mesa em mdp, branca, com suporte para teclado. 1,00 x 78,5 m
Estante de aço



789 2362

Estante de aço na cor cinza com 6 prateleiras.
Estante de aço

790 2362

Estante de aço na cor cinza com 6  prateleiras.
NOTEBOOK

803 8031

01 notebook ECS Celeron 1.7 drive USB. Modelo A928. Cor cinza e prata.
Armário alto

805 1940

Armário em fórmica na cor preta com branco, 2 portas com chave, 3 prateleira, 0,90x1,55x0,44 m.
CADEIRA (Debetran)

807 6138

CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA, ESTOFADA COM BRAÇO, COR VERDE, 4 PES, MARCA NEOPLAST
Cofre (Debetran)

808 16995

Cofre em aço na cor cinza, 0,40x0,80x0,36 m.
CADEIRA (Debetran)

809 6138

CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA, ESTOFADA COM BRAÇO, COR VERDE, 4 PES, MARCA NEOPLAST
Mesa (balcão de atendimento - VER OCORRÊNCIA)

812 2529

Nome
Incorporação Plaqueta

Mesa tipo balcão de atendimento, em mdf, na cor branco, 1,20x0,67 m.
Mesa de escritório (Debetran)

814 7670

Mesa de escritório em fórmica na cor verde, com 2 gavetas com chave, marca Kapesberg, 1,23x0,70 m.
ARMARIO DE ACO

818 14924



01 armario de aco com 2 portas e 3 prateleiras, nf 5044.
Armário ALTO

821 8634

Armário em fórmica  na cor preto com branco, 2 portas com chave, 3 prateleiras, 1,55x0,80 m.
Impressora HP 3015 (Debetran)

829 8152

01 impressora HP 3015 lasejet multifuncional, copiadora, scanner e fax, modelo: 02669A, Nº de série: CNBM276562
Cadeira de Escritório

832 17214

Cadeira de Escritório estofada, na cor preta, com rodizio e regulagem.
Cadeira de Escritório

833

Cadeira de Escritório estofada na cor preta, com rodizio e regulagem.
Monitor de vídeo

840 140

Monitor de vídeo LCD, Samsung 732N Plus, na cor preto, tela 17", n/s: pe17xgp904341x
CADEIRA (Debetran)

847 8100

01 CADEIRA GIRATORIA COM ESPUMA INJETADA NA COR VERDE, COM RODIZIO E REGULAGEM. SEM BRAÇO.
Aparelho de Fax

849 3970

Aparelho de Fax Brother, modelo FAX 575, n/s: 161364e6k351740
Cadeira fixa

852 3807

Cadeira fixa estofada em curvim, na cor preta.
Mesa

857 4456

Mesa em mdp, branca, 3 gavetas com chave
Mesa der reunião oval

858 8634

Mesa oval, em mdp branco. 2,50 x 1,00 m



Nome
Incorporação Plaqueta

Impressora (Almoxarifado)
863 4632

Impressora HP Laserjet 3020 multifuncional, na cor cinza com grafite, n/s: cnbm045034
Mesa de escritório

865 11507

Mesa de escritório em fórmica na cor verde, com suporte para teclado e gabinete, 1,50x0,80 m.
Armário estante (Debetran)

867 5190

01 ARMARIO ESTANTE, 1,40X0,55X1,65 CM, COM 1 PORTA ALTA, 2 PORTAS BAIXA, COM 04 PRATELEIRAS CINZA/VERDE.
Gaveteiro com rodízios (móvel) - Debetran

869 11507

Gaveteiro em mdp, na cor verde, com 3 gavetas com chave, com rodízios, 0,51x0,72 m.
Gabinete

872 140

Gabinete processoador Intel 641 Pentium 4 800 mhz 2 mb, com 1 Gb de ram, 250 de HD.
BEBEDOURO (Debetran)

874 6342

BEBEDOURO, EM PLÁSTICO, BRANCO/AZUL, MARCA LATINA, MODELO: LASPBR105
Cadeira de Escritório

876 17214

Cadeira de Escritório estofada na cor preta com rodizio, com regulagem.
Cadeira fixa

879 3807

Cadeira fixa estofada em curvim, na cor preta.
Mesa

882 3066

Mesa em mdp, branca, 3 gavetas, com chave, 1,20 x 0,64 m
Armário de aço (Debetran)

884 16995

Armário de aço com 20 repartições com chave, Movag, 1,20x1,96x0,42 m.
Mesa

885 14974

Mesa em mdp, branca, 3 gavetas com chave, 1,20 x 0,64 m
Conexão

886 18476

Conexão em fórrmica na cor branca com preta.



Mesa de Escritório
891

Nome
Incorporação Plaqueta

Mesa de Escritório  em fórmica na cor branca com preta, com 3 gavetas com chave, marca: Talismã, 1,50x0,70 m.
CONDICIONADOR DE AR

892 1538

ELECTROLUX, COR CINZA, AR QUENTE E FRIO, 18000 R, MODELO AE18R.
Mesa   ***suporte para bebedouro***

893

Mesa de madeira, vernizada, com rodízios, 0,60 x 0,49 m

Balcão baixo (Debetran)
895 11507

Balcão baixo,  em mdp, na cor verde, com 2 portas com chave, 1 prateleira, 0,95x0,43 m.
Monitor de vídeo

898 20931

Monitor de vídeo lcd, Samsung modelo 720N, 17" N/S: MJ17H9FL880005A
Mesa para impressora em mdp, com prateleira, com rodízio

902 3063

1 MESA P/IMPRESSORA, NF 2690
Monitor de video LG 17"

904 5262

Monitor de video Flatron, tela 17 ", marca LG, modelo: l1753t-bf, na cor preto, n/s: 804SPTME1401.
Gabinete

905 5262

Gabinete LG na cor preta com prata, com drive disquete, e cd-rom, entrada USB, processador core 2 duo Intel E4500.
Copiadora impressora multifuncional

907 371

Copiadora Sharp Digital Multifuncional AL1642 CS, n/s: 65125519



01 CADEIRA GIRATORIA, NF 134
908 9234

Cadeira giratória, estofada, revestida em tecido azul, com apoio para braços,  com rodízios.
Mesa

918 1819

Mesa em mpp branco, perfil pvc preto, estrutura metálica, 3 gavetas com chave. 1,52 x 0,73 x 0,71 m
NOTEBOOK

920 10622

01 notebook acer 3002lci amd sempron 2.8, 256 memoria, hd 40gb, tela 15 pol, gravador cd, leitor dvd, nf 1954.
MONITOR VIDEO 15"

931 13058

AOC, COR CREME, MODELO 5GLR, COM PROTETOR DE TELA

Nome
Incorporação Plaqueta

Mesa para estação de trabalho
933 4885

Mesa para estação de trabalho branca, com bordas emborrachadas, 2 gavetas, com chave, 1,36 x 1,51 m
Mesa para estação de trabalho

934 4885

Mesa para estação de trabalho, branca, em mdp, 2 gavetas com chave, estrutura metálica, bordas emborrachadas. 1,36 x 1,51 m

Conexão
935 15933

Conexão para estacão em ilha, meia lua, na cor branca com bordas emborrachadas, em fórmica.
Mesa para estação de trabalho

936 4885

Mesa para estação de trabalho em mdp, branca, 2 gavetas com chave, bordas emborrachadas, estrutura metálica. 1,36 x 1,51 m

Mesa para estação de trabalho
937 4885



Mesa para estação de trabalho em mdp, branca, 2 gavetas com chave, bordas emborrachadas, estrutura metálica. 1,36 x 1,51 m

1 BALCAO BAIXO 2 PORTAS, NF 2649
940 2610

1 BALCAO BAIXO 2 PORTAS, NF 2649
Monitor de vídeo

941 5218

Monitor de vídeo lcd, 17", Benq, modelo Q7T4, preto, n/s: ETN56113605L0
Gabinete

942 5218

Gabinete LG na cor preta com drive disquete e cd-room, com entrada USB, 2 duo E4500 , 1 GB, com mouse e teclado, e caixa de som.

Monitor de vídeo
946 4236

Monitor de vídeo LCD, 17", Proview modelo 700P, 17", n/s: F5WU68114031U
Gabinete

947 4236

Gabinete na cor preta com drive disquete e CD, com leitor de DVD, 512 de RAM, 160 HD, entrada USB, com teclado e mouse.
Ar condicionado

948 21905

Aparelho de Ar condicionado Consul 21000 CCW21 220 V
Estante de aço (Debetran)

950 7670

Estante de aço na cor cinza, com 7 prateleiras.
Estante de aço (Debetran)

951 7670

Nome
Incorporação Plaqueta

Estante de aço na cor cinza, com 7 prateleiras.
Estante de aço (Debetran)



952 7670

Estante de aço na cor cinza com 7 prateleiras.
Estante de aço (Debetran)

953 7670

Estante de aço na cor cinza, com 7 prateleiras.
Estante de aço (Debetran)

954 7670

Estante de aço na cor cinza, com 7 prateleiras.
Mesa para escritório (Debetran)

962

Mesa para escritório em fórmica  com 2 gavetas com chave, com pé de metal.
Mesa para computador

967

Mesa para computador em fórmica na cor verde, com 2 gavetas com chave, suporte para teclado, pés em metal, 1,23x0,70 m.

Gabinete para microcomputador (Debetran)
968 5214

Gabinete para microcomputador, padrão ATX, na cor preta com detalhes prata, entrada USb, drive disquete e cd-rom, leitor de dvd, com teclado e 

mouse. Proc. Intel Core 2 Duo E4500, HD 250 GB, memória 1024 mb DDRII.
Monitor de vídeo (Debetran)

969 5214

Monitor de vídeo LG 5000:1 Flatron, LCD,  na cor preto, modelo: L1753TBF, n/s: 804sprwe1462
APARELHO DE FAX

981 5358

01 aparelho de fax Sharp, cor branca, modelo UX-67X.
BALCAO

983 4109

4 PORTAS COM CHAVES, UMA PRATELEIRA INTERNA E 10 GAVETAS INTERNAS, NA COR BRANCA E EM FORMICA.
Gabinete para microcomputador

985 21722

GABINETE PARA MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CELERON, PLACA DE SOM E DE VIDEO, 512 MB DE RAM, COM DRIVE OPTICO, MOUSE, 

TECLADO. HD 40 GBCOM CPU NA COR BRANCA
Armário alto

986 8634

Armário alto em fórmica  na cor branca com bordas emborrachadas com 2 portas com chave, 0,91x1,56x0,46 m.
Mesa de escritório

1000 7622

Mesa de escritório em fórmica branca com bordas em pvc preto, com 3 gavetas com chave retângular 1,52x0,62m



Nome
Incorporação Plaqueta

Mesa em madeira
1002 8634

Mesa em madeira maciça mogno, com 3 gavetas com chave base de madeira 1,50x0,75m
Gabinete

1005 8263

Gabinete Windows XP, com teclado mouse, entrada USB, leitor de cd  e disquete.
Monitor de vídeo (agricultura)

1006 8263

Monitor de vídeo Samsung CRT a cores "17" tela plana 793VS, nº de série:LB1HXAY3019Z7E
ARQUIVO

1013 14111

ARQUIVO 4 GAVETAS.
Arquivo de aço

1014 16950

Arquivo de aço 4 gavetas.
ARQUIVO

1015 14111

ARQUIVO 4 GAVETAS.
CADEIRA FIXA

1018 11826

CADEIRA FIXA, 4 PÉS, ESPUMA INJETADA, ESTRUTURA ARCO
CADEIRA FIXA

1019 11826

CADEIRA FIXA, 4 PÉS, ESPUMA INJETADA, ESTRUTURA ARCO
CADEIRA FIXA

1022 11826

CADEIRA FIXA, 4 PÉS, ESPUMA INJETADA, ESTRUTURA ARCO
Ar condicionado

1024 6094



01 aparelho de ar condicionado quente/frio de 30000 btus, marca Springer Carrier. Cor branca modelo silentia 30000
Estante de aço (Arquivo morto)

1031

Estante de aço com 5 repartições.
Estante de aço (Arquivo morto)

1032 7360

Estante de aço com 5 repertições, base de metal.
Estante de aço (Arquivo morto)

1033 7360

Nome
Incorporação Plaqueta

Estante de aço com 5 repertições, base de metal.
Estante de aço (Arquivo morto)

1034 7360

Estante de aço com 5 repertições, base de metal.
Mesa

1035

Mesa de madeira envernizada, cor mogno, com rodízios, estrutura metálico.
Estante de aço (SAMU)

1038 7360

Estante de aço com 5 repertições, base de metal.
Estante de aço (Arquivo morto)

1042 7360

Estante de aço com 5 repertições, base de metal.
Estante de aço (Arquivo morto)

1043 7360

Estante de aço com 5 repertições, base de metal.
Estante de aço (Arquivo morto)

1046 12290

Estante de aço com 5 repertições, base de metal.



Estante de aço (Arquivo morto)
1047 7360

Estante de aço com 5 repertições, base de metal.
Estante de aço (Arquivo morto)

1048 7360

Estante de aço com 5 repertições, base de metal.
Estante de aço

1049 7360

Estante de aço cinza com 6 prateleiras
Estante de aço

1050 7360

Estante de aço cinza com 6 prateleiras
Arquivo de aço (Urbanismo)

1055 1545

Arquivo de aço 4 gavetas, branco.
1 ARQUIVO 4 GAVETAS, NF 002554

1056 1749

1 ARQUIVO 4 GAVETAS, NF 002554

Nome
Incorporação Plaqueta

Monitor de vídeo (IPPUB)
1063 5216

Monitor de vídeo LCD, na cor preto tela 17 polegadas, n/s: 0801500992977, marca: Proview, modelo: MA782KC
Mesa

1068 17214

Mesa de madeira na cor branca, base de metal, 0,68x0,80 m.
Cadeira (Urbanismo)

1074

Cadeira estofada em corvim na cor vermelha com cinza, com suporte para os braços, com rodizio.
Gabinete



1075

Gabinete processador Pentium 4, 3.0 GHz, 512 MB de Ram, Windows XP professional, Driver leitor de CD, disquete entrada USB

Mesa (IPPUB)
1078

Mesa na cor branca, retangular com 3 gavetas com chave, base de metal, 0,70x1,27 m., com conexão e suporte de conexão.
Mesa para computador

1080 10023

Mesa para computador na cor branca com base de metal, com suporte para cpu, 0,68x0,80 m.
Monitor de vídeo LG 17"

1088 5216

Monitor de vídeo modelo: LG Flatron L1753t-BF, tela 17", n/s: 8045SPEDC3796.
Gabinete para microcomputador

1089 5216

Gabinete para microcomputador, padrão ATX, Processador core 2 duo E4500, 1 GB de ram, drive disquete, leitor de dvd, entrada USB, mouse, teclado, 

impressora, microfone.
IMPRESSORA (IPUB)

1092 12541

Plotter HP modelo Desingnet 500, novo para impressão de papéis em rolo e em folhas soltas; com largura mínima de 42 polegadas; com suporte para 

rolo; que imprima preto e branco e em cores, jato de tinta; com memória mínima de 32 MB e com possibilidade de 

paralela; com quatro cartuchos individuais sendo: um preto, um cian, um magenta, um amarelo; voltagem 110/220 volts com pedestal.

Mesa de madeira na cor branca , base de madeira, retangular.
1094 1295

1 MESA BRANCA, NF 1005
Balcão baixo (Urbanismo)

1095 20481

Balcão baixo 2 portas, em mdp, branco.
1 IMPRESSORA HP 895C, NF 4580

1096 990

1 IMPRESSORA HP 895C, NF 4580
Mesa para computador (IPPUB)

1100



Nome
Incorporação Plaqueta

Mesa para computador  de madeira na cor branca com suporte para teclado e gabinete, base de metal.
CADEIRA FIXA

1110 11826

CADEIRA FIXA, 4 PÉS, ESPUMA INJETADA, ESTRUTURA ARCO
CADEIRA FIXA

1111 11826

CADEIRA FIXA, 4 PÉS, ESPUMA INJETADA, ESTRUTURA ARCO
CADEIRA FIXA

1112 11826

CADEIRA FIXA, 4 PÉS, ESPUMA INJETADA, ESTRUTURA ARCO
CADEIRA FIXA

1113 11826

CADEIRA FIXA, 4 PÉS, ESPUMA INJETADA, ESTRUTURA ARCO
Pintura em Tela (Carmes Franciosi)

1114 5676

Pintura em Tela, "Vista parcial de Francisco Beltrão 1950", Carmes Franciosi no ano de 1996. 1,76 x 1,03 m
Pintura em Tela (Carmes Franciosi)

1116 4655

Pintura em Tela, "Moinho Colonial Linha Hobold", com moldura de madeira 0,56x0,45cm, Carmes Franciosi,1995.
Pintura em Tela (Carmes Franciosi)

1117 4655

Pintura em Tela "Avenida Júlio Assis Cavalheiro, Posto Sabiá", com moldura de madeira 0,56x0,45cm, Carmes Franciosi, 1996.

Pintura em Tela (Carmes Franciosi)
1118 1008

Pintura em Tela, Comércio Foletto, com moldura de madeira 0,56x0,45cm, Carmes Franciosi 1997
Pintura em Tela (Carmes Franciosi)

1119 4655

Pintura em Tela, "Café Sudoeste", moldura de madeira 0,56x0,45 m, Carmes Franciosi, 1992.
Pintura em tela (Carmes Franciosi)

1121 4655

Pintura em tela "Casa do Colono" Carmes Franciosi, 1996. Med. 0,56 X 0,45 m, moldura de madeira.
Pintura em tela (Carmes Franciosi)



1122 4057

Pintura em tela "Relojoaria Cima E Res. Altair Penso" Carmes Franciosi, 1996. Med. 0,56 X 0,45 m.
Pintura em tela (Carmes Franciosi)

1123 1008

Pintura em tela "Casa de Saúde Santo Antonio do Dr. Rubens",  Carmes Franciosi, 1996. Med. 0,43 x 0,37 m

Nome
Incorporação Plaqueta

Pintura em tela (Carmes Franciosi)
1126 4655

Pintura em tela "Posto Esso de Guerino Busatto",  Carmes Franciosi, 1992, moldura de madeira. Med. 0,55 x 0,45 m
Pintura em tela (Carmes Franciosi)

1127 4057

Pintura em tela "Foto Avenida Antonio Reiciki ",  Carmes Franciosi. Med. 0,53 x 0,43 cm, moldura de madeira.
Pintura em tela (Carmes Franciosi)

1128 4655

Pintura em tela "Panificadora Florindo Wrzecionek ",  Carmes Franciosi, 1992. Med. 0,56 x 0,45 m, moldura de madeira
Estante de aço    ***ARQUIVO MORTO***

1133 5137

Estante de aço, 5 prateleiras.
Estante de aço    ***ARQUIVO MORTO***

1134 5137

Estante de aço, 5 prateleiras.
Estante de aço   ***ARQUIVO MORTO***

1135 5137

Estante de aço, 5 prateleiras.
Estante de aço    ***ARQUIVO MORTO***

1137 5137

Estante de aço, 5 prateleiras.
Cadeira   ***ARQUIVO MORTO***

1142 8634



Cadeira fixa, 4 pés, revestida em corvim preto.
Cadeira Giratória

1149

Cadeira estofada na cor preta, giratória com regulagem.
CADEIRA GIRATORIA

1153 7841

CADEIRA GIRATORIA, COM BRAÇO, EM TECIDO PRETA.
Monitor de vídeo (Urbanismo)

1154

Monitor de vídeo AOC 17", preto/prata, modelo 712SA., n/s: 3397CDA000514, fab: dezembro/2007.
Gabinete para microcomputador

1155

Gabinete para microcomputador Gtech, Proc Intel Core 2 Duo Inside 2.20 Ghz, preto/cinza.1 gb de Ram, 150 HD.
MESA

1156 8858

Nome
Incorporação Plaqueta

MESA, BRANCA, BORDAS COM BORRACHA PRETA, COM 3 GAVETAS, 1,20Mx64CM
CONEXAO P/MESA

1157 8858

CONEXAO P/ MESA, BRANCA COM PÉ, BORDAS COM BORRACHA PRETA.
1 IMPRESSORA HP 840C, NF 42 (Urbanismo)

1158 3829

Impressora HP Deskjet 840 C

*Empenhado em 2002, incorporado em 2003.
MESA P/ COMPUTADOR

1159 8858

MESA P/ COMPUTADOR, BRANCA, COM BORDAS PRETA.
Balcão Baixo



1164 8858

Balcão baixo com 2 portas na cor branco
AR CONDICIONADO

1168 11125

01 APARELHO CONDICIONADOR DE AR, DE 30.000 BTU'S, 220 VOLTS, AR QUENTE E FRIO. MARCA SPRINGER SILENTIO
Armário alto

1169 1748

Armário alto com 2 portas na cor branco
Armário estante

1170 4579

01 armário estante alto.
Mesa 3 gavetas * Empenho de 2002, incorporado em 2003.

1172 2600

Mesa, mpd, 3 gavetas.

Cadeira Fixa
1179 1748

Cadeira fixa estofada na cor azul.
Cadeira

1180 3086

Cadeira estofada na cor azul, com rodizio.
Mesa

1181 6371

Nome
Incorporação Plaqueta

Mesa em mdp, branca, 3 gavetas, com chave.
MESA P/MICRO

1184 2874

1 mesa de micro c/teclado reg., branca e suporte p/cpu, branca
Conexão



1185 10023

Conexão em mdf na cor branca com suporte.
1 MESA CPD, NF 2689

1186 3064

1 MESA CPD, NF 2689
CADEIRA DIGITADOR

1188 9231

CADEIRA PARA DIGITADOR, EM TECIDO AZUL, COM REGULAGEM, COM RODIZIO
TELEFONE SEM FIO

1192 8367

APARELHO DE TELEFONE SEM FIO, PRETO, PANASONIC, 900 MHZ, CORDLESS
Balcão Baixo

1195 8858

Balcão baixo com 2 portas na cor branco
Cadeira Fixa

1197 4579

Cadeira fixa em corvim verde
Cadeira Fixa

1198 4579

Cadeira fixa em corvim na cor verde.
Cadeira Fixa

1199 4579

Cadeira fixa em corvim na cor verde
Cadeira Fixa

1200 4579

Cadeira fixa em corvim verde
Conexão (estação de trabalho)

1217 12425

Conexão meia lua, com pé, em mdp, bege.
BEBEDOURO

1218 9385

BEBEDOURO MARCA WDS BABY, MODELO Grau-IPXO, COR BRANCA 127V.



Nome
Incorporação Plaqueta

Pintura em tela (Carmes Franciosi)
1221 1008

Pintura em tela "Casa Comercial Florindo Penso",  Carmes Franciosi, 2002.
Cadeira   ***Recepção***

1223 8634

Cadeira fixa, 4 pés, estofada em corvim preto.
Cadeira   ***Recepção***

1224 8634

Cadeira fixa, revestida de corvim preto.
Cadeira    ***RECEPÇÃO***

1225 8634

Cadeira fixa, revestida em corvim preto, estrutura metálica.
01 BEBEDOURO DE PRESSAO (próximo ao Setor de Fotocópias)

1229 2563

BEBEDOURO DE PRESSAO, NF 429
Arquivo de aço   ***ARQUIVO MORTO***

1231 8304

Arquivo de aço 4 gavetas, com chave.
Arquivo de aço            *** ARQUIVO MORTO***

1235 6287

Arquivo de aço, 4 gavetas com chave.
Arquivo de aço   ***ARQUIVO MORTO***

1236 8129

Arquivo de aço, 4 gavetas, com chave.
Arquivo de aço   ***ARQUIVO MORTO***

1242 6286

Arquivo de aço, 4 gavetas, com chave, cor verde.
Armário alto

1259 10023

Armário alto na cor branco, com 2 portas.
Armário alto

1260 1748

Armário alto na cor branca com 2 portas.
MESA

1261 7841



MESA TRIANGULAR, COM 3 GAVETAS, BRANCA, COM CHAVE, COM SUPORTE P/ TECLADO E CPU.
MESA (IPPUB)

1263 7841

Nome
Incorporação Plaqueta

MESA, TRIANGULAR COM 3 GAVETAS, COM CHAVE, COR BRANCA, COM SUPORTE P/TECLADO.
Cadeira Fixa

1265

Cadeira fixa estofada na cor vermelha, com apoio de braços
MESA

1270 3430

MESA RETANGULAR, COM 3 GAVETAS, COM CHAVE, COR BRANCA,
CONEXAO

1271 3430

CONEXAO COM PÉ DE METAL PRETO, EM MDP
MESA P/ COMPUTADOR

1272 3430

MESA P/COMPUTADOR, COR BRANCA, COM PÉS EM METAL PRETO,COM SUPORTE PARA CPU.
CADEIRA GIRATORIA

1273 7841

CADEIRA GIRATORIA, ESTOFADA, PRETA, COM REGULAGEM, COM APOIO DE BRAÇO
Gabinete

1276 17065

Gabinete LG  na cor branco, com leitor de cd, disquete, processador Amd Atham, 736 de ram, 40 de HD.
Arquivo de Aço

1279 10023

Arquivo na cor cinza com 5 gavetas com chave.
Cadeira Giratória

1281 3428

CADEIRA GIRATORIA, ESTOFADA NA COR AZUL, COM ENCOSTO, SEM BRAÇO.



CADEIRA GIRATÓRIA (Urbanismo)
1285 7841

CADEIRA GIRATÓRIA, COM REGULAGEM, COM BRAÇO
IMPRESSORA (Urbanismo)

1286 5861

01 IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL LASER JET 3050, COR CINZA.
CADEIRA GIRATORIA (IPPUB)

1289 7841

CADEIRA GIRATORIA, COM REGULAGEM, COM BRAÇO
CADEIRA GIRATORIA (Urbanismo)

1293 7841

CADEIRA GIRATORIA, COM REGULAGEM, COM BRAÇO, ESTOFADA, PRETA.

Nome
Incorporação Plaqueta

01 ARMARIO ALTO FECHADO
1295 10543

ARMARIO ALTO FECHADO, NF 9289
ARQUIVO COM 4 GAVETAS

1299 4254

COM CHAVE, COR CINZA.
Mesa (IPPUB)

1302

Mesa de madeira  na cor branca, com 3 gavetas com chave, base de metal.
Mesa (Urbanismo)

1303 10023

Mesa de madeira  na cor branca retangular, com 3 gavetas com chave, base de metal.
Conexão

1304 12456

Conexão de madeira, base de madeira.
MESA P/COMPUTADOR BASICA, NF 253



1305 988

MESA P/COMPUTADOR BASICA, NF 253
Cadeira

1306 6443

Cadeira giratória na cor preta com regulagem.
Monitor de vídeo (Urbanismo)

1309 5216

Monitor de vídeo LG Flatron, modelo: L1753T-BF, na cor preto tela 17 polegadas, n/s: 8q488q1c3788, fab.: abril/2008.
Gabinete  para microcomputador

1310 5216

Gabinete para microcomputador, padrão ATX, na cor preta, processador Intel Core 2 Duo E4500, 2.20 ghz, 1 GB de ram, leitor de dvd, HD: Unidade C: 

126 Gb, Unidade D: 105 Gb, total: 231 GB.
Mesa em L

1312 9464

Mesa em L, tampo em mdp branco, estrutura metálica, 3 gavetas com chave, suporte teclado.
Mesa

1313 6443

Mesa em fórmica branca, com 3 gavetas com chave retângular, estrutura metálica 1,27x0,70m
Armário alto

1314 14974

Armário de madeira na cor branco com 2 portas com chave.
Mesa cpd

1315 14945

Nome
Incorporação Plaqueta

Mesa cpd em mdp branco, estrutura metálica, com teclado regulável, 0,68 x 0,80 m
Gaveteiro

1316 22646

Gaveteiro na cor branco com 3 gavetas com chave, com rodizio.
NOTEBOK



1318 8845

01 NOTEBOOK MODELO ACER ASPIRE 5920, PROCESSADOR INTEL CORE 2 DUO 2.0 GHZ, 2 GB DE RAM, WINDOWS XP PROFESSIONAL, PLACA DE VIDEO 

INTEL GRAFICS, COM LEITOR DE DVD, n/s: LXAKV0C004811081E92500
Cadeira (Sala dos motoristas)

1320

Cadeira estofada, revestida em tecido na cor azul, giratória e com regulagem de altura.
Cadeira

1321 8039

Cadeira revestida em tecido na cor azul, com base de metal.
Cadeira

1322 8383

Cadeira na cor azul de tecido, com base de metal.
Arquivo de aço (odonto)

1326 12615

Arquivo de aço na cor cinza com 4 gavetas com chave, base de metal.
Mesa para estação de trabalho

1327 4885

Mesa para estação de trabalho, branca, estrutura metálica, 3 gavetas, com chave.
Notebook

1328 5781

01 NOTEBOOK ACER 5100-5033, MEMORIA 1.024 MB, DISCO RIGIDO 120 GB,GRAVADOR DE DVD, MULTIMIDIA 16 BITS, MOUSE, MODEM 56 K V.92, 

REDE 10/100 MBPS, TELA 15 POLEGADAS.
Gabinete

1330 20931

Gabinete Windows XP, processador Intel celeron 2.6 GHZ, leitor de CD, 80 GB de HD, entrada USB, com mouse teclado
Mesa

1331 9416

Mesa tampo mdp, branca, estrutura metálica, 3 gavetas com chave, 1,26 x 0,75 m
Cadeira giratória

1337 17787

Cadeira na cor preta, com regulagem de altura, com rodizio.
Cadeira giratória

1339 13719

Cadeira em corvim na cor preta com suporte para os braços, com regulagem e rodizio.



Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira
1341 15933

Cadeira estofada, revestida de tecido na cor preto, com suporte para os braços, com regulagem de altura.
Ar condicionado

1344 3021

Aparelho de ar condicionado 21000 rev CCW21A s/cr. Marca CONSUL, cor bege, resfria, aquece e ventila.
Mesa para estação de trabalho

1345 4885

Mesa para estação de trabalho, branca, estrutura metálica, 3 gavetas, com chave.
Mesa para estação de trabalho

1346 4885

Mesa para estação de trabalho, branca, estrutura metálica, 3 gavetas, com chave.
Mesa para estação de trabalho

1347 4885

Mesa para estação de trabalho, branca, estrutura metálica, 3 gavetas, com chave.
Armário Estante

1349 6421

Armário estante de madeira na cor branca, com 2 portas com chave, 2 repartições, base de madeira.
01 ARQUIVO DE ACO C/4 GAVETAS, NF 8403

1350 17903

ARQUIVO DE ACO C/4 GAVETAS, NF 8403
Mesa

1351

Mesa em mdp, branca, estrutura metálica, 3 gavetas, com chave, 1,65 x 0,65 m
1 AR CONDICIONADO 10000 BTUS, NF 4047

1354 16753

AR CONDICIONADO 10000 BTUS, NF 4047
Cadeira Giratória

1357 15933

Cadeira giratória revestida de tecido na cor preta, com regulagem de altura, e suporte para os braços.
Monitor de vídeo

1359 5785

Monitor de vídeo lcd, Soyo MT-N DyLM 1788, 17", n/s: MA7A72CA201499



Mesa (Urbanismo)
1401 4579

Mesa m mdf na cor verde com 3 gavetas com chave, 0,77x1,77 m.
Mesa (Urbanismo)

1402 4579

Nome
Incorporação Plaqueta

Mesa em mdf na cor verde.
Gaveteiro (Urbanismo)

1403 4579

Gaveteiro na cor verde, com 4 gavetas com chave, com rodizio.
Balcão baixo (Urbanismo)

1405 4579

Balcão baixo, mdp, verde, 2 portas.
Balcão baixo (Urbanismo)

1406 4579

Balcão baixo, mdp, verde, 2 portas.
Ar condicionado

1408 2329

01 aparelho de ar condicionado Elgin 12000 btus 220v.
Pintura em tela (Carmes Franciosi)

1411 5676

Pintura em tela "Do Outro Lado do Rio",  Carmes Franciosi, 1991. 1,15 x 0,85 m, moldura de madeira.
Armário

1412 8634

Armário na cor branco com 4 prateleiras com chave e com puxadores, 1,55x0,78x0,37 m.
ARMARIO DE AÇO

1414 1984

ARMARIO DE AÇO EM FORMA RETANGULAR, MDF BRANCA, COM BORDAS PRETAS, TRES GAVETAS E CHAVE E PES METALICOS
1 IMPRESSORA HP 810C



1415 6550

1 IMPRESSORA HP 810C
Cadeira giratória

1418 1793

Cadeira giratória com braço, espuma injetada, estrutura metálica.
IMPRESSORA

1424 23050

01 impressora laserjet hp 3020 multifuncao, nf 102.
MESA DE ILHA

1425 1984

MESA DE ILHA EM FORMA TRIANGULAR, MDF BRANCA, COM BORDAS PRETAS, TRES GAVETAS E CHAVE E PES METALICOS
Cadeira

1426 13719

Cadeira em corvim preto, com encosto para os braços , com regulagem.

Nome
Incorporação Plaqueta

Mesa
1431 8724

Mesa redonda, mdp branco, com bordas pretas, c/ 2 conexão.
Conexão

1434 17214

Conexão em meia lua, em MDF, na cor branco.
Monitor de vídeo

1437 5218

Monitor de vídeo lcd, 17", Proview, modelo MA782KC.
Gabinete

1438 5218

Gabinete na cor preto com entrada USB, grava e lê DVD, Proc. Intel Core 2 Duo E4500.
Cadeira Giratória

1439 13719



Cadeira giratória em corvim na cor preta, com encosto para os braços, com rodizio, com regulagem.
Balcão

1442 9631

01 balcão em mdp, 2 portas, com chave, 0,90x0,73x0,45 m.
CONDICIONADOR DE AR

1444 1978

01 condicionador de ar 7500 CCM-07-A. Consul
01 AR CONDICIONADO 7500, NF 50385

1454 9224

AR CONDICIONADO 7500, NF 50385
NOTEBOOK

1455 6273

01 NOTEBOOK ACER 5100, MEMORIA 1.024 MB, DISCO RIGIDO 120 GB, GRAVADOR DE DVD, MULTIMIDIA 16 BITS, MOUSE, MODEM 56 K V.92, REDE 

10/100.
Armário alto (telefonista)

1461 6421

Armário na cor branco com 2 portas com chave, 4 prateleiras, com puxador quadrado.
Armário alto

1462 6421

Armário na cor branco com 2 portas com chave, com 4 prateleiras com puxadores arredondados.
Gabinete (Depósito Cango)

1464 5785

Gabinete na cor cinza e azul, lê e grava CD, com drive disquete.
Mesa

1469 2529

Nome
Incorporação Plaqueta

Mesa com 3 gavetas na cor branca
Cadeira fixa

1474 1793



Cadeira fixa 4 pés, estrutura metálica tubo preto, espuma injetada revestida de corvim preto, perfil pvc preto.
Monitor de vídeo

1478 5785

Monitor de vídeo Soyo 17", modelo MTDPLYDM1788, preto,
Mesa

1482 2529

Mesa com 3 gavetas na cor branca
Cadeira

1483 2529

Cadeira em corvim preto, com pés metálicos.
Cadeira

1484 2529

Cadeira em corvim preto, com pés metálicos.
Cadeira Fixa

1485 2529

Cadeira fixa em corvim na cor preta
Cadeira

1486 2529

Cadeira em corvim na cor preta, com pés metálicos.
Cadeira fixa

1489 3807

Cadeira fixa estofada em curvim, na cor preta.
Cadeira fixa

1490 3807

Cadeira fixa estofada em curvim, na cor preta.
Gabinete para microcomputador

1498 5217

Gabinete para microcomputador, preto/prata, com leitor e gravador de dvd, entrada usb, intel core 2 duo e 4500 2.0, 250 de hd, 1 gb de ram

Monitor de vídeo
1499 5217

Monitor de vídeo marca: LG, tela LCD 17 polegadas, modelo: L1753TS.n/s: 804SPNYE1431
Retroprojetor

1510 16629

Retroprojetor modelo: VPL-ES4, marca Sony, na cor branca com preto.



Nome
Incorporação Plaqueta

Monitor de vídeo
1513 5217

Monitor de vídeo marca: Proview, na cor preto, tela 17 polegadas, LCD, modelo:MA782kc
Gabinete para microcomputador

1514 5217

Gabinete para microcomputador, padrão ATX, preto /prata com 1 GB de Ram, 250 GB de HD, usb, Proc.  intel core 2 duo E4500, dvd / Rw

CALCULADORA
1519 16132

01 CALCULADORA DE MESA MARCA OLIVETTI MODELO LOGOS 662, COM ACRÍLICO AZUL, COM BOBINA.
Cadeira

1523 8634

Cadeira fixa estofada, tecido na cor azul
Balcão Baixo

1528 4356

BALCÃO BAIXO COM 2 PORTAS, MDF BRANCO, 1 DIVISORIA INTERNA, COM 2 PUXADORES PRETOS DE PLASTICO. TAMANHO: 0,90 X 0,75 X 0,45 M

Monitor de vídeo
1534 7696

Monitor de vídeo, marca Philips, tela 17 polegadas, modelo 170CW ( hwc8170t), na cor prata, LCD, n/s: FX500814055122
Impressora

1535 17983

Impressora hp 3015 multifunção. n/s:cnbm338693
Gabinete

1541 7696

Gabinete preto/prata intel core 2 duo e 4600 2.4 ghz, 1 gb de ram, 250 de hd, intel inside 2
Cadeira fixa

1545 3807

Cadeira fixa estofada em curvim, na cor preta.
01 AR CONDICIONADO EAM10R, NF 2866

1560 1825

AR CONDICIONADO EAM10R, NF 2866 Electrolux



ARMÁRIO ESTANTE
1562 4156

ARMÁRIO ESTANTE, EM MDP, COR BRANCA, COM DUAS DIVISÓRIAS SUPERIORES, DUAS PORTAS INFERIORES COM CHAVE, PUXADORES DE METAL, 0,90 

X 1,60 X 0,45M.
CADEIRA GIRATÓRIA

1564 4156

CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA, APOIO PARA OS BRAÇOS, REVESTIDA EM TECIDO AZUL
Estante de biblioteca simples (Dpto. Pedagógico)

1602 6349

Nome
Incorporação Plaqueta

Estante de biblioteca simples,  cinza, 1,00 x 2,00 x 0,33 cm.
ARMARIO

1604 4356

ARMARIO 2 PORTAS, MDF BRANCO, 1 DIVISORIA INTERNA, COM 2 PUXADORES PRETOS DE PLASTICO. TAMANHO: 0,90 X 0,75 X 0,45 M

BALCÃO BAIXO
1605 4356

BALCÃO BAIXO COM 2 PORTAS, MDF BRANCO, 1 DIVISORIA INTERNA, COM 2 PUXADORES PRETOS DE PLASTICO. TAMANHO: 0,90 X 0,75 X 0,45 M

ARMARIO
1607 4356

ARMARIO 2 PORTAS, MDF BRANCO, 1 DIVISORIA INTERNA, COM 2 PUXADORES PRETOS DE PLASTICO. TAMANHO: 0,90 X 0,75 X 0,45 M

BALCÃO BAIXO (Transporte)
1608 4356

BALCÃO BAIXO COM 2 PORTAS, MDF BRANCO, 1 DIVISORIA INTERNA, COM 2 PUXADORES PRETOS DE PLASTICO. TAMANHO: 0,90 X 0,75 X 0,45 M

ARMARIO
1609 4356



ARMARIO 2 PORTAS, MDF BRANCO, 1 DIVISORIA INTERNA, COM 2 PUXADORES PRETOS DE PLASTICO. TAMANHO: 0,90 X 0,75 X 0,45 M

Balcão Baixo (Sala da Psicopedagoga)
1610 4356

BALCÃO BAIXO COM 2 PORTAS, MDF BRANCO, 1 DIVISORIA INTERNA, COM 2 PUXADORES PRETOS DE PLASTICO. TAMANHO: 0,90 X 0,75 X 0,45 M

ARMARIO
1611 4356

ARMARIO 2 PORTAS, MDF BRANCO, 1 DIVISORIA INTERNA, COM 2 PUXADORES PRETOS DE PLASTICO. TAMANHO: 0,90 X 0,75 X 0,45 M

BALCÃO BAIXO
1612 4356

BALCÃO BAIXO COM 2 PORTAS, MDF BRANCO, 1 DIVISORIA INTERNA, COM 2 PUXADORES PRETOS DE PLASTICO. TAMANHO: 0,90 X 0,75 X 0,45 M

BALCÃO BAIXO
1613 4356

BALCÃO BAIXO COM 2 PORTAS, MDF BRANCO, 1 DIVISORIA INTERNA, COM 2 PUXADORES PRETOS DE PLASTICO. TAMANHO: 0,90 X 0,75 X 0,45 M

Armário de aço (EJA - Igreja São Miguel - Centro Catequético)
1616 16528

Armário de aço, cinza, com 2 portas, com chave com puxador de plástico, medidas: 0,75x1,75x0,30 m.
Armário

1617 16528

Armário com 2 portas, com chave com puxador de plástico, medidas: 0,75x1,75x0,30 m.
Cadeira fixa (SALA DE ESTUDOS)

1619 3807

Cadeira fixa estofada em curvim, na cor preta.

Nome
Incorporação Plaqueta

Gabinete



1624 7696

Gabinete prata/preto LG, entrada par disquete, drive cd, intel core 2 duo e 4600 2.4, 250 de hd, 1 gb de ram
Monitor de video

1626 7696

Monitor de video marca Philips, na cor preta, tela LCD 17 polegadas, modelo: 170cw, n/s:fx500814056100
Armário de aço

1629 16528

Armário de aço na cor cinza, com 2 portas com chave, puxador de plástico, 4 prateleiras, medidas:1,20x1,98x0,40 m.
Cadeira fixa

1633 3807

Cadeira fixa estofada em curvim, na cor preta.
Cadeira fixa

1635 3807

Cadeira fixa estofada em curvim, na cor preta.
Cadeira fixa

1636 3807

Cadeira fixa estofada em curvim, na cor preta.
Cadeira fixa

1637 3807

Cadeira fixa estofada em curvim, na cor preta.
Cadeira fixa

1638 3807

Cadeira fixa estofada em curvim, na cor preta.
Cadeira fixa (SALA DE ESTUDOS)

1639 3807

Cadeira fixa estofada em curvim, na cor preta.
Cadeira fixa

1640 3807

Cadeira fixa estofada em curvim, na cor preta.
Impressora multifuncional

1644 1644

Impressora multifuncional HP Laser Jet M1319FMFP, cinza.
BALCÃO BAIXO

1646 4356

BALCÃO BAIXO COM 2 PORTAS, MDF BRANCO, 1 DIVISORIA INTERNA, COM 2 PUXADORES PRETOS DE PLASTICO. TAMANHO: 0,90 X 0,75 X 0,45 M

Televisão
1652 10185



Nome
Incorporação Plaqueta

Televisor a cores 29" polegadas, tela plana, moniitor com duas entradas para audio e vídeo, com controle remoto com multifunções, ajuste de sons 

graves, agudos e balanço, funções surrond, loudness e AVL, função DSC (Dynamic Skin Correction): realça a cor 

função tela azul, free voltage, seleção automática de voltagem, função auto shut off: desliga automaticamente o televisor na ausência de receptador de 

sinais, com função sleep, desligamento automático programável, relógio interno, consumo máximo de energi

CONDICIONADOR DE AR
1656 1112

MARCA ELECTROLUX, AR QUENTE E FRIO, CICLO REVERSO 18000R, NA COR CINZA. MODELO AE18R.
BALCAO BAIXO

1698 15213

DE MADEIRA, COR BRANCA, 2 PORTAS, PUXADORES DE METAL, DUAS DIVISORIAS INTERNAS. TAMANHO: 0,90 X 0,75 X 0,45.
Notebook

1719 16629

Notebook marca Acer 5120, processador intel core duo t55 1.6 ghz, placa de video, tela de 15.4 polegadas.
ARMÁRIO ESTANTE

1720 6151

ARMÁRIO ESTANTE COR BRANCO, EM MDP, 2 PRATELEIRAS EXTERNAS E DUAS PORTAS INFERIORES COM UMA PRATELEIRA DENTRO, PUXADORES COR 

PRETA.
GAVETEIRO

1721 8102

GAVETEIRO 3 GAVETAS, COM CHAVE, COR BRANCA, BASE DE METAL COM RODÍZIO, EM MDP.
Mesa (Transporte)

1722 6151

Mesa em MDP, branca, 3 gavetas c/ chave, 1,60 x 0,64 x.
CONEXÃO PARA MESA (Transporte)

1723 6151

CONEXÃO PARA MESA COR BRANCA, EM MDP, COM BASE DE METAL.
MESA CPD (Transporte)



1724 6151

MESA CPD COR BRANCA, EM MDP, COM SUPORTE PARA TECLADO E CPU, COM BASE DE METAL PRETA.
Monitor de vídeo Philips (Transporte)

1726 7696

Monitor de vídeo  LCD, Phillips modelo: 170CW ( HWC81707), tela 17 polegadas, na cor preta, n/s: FX500814053263.
Calculadora

1729 16629

Calculadora na cor branca, modelo: Procaic, n/s: 0700458154
Gabinete (Transporte)

1730 7696

Gabinete HD 232 GB, processador intel core 2 duo E4600 2.2 GHz, 1 gb de Ram, placa de vídeo: intel gráfico, driver leitor, dvd disquete

Cadeira giratória
1732 8634

Cadeira giratória, com rodízios, com apoio para braços, revestida em tecido azul, estilo diretor.

Nome
Incorporação Plaqueta

Mesa
1734 8634

Mesa oval branca, mdp,  1,02x2,03 m

Monitor de vídeo
1738

Monitor de vídeo Lcd, 17", AOC, modelo: TFT17W80PSA
CADEIRA GIRATORIA C/BRACO

1740 15808

CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS REGULÁVEIS, EM TECIDO AZUL.
CALCULADORA

1741 15703



01 CALCULADORA DE MESA COM IMPRESSÃO OLIVETTI 662, 12 DIGITOS, CINZA C/ ACRILICO AZUL, COM BOBINA DE DUAS CORES.

01 AR CONDICIONADO 18500 LG, NF 2904
1746 3988

AR CONDICIONADO 18500 LG, NF 2904
Cadeira Fixa

1753 8634

Cadeira fixa estofada revestida em tecido azul
Armário estante

1758 7622

Armário estante em mdp, azul, 2 portas com chave.
Estofado tubular

1759 8634

Estofado tubular 2 lugares, com apoio para braços, revestido em tecido azul.
Refrigerador

1760 161

Refrigerador Eletrolux Compacto  120 litros, modelo RE120.
Pintura em Tela (Carmes Franciosi)

1764 5676

Pintura em Tela, "Avenida Júlio Assis Cavalheiro, Banco do Brasil até Roberto Magazine", Carmes Franciosi, 1992. 1,53 x 1,03 m , moldura de madeira.

1 MESA CPD C/SUPORTE P/CPU, NF 4387 * Empenhado em 2002, incorporado em 2003.
1767 2973

MESA CPD C/SUPORTE P/CPU, NF 4387
CADEIRA PARA DIGITADOR

1770 2881

CADEIRA PARA DIGITADOR, TECIDO AZUL, COM RODIZIO, COM BRAÇO, BASE A GÁS.

Nome
Incorporação Plaqueta

Estofado tubular



1771 8634

Estofado tubular 2 lugares, com apoio para braços, revestido em tecido azul.
GRAVADOR DE VÍDEO DIGITAL

1785 17372

GRAVADOR MULTIPLEX DE VÍDEO DIGITAL, PARA CONTROLE DE CÂMERAS, SUPER DVR 32/480 , ZOOM 22X, COM ENTRADA USB
Modem

1788 3552

Modem Siemens Spedd Stream 4200, adsl, usb, preto. n/s: 2000B23B44CFD
Nobreak

1791 342

Nobreak nhs premium 2200 bivolt, n/s: 017858.
Impressora (CPD)

1793 3957

Impressora HP jato de tinta 460cb portátil. Vivera, nº de série: MY78KSZ0GV, fabricação: 20/08/2007
Nobreak

1795

Nobreak Senoidal, Sinoidal, Sinus Single, com bateria, branco. SMS
Mesa cpd (Plaquetas coladas embaixo do suporte de teclado)

1796 8634

Mesa cpd, branca, mdp,estrutura metálica, suporte para teclado.
Mesa cpd (Plaquetas coladas embaixo do suporte de teclado)

1797 8634

Mesa cpd, branca, mdp,estrutura metálica, suporte para teclado.

Mesa cpd (Plaquetas coladas embaixo do suporte de teclado)
1798 8634

Mesa cpd, branca, mdp,estrutura metálica, suporte para teclado.

1 MESA CPD E 1 SUPORTE P/CPU, NF 2412
1799 2009

MESA CPD E 1 SUPORTE P/CPU, NF 2412
Cadeira de escritorio

1802 8039

Cadeira de escritorio, fixa estofada na cor preta e azul, marca: Cavaletti



Nome
Incorporação Plaqueta

Mesa de escritório
1809

Mesa de escritório  em fórmica na cor branca com preta, com 3 gavetas com chave, 1,51x0,74 m.
Conexão de mesa

1810 8634

Conexão de mesa em fórmica na cor branca/preto, 0,64x0,70 m.
MESA CPD MELANINA

1811 7895

MESA P/ CPD EM MELAMINA, EM FÓRMICA, PRETA/BRANCA, COM SUPORTE P/ TECLADO
Cadeira de escritório (fixa)

1815 7670

Cadeira de escritório fixa estofada, com regulagem.
Cadeira de escritório (fixa)

1816 7670

Cadeira de escritório fixa estofada com apóio para os braços.
Mesa de escritório

1817 8634

Mesa de escritório em fórmica na cor branca com preta, com 3 gavetas com chave, 1,65x0,75 m.
CONEXAO ARREDONDADA

1818 9866

EM FORMICA BRANCA, COM BORDAS PRETAS, COM 1 PE. TAMANHO: 063 X 068 M
Ar condicionado

1824 12841

01 aparelho de ar condicionado eletrolux split 12000 btus, quente/frio 220v
Cadeira giratória   (cpd)

1828 8634

Cadeira giratória, com rodízios, estofada, azul, com apoio para braços.
Mesa   ***AUDITÓRIO***

1833

Mesa em mdp, branca, com rodízios, 1,80 x 0,75 m
Cadeira   ***AUDITÓRIO***

1835 8634



Cadeira fixa, 4 pés, azul/preta, estofada, Cavaletti.
Ar condicionado

1838 2753

Ar condicionado tipo split, marca: Komeco modelo: K0619018FC 18000 btus, com controle, n° código: 54853522031100109

Ar condicionado
1839 2753

Nome
Incorporação Plaqueta

Ar condicionado tipo split, marca: Komeco modelo: K0619018FC 18000 btus, com controle, n° código: 5485391303060053
Arquivo de aço

1846 21560

Arquivo de aço cinza com 4 gavetas com chave, Movag 0,47x1,33x0,60m
Cadeira ( diretor)

1850 8634

Cadeira ( diretor) estofada, revestida de tecido na cor preta, com regulagem, giratória e apóio para os braços.
Cadeira

1854 18468

Cadeira estofada, revestida na cor preta, fixa com pés de metal, com apóio para os braços.
1 MESA CPD, NF 002945

1858 5138

MESA CPD, NF 002945
1 IMPRESSORA HP 840C, NF 40  * Empenhado em 2002, incorporado em 2003.

1861 3659

IMPRESSORA HP 840C, NF 40
Mesa

1865 18468

Mesa em fórmica  na cor branca, com  pés de metal na cor preta, com 3 gavetas com  chave, 1,30x0,70 m.
1 MESA CPD MELANINA, NF 002981

1866 5410



MESA CPD MELANINA, NF 002981
Cadeira

1867 18468

Cadeira estofada na cor preta, com apóio para os braços.
Armário

1872

Armário de aço na cor cinza com 6 prateleiras, 0,83x1,98x0,30 m.
CADEIRA GIRATORIA

1874 13893

01 poltrona giratória tecido.
Armário

1878 18468

Armário em fórmica na cor preto/branco, com 3 prateleiras e 4 divisórias, 0,90x1,55x0,43 m.
Cadeira Fixa

1879 7622

Cadeira Fixa revestida em tecido azul

Nome
Incorporação Plaqueta

AR CONDICIONADO
1883 15317

AR CONDICIONADO MARCA CONSUL CCW-07-A, COR CINZA E BEGE, COM AR QUENTE E FRIO, 7500 BTUS.
AR CONDICIONADO

1886 15317

AR CONDICIONADO MARCA CONSUL CCW-07-A, COR CINZA E BEGE, COM AR QUENTE E FRIO, 7500 BTUS.
ARQUIVO DE ACO

1887 9671

COM 02 GAVETAS, COM CHAVE, MARCA PJ MOVEIS DE AÇO. TAMANHO: 0,47 X 0,70 X 0,60
Arquivo de aço

1888 10866

Arquivo de aço 4 gavetas, com chave, cinza, marca: HX Mov. Aço. medidas: 0,47 x 1,33 x 0,60 m



ARQUIVO DE AÇO
1889 2530

ARQUIVO DE AÇO NA COR BRANCA, 4 GAVETAS DE METAL, COM CHAVE, GAVETAS COM CORREDIÇAS METALICAS. TAMANHO: 0,47 X 1,33 X 0,60.

ARQUIVO DE AÇO
1890 2530

ARQUIVO DE AÇO NA COR BRANCA, 4 GAVETAS DE METAL, COM CHAVE, GAVETAS COM CORREDIÇAS METALICAS. TAMANHO: 0,47 X 1,33 X 0,60.

Arquivo de aço
1891 21560

Arquivo de aço cinza com 4 gavetas com chave, Movag 0,47x1,33x0,60m
Cadeira

1899 18468

Cadeira estofada na cor preta, fixa, cojm pés de metal, com apóio para os braços.
Pintura em tela (Carmes Franciosi)

1927 5676

Pintura em tela "Avenida Júlio Assis Cavalheiro, esquina Dispeçal até Edifício Eldorado", de Carmes Franciosi, 1996. 0,98 x 1,68 m, moldura de madeira.

CPU
1929

Gabinete servidor proliant ml350t g3 x/2200, 512kb, 256mb, nf 99485, 99482.
Servidor HP ML 150

1931 20929

01 servidor HP ML 150 com 01 mem. 512Mb PC2700 ML150G2/ML350G4, 02 mem. 1024Mb PC2700 ML150G/ML350, 01 CPU INTEL X3.2/800, 01 

teclado p/servidor HP, 01 mouse p/servidor HP.
Monitor de vídeo

1937 9658

Monitor de vídeo tipo crt, marca Sangung, modelo: Sync Master 753v, 17", preto,  s/n: AN17HXAW123397B
Impressora HP Deskjet 840C (UPMO)

1939 6615



Nome
Incorporação Plaqueta

Impressora HP Deskjet 840C modelo C6414A, n/s: MX118VOWY
Microcomputador

1943 3957

Microcomputador sendo: processador intel c2d e6850 3,0 ghz, memória ddr 800 4 gb, hd 400gb sataII samsung, drive 1.44, gravador de dvd LG, placa 

mãe ecs mpc73I, placa de vídeo pci-e 256 mb nvidia, gabinete kit kmex, mouse óptico e teclado sem fio.

Gabinete
1946 5262

Gabinete marca: BR Sonic computadores, na cor preto com prata, drive disquete e cd, dvd, Intel core 2 duo, HD 232 gb, 2.20 GHZ.

Arquivo
1975 14500

Arquivo Talismâ, na cor branco com 4 gavetas com chave.
Balcão

1977 14500

Balcão com 2 portas com chave, e 2 prateleiars, 0,80x0,38x0,78 m.
Mesa

1978 14500

Mesa em mdf na cor branca, com 3 gavetas com chave, 0,70x1,80 m.
01 IMPRESSORA HP LASER 3015, NF 086

1982 15685

IMPRESSORA HP LASER 3015, s/n: CNBM272430
1 IMPRESSORA HP DESKJET 840C, NF 066

1986 5236

1 IMPRESSORA HP DESKJET 840C, NF 066
Armário

1991 5571

01 armário em mdf branco com 2 portas com vidro de 1,80x2,72m., 5 prateleiras.
Armário   ***AUDITÓRIO***

1995

Armário alto, de madeira aglomerada, bordas pvc preto, 4 portas, branco, 2 gavetas. 1,01 x 2,09 x 0,65 m
Mesa

1998 4452

Mesa em fórmica na cor branca com 2 gavetas com chave, pés de metal na cor preta, 1,40x0,64 m.
ARMARIO ESTANTE

2000 9232



ARMARIO ESTANTE ALTO, COM DUAS PRATELEIRAS SUPERIORES E DUAS PORTAS INFERIORES COM UMA PRATELEIRA DENTRO, COM CHAVE. EM 

FORMICA
Gaveteiro

2007 7622

Gaveteiro  de madeira na cor cinza com azul, com 4 gavetas, com rodizio.

Nome
Incorporação Plaqueta

Impressora (Urbanismo)
2008 5680

Impressora HP Deskjet 810C, s/n: MX9AB1TOJG
Cadeira fixa

2013 7622

Cadeira fixa estofada em tecido azul com regulagem de altura, suporte para braços
Notebook

2016 15356

Notebook Accer Aspire 56100-5864 com 2 núcleos velocidade do processador: 1,66 GHz; Cache: 2048 MB; tecnologia da memória: DDR2; memória RAM 

quantidade 512; capacidade do HD: 100 GB; leitor e gravador de CD; tipo de display: LCD; Tela 15.4; Fax Modem: 56K

10/100/1000 integrada; entrada USB: quantidade 3; mouse: Touchpad; com sistema operacional: Microsoft Windows XP Home Edition.

Balcão
2021 5986

Balcão de madeira, 2 portas, retangular, branco.
MESA

2024 6572

01 mesa e 01 gaveteiro fixo de 3 gavetas com chave. Retangular, MDF, branca e base de metal. Tamanho: 120 x 64
Aparelho de fax

2029 19856

Aparelho de fax, Sharp KX-37, branco.
Impressora



2031 13083

Impressora Modelo: HP deskjet 3550. na cor gelo, n/s:C8991 A
Scaner

2034 13083

Scaner na cor branco, modelo: Genius color-page 120xe, n/s:zp4491m02567
Mesa para computador

2044 6323

Mesa para computador na cor branca, retangular, suporte para cpu, com base de metal.
Arquivo de metal

2045

Arquivo de metal, com 4 gavetas com chave, com puxador de metal na cor verde.
IMPRESSORA

2048 7773

01 IMPRESSORA HP LASERJET 1020. COR BEGE.
Cadeira

2049

Cadeira de corvim, na cor preta, base de rodinhas, regulagem de altura.

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira
2057

Cadeira giratória, com regulagem de altura.
MICROCOMPUTADOR

2059 6777

MICROCOMPUTADOR WINDOWS XP, PENTIUM 4, 3.0 MHZ, MEMORIA RAM 1 GB, HD SAMSUNG 160 GB, DRIVE 1.44, GRAVADOR DE CD, GABINETE

01 PIANO FRITZ E 01 BANQUETA, NF 73891
2060 14913

PIANO FRITZ  COM BANQUETA, NF 73891
Amplificador 12 canais



2063

AMPLIFICADOR C/MISTURADOr,NF 83557
Freezer

2064 12105

FREEZER HORIZONTAL C/2 PORTAS CAPACIDADE 420 LITROS, COR BRANCA, MARCA METALFRIO, n/s: aa420b2352
Armário

2065 8906

Armário de madeira, 2 portas, com chave.
Estante de aço

2066 3096

Estante de aço com 5 repartições, base de metal.
Estante de aço

2067 3096

Estante de aço com 5 repartições, base de metal.
Inalador (ver ocorrência)

2081 9384

Inalador.
Inalador compressor'

2082 9384

Inalador compressor Olidef CZ, n/s: 071387.
Inalador compressor (ver ocorrência)

2083 9384

Inalador compressor. C71 Plus . n/s: 086385

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira (Auditório)
2086 7902



Cadeira fixa revestida em tecido na cor preta estrutura metálica
Cadeira (Auditório)

2087 7902

Cadeira fixa revestida em tecido na cor preta estrutura metálica
Cadeira (Auditório)

2088 7902

Cadeira fixa revestida em tecido na cor preta estrutura metálica
Cadeira (Auditório)

2089 7902

Cadeira fixa revestida em tecido na cor preta estrutura metálica
Cadeira (Auditório)

2090 7902

Cadeira fixa revestida em tecido na cor preta estrutura metálica
Cadeira (CRAS Centro)

2091 7902

Cadeira fixa revestida em tecido na cor preta estrutura metálica
Cadeira (Auditório)

2092 7902

Cadeira fixa revestida em tecido na cor preta estrutura metálica
Cadeira (Auditório)

2093 7902

Cadeira fixa revestida em tecido na cor preta estrutura metálica
Cadeira (Auditório)

2094 7902

Cadeira fixa revestida em tecido na cor preta estrutura metálica
Cadeira (CRAS Centro)

2095 7902

Cadeira fixa revestida em tecido na cor preta estrutura metálica
CONDICIONADOR DE AR

2102 3092

MARCA ELECTROLUX, AR QUENTE E FRIO, 10000 BTUS, COR CINZA.
Cadeira de escritório

2103 8906

Cadeira de escritório estofada na cor preta com rodizio, marca: Taffer.
Cadeira de escritorio

2105 6343



Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira de escritório  estofada na cor preta com 4 pés.
Cadeira giratória

2116 13719

Cadeira giratória, estofada, revestida em corvim preto, apoio para braços, com regulagem.
Armário

2117 5986

Armário em fórmica, branco/preto, 2 portas, com chave, 3 prateleiras, 0,90 x 1,55 x 0,46 m
Cadeira giratória

2119 13719

Cadeira giratória, estofada, revestida de corvim preto, com apoio para braços, regulagem e rodízios.
FAX  (Almoxarifado posto de Saúde Cango)

2120 1601

1 fax sharp serie 7713165b, nf 1965.
Refrigerador

2121 16203

Refrigerador eletrolux RDE 37.
Mesa

2122 5986

Mesa de madeira, branca, bordas pretas, 3 gavetas, com chave, puxadores de plástico, estrutura metálica. 1,40 x 0,60 m
Mesa para impressora

2124 3063

Mesa para impressora, mdp, branca, estrutura metálica 0,60 x 0,41 m
Aparelho de fax (almoxarifado)

2127 1495

Aparelho de fax panasonic KX-FT-931.
Televisor Gradiente

2128

TELEVISOR A CORES C/CONTROLE
Mesa cpd

2134 7786

Mesa de cpd.



Autoclave
2136 13675

Autoclave Biodont Bio 21, n/s: 30070772,  cores: branco/azul/cinza.
Cadeira giratória

2137 8906

Cadeira  giratória estofada, revestida na cor azul, sem apoio para braços, com rodízio.

Nome
Incorporação Plaqueta

Mesa cpd
2139 18476

Mesa cpd em mdp, branca, estrutura metálica preta, 0,80 x 0,70 m
Cadeira de rodas

2140 10544

CADEIRA DE RODAS PARA PRÁTICA DE ESPORTES ADAPTADOS, LINHA "TOP SPORT BASQUETE" - MODELO NBA PROFISSIONAL 2008

FICHA: (MODELO LITE APOLO)
Cadeira de rodas

2141 10544

CADEIRA DE RODAS PARA PRÁTICA DE ESPORTES ADAPTADOS, LINHA "TOP SPORT BASQUETE" - MODELO NBA PROFISSIONAL 2008

FICHA: (MODELO LITE APOLO)
Cadeira de rodas

2142 10544

CADEIRA DE RODAS PARA PRÁTICA DE ESPORTES ADAPTADOS, LINHA "TOP SPORT BASQUETE" - MODELO NBA PROFISSIONAL 2008



FICHA: (MODELO LITE APOLO)
Cadeira de rodas

2143 10544

CADEIRA DE RODAS PARA PRÁTICA DE ESPORTES ADAPTADOS, LINHA "TOP SPORT BASQUETE" - MODELO NBA PROFISSIONAL 2008

FICHA: (MODELO LITE APOLO)
Cadeira de rodas

2145 10544

CADEIRA DE RODAS PARA PRÁTICA DE ESPORTES ADAPTADOS, LINHA "TOP SPORT BASQUETE" - MODELO NBA PROFISSIONAL 2008

FICHA: (MODELO LITE APOLO)
Cadeira de rodas

2146 10544

CADEIRA DE RODAS PARA PRÁTICA DE ESPORTES ADAPTADOS, LINHA "TOP SPORT BASQUETE" - MODELO NBA PROFISSIONAL 2008

Nome
Incorporação Plaqueta

FICHA: (MODELO LITE APOLO)
Cadeira de rodas

2147 10544

CADEIRA DE RODAS PARA PRÁTICA DE ESPORTES ADAPTADOS, LINHA "TOP SPORT BASQUETE" - MODELO NBA PROFISSIONAL 2008



FICHA: (MODELO LITE APOLO)
Cadeira de rodas

2148 10544

CADEIRA DE RODAS PARA PRÁTICA DE ESPORTES ADAPTADOS, LINHA "TOP SPORT BASQUETE" - MODELO NBA PROFISSIONAL 2008

FICHA: (MODELO LITE APOLO)
Cadeira de rodas

2150 10544

CADEIRA DE RODAS PARA PRÁTICA DE ESPORTES ADAPTADOS, LINHA "TOP SPORT BASQUETE" - MODELO NBA PROFISSIONAL 2008

FICHA: (MODELO LITE APOLO)
Cadeira de rodas

2151 10544

CADEIRA DE RODAS PARA PRÁTICA DE ESPORTES ADAPTADOS, LINHA "TOP SPORT BASQUETE" - MODELO NBA PROFISSIONAL 2008

FICHA: (MODELO LITE APOLO)
Arquivo de aço (CRAS Centro)

2163 15453

Arquivo de aço Movag , na cor cinza com 4 gavetas com chave, 0,46x1,33x0,60 m.
Arquivo de aço (CRAS Norte)

2164 15453

Arquivo de aço Movag , na cor cinza com 4 gavetas com chave, 0,46x1,33x0,60 m.
Arquivo de aço (CRAS Norte)

2165 15453

Arquivo de aço Movag , na cor cinza com 4 gavetas com chave, 0,46x1,33x0,60 m.



Nome
Incorporação Plaqueta

Arquivo de aço
2166 15453

Arquivo de aço Movag , na cor cinza com 4 gavetas com chave, 0,46x1,33x0,60 m.
Arquivo de aço (CRAS Centro)

2167 15453

Arquivo de aço Movag , na cor cinza com 4 gavetas com chave, 0,46x1,33x0,60 m.
Arquivo de aço (CRAS Norte)

2168 15453

Arquivo de aço Movag , na cor cinza com 4 gavetas com chave, 0,46x1,33x0,60 m.
Arquivo de aço (CRAS Centro)

2169 15453

Arquivo de aço Movag , na cor cinza com 4 gavetas com chave, 0,46x1,33x0,60 m.
Arquivo de aço (CRAS Centro)

2170 15453

Arquivo de aço Movag , na cor cinza com 4 gavetas com chave, 0,46x1,33x0,60 m.
Arquivo de aço (CRAS Norte)

2173 7902

Arquivo de aço Movag , na cor cinza com 4 gavetas com chave, 0,46x1,33x0,60 m.
Arquivo de aço  (CRAS Centro)

2178 6584

Arquivo de aço na cor cinza, com 4 gavetas com chave, marca Edw, 0,46x1,33x0,60 m.
Armário (Depósito)

2193 7902

Armário em aço 2 portas com chave 3 prateleiras cinza 0,75x1,74x0,33m
01 MESA COM GAVETEIRO COR CINZA.

2196 7349

01 MESA COM GAVETEIRO COR CINZA.
Cadeira

2218 4311

Cadeira giratória, com estofado , revestida em tecido na cor preto, com pés de metal.
Armário de aço

2221 6323

Armário de aço com 2 portas, na cor verde, com chave, 2 prateleiras, marca: Pandin, medidas: 1,01x1,34x0,37 m.
BEBEDOURO LATINA

2292 1993



BEBEDOURO LATINA, COR CREME, ELÉTRICO, ÁGUA NATURAL/GELADA
Lavadora jato

2296 18055

Nome
Incorporação Plaqueta

Maquina de lavar mod re 900km.
Geladeira

2297 15783

Geladeira Vertical para conservação de vacinas. Capacidade de armazenamento de 972 litros, porta de vidro triplo, anti embaçante.

Marca: Indrel     Mod. RVV 1500 D
Mesa para computador

2302 7622

Mesa para computador  em mdf na cor branca, com suporte para teclado, pés  metálicos.
Mesa para computador

2303 7222

Mesa para computador  com regulagem, suporte para teclado.
Monitor de vídeo

2324 5262

Monitor de vídeo Philips tela lcd 17", modelo: 170cw8fb/78.
Mesa

2346 4311

Mesa com gaveteiro fixo.
Pia de cozinha

2350

Pia de cozinha, 3 gavetas, 3 portas de marfin, com tampo granito.
Arquivo de aço

2357 17787

Arquivo de aço, verde, com chave, marca: WB
1 BANCO S/ENCOSTO 3 LUGARES, NF 350



2360 9167

1 BANCO S/ENCOSTO 3 LUGARES, NF 350
Cadeira fixa

2361 8634

Cadeira fixa, 4 pés, revestida de tecido preto
Mesa 3 gav

2364 1793

Mesa 120 cm, com 03 gavetas, estrutura metálica.
Mesa 3 gav

2365 1793

Mesa 120 cm, com 03 gavetas, estrutura metálica.
Gabinete (Depósito Cango)

2371 5785

Gabinete branco e azul, com drive de disquete, leitor de cd.

Nome
Incorporação Plaqueta

1 MESA CPD, NF 2687
2372 3066

1 MESA CPD, NF 2687
Armário

2373 6680

01 armário alto fechado, de madeira, 4 prateleiras, com chave, 2 portas, puxadores metálicos.
Estante de aço

2377 10909

Estante de aço, 7 divisórias, branca.
Estante de aço

2378 10909

Estante de aço, 7 divisórias, branca.
Estante de aço

2379 10909



Estante de aço, 7 divisórias, branca.
Estante de aço

2380 10909

Estante de aço, 7 divisórias, branca.
1 MODULO ESTANTE DE ACO, NF 5589

2381 15522

MODULO ESTANTE DE ACO, NF 5589
Arquivo de aço

2400 17787

Arquivo de aço 4 gavetas, verde, puxadores de metal, com chave.
FOGAO INDUSTRIAL

2450 4025

01 fogao industrial c/4 bocas sem forno, cor preta.
Armário

2748 6584

Armário estante 2 portas com chave, branco, 0,91x1,55 m.
Armário (CRAS Centro)

2749 12368

Armário na cor branco gelo, com  2 portas com chave, 4 prateleiras, 0,91x1,61 m.
Cadeira (CRAS Centro)

2751 12368

Cadeira estofada, revestida de tecido na cor preto, com regulagem, com rodizio com apóio para os braços.
Gabinete (Recepção)

2752 11759

Nome
Incorporação Plaqueta

Gabinete preto multimidia computer system lê e grava DVD entrada USB processador Pentium 4 3.0 GHz 448 de Ram 140
Monitor de vídeo (Recepção)

2754 11759

Monitor de vídeo AOC 712SI, preto/prata, LCD "17" nº de série:30374BA065684



Cadeira (Cadúnico)
2765 7902

Cadeira giratória estofada em tecido preto
Cadeira (Cadúnico)

2766 7902

Cadeira giratória estofada em tecido preto
Cadeira (Cadúnico)

2767 7902

Cadeira giratória estofada em tecido preto
Armário (Cadúnico)

2773 11758

Armário branco gelo com 2 portas 2 prateleiras com chave
Mesa

2774 7902

Mesa branca com bordas em pvc preto com 3 gavetas com chave
Armário

2776 11758

Armário em mdf na cor branco gelo, com 2 portas com chave, com 2 prateleiras, 0,91x0,42x0,82 m.
Arquivo

2786 12368

Arquivo Movag na cor cinza, com 4 gavetas com chave.
ARQUIVO DE AÇO

2787 21463

01 arquivo de aço. 4 GAVETAS COM CHAVE, COM PUXADOR, COR CINZA CLARO.
Mesa para computador

2811 12368

Mesa para computador  em mdf na cor branca, com suporte para teclado.
Mesa para computador

2831 12368

Mesa para computador em mdf na cor branca.
Armário de aço

2907 12368

Armário em aço na cor cinza, 2 portas com chave, 3 prateleiras, 0,75x1,72x0,33 m.



Nome
Incorporação Plaqueta

Mesa
2908 7902

Mesa comp. em pvc cinza com 3 gavetas com chave 1,20x0,60m
Monitor de vídeo (APMI)

2914 7091

Monitor de video lcd, Samsung , na cor preto com cinza, n/s: ha17hx60501049x, 740b, 17 polegadas.
Gabinete (APMI)

2915 7091

Gabinete na cor preto, drive dvd, processador intel core 2 duo, 1 gb de ram, 240 de HD.
Mesa

2937 7902

Mesa  em madeira branca com 3 gavetas com chave base de metal 1,20x0,60m
Longarina (recepção)

2943 6584

Longarina 4 lugares na cor preta, com base de metal.
Longarina (Recepção)

2944 6584

Longarina 4 lugares na cor preta, com base de metal.
Longarina (Recepção)

2945 6584

Longarina 4 lugares na cor preta, com base de metal.
Bancada (longarina APMI)

2946 6584

Bancada p/ sala de espera com 3 lugares (longarina).
Conexão

2954 12368

Conexão branca, em mdp, base de metal.
Mesa

2955 12368

Mesa de madeira na cor branca com 3 gavetas com chave, base de madeira, 1,20x0,64 m.
Gabinete

2956 7091

Gabinete processador core 2 duo, 1 gb de ram, 232 de hd, leitor de dvd.
Monitor de video



2957 7091

Monitor de video na cor preto com cinza, marca Samsung 17 polegadas, modelo: Samsug 740B Plus, n/s: HA17HXOGPQ501921V

Cadeira de escritório (Habitação)
3004 12368

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira de escritório estofada na cor preta, com rodizio.
Cadeira de escritório

3005 12368

Cadeira de escritório estofada na cor preta, com rodizio.
VENTILADOR

3024 1816

VENTILADOR MARCA BRISA, BRANCO E AZUL, COM TRÊS VELOCIDADES, COM LÂMPADA.
Impressora laser

3027 10195

01 impressora multifunção HP 3015 com impressora, copiadora, scanner e fax.
Maca

3031 1494

Maca estofada em corvim  na cor preto, 4 pés de metal na cor branco.
1 FOGAO SEMI-INDUSTRIAL 6 BOCAS, NF 96

3046 8374

1 FOGAO SEMI-INDUSTRIAL 6 BOCAS, NF 96
Geladeira comercial

3062 7569

Geladeira comercial 4 portas, branca. Marca ZMZ
Arquivo de aço

3069 6584

Arquivo de aço marca EDW, com 4 gavetas com chave, 0,47x1,34x0,60 m.
Cadeira fixa



3098 13719

Cadeira fixa, 4 pés, estofada espuma injetada, revestida em corvim.
Televisão

3194 10185

Televisor a cores 29" polegadas, tela plana, moniitor com duas entradas para audio e vídeo, com controle remoto com multifunções, ajuste de sons 

graves, agusod e balanço, funções surrond, loudness e AVL, função DSC (Dynamic Skin Correction): realça a cor 

função tela azul, free voltage, seleção automática de voltagem, função auto shut off: desliga automaticamente o televisor na ausência de receptador de 

sinais, com função sleep, desligamento automático programável, relógio interno, consumo máximo de energi

MODELO: CIN0507
Armário de aço

3215 6323

Armário de aço na cor cinza, 2 portas, 3 prateleiras internas, com chave. 0,75 x 1,74 x 0,33 m
CADEIRA FIXA

3229 11826

CADEIRA FIXA, 4 PÉS, ESPUMA INJETADA, ESTRUTURA ARCO
Gabinete

3275 7696

Gabinete para microcomputador na cor preta, com processador Intel Corel 2 Duo E4600, 1 Gb de Ram, 250 hd, com drive para disquete e Cd-rom, 

conexão usb, da lg, com mouse e teclado.

Nome
Incorporação Plaqueta

Monitor de vídeo
3277 7696

Monitor de vídeo Philips, 17 ", LCD, preto, MODELO: 170CW8FBJ/78, N/S: FX500814052080
Mesa

3283 13719

Mesa em mpd, bordas emborrachadas, pé duplo de metal, 1,00 x 0,60 m
Longarina



3287 13719

Longarina 4 lugares, estofada em corvim.
Longarina

3288 13719

Longarina 4 lugares, estofada em corvim.
Longarina

3289 13719

Longarina 4 lugares, estofada em corvim.
Purificador de água

3300 12570

Purificador de água eletrico na cor branco, marca Latina, com suporte de parede.
Cadeira fixa

3301 13719

Cadeira fixa, 4 pés, revestida em corvim, estofada espuma injetada.
Cadeira fixa

3302 13719

Cadeira fixa, 4 pés, estofada espuma injetada, revestida em corvim preto.
Maca Ginecológica

3305 13830

Maca Ginecológica na cor preto corvin, base de metal.
Mesa auxiliar

3307 14958

Mesa auxiliar em aço inoxidável, 0,40x0,60x0,80cm, estrutura em tubo (25mm), prateleira em chapa de aço inoxidável, com pés com rodízios.

Mesa
3308 13719

Mesa 3 gavetas, com chave, branca, base de metal, 1,20 x 0,60 m
Cadeira fixa

3311 13719

Cadeira fixa, 4 pés, espuma injetada, revestida de corvim preto.



Nome
Incorporação Plaqueta

Detector fetal
3312 13830

Detector Fetal, modelo: Microem MD700, n°4241, na cor gelo
ARQUIVO DE AÇO

3313 4554

ARQUIVO DE AÇO MARCA NOBRE, COM 4 GAVETAS, E CHAVE E PUXADORES DE METAL.
Mesa

3319 13719

Mesa 3 gavetas, com chave, estrutura metálica, 1,20 x 0,60 m
Cadeira fixa

3320 13719

Cadeira fixa, 4 pés, estofada espuma injetada, revestida em corvim preto.
Cadeira fixa

3321 13719

Cadeira fixa, 4 pés, espuma injetada, revestido em corvim preto.
Cadeira giratória

3322 1793

Cadeira giratória com braço, espuma injetada, estrutura metálica.
Mesa

3323 13719

Mesa mdp, branca, 3 gavetas com chave, 1,20 x 0,60 m
Balcão

3330 2743

Balcão com tampo, 1 porta lateral, 2 prateleira, 4 gavetas, com puxador na cor prata.
Mesa

3332 13719

Mesa em mdp, 3 gavetas, com chave, estrutura metálica. 1,20 x 0,60 m
Balcão

3333 2742

01 balcão com tampo em granito com 2 portas, branco, tampo em granito, 0,70x0,60x0,55 m.
Veículo Gol AOK-6752

3339 22608

01 automovel novo, marca volkswagen, motor 100 hp, gol 1.6, motor BJF 185794, chassi 9BWCB05W57T062576, fabricação 2006, modelo 2007, cor 

branco cristal, alcool e gasolina, renavam 11574504, AOK-6752
Armário

3389 16528

Armário de aço cinza, com chave, 5 prateleiras, marca movag 1.20x1.98x0.40cm



Armário
3390 16528

Nome
Incorporação Plaqueta

Armário de aço cinza, com chave, 5 prateleiras, marca movag 0.75x1.76x0.33cm
Geladeira

3392 17759

Geladeira Eletrolux , na cor branco, n/s: 74203302.
BEBEDOURO DE PRESSAO

3396 5079

NATUGEL, COR BRANCA E MODELO: ORCHBR, 110 V.
Cadeira fixa

3401 13719

Cadeira fixa, 4 pés, espuma injetada, revestida em corvim preto.
Maca

3402 13830

Maca estofada de corvin na cor preto.
Cadeira fixa

3403 13719

Cadeira fixa, 4 pés, espuma injetada, revestida de corvim preto.
Mesa

3413 13719

Mesa em mdp branco, com bordas pretas, estrutura metálica, 3 gavetas com chave. 1,20 x 0,60 m
Geladeira

3415 12570

Geladeira Eletrolux na cor branco, modelo: RE26, super.
Cadeira fixa

3417 13719

Cadeira fixa, 4 pés, espuma injetada, revestida em corvim preto.
Longarina



3421 13719

Longarina 3 lugares, revestida em corvim, estrutura metálica.
Longarina

3422 13719

Longarina 3 lugares, revestida em corvim, estrutura metálica.
Estante de aço

3424 13719

Estante de aço, cinza, 6 prateleiras, 0,92 x 2,00 x 0,30 m
Armário de aço

3425 13719

Armário de aço cinza, 2 portas com chave, 4 prateleiras, 1,20 x 1,98 x 0,40 m.

Nome
Incorporação Plaqueta

ARMARIO
3427 4554

ARMARIO EM MDP, NA COR BRANCA, COM PUXADORES PRATA. UMA PRATELEIRA COM TAMPO EM FORMICA. TAMANHO: 1,20 X 0,50 X 0,80

Balcão (odonto)
3433 2742

Balcão em MDF, na cor branca, 4 portas, 4 gavetas, 2 prateleira, 2,00x0,70x0,50 m.
MESA PARA MAQUINA DE ESCREVER (odonto)

3435 4554

MESA PARA MAQUINA DE ESCREVER EM MDP, COR BRANCA COM BORDAS PRETAS. COM SUPORTE PARA MATERIAIS. PES DE METAL NA COR PRETA, 

COM RODIZIO.
MESA

3477 8886

MESA DE MADEIRA, COM DOIS PÉS, COR AVERMELHADA, COM SEIS GAVETAS, 0,88 X 1,87M.
Cadeira

3483 8634

Cadeira fixa, estrutura metálica, revestida em corvim preto, assento quadrado.



Cadeira     ***sala dos motoristas****
3484 8634

Cadeira fixa, revestida em corvim preto.
Mesa para reunião

3501 13719

Mesa para reunião, redonda, branca, em mdp,  com bordas emborrachadas. 1,20 m diâmetro.
Cadeira fixa

3502 13719

Cadeira fixa, estofada espuma injetada, revestida de corvim preto.
Cadeira fixa

3503 13719

Cadeira fixa, estofada espuma injetada, revestida de corvim preto.
Cadeira fixa

3504 13719

Cadeira fixa, estofada espuma injetada, revestida de corvim preto.
Fogão

3512 12907

Fogão Muller, Autolimpante, 4 bocas tampa de vidro.
Bebedouro

3542 17617

Bebedouro Venâncio, 2 torneiras, branco. 0,49 x 1,47 x 0,44 m
Armário de aço

3700 16528

Nome
Incorporação Plaqueta

Armário de aço 2 portas com chave, na cor cinza, 3 prateleiras, 0,75x1,74x0,30 m.
Armário de aço

3795 6323

Armário de aço, 2 portas com puxador de plástico, 1,20x2,00x0,40 m.
Armário de aço



3796 6323

Armário de aço, 2 portas com puxador de plástico, 1,20x2,00x0,40 m.
Mesa 3 gav (Ouvidoria Municipal nos Serviços de Saúde)

3845 1793

Mesa 120 cm, com 03 gavetas, estrutura metálica.
Cadeira

3877 7657

Cadeira estofada em corvim na cor branca, com regulagem.
Cadeira Giratória

3887 2529

Cadeira Giratória  estofada em corvim na cor preta, com apóio para os braços.
Monitor de vídeo

3901 5217

Monitor de vídeo LG Flatron 17", preto.
Gabinete para microcomputador

3902 5217

Gabinete para microcomputador LG, preto/prata, Proc Intel Core 2 duo E4500, leitor de cd e disquete, entrada usb.
cadeira escolar

4041

Carteira escolar de madeira mognocom verniz, pes de metal na cor preto
Mesa para computador

4101 16419

Mesa para computador em mdf na cor verde, formato triangular, pés metálicos na cor cinza, com suporte móvel para teclado e gabinete.

Mesa para computador
4102 16419

Mesa para computador em mdf na cor verde, formato triangular, pés metálicos na cor cinza, com suporte móvel para teclado e gabinete.

Mesa para computador
4103 16419

Mesa para computador em mdf na cor verde, formato triangular, pés metálicos na cor cinza, com suporte móvel para teclado e gabinete.

Mesa para computador
4104 16419

Mesa para computador em mdf na cor verde, formato triangular, pés metálicos na cor cinza, com suporte móvel para teclado e gabinete.



Nome
Incorporação Plaqueta

Mesa para computador
4105 16419

Mesa para computador em mdf na cor verde, formato triangular, pés metálicos na cor cinza, com suporte móvel para teclado e gabinete.

Mesa para computador
4106 16419

Mesa para computador em mdf na cor verde, formato triangular, pés metálicos na cor cinza, com suporte móvel para teclado e gabinete.

Mesa para computador
4107 16419

Mesa para computador em mdf na cor verde, formato triangular, pés metálicos na cor cinza, com suporte móvel para teclado e gabinete.

Mesa para computador
4108 16419

Mesa para computador em mdf na cor verde, formato triangular, pés metálicos na cor cinza, com suporte móvel para teclado e gabinete.

Mesa para computador
4109 16419

Mesa para computador em mdf na cor verde, formato triangular, pés metálicos na cor cinza, com suporte móvel para teclado e gabinete.

Mesa para computador
4110 16419

Mesa para computador em mdf na cor verde, formato triangular, pés metálicos na cor cinza, com suporte móvel para teclado e gabinete.

Mesa para computador
4111 16419

Mesa para computador em mdf na cor verde, formato triangular, pés metálicos na cor cinza, com suporte móvel para teclado e gabinete.

Mesa para computador
4112 16419



Mesa para computador em mdf na cor verde, formato triangular, pés metálicos na cor cinza, com suporte móvel para teclado e gabinete.

Mesa para computador
4113 16419

Mesa para computador em mdf na cor verde, formato triangular, pés metálicos na cor cinza, com suporte móvel para teclado e gabinete.

Mesa para computador
4114 16419

Mesa para computador em mdf na cor verde, formato triangular, pés metálicos na cor cinza, com suporte móvel para teclado e gabinete.

Mesa para computador
4115 16419

Mesa para computador em mdf na cor verde, formato triangular, pés metálicos na cor cinza, com suporte móvel para teclado e gabinete.

Mesa para computador
4116 16419

Mesa para computador em mdf na cor verde, formato triangular, pés metálicos na cor cinza, com suporte móvel para teclado e gabinete.

Mesa para computador
4117 16419

Nome
Incorporação Plaqueta

Mesa para computador em mdf na cor verde, formato triangular, pés metálicos na cor cinza, com suporte móvel para teclado e gabinete.

Mesa para computador
4118 16419

Mesa para computador em mdf na cor verde, formato triangular, pés metálicos na cor cinza, com suporte móvel para teclado e gabinete.

Mesa para computador
4119 16419



Mesa para computador em mdf na cor verde, formato triangular, pés metálicos na cor cinza, com suporte móvel para teclado e gabinete.

Mesa para computador
4120 16419

Mesa para computador em mdf na cor verde, formato triangular, pés metálicos na cor cinza, com suporte móvel para teclado e gabinete.

Mesa para computador
4121 16419

Mesa para computador em mdf na cor verde, formato triangular, pés metálicos na cor cinza, com suporte móvel para teclado e gabinete.

Mesa CPD
4122 16419

Mesa para CPD em fórmica na cor verde, triangular com suporte para teclado e suporte para cpu móvel, estrutura metálica cinza, marca Belo

Mesa CPD
4123 16419

Mesa para CPD em fórmica na cor verde, triangular com suporte para teclado e suporte para cpu móvel, estrutura metálica cinza, marca Belo

Mesa CPD
4124 16419

Mesa para CPD em fórmica na cor verde, triangular com suporte para teclado e suporte para cpu móvel, estrutura metálica cinza, marca Belo

Mesa CPD
4125 16419

Mesa para CPD em fórmica na cor verde, triangular com suporte para teclado e suporte para cpu móvel, estrutura metálica cinza, marca Belo

Mesa CPD
4126 16419

Mesa para CPD em fórmica na cor verde, triangular com suporte para teclado e suporte para cpu móvel, estrutura metálica cinza, marca Belo

Mesa CPD
4127 16419

Mesa para CPD em fórmica na cor verde, triangular com suporte para teclado e suporte para cpu móvel, estrutura metálica cinza, marca Belo

Mesa CPD
4128 16419

Mesa para CPD em fórmica na cor verde, triangular com suporte para teclado e suporte para cpu móvel, estrutura metálica cinza, marca Belo

Mesa CPD



4129 16419

Mesa para CPD em fórmica na cor verde, triangular com suporte para teclado e suporte para cpu móvel, estrutura metálica cinza, marca Belo

Nome
Incorporação Plaqueta

Mesa CPD
4130 16419

Mesa para CPD em fórmica na cor verde, triangular com suporte para teclado e suporte para cpu móvel, estrutura metálica cinza, marca Belo

Mesa CPD
4131 16419

Mesa para CPD em fórmica na cor verde, triangular com suporte para teclado e suporte para cpu móvel, estrutura metálica cinza, marca Belo

Mesa CPD
4132 16419

Mesa para CPD em fórmica na cor verde, triangular com suporte para teclado e suporte para cpu móvel, estrutura metálica cinza, marca Belo

Mesa CPD
4133 16419

Mesa para CPD em fórmica na cor verde, triangular com suporte para teclado e suporte para cpu móvel, estrutura metálica cinza, marca Belo

Mesa CPD
4134 16419

Mesa para CPD em fórmica na cor verde, triangular com suporte para teclado e suporte para cpu móvel, estrutura metálica cinza, marca Belo

Mesa CPD
4135 16419

Mesa para CPD em fórmica na cor verde, triangular com suporte para teclado e suporte para cpu móvel, estrutura metálica cinza, marca Belo

Mesa CPD



4136 16419

Mesa para CPD em fórmica na cor verde, triangular com suporte para teclado e suporte para cpu móvel, estrutura metálica cinza, marca Belo

Mesa CPD
4137 16419

Mesa para CPD em fórmica na cor verde, triangular com suporte para teclado e suporte para cpu móvel, estrutura metálica cinza, marca Belo

Mesa CPD
4138 16419

Mesa para CPD em fórmica na cor verde, triangular com suporte para teclado e suporte para cpu móvel, estrutura metálica cinza, marca Belo

Mesa CPD
4139 16419

Mesa para CPD em fórmica na cor verde, triangular com suporte para teclado e suporte para cpu móvel, estrutura metálica cinza, marca Belo

Mesa CPD
4140 16419

Mesa para CPD em fórmica na cor verde, triangular com suporte para teclado e suporte para cpu móvel, estrutura metálica cinza, marca Belo

Mesa CPD
4141 16419

Mesa para CPD em fórmica na cor verde, triangular com suporte para teclado e suporte para cpu móvel, estrutura metálica cinza, marca Belo

Mesa CPD
4142 16419

Nome
Incorporação Plaqueta

Mesa para CPD em fórmica na cor verde, triangular com suporte para teclado e suporte para cpu móvel, estrutura metálica cinza, marca Belo

Mesa CPD



4143 16419

Mesa para CPD em fórmica na cor verde, triangular com suporte para teclado e suporte para cpu móvel, estrutura metálica cinza, marca Belo

Mesa CPD
4144 16419

Mesa para CPD em fórmica na cor verde, triangular com suporte para teclado e suporte para cpu móvel, estrutura metálica cinza, marca Belo

Mesa CPD
4145 16419

Mesa para CPD em fórmica na cor verde, triangular com suporte para teclado e suporte para cpu móvel, estrutura metálica cinza, marca Belo

Mesa CPD
4146 16419

Mesa para CPD em fórmica na cor verde, triangular com suporte para teclado e suporte para cpu móvel, estrutura metálica cinza, marca Belo

Mesa CPD
4147 16419

Mesa para CPD em fórmica na cor verde, triangular com suporte para teclado e suporte para cpu móvel, estrutura metálica cinza, marca Belo

Mesa CPD
4148 16419

Mesa para CPD em fórmica na cor verde, triangular com suporte para teclado e suporte para cpu móvel, estrutura metálica cinza, marca Belo

Mesa CPD
4149 16419

Mesa para CPD em fórmica na cor verde, triangular com suporte para teclado e suporte para cpu móvel, estrutura metálica cinza, marca Belo

Mesa CPD
4150 16419

Mesa para CPD em fórmica na cor verde, triangular com suporte para teclado e suporte para cpu móvel, estrutura metálica cinza, marca Belo

Mesa CPD
4151 16419

Mesa para CPD em fórmica na cor verde, triangular com suporte para teclado e suporte para cpu móvel, estrutura metálica cinza, marca Belo

Mesa CPD
4152 16419

Mesa para CPD em fórmica na cor verde, triangular com suporte para teclado e suporte para cpu móvel, estrutura metálica cinza, marca Belo



Mesa CPD
4153 16419

Mesa para CPD em fórmica na cor verde, triangular com suporte para teclado e suporte para cpu móvel, estrutura metálica cinza, marca Belo

Mesa CPD
4154 16419

Mesa para CPD em fórmica na cor verde, triangular com suporte para teclado e suporte para cpu móvel, estrutura metálica cinza, marca Belo

Nome
Incorporação Plaqueta

Mesa CPD
4155 16419

Mesa para CPD em fórmica na cor verde, triangular com suporte para teclado e suporte para cpu móvel, estrutura metálica cinza, marca Belo

Mesa CPD
4156 16419

Mesa para CPD em fórmica na cor verde, triangular com suporte para teclado e suporte para cpu móvel, estrutura metálica cinza, marca Belo

Mesa CPD
4157 16419

Mesa para CPD em fórmica na cor verde, triangular com suporte para teclado e suporte para cpu móvel, estrutura metálica cinza, marca Belo

Ar condicionado
4159 18790

Ar condicionado Elgim 18.000, branco.
Ar condicionado

4160 18970

Ar condicionado Elgim 18.000, branco.
Ar condicionado

4161 18790



Ar condicionado Elgim 18.000, branco.
Televisor

4162 16419

Televisor Semp toshiba "29"color tream gelo, nº série:915040 - AA107401
Impressora

4164 17136

Impressora HP Laserjet 60 branca, nº de série: CNBID07620
Monitor de vídeo

4165 19438

Monitor de vídeo AOC 5e1R
Monitor de vídeo

4166 19438

Monitor de vídeo AOC 5e1R
Gabinete para microcomputador

4169 19438

Gabinete para microcomputador com processador Processador Intel Celeron D-345, socket 478p, clock 3,0 Ghz, FSB 533 Mhz, memória cache L2 de 256 

Kb, cooler rolamentado, Módulo de memória RAM de 512 Mb, padrão DDR 333 Mhz, PC 2700, Samsung, Disco rígido pad

capacidade para 80 GB, 7200 rpm, Samsung.
Impressora

4170 17136

Impressora branca HP Laserjet 1160, nº de série: CNB IF05180
Estante baixa (coxinho)

4171 1757

Nome
Incorporação Plaqueta

Estante baixa (coxinho) em madeira padrão mogno, com 4 divisões.
Estante baixa (coxinho)

4172 1757

Estante baixa (coxinho) em madeira padrão mogno, com 4 divisões.



Mesa
4173 1757

Mesa em madeira cinza, com estrutura metálica 1,00x1,50m
Mesa

4174 1757

Mesa em madeira cinza, com estrutura metálica 1,00x1,50m
Bebedouro

4190 2128

Bebedouro torre Karina K20, cor branca, água natural e gelada, n/s: 109573.
ARMARIO BAIXO

4194 13386

ARMARIO BAIXO 2 PORTAS COM CHAVE, 2 PRATELEIRAS, MDP, COR GELO. TAMANHO: 0,80 X 080 X 0,38.
Balcão com pia nº 4214

4215 9548

Balcão de madeira na cor branco, 4 gavetas, 2 portas, 1 prateleira, com puxador na cor prata , 1,80x1,20 m.
Balcão em mdp, branco, perfil pvc preto,  2 portas com chave

4243 16436

BALCAO BAIXO 2 PORTAS, NF 9605
ARQUIVO DE AÇO

4244 842

01 arquivo em aço com 04 gavetas, cor cinza com puxadores de plastico e com chave.Tamanho: 47 X 133 X 70
Cadeira giratória (odonto)

4255 14974

Cadeira giratória estoda em cor azul, com rodizio e regulagem de altura
Armário

4274 17214

Armário em fórmica na cor branco, 2 portas com chave, 3 prateleiras, 0,90x1,55x0,44 m.
Balcão

4275 9453

Balcão na cor branco, 2 portas com puxador de metal, 4 gavetas de madeira , 1 prateleira, 1,30x0,85x0,55 m.
Balcão para bioponto (Toten personalizado)

4283 19129

Bancada para bioponto (Toten personalizado) de madeira, marrom, 1 porta com chave. 1,20 x 0,60 x 0,70 m



Nome
Incorporação Plaqueta

Monitor de vídeo
4301 19438

Monitor de vídeo AOC 5e1R
Monitor de vídeo

4302 19438

Monitor de vídeo AOC 5e1R
Monitor de vídeo

4304 19438

Monitor de vídeo AOC 5e1R
Monitor de vídeo

4307 19438

Monitor de vídeo AOC 5e1R
Monitor de vídeo

4310 19438

Monitor de vídeo AOC 5e1R
Monitor de vídeo

4311 19438

Monitor de vídeo AOC 5e1R
Monitor de vídeo

4314 19438

Monitor de vídeo AOC 5e1R
Monitor de vídeo

4316 19438

Monitor de vídeo AOC 5e1R
Monitor de vídeo

4317 19438

Monitor de vídeo AOC 5e1R
Monitor de vídeo

4318 19438

Monitor de vídeo AOC 5e1R
Monitor de vídeo

4320 19438

Monitor de vídeo AOC 5e1R
Monitor de vídeo



4322 19438

Monitor de vídeo AOC 5e1R
Monitor de vídeo

4323 19438

Nome
Incorporação Plaqueta

Monitor de vídeo AOC 5e1R
Monitor de vídeo

4325 19438

Monitor de vídeo AOC 5e1R
Monitor de vídeo

4326 19438

Monitor de vídeo AOC 5e1R
Monitor de vídeo

4327 19438

Monitor de vídeo AOC 5e1R
Monitor de vídeo

4329 19438

Monitor de vídeo AOC 5e1R
Monitor de vídeo

4331 19438

Monitor de vídeo AOC 5e1R
Monitor de vídeo

4333 19438

Monitor de vídeo AOC 5e1R
Monitor de vídeo

4335 19438

Monitor de vídeo AOC 5e1R
Monitor de vídeo

4336 19438



Monitor de vídeo AOC 5e1R
Monitor de vídeo

4337 19438

Monitor de vídeo AOC 5e1R
Monitor de vídeo

4338 19438

Monitor de vídeo AOC 5e1R
Monitor de vídeo

4340 19438

Monitor de vídeo AOC 5e1R
Monitor de vídeo

4341 19438

Monitor de vídeo AOC 5e1R

Nome
Incorporação Plaqueta

Monitor de vídeo
4342 19438

Monitor de vídeo AOC 5e1R
Monitor de vídeo

4343 19438

Monitor de vídeo AOC 5e1R
Monitor de vídeo

4344 19438

Monitor de vídeo AOC 5e1R
Monitor de vídeo

4345 19438

Monitor de vídeo AOC 5e1R
Gabinete para microcomputador

4346 19438



Gabinete para microcomputador com processador Processador Intel Celeron D-345, socket 478p, clock 3,0 Ghz, FSB 533 Mhz, memória cache L2 de 256 

Kb, cooler rolamentado, Módulo de memória RAM de 512 Mb, padrão DDR 333 Mhz, PC 2700, Samsung, Disco rígido pad

capacidade para 80 GB, 7200 rpm, Samsung.
Gabinete para microcomputador

4347 19438

Gabinete para microcomputador com processador Processador Intel Celeron D-345, socket 478p, clock 3,0 Ghz, FSB 533 Mhz, memória cache L2 de 256 

Kb, cooler rolamentado, Módulo de memória RAM de 512 Mb, padrão DDR 333 Mhz, PC 2700, Samsung, Disco rígido pad

capacidade para 80 GB, 7200 rpm, Samsung.
Gabinete para microcomputador

4349 19438

Gabinete para microcomputador com processador Processador Intel Celeron D-345, socket 478p, clock 3,0 Ghz, FSB 533 Mhz, memória cache L2 de 256 

Kb, cooler rolamentado, Módulo de memória RAM de 512 Mb, padrão DDR 333 Mhz, PC 2700, Samsung, Disco rígido pad

capacidade para 80 GB, 7200 rpm, Samsung.
Gabinete para microcomputador

4350 19438

Gabinete para microcomputador com processador Processador Intel Celeron D-345, socket 478p, clock 3,0 Ghz, FSB 533 Mhz, memória cache L2 de 256 

Kb, cooler rolamentado, Módulo de memória RAM de 512 Mb, padrão DDR 333 Mhz, PC 2700, Samsung, Disco rígido pad

capacidade para 80 GB, 7200 rpm, Samsung.
Gabinete para microcomputador

4352 19438

Gabinete para microcomputador com processador Processador Intel Celeron D-345, socket 478p, clock 3,0 Ghz, FSB 533 Mhz, memória cache L2 de 256 

Kb, cooler rolamentado, Módulo de memória RAM de 512 Mb, padrão DDR 333 Mhz, PC 2700, Samsung, Disco rígido pad

capacidade para 80 GB, 7200 rpm, Samsung.
Gabinete para microcomputador

4353 19438

Gabinete para microcomputador com processador Processador Intel Celeron D-345, socket 478p, clock 3,0 Ghz, FSB 533 Mhz, memória cache L2 de 256 

Kb, cooler rolamentado, Módulo de memória RAM de 512 Mb, padrão DDR 333 Mhz, PC 2700, Samsung, Disco rígido pad

capacidade para 80 GB, 7200 rpm, Samsung.
Gabinete para microcomputador

4355 19438

Gabinete para microcomputador com processador Processador Intel Celeron D-345, socket 478p, clock 3,0 Ghz, FSB 533 Mhz, memória cache L2 de 256 

Kb, cooler rolamentado, Módulo de memória RAM de 512 Mb, padrão DDR 333 Mhz, PC 2700, Samsung, Disco rígido pad



capacidade para 80 GB, 7200 rpm, Samsung.

Nome
Incorporação Plaqueta

Gabinete para microcomputador
4356 19438

Gabinete para microcomputador com processador Processador Intel Celeron D-345, socket 478p, clock 3,0 Ghz, FSB 533 Mhz, memória cache L2 de 256 

Kb, cooler rolamentado, Módulo de memória RAM de 512 Mb, padrão DDR 333 Mhz, PC 2700, Samsung, Disco rígido pad

capacidade para 80 GB, 7200 rpm, Samsung.
Gabinete para microcomputador

4357 19438

Gabinete para microcomputador com processador Processador Intel Celeron D-345, socket 478p, clock 3,0 Ghz, FSB 533 Mhz, memória cache L2 de 256 

Kb, cooler rolamentado, Módulo de memória RAM de 512 Mb, padrão DDR 333 Mhz, PC 2700, Samsung, Disco rígido pad

capacidade para 80 GB, 7200 rpm, Samsung.
Gabinete para microcomputador

4358 19438

Gabinete para microcomputador com processador Processador Intel Celeron D-345, socket 478p, clock 3,0 Ghz, FSB 533 Mhz, memória cache L2 de 256 

Kb, cooler rolamentado, Módulo de memória RAM de 512 Mb, padrão DDR 333 Mhz, PC 2700, Samsung, Disco rígido pad

capacidade para 80 GB, 7200 rpm, Samsung.
Gabinete para microcomputador

4359 19438

Gabinete para microcomputador com processador Processador Intel Celeron D-345, socket 478p, clock 3,0 Ghz, FSB 533 Mhz, memória cache L2 de 256 

Kb, cooler rolamentado, Módulo de memória RAM de 512 Mb, padrão DDR 333 Mhz, PC 2700, Samsung, Disco rígido pad

capacidade para 80 GB, 7200 rpm, Samsung.
Gabinete para microcomputador

4360 19438



Gabinete para microcomputador com processador Processador Intel Celeron D-345, socket 478p, clock 3,0 Ghz, FSB 533 Mhz, memória cache L2 de 256 

Kb, cooler rolamentado, Módulo de memória RAM de 512 Mb, padrão DDR 333 Mhz, PC 2700, Samsung, Disco rígido pad

capacidade para 80 GB, 7200 rpm, Samsung.
Gabinete para microcomputador

4361 19438

Gabinete para microcomputador com processador Processador Intel Celeron D-345, socket 478p, clock 3,0 Ghz, FSB 533 Mhz, memória cache L2 de 256 

Kb, cooler rolamentado, Módulo de memória RAM de 512 Mb, padrão DDR 333 Mhz, PC 2700, Samsung, Disco rígido pad

capacidade para 80 GB, 7200 rpm, Samsung.
Gabinete para microcomputador

4362 19438

Gabinete para microcomputador com processador Processador Intel Celeron D-345, socket 478p, clock 3,0 Ghz, FSB 533 Mhz, memória cache L2 de 256 

Kb, cooler rolamentado, Módulo de memória RAM de 512 Mb, padrão DDR 333 Mhz, PC 2700, Samsung, Disco rígido pad

capacidade para 80 GB, 7200 rpm, Samsung.
Gabinete para microcomputador

4363 19438

Gabinete para microcomputador com processador Processador Intel Celeron D-345, socket 478p, clock 3,0 Ghz, FSB 533 Mhz, memória cache L2 de 256 

Kb, cooler rolamentado, Módulo de memória RAM de 512 Mb, padrão DDR 333 Mhz, PC 2700, Samsung, Disco rígido pad

capacidade para 80 GB, 7200 rpm, Samsung.
Gabinete para microcomputador

4364 19438

Gabinete para microcomputador com processador Processador Intel Celeron D-345, socket 478p, clock 3,0 Ghz, FSB 533 Mhz, memória cache L2 de 256 

Kb, cooler rolamentado, Módulo de memória RAM de 512 Mb, padrão DDR 333 Mhz, PC 2700, Samsung, Disco rígido pad

capacidade para 80 GB, 7200 rpm, Samsung.
Gabinete para microcomputador

4365 19438

Gabinete para microcomputador com processador Processador Intel Celeron D-345, socket 478p, clock 3,0 Ghz, FSB 533 Mhz, memória cache L2 de 256 

Kb, cooler rolamentado, Módulo de memória RAM de 512 Mb, padrão DDR 333 Mhz, PC 2700, Samsung, Disco rígido pad

capacidade para 80 GB, 7200 rpm, Samsung.
Gabinete para microcomputador

4366 19438



Nome
Incorporação Plaqueta

Gabinete para microcomputador com processador Processador Intel Celeron D-345, socket 478p, clock 3,0 Ghz, FSB 533 Mhz, memória cache L2 de 256 

Kb, cooler rolamentado, Módulo de memória RAM de 512 Mb, padrão DDR 333 Mhz, PC 2700, Samsung, Disco rígido pad

capacidade para 80 GB, 7200 rpm, Samsung.
Gabinete para microcomputador

4367 19438

Gabinete para microcomputador com processador Processador Intel Celeron D-345, socket 478p, clock 3,0 Ghz, FSB 533 Mhz, memória cache L2 de 256 

Kb, cooler rolamentado, Módulo de memória RAM de 512 Mb, padrão DDR 333 Mhz, PC 2700, Samsung, Disco rígido pad

capacidade para 80 GB, 7200 rpm, Samsung.
Gabinete para microcomputador

4368 19438

Gabinete para microcomputador com processador Processador Intel Celeron D-345, socket 478p, clock 3,0 Ghz, FSB 533 Mhz, memória cache L2 de 256 

Kb, cooler rolamentado, Módulo de memória RAM de 512 Mb, padrão DDR 333 Mhz, PC 2700, Samsung, Disco rígido pad

capacidade para 80 GB, 7200 rpm, Samsung.
Gabinete para microcomputador

4369 19438

Gabinete para microcomputador com processador Processador Intel Celeron D-345, socket 478p, clock 3,0 Ghz, FSB 533 Mhz, memória cache L2 de 256 

Kb, cooler rolamentado, Módulo de memória RAM de 512 Mb, padrão DDR 333 Mhz, PC 2700, Samsung, Disco rígido pad

capacidade para 80 GB, 7200 rpm, Samsung.
Gabinete para microcomputador

4370 19438

Gabinete para microcomputador com processador Processador Intel Celeron D-345, socket 478p, clock 3,0 Ghz, FSB 533 Mhz, memória cache L2 de 256 

Kb, cooler rolamentado, Módulo de memória RAM de 512 Mb, padrão DDR 333 Mhz, PC 2700, Samsung, Disco rígido pad

capacidade para 80 GB, 7200 rpm, Samsung.
Gabinete para microcomputador

4371 19438



Gabinete para microcomputador com processador Processador Intel Celeron D-345, socket 478p, clock 3,0 Ghz, FSB 533 Mhz, memória cache L2 de 256 

Kb, cooler rolamentado, Módulo de memória RAM de 512 Mb, padrão DDR 333 Mhz, PC 2700, Samsung, Disco rígido pad

capacidade para 80 GB, 7200 rpm, Samsung.
Gabinete para microcomputador

4372 19438

Gabinete para microcomputador com processador Processador Intel Celeron D-345, socket 478p, clock 3,0 Ghz, FSB 533 Mhz, memória cache L2 de 256 

Kb, cooler rolamentado, Módulo de memória RAM de 512 Mb, padrão DDR 333 Mhz, PC 2700, Samsung, Disco rígido pad

capacidade para 80 GB, 7200 rpm, Samsung.
Gabinete para microcomputador

4374 19438

Gabinete para microcomputador com processador Processador Intel Celeron D-345, socket 478p, clock 3,0 Ghz, FSB 533 Mhz, memória cache L2 de 256 

Kb, cooler rolamentado, Módulo de memória RAM de 512 Mb, padrão DDR 333 Mhz, PC 2700, Samsung, Disco rígido pad

capacidade para 80 GB, 7200 rpm, Samsung.
Gabinete para microcomputador

4375 19438

Gabinete para microcomputador com processador Processador Intel Celeron D-345, socket 478p, clock 3,0 Ghz, FSB 533 Mhz, memória cache L2 de 256 

Kb, cooler rolamentado, Módulo de memória RAM de 512 Mb, padrão DDR 333 Mhz, PC 2700, Samsung, Disco rígido pad

capacidade para 80 GB, 7200 rpm, Samsung.
Gabinete para microcomputador

4376 19438

Gabinete para microcomputador com processador Processador Intel Celeron D-345, socket 478p, clock 3,0 Ghz, FSB 533 Mhz, memória cache L2 de 256 

Kb, cooler rolamentado, Módulo de memória RAM de 512 Mb, padrão DDR 333 Mhz, PC 2700, Samsung, Disco rígido pad

capacidade para 80 GB, 7200 rpm, Samsung.
Gabinete para microcomputador

4377 19438

Gabinete para microcomputador com processador Processador Intel Celeron D-345, socket 478p, clock 3,0 Ghz, FSB 533 Mhz, memória cache L2 de 256 

Kb, cooler rolamentado, Módulo de memória RAM de 512 Mb, padrão DDR 333 Mhz, PC 2700, Samsung, Disco rígido pad

capacidade para 80 GB, 7200 rpm, Samsung.



Nome
Incorporação Plaqueta

Gabinete para microcomputador
4378 19438

Gabinete para microcomputador com processador Processador Intel Celeron D-345, socket 478p, clock 3,0 Ghz, FSB 533 Mhz, memória cache L2 de 256 

Kb, cooler rolamentado, Módulo de memória RAM de 512 Mb, padrão DDR 333 Mhz, PC 2700, Samsung, Disco rígido pad

capacidade para 80 GB, 7200 rpm, Samsung.
Gabinete para microcomputador

4379 19438

Gabinete para microcomputador com processador Processador Intel Celeron D-345, socket 478p, clock 3,0 Ghz, FSB 533 Mhz, memória cache L2 de 256 

Kb, cooler rolamentado, Módulo de memória RAM de 512 Mb, padrão DDR 333 Mhz, PC 2700, Samsung, Disco rígido pad

capacidade para 80 GB, 7200 rpm, Samsung.
Gabinete para microcomputador

4381 19438

Gabinete para microcomputador com processador Processador Intel Celeron D-345, socket 478p, clock 3,0 Ghz, FSB 533 Mhz, memória cache L2 de 256 

Kb, cooler rolamentado, Módulo de memória RAM de 512 Mb, padrão DDR 333 Mhz, PC 2700, Samsung, Disco rígido pad

capacidade para 80 GB, 7200 rpm, Samsung.
Gabinete para microcomputador

4382 19438

Gabinete para microcomputador com processador Processador Intel Celeron D-345, socket 478p, clock 3,0 Ghz, FSB 533 Mhz, memória cache L2 de 256 

Kb, cooler rolamentado, Módulo de memória RAM de 512 Mb, padrão DDR 333 Mhz, PC 2700, Samsung, Disco rígido pad

capacidade para 80 GB, 7200 rpm, Samsung.
Gabinete para microcomputador

4383 19438

Gabinete para microcomputador com processador Processador Intel Celeron D-345, socket 478p, clock 3,0 Ghz, FSB 533 Mhz, memória cache L2 de 256 

Kb, cooler rolamentado, Módulo de memória RAM de 512 Mb, padrão DDR 333 Mhz, PC 2700, Samsung, Disco rígido pad

capacidade para 80 GB, 7200 rpm, Samsung.
Gabinete para microcomputador

4384 19438



Gabinete para microcomputador com processador Processador Intel Celeron D-345, socket 478p, clock 3,0 Ghz, FSB 533 Mhz, memória cache L2 de 256 

Kb, cooler rolamentado, Módulo de memória RAM de 512 Mb, padrão DDR 333 Mhz, PC 2700, Samsung, Disco rígido pad

capacidade para 80 GB, 7200 rpm, Samsung.
Gabinete para microcomputador

4385 19438

Gabinete para microcomputador com processador Processador Intel Celeron D-345, socket 478p, clock 3,0 Ghz, FSB 533 Mhz, memória cache L2 de 256 

Kb, cooler rolamentado, Módulo de memória RAM de 512 Mb, padrão DDR 333 Mhz, PC 2700, Samsung, Disco rígido pad

capacidade para 80 GB, 7200 rpm, Samsung.
Gabinete para microcomputador

4386 19438

Gabinete para microcomputador com processador Processador Intel Celeron D-345, socket 478p, clock 3,0 Ghz, FSB 533 Mhz, memória cache L2 de 256 

Kb, cooler rolamentado, Módulo de memória RAM de 512 Mb, padrão DDR 333 Mhz, PC 2700, Samsung, Disco rígido pad

capacidade para 80 GB, 7200 rpm, Samsung.
Gabinete para microcomputador

4387 19438

Gabinete para microcomputador com processador Processador Intel Celeron D-345, socket 478p, clock 3,0 Ghz, FSB 533 Mhz, memória cache L2 de 256 

Kb, cooler rolamentado, Módulo de memória RAM de 512 Mb, padrão DDR 333 Mhz, PC 2700, Samsung, Disco rígido pad

capacidade para 80 GB, 7200 rpm, Samsung.
Gabinete para microcomputador

4388 19438

Gabinete para microcomputador com processador Processador Intel Celeron D-345, socket 478p, clock 3,0 Ghz, FSB 533 Mhz, memória cache L2 de 256 

Kb, cooler rolamentado, Módulo de memória RAM de 512 Mb, padrão DDR 333 Mhz, PC 2700, Samsung, Disco rígido pad

capacidade para 80 GB, 7200 rpm, Samsung.
Gabinete para microcomputador

4390 19438



Nome
Incorporação Plaqueta

Gabinete para microcomputador com processador Processador Intel Celeron D-345, socket 478p, clock 3,0 Ghz, FSB 533 Mhz, memória cache L2 de 256 

Kb, cooler rolamentado, Módulo de memória RAM de 512 Mb, padrão DDR 333 Mhz, PC 2700, Samsung, Disco rígido pad

capacidade para 80 GB, 7200 rpm, Samsung.
Gabinete para microcomputador

4391 19438

Gabinete para microcomputador com processador Processador Intel Celeron D-345, socket 478p, clock 3,0 Ghz, FSB 533 Mhz, memória cache L2 de 256 

Kb, cooler rolamentado, Módulo de memória RAM de 512 Mb, padrão DDR 333 Mhz, PC 2700, Samsung, Disco rígido pad

capacidade para 80 GB, 7200 rpm, Samsung.
Gabinete para microcomputador

4392 19438

Gabinete para microcomputador com processador Processador Intel Celeron D-345, socket 478p, clock 3,0 Ghz, FSB 533 Mhz, memória cache L2 de 256 

Kb, cooler rolamentado, Módulo de memória RAM de 512 Mb, padrão DDR 333 Mhz, PC 2700, Samsung, Disco rígido pad

capacidade para 80 GB, 7200 rpm, Samsung.
ARMARIO DE AÇO

4398 18102

ARMARIO DE AÇO COR CINZA, 3 PRATELEIRAS, 2 PORTAS COM CHAVE, MARCA MOVAG. TAAMANHO: 0,75 X 1,75 X 0,33
CADEIRA, COM  BRAÇO, PRETA, ESTILO DIRETOR

4401 12430

CADEIRA, COM  BRAÇO, PRETA, ESTILO DIRETOR
CADEIRA, COM  BRAÇO, PRETA, ESTILO DIRETOR

4402 12430

CADEIRA, COM  BRAÇO, PRETA, ESTILO DIRETOR
CADEIRA, COM  BRAÇO, PRETA, ESTILO DIRETOR

4404 12430

CADEIRA, COM  BRAÇO, PRETA, ESTILO DIRETOR
CADEIRA, COM  BRAÇO, PRETA, ESTILO DIRETOR

4406 12430

CADEIRA, COM  BRAÇO, PRETA, ESTILO DIRETOR
CADEIRA, COM  BRAÇO, PRETA, ESTILO DIRETOR

4407 12430

CADEIRA, COM  BRAÇO, PRETA, ESTILO DIRETOR
CADEIRA, COM  BRAÇO, PRETA, ESTILO DIRETOR

4408 12430

CADEIRA, COM  BRAÇO, PRETA, ESTILO DIRETOR



ESTANTE
4409 10694

ESTANTE EM MADEIRA, NA COR MARROM CLARO, COM 4 PRATELEIRAS DE VIDRO. TAMANHO: 2,27 X 0,60 X 0,40
ESTANTE

4410 10694

ESTANTE EM MADEIRA, NA COR MARROM CLARO, COM 4 PRATELEIRAS DE VIDRO. TAMANHO: 2,27 X 0,60 X 0,40
ARMARIO

4411 10694

Nome
Incorporação Plaqueta

ARMARIO EM MADEIRA, NA COR MARROM, COM 6 PORTAS, 2 PRATELEIRAS DENTRO E 8 GAVETAS E UMA PRATELEIRA EXTERNA DE VIDRO, COM 

PUXADORES DE METAL.
CADEIRA

4417 12430

ESTOFADA EM CORVIN PRETO, COM APOIO PARA BRAÇOS, COM ENCOSTO TRABALHADO. COM 2 PES DE METAL ARREDONDADOS

CADEIRA
4418 12430

ESTOFADA EM CORVIN PRETO, COM APOIO PARA BRAÇOS, COM ENCOSTO TRABALHADO. COM 2 PES DE METAL ARREDONDADOS

CADEIRA
4419 12430

ESTOFADA EM CORVIN PRETO, COM APOIO PARA BRAÇOS, COM ENCOSTO TRABALHADO. COM 2 PES DE METAL ARREDONDADOS

AR CONDICIONADO
4421 16735

1 ar condicionado split c/unidades internas e externas Gree 12.000 btus c/suporte p/unidade externa.
Frigobar Consul TOP12, branco.

4423

FRIGOBAR 120 LITROS, NF 89037



Cadeira
4424 12430

Cadeira estofada em corvim preto, trabalhada no encosto com apoio para braços, 5 patas com rodízio, com regulagem de altura

ARMÁRIO
4426 8886

ARMÁRIO EM MADEIRA, QUATRO PORTAS, DUAS PRATELEIRAS, EM MOGNO, 0,49 X 1,60 X 0,78M.
MESA

4427 2969

MESA EM MADEIRA MACIÇA, BASE DE MADEIRA, NA COR MOGNO.
50CMx50CM
ESTOFADO

4428 2969

ESTOFADO, EM CORVIN, MARRON, 3 LUGARES
ESTOFADO

4429 2969

ESTOFADO, MARRON, 3 LUGARES, EM CORVIN
Mesa

4432

Mesa de madeira compensada, branca, estrutura metálica, 1,50 x 0,75 m com 3 gavetas.
Conexão

4433

Conexão de madeira compensada, revest. mdp, branca..

Nome
Incorporação Plaqueta

Mesa CPD
4434

Mesa CPD em fórmica branca com suporte para teclado, cpu estrutura metálica 0,90x0,68cm
Aparelho de fax

4436 4814



Aparelho de fax Panasonic memória 100 números, KX FT72 BRG.
Mobiliário

4440 10450

01 arquivo de aço com 04 gavetas, branco.
Mesa para impressora

4469 16419

Mesa em fórmica verde/cinza, estrutura metálica na cor cinza 0,70x0,40cm
Mesa para impressora

4470 16419

Mesa em fórmica verde/cinza, estrutura metálica na cor cinza 0,70x0,40cm
BEBEDOURO

4472 2532

01 BEBEDOURO MASTER FRIO MF-40 DE PRESSAO ELÉTRICO.
Balcão (Agendamento)

4473 14264

Balcão na cor branco com azul, com 1 reparticão e 1 prateleira.
Balcão (Agendamento)

4474 14264

Balcão na cor branco com azul, com 1 reparticão e 1 prateleira.
Balcão (Agendamento)

4475 14264

Balcão na cor branco com azul, com 1 reparticão e 1 prateleira.
Balcão (Atendimento Cartão SUS)

4476 14264

Balcão na cor branco com azul, com 1 reparticão e 1 prateleira.
Cadeira giratória

4481 15146

CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA EM TECIDO XADREZ, COM AJUSTE DE ALTURA.
Cadeira giratória

4482 15146

CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA EM TECIDO XADREZ, COM AJUSTE DE ALTURA.
Mesa de impressora

4484 16080



Nome
Incorporação Plaqueta

Mesa de impressora, em fórmica, na cor creme, com reforço, com pés de metal.
Monitor de vídeo

4486 4236

Monitor de vídeo na cor preto, tela 17" LCD, Proview, n/s: F5WY6910102949U.
Monitor de vídeo

4487 4235

Monitor de vídeo na cor preto, Proview, tela 17" LCD, n/s: F5WY69103039V.
Monitor de vídeo

4488 4235

Monitor de vídeo na cor preto, Proview, tela 17" LCD, n/s: F5WY69102682V
Impressora

4490 3969

Impressora Hp Laser jet M1005MFP, na cor cinza, BRES7180FG.
Gabinete

4492 4236

Gabinete na cor preto com entrada USB, 512 de Ram, marca LG, com teclado e mouse.
Gabinete

4494 4235

Gabinete na cor preto com entrada USB, 512 de Ram, marca LG, com teclado e mouse.
Gabinete

4495 4235

Gabinete na cor preto com entrada USB, 512 de Ram, marca LG, com teclado e mouse.
Balcão de Atendimento

4498 14264

Balcão de atendimento com 6 gavetas, com puxador de plástico, com bancada para computadores, 5,10x1,15x0,63 m.
Ar condicionado

4500 5586

01 APARELHO CONDICIONADOR DE AR, SPLIT ELGIN, DE 30.000 BTU'S, 220 VOLTS, AR QUENTE E FRIO.
Arquivo

4588 9075

01 arquivo em aço cinza com 4 gavetas, com chave. Marca Movag. Tamanho: 47 X 133 X 60.
Cadeira giratória

4601 16419

Cadeira giratória estofada em tecido na cor verde com apoio para braços, com regulagem de altura



Cadeira giratória
4602 16419

Cadeira giratória estofada em tecido na cor verde com apoio para braços, com regulagem de altura

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira giratória
4603 16419

Cadeira giratória estofada em tecido na cor verde com apoio para braços, com regulagem de altura
Cadeira giratória

4604 16419

Cadeira giratória estofada em tecido na cor verde com apoio para braços, com regulagem de altura
Cadeira giratória

4605 16419

Cadeira giratória estofada em tecido na cor verde com apoio para braços, com regulagem de altura
Cadeira giratória

4606 16419

Cadeira giratória estofada em tecido na cor verde com apoio para braços, com regulagem de altura
Cadeira giratória

4607 16419

Cadeira giratória estofada em tecido na cor verde com apoio para braços, com regulagem de altura
Cadeira giratória

4608 16419

Cadeira giratória estofada em tecido na cor verde com apoio para braços, com regulagem de altura
Cadeira giratória

4609 16419

Cadeira giratória estofada em tecido na cor verde com apoio para braços, com regulagem de altura
Cadeira giratória

4610 16419

Cadeira giratória estofada em tecido na cor verde com apoio para braços, com regulagem de altura
Cadeira giratória



4611 16419

Cadeira giratória estofada em tecido na cor verde com apoio para braços, com regulagem de altura
Cadeira giratória

4612 16419

Cadeira giratória estofada em tecido na cor verde com apoio para braços, com regulagem de altura
Cadeira giratória

4613 16419

Cadeira giratória estofada em tecido na cor verde com apoio para braços, com regulagem de altura
Cadeira giratória

4614 16419

Cadeira giratória estofada em tecido na cor verde com apoio para braços, com regulagem de altura
Cadeira giratória

4615 16419

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira giratória estofada em tecido na cor verde com apoio para braços, com regulagem de altura
Cadeira giratória

4616 16419

Cadeira giratória estofada em tecido na cor verde com apoio para braços, com regulagem de altura
Cadeira giratória

4617 16419

Cadeira giratória estofada em tecido na cor verde com apoio para braços, com regulagem de altura
Cadeira giratória

4618 16419

Cadeira giratória estofada em tecido na cor verde com apoio para braços, com regulagem de altura
Cadeira giratória

4619 16419

Cadeira giratória estofada em tecido na cor verde com apoio para braços, com regulagem de altura
Cadeira giratória

4620 16419



Cadeira giratória estofada em tecido na cor verde com apoio para braços, com regulagem de altura
Cadeira giratória

4621 16419

Cadeira giratória estofada em tecido na cor verde com apoio para braços, com regulagem de altura
Cadeira giratória

4622 16419

Cadeira giratória estofada em tecido na cor verde, regulagem de altura, com apoio para braço
Cadeira giratória

4623 16419

Cadeira giratória estofada em tecido na cor verde, regulagem de altura, com apoio para braço
Cadeira giratória

4624 16419

Cadeira giratória estofada em tecido na cor verde, regulagem de altura, com apoio para braço
Cadeira giratória

4625 16419

Cadeira giratória estofada em tecido na cor verde, regulagem de altura, com apoio para braço
Cadeira giratória

4626 16419

Cadeira giratória estofada em tecido na cor verde, regulagem de altura, com apoio para braço
Cadeira giratória

4627 16419

Cadeira giratória estofada em tecido na cor verde, regulagem de altura, com apoio para braço

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira giratória
4628 16419

Cadeira giratória estofada em tecido na cor verde, regulagem de altura, com apoio para braço
Cadeira giratória

4629 16419

Cadeira giratória estofada em tecido na cor verde, regulagem de altura, com apoio para braço



Cadeira giratória
4630 16419

Cadeira giratória estofada em tecido na cor verde, regulagem de altura, com apoio para braço
Cadeira giratória

4631 16419

Cadeira giratória estofada em tecido na cor verde, regulagem de altura, com apoio para braço
Cadeira giratória

4632 16419

Cadeira giratória estofada em tecido na cor verde, regulagem de altura, com apoio para braço
Cadeira giratória

4633 16419

Cadeira giratória estofada em tecido na cor verde, regulagem de altura, com apoio para braço
Cadeira giratória

4634 16419

Cadeira giratória estofada em tecido na cor verde, regulagem de altura, com apoio para braço
Cadeira giratória

4635 16419

Cadeira giratória estofada em tecido na cor verde, regulagem de altura, com apoio para braço
Cadeira giratória

4636 16419

Cadeira giratória estofada em tecido na cor verde, regulagem de altura, com apoio para braço
Cadeira giratória

4637 16419

Cadeira giratória estofada em tecido na cor verde, regulagem de altura, com apoio para braço
Cadeira giratória

4638 16419

Cadeira giratória estofada em tecido na cor verde, regulagem de altura, com apoio para braço
Cadeira giratória

4639 16419

Cadeira giratória estofada em tecido na cor verde, regulagem de altura, com apoio para braço
Cadeira giratória

4640 16419



Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira giratória estofada em tecido na cor verde, regulagem de altura, com apoio para braço
Cadeira giratória

4641 16419

Cadeira giratória estofada em tecido na cor verde, regulagem de altura, com apoio para braço
Cadeira giratória

4642 16419

Cadeira giratória estofada em tecido na cor verde, regulagem de altura, com apoio para braço
Cadeira giratória

4643 16419

Cadeira giratória estofada em tecido na cor verde, regulagem de altura, com apoio para braço
Cadeira giratória

4644 16419

Cadeira giratória estofada em tecido na cor verde, regulagem de altura, com apoio para braço
Cadeira giratória

4645 16419

Cadeira giratória estofada em tecido na cor verde, regulagem de altura, com apoio para braço
Cadeira giratória

4646 16419

Cadeira giratória estofada em tecido na cor verde, regulagem de altura, com apoio para braço
Cadeira giratória

4647 16419

Cadeira giratória estofada em tecido na cor verde, regulagem de altura, com apoio para braço
Cadeira giratória

4648 16419

Cadeira giratória estofada em tecido na cor verde, regulagem de altura, com apoio para braço
Cadeira giratória

4649 16419

Cadeira giratória estofada em tecido na cor verde, regulagem de altura, com apoio para braço
Cadeira giratória

4650 16419

Cadeira giratória estofada em tecido na cor verde, regulagem de altura, com apoio para braço
Cadeira giratória

4651 16419

Cadeira giratória estofada em tecido na cor verde, regulagem de altura, com apoio para braço
Cadeira giratória



4652 16419

Cadeira giratória estofada em tecido na cor verde, regulagem de altura, com apoio para braço

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira giratória
4653 16419

Cadeira giratória estofada em tecido na cor verde, regulagem de altura, com apoio para braço
Cadeira giratória

4654 16419

Cadeira giratória estofada em tecido na cor verde, regulagem de altura, com apoio para braço
Cadeira giratória

4655 16419

Cadeira giratória estofada em tecido na cor verde, regulagem de altura, com apoio para braço
Cadeira giratória

4656 16419

Cadeira giratória estofada em tecido na cor verde, regulagem de altura, com apoio para braço
Cadeira giratória

4657 16419

Cadeira giratória estofada em tecido na cor verde, regulagem de altura, com apoio para braço
Cadeira giratória

4658 16419

Cadeira giratória estofada em tecido na cor verde, regulagem de altura, com apoio para braço
Cadeira giratória

4659 16419

Cadeira giratória estofada em tecido na cor verde, regulagem de altura, com apoio para braço
Cadeira giratória

4660 16419

Cadeira giratória estofada em tecido na cor verde, regulagem de altura, com apoio para braço
Cadeira giratória

4661 16419



Cadeira giratória estofada em tecido na cor verde, regulagem de altura, com apoio para braço
Cadeira giratória

4662 16419

Cadeira giratória estofada em tecido na cor verde, regulagem de altura, com apoio para braço
Cadeira giratória

4663 16419

Cadeira giratória estofada em tecido na cor verde, regulagem de altura, com apoio para braço
Cadeira giratória

4664 16419

Cadeira giratória estofada em tecido na cor verde, regulagem de altura, com apoio para braço
Cadeira giratória

4665 16419

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira giratória estofada em tecido na cor verde, regulagem de altura, com apoio para braço
Cadeira giratória

4666 16419

Cadeira giratória estofada em tecido na cor verde, regulagem de altura, com apoio para braço
Cadeira giratória

4667 16419

Cadeira giratória estofada em tecido na cor verde, regulagem de altura, com apoio para braço
Cadeira giratória

4668 16419

Cadeira giratória estofada em tecido na cor verde, regulagem de altura, com apoio para braço
Cadeira giratória

4669 16419

Cadeira giratória estofada em tecido na cor verde, regulagem de altura, com apoio para braço
Cadeira giratória

4670 16419

Cadeira giratória estofada em tecido na cor verde, regulagem de altura, com apoio para braço



PROJETOR
4680 9301

01 projetor epson SVGA+TELA PROJ.
CADEIRA

4761 4436

CADEIRA GIRATORIA, ESTOFADA EM TECIDO E COM ENCOSTO PARA BRAÇOS.
Cadeira giratória

4772 3621

Cadeira giratória, com rodízios, estofada em corvim preta. Cavaletti.
Arquivo de aço (Procon)

4777 3620

Arquivo de aço 4 gavetas, com chave,
Cadeira (Procon)

4778 12280

Cadeira executiva , estofada, revestida em tecido na cor azul, com regulagem de altura, encosto para os braços.
Mesa

4781 3651

Mesa oval, branca, bordas pvc preto, 1,00 x 2,00 m
ARQUIVO DE ACO (Procon)

4782 14659

ARQUIVO EM METAL CINZA, COM QUATRO GAVETAS, COM PUXADOR DE METAL. MEDIDAS 0,46x1,33x0,63 M

Nome
Incorporação Plaqueta

Aparelho de fax
4785 13195

APARELHO DE FAX PANASONIC KX-FT-931 MACIMPORT, n/s: 6kawao619952
Gaveteiro com rodízios (Procon)

4787 12280

Gaveteiro em fórmica, com 3 gavetas com chave, com rodizio, puxador de plástico.
CADEIRA



4791 4808

CADEIRA ESTOFADA NA COR AZUL, COM PES EM METAL PRETO.
CADEIRA

4792 4808

CADEIRA ESTOFADA NA COR AZUL, COM PES EM METAL PRETO.
MESA

4796 4808

MESA NA COR CINZA, COM PES EM METAL EM CINZA, COM PROTEÇÃO PARA PERNAS.
CADEIRA GIRATORIA, NF 9649

4797 17504

CADEIRA GIRATÓRIA, COM RODIZIOS, ESTOFADA EM TECIDO AZUL, PÉS EM METAL PRETA
Arquivo de aço

4832 22646

Arquivo de aço na cor cinza, 4 gavetas com chave.
Balcão

4843 9453

Balcão de madeira vernizado, 3 potas,3 gavetas, com puxador de madeira, 1,05x0,50 m.
Armário ALTO

4845 1940

Armário branco em MDF, 4 prateleiras, 2 portas com chave, 1,50x0,48x0,90 m.
Mesa

4846 4456

Mesa de madeira com 3 gavetas com chave, base de metal, 1,25x0,60 m.
Cadeira

4849 7657

Cadeira em corvim na cor branca, base com rodinhas.
Longarina

4856 13719

Longarina estofado em corvim na cor preto, com pés de metal.
Autoclave

4860 13675



Nome
Incorporação Plaqueta

Autoclave Bio 21, na cor branco, n/s: 300775.
Monitor de vídeo

4907 7696

Monitor de vídeo Philips, preto, LCD, modelo 170CW8FBJ/78, 17 polegadas, n/s: Fx500814053540
Gabinete

4908 7696

Gabinete para microcomputador,  preto, drive cd e disquete LG, Processador Intel Core 2 Duo E4600, hd 250 gb, 1 gb de ram.

Freezer
4924 5287

Freezer General Icy, 2 tampas, branco, 440 L.
Cadeira giratória

4935 16346

Cadeira giratória, digitador,
QUADRO DE GIZ

5098 10702

QUADRO NEGRO DE GIZ, COM BORDAS EM MADEIRA, NA COR VERDE.
QUADRO NEGRO

5099 10702

COM BORDAS EM MADEIRA, NA COR VERDE.  TAMANHO: 3,10 X 1,26 M
MESA CPD

5101 13386

MESA CPD, COR GELO, COM DUAS GAVETAS, COM SUPORTE PARA CPU E PARA TECLADO FIXO. TAMANHO 1,20 X 0,67.
MESA CPD

5102 13386

MESA CPD, COR GELO, COM DUAS GAVETAS, COM SUPORTE PARA CPU E PARA TECLADO FIXO. TAMANHO 1,20 X 0,67.
Impressora

5108 10426

01 impressora deskjet HP 3940.
Monitor de vídeo

5109 5217

Monitor de vídeo Sansung 17", preto/prata, n/s: HA17HXHQ300641E.
Gabinete para microcomputador

5110 5217

Gabinete para microcomputador, padrão ATX, Intel Core 2 duo, preto/prata.
Cadeira giratória



5114 1758

Cadeira estofada em tecido preto, com rodízio, marca Cavaletti.

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira giratória
5115 1758

Cadeira estofada em tecido preto, com rodízio, marca Cavaletti.
Cadeira giratória

5116 1758

Cadeira estofada em tecido preto, com rodízio, marca Cavaletti.
Estante de aço

5120 2589

Estante de aço com 5 prateleiras, simples, reforçada.0,92 x 2,02 x 0,46 m
Estante de aço

5121 2589

Estante de aço com 5 prateleiras, simples, reforçada.0,92 x 2,02 x 0,46 m
Estante de aço

5122 2589

Estante de aço com 5 prateleiras, simples, reforçada.0,92 x 2,02 x 0,46 m
Estante de aço

5123 2589

Estante de aço com 5 prateleiras, simples, reforçada.0,92 x 2,02 x 0,46 m
Cadeira

5128 1848

Cadeira estofada em tecido preto, base de metal
Cadeira

5129 1848

Cadeira estofada em tecido preto, base de metal.
Cadeira

5130 1848



Cadeira estofada em tecido preto, base de metal
Cadeira

5131 1848

Cadeira estofada em tecido preto, base de metal
Cadeira

5132 1848

Cadeira estofada em tecido preto, base de metal
Cadeira

5133 1848

Cadeira estofada em tecido preto, base de metal
Cadeira

5134 1848

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira estofada em tecido preto, base de metal
Cadeira

5135 1848

Cadeira estofada em tecido preto, base de metal
Cadeira

5136 1848

Cadeira estofada em tecido preto, base de metal
Cadeira

5137 1848

Cadeira estofada em tecido preto, base de metal
Cadeira

5138 1848

Cadeira estofada em tecido preto, base de metal
Cadeira

5139 1848

Cadeira estofada em tecido preto, base de metal



Cadeira
5140 1848

Cadeira estofada em tecido preto, base de metal
Cadeira

5141 1848

Cadeira estofada em tecido preto, base de metal
Cadeira

5142 1848

Cadeira estofada em tecido preto, base de metal
Cadeira

5143 1848

Cadeira estofada em tecido preto, base de metal
Cadeira

5144 1848

Cadeira estofada em tecido preto, base de metal
Cadeira

5145 1848

Cadeira estofada em tecido preto, base de metal
Cadeira

5146 1848

Cadeira estofada em tecido preto, base de metal

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira
5147 1848

Cadeira estofada em tecido preto, base de metal
Cadeira

5148 1848

Cadeira estofada em tecido preto, base de metal
Cadeira



5149 1848

Cadeira estofada em tecido preto, base de metal
Cadeira

5150 1848

Cadeira estofada em tecido preto, base de metal
Cadeira

5151 1848

Cadeira estofada em tecido preto, base de metal
Cadeira

5152 1848

Cadeira estofada em tecido preto, base de metal
Cadeira

5153 1848

Cadeira estofada em tecido preto, base de metal
Cadeira

5154 1848

Cadeira estofada em tecido preto, base de metal
Cadeira

5155 1848

Cadeira estofada em tecido preto, base de metal
Cadeira

5156 7669

Cadeira estofada em tecido preto, base de metal
Cadeira

5157 7669

Cadeira estofada em tecido preto, base de metal
Cadeira

5158 7669

Cadeira estofada em tecido preto, base de metal
Cadeira

5159 7669



Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira estofada em tecido preto, base de metal
Cadeira

5160 7669

Cadeira estofada em tecido preto, base de metal
Cadeira

5161 7669

Cadeira estofada em tecido preto, base de metal
Cadeira

5162 7669

Cadeira estofada em tecido preto, base de metal
Cadeira

5163 7669

Cadeira estofada em tecido preto, base de metal
Cadeira

5164 7669

Cadeira estofada em tecido preto, base de metal
Cadeira

5165 7669

Cadeira estofada em tecido preto, base de metal
Cadeira

5166 7669

Cadeira estofada em tecido preto, base de metal
Cadeira

5167 7669

Cadeira estofada em tecido preto, base de metal
Cadeira

5168 7669

Cadeira estofada em tecido preto, base de metal
Cadeira

5169 7669

Cadeira estofada em tecido preto, base de metal
Cadeira

5170 7669

Cadeira estofada em tecido preto, base de metal
TRATOR AGRICOLA (Nova Concórdia)

5174 12866



1 trator agricola de rodas new holland TL75e, azul, ano 2002, nf 205702.

Nome
Incorporação Plaqueta

Plaina agricola - Nova Concórdia
5175 16125

01 plaina agricola pca-600 marca: marxhesan/tatu, serie 03024 Pt n°5175, 01 garfo eag-600 serie 0597500 P n° 7976, 01 concha dianteira pac-600 serie 

0502162 Pt n°5175, nf 235.

Carroça (Linha Calegari)
5176 9963

Carroça de pneu, tração animal
Pulverizador (Linha Calegari)

5178 10153

Pulverizador tração animal novo,  capacidade 200 litros, pneus recapados, filtro de linha, 07 metros de barras com bicos e filtros dos bicos, eixo de 

opções de abertura.

EMPENHOS: 10152 E 10153 DE 03/09/2008.
Grade de disco ( Linha calegari)

5180 10772

Grade de disco de tração animal.
Distribuidor de Uréia (Linha Thomé)

5181 10936

Distribuidor de Uréia rotax 600 MD marca Reprac
Colhedora de Forragem (Linha liston)

5182 6845

Colhedora de forragem Pecus 9000, Nogueira



Trator traçado (Linha Liston)
5183 5190

Trator traçado New Holland TL80 azul, chassi: 286206, série: ST1550
Colhedora de forragem (Linha Liston)

5184 6338

Colhedora de forragem marca JF modelo JF 92 Z6 com comando manual, caixa de transmissão, ano de fabricação e modelo 2008,série 2257AGAI

Roçadeira tratorizada ( Linha Vandresen)
5187 10935

Roçadeira tratorizada marca Lavrale.

Nome
Incorporação Plaqueta

Distribuidor de calcário e adubo orgânico (Linha Cerne)
5190 9340

Distribuidor de adubos organico IPacol modelo: dse 5.0rt

Grade de disco ( Linha Guanabara)
5192 10772

Grade de disco de tração animal.
Distribuidor de uréia (Rio do Mato/Grupo presente)

5193 10936

Distribuidor de Uréia rotax 600 MD marca Reprac
1 BATEDOR DE MELADO, NF 1208 (DIVISOR)

5196 10564

1 BATEDOR DE MELADO, NF 1208, C -10,CT-100, marca Crestani
CALCALHADEIRA, NF 000709

5197 19595

CALCALHADEIRA PARA  DISTRIBUIÇÃO DE CALCARIO



Grade de disco tração animal (Rio Pedreirinho)
5198 10772

Grade de disco de tração animal.
Distribuidor Rio Pedreirinho

5200 10152

Distribuidor de adubo e calcário novo, capacidade mínima de 05 toneladas, eixo tanden, pneus novos, esteira de travessas, duplo disco para 

distribuição.

EMPENHOS: 10152 E 10153 DE 03/09/2008.
ARMARIO ESTANTE C/SUPORTE

5204 18544

ARMARIO ESTANTE COM SUPORTE PARA TV DE 29'' E VIDEO, COM DUAS PRATELEIRAS, SUSPENSO, COR BRANCO EM MADEIRA E COM SUPORTE PARA 

METAL.
Balcão branco com azul, 0,40x0,50x0,90 m

5205 16832

BALCAO, NF 148
Longarina (Agendamento)

5218 3641

Longarina com 3 lugares, estofado em corvim, na cor preta, com pés de metal.

Nome
Incorporação Plaqueta

Longarina (Agendamento)
5219 3641

Longarina com 3 lugares, estofado em corvim, na cor preta,  com pés de metal.
BEBEDOURO DE PRESSAO

5253 1593



REFRIGERADOR NATUGEL, EM INOX, COM 127V, COM DUAS TORNEIRAS.
CÂMERA DE SEGURANÇA

5256 17372

CÂMERA ADL/CCD PROFISSIONAL COLOR 1/3 LENTE 8MM, FIXA, INFRAVERMELHO, 25 LEDS REDUÇÃO, 380 LINHAS, ILUMINAÇÃO "OLUX", AUTO-IRIS, 

PARA DISTÂNCIA 20 MT.
CÂMERA DE SEGURANÇA

5257 17372

CÂMERA ADL/CCD PROFISSIONAL COLOR 1/3 LENTE 8MM, FIXA, INFRAVERMELHO, 25 LEDS REDUÇÃO, 380 LINHAS, ILUMINAÇÃO "OLUX", AUTO-IRIS, 

PARA DISTÂNCIA 20 MT.
CÂMERA DE SEGURANÇA

5258 17372

CÂMERA ADL/CCD PROFISSIONAL COLOR 1/3 LENTE 8MM, FIXA, INFRAVERMELHO, 25 LEDS REDUÇÃO, 380 LINHAS, ILUMINAÇÃO "OLUX", AUTO-IRIS, 

PARA DISTÂNCIA 20 MT.
CÂMERA DE SEGURANÇA

5259 17372

CÂMERA ADL/CCD PROFISSIONAL COLOR 1/3 LENTE 8MM, FIXA, INFRAVERMELHO, 25 LEDS REDUÇÃO, 380 LINHAS, ILUMINAÇÃO "OLUX", AUTO-IRIS, 

PARA DISTÂNCIA 20 MT.
CÂMERA DE SEGURANÇA

5260 17372

CÂMERA ADL/CCD PROFISSIONAL COLOR 1/3 LENTE 8MM, FIXA, INFRAVERMELHO, 25 LEDS REDUÇÃO, 380 LINHAS, ILUMINAÇÃO "OLUX", AUTO-IRIS, 

PARA DISTÂNCIA 20 MT.
CÂMERA DE SEGURANÇA

5261 17372

CÂMERA ADL/CCD PROFISSIONAL COLOR 1/3 LENTE 8MM, FIXA, INFRAVERMELHO, 25 LEDS REDUÇÃO, 380 LINHAS, ILUMINAÇÃO "OLUX", AUTO-IRIS, 

PARA DISTÂNCIA 20 MT.
CÂMERA DE SEGURANÇA

5262 17372

CÂMERA ADL/CCD PROFISSIONAL COLOR 1/3 LENTE 8MM, FIXA, INFRAVERMELHO, 25 LEDS REDUÇÃO, 380 LINHAS, ILUMINAÇÃO "OLUX", AUTO-IRIS, 

PARA DISTÂNCIA 20 MT.
CÂMERA DE SEGURANÇA

5263 17372

CÂMERA ADL/CCD PROFISSIONAL COLOR 1/3 LENTE 8MM, FIXA, INFRAVERMELHO, 25 LEDS REDUÇÃO, 380 LINHAS, ILUMINAÇÃO "OLUX", AUTO-IRIS, 

PARA DISTÂNCIA 20 MT.
CÂMERA DE SEGURANÇA

5264 17372

CÂMERA ADL/CCD PROFISSIONAL COLOR 1/3 LENTE 8MM, FIXA, INFRAVERMELHO, 25 LEDS REDUÇÃO, 380 LINHAS, ILUMINAÇÃO "OLUX", AUTO-IRIS, 

PARA DISTÂNCIA 20 MT.
CÂMERA DE SEGURANÇA

5265 17372



CÂMERA ADL/CCD PROFISSIONAL COLOR 1/3 LENTE 8MM, FIXA, INFRAVERMELHO, 25 LEDS REDUÇÃO, 380 LINHAS, ILUMINAÇÃO "OLUX", AUTO-IRIS, 

PARA DISTÂNCIA 20 MT.
CÂMERA DE SEGURANÇA

5266 17372

Nome
Incorporação Plaqueta

CÂMERA ADL/CCD PROFISSIONAL COLOR 1/3 LENTE 8MM, FIXA, INFRAVERMELHO, 25 LEDS REDUÇÃO, 380 LINHAS, ILUMINAÇÃO "OLUX", AUTO-IRIS, 

PARA DISTÂNCIA 20 MT.
CÂMERA DE SEGURANÇA

5267 17372

CÂMERA ADL/CCD PROFISSIONAL COLOR 1/3 LENTE 8MM, FIXA, INFRAVERMELHO, 25 LEDS REDUÇÃO, 380 LINHAS, ILUMINAÇÃO "OLUX", AUTO-IRIS, 

PARA DISTÂNCIA 20 MT.
CÂMERA DE SEGURANÇA

5268 17372

CÂMERA ADL/CCD PROFISSIONAL COLOR 1/3 LENTE 8MM, FIXA, INFRAVERMELHO, 25 LEDS REDUÇÃO, 380 LINHAS, ILUMINAÇÃO "OLUX", AUTO-IRIS, 

PARA DISTÂNCIA 20 MT.
CÂMERA DE SEGURANÇA

5269 17372

CÂMERA ADL/CCD PROFISSIONAL COLOR 1/3 LENTE 8MM, FIXA, INFRAVERMELHO, 25 LEDS REDUÇÃO, 380 LINHAS, ILUMINAÇÃO "OLUX", AUTO-IRIS, 

PARA DISTÂNCIA 20 MT.
CÂMERA DE SEGURANÇA

5270 17372

CÂMERA ADL/CCD PROFISSIONAL COLOR 1/3 LENTE 8MM, FIXA, INFRAVERMELHO, 25 LEDS REDUÇÃO, 380 LINHAS, ILUMINAÇÃO "OLUX", AUTO-IRIS, 

PARA DISTÂNCIA 20 MT.
CÂMERA DE SEGURANÇA

5271 17372

CÂMERA ADL/CCD PROFISSIONAL COLOR 1/3 LENTE 8MM, FIXA, INFRAVERMELHO, 25 LEDS REDUÇÃO, 380 LINHAS, ILUMINAÇÃO "OLUX", AUTO-IRIS, 

PARA DISTÂNCIA 20 MT.
CAIXA DE ACRÍLICO

5272 5426



01 ARQUIVO EM ACRILICO CRISTAL 4,75X3,10X3,10X2,30MM COM TAMPA.( ESTÁ SEM A TAMPA)
Mesa em fórmica na cor branca, base de metal, 1,20x0,60 m.

5273 1090

MESA IMP TIPO UNICO, NF 4210
Mesa (Urbanismo)

5274 12456

Mesa em mdp computador, branca c/ suporte p/cpu.
Veículo Caminhão Agrale Placa LYX-1325 (Comodato Assoc. Catadores de Papel)

5279

Veículo Caminhão Agrale 7500 TDX, Placa LYX-1325, semi novo, ano 1997, branco, chassi 9BYC16H2SVC000181, Renavam 679285628.

***Empenhos: 4510, 4511 e 4512.
Rolo Compactador Cat CS533 E-02

5280 2671

Compactador de solos vibratório, novo, marca Caterpillar, modelo CS533 E-02, motor a diesel. Direção hidráulica.
Secador de cereais (Garagem)

5283 10936

Secador de cerais, capacidade de 70 sacas.
Trator agricola (Barra bonita)

5284 13063

Nome
Incorporação Plaqueta

Trator agricola de rodas, new holland, chassi Z9CB57039, motor NR B1S45660, pneu dianteiro pirelli 14.9x24, pirelli TM95, pneus 

traseiros18.4x34,comando simples, pesos dianteiros e traseiros.

Trator agricola (Rio Guarapuava)
5285

Trator agricola, new holland, chassi Z9CB56765, motor NR B1S455553, pneu dianteiro 14.9x24 firestone sat 23, pneus traseiro 14.4x24, ggodyear dtii 

eixo 058906, comando simples, peso dianteiro e traseiro.



Empelhos numero 13064 / 13065.
Valetadeira Rotativa

5286 14683

Valetadeira rotativa para acionamento por tomada de pot. com modelador direcional , marca AGRIMEC, limitador de toque e cardan revestido com 

largura de trabalho de 19cm, com capacidade de profundidade de 55cm, com enxadas de aço.
Colhedora de forragem (VILA LOBOS,VOLTA GRANDE,VARGEM ALEGRE)

5287 14613

Colhedora de forragem, JF 92 Z10
Veículo Palio Weekend  ASJ-1043

5288 2387

Veículo Palio Weekend ELX 1.4, ano/mod 2010, flex, 4 portas, branco, direção hidráulica, vidro elétrico, alarme original, ar condicionado, farol de 

neblina, pneu aro 14, tanque de combustível 51 litros, chassi 9BD17301MA4316926, placa ASJ-1043.

Veículo Palio Weekend  ASI-0574
5289 1839

Veículo Palio Weekend ELX 1.4, ano/mod 2010, flex, 4 portas, branco, direção hidráulica, vidro elétrico, alarme original, ar condicionado, farol de 

neblina, pneu aro 14, tanque de combustível 51 litros, chassi 9BD17301MA4315716, placa ASI-0574.

Veículo Palio ASI-0689
5290 1913

Veículo Palio ELX 1.4, ano/mod 2010, flex, 4 portas, branco, direção hidráulica, vidro elétrico, trava elétrica alarme original, pneus aro 14, tanque de 

combustível 48 litros, com limpador, lavador e desembaçador de vidro traseiro, chassi 9BD119707C108480

Veículo Strada ASI-0433
5291 1783

Veículo Strada Fire Flex 1.4, cabine simples, duas portas, caçamba aberta, ano/mod 2010, direção hidráulica, branca, pneu aro 14, chassi 

9BD27803MA7237595, placa ASI-0433
Veículo Caminhão Placas ASN-9587, caçamba plaqueta 7684.

5292 3522

Caminhão Ford/Cargo 2628e, chassi 9BFZCEEX1ABB50604, cor branco diamante, a diesel,  nº motor: 36168292, ano/mod: 2010/2010, placas ASN-9587.

Colhedora de forragem (Barra Bonita)
5293 2051

Colhedora de forragem, CREMASCO, modelo: Custom 950-C II, série 3197, nova em linha, corte 02/41 mm, com até 24 tipos de corte, c/ acionamento do 

rotor através de cx. de transmissão c/ 4 rolos rec. disco corte alta liga, c/ cardan p/ acoplamento no trator

Veículo Caminhão Placas ASO-0263, caçamba plaqueta 7683.



5294 3522

Caminhão Ford/Cargo 2628e, chassi 9BFZCEEX0ABB48780, cor branco diamante, a diesel,  nº motor: 36167466, ano/mod: 2010/2010, placas ASO-0263.

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira
5297 8994

01 cadeira giratória c/braço.

* Junta Militar
MAQUINA DE ESCREVER

5323 10344

MARCA OLIVETTI LINEA 98, COR CINZA
Freezer

5352 5287

Freezer General Icy, 2 portas, branco, 440 L.
Ventilador

5358 10343

Ventilador de parede, marca Tron.
Batedeira

5362 10395

Batedeira planetária completa com cinco velocidades, com disco de regulagem de altura, com dispositivo ajustável giratório, com ventosdas para 

fixação, com alimentador especial, com cordão elétrico embutível, com cilindro eletrico, em chapa de aço pintada

8 mm, com tijela, na cor branca.
MARCA: Arno
Cor predominante: branca, com detalhe bege.
Berço

5371 11752

Berço em madeira, com  colchão, c/ lados brancos. 130x60x10



Berço
5372 11752

Berço em madeira, com  colchão, c/ lados brancos. 130x60x10
Berço

5373 11752

Berço em madeira, com  colchão, c/ lados brancos. 130x60x10
Berço

5374 11752

Berço em madeira, com  colchão, c/ lados brancos. 130x60x10
Berço

5375 11752

Berço em madeira, com  colchão, c/ lados brancos. 130x60x10
Berço

5376 11752

Berço em madeira, com  colchão, c/ lados brancos. 130x60x10

Nome
Incorporação Plaqueta

Berço
5377 11752

Berço em madeira, com  colchão, c/ lados brancos. 130x60x10
Berço

5378 11752

Berço em madeira, com  colchão, c/ lados brancos. 130x60x10
Armário de aço

5389 16528

Armário de aço Movag, 2 portas, com chave, com puxador cinza, 4 prateleiras, cinza. 0,75 x 1,74 x 0,33 m
Ventilador

5395 10343

Ventilador de parede, marca Tron.
VEICULO FIAT UNO MILLE AKE-0569 (Casa Mais Vida - Comodato) ***



5401 4025

Um veiculo fiat uno mille fire, 2 portas, cor branco, 05 passageiros, ano e modelo 2002, c/jogo de tapetes e protecao p/motor, chassi n. 

9bd15802524376418, nf 269313 e 39467, Placa  AKE-0569.
Veiculo Fiat Uno Mille APX-8539

5402 3418

01 automóvel uno mille fire flex 2 portas, branco banchisa, total flex, chassi 9bd15802786078174, renavan 102627, ano e modelo 2008, APX-8539

VEICULO FIAT UNO MILLE AJO-6220 ***
5403 14489

1 veiculo fiat uno mille smart, a gasolina, ano de fabricacao 2000, modelo 2001, cor branco banchisa, chassi 9bd15808814199680, nf 32410.

VEICULO CELTA LIFE AMZ-5455
5404 14561

01 veiculo celta life 1.0 flw GM, cor branca mahler, ano fabricacao 2005, modelo 2006, chassi n. 9BGR48906G114629, gasolina/alcool, 5 passageiros, 

renavan, 86.2023181 nf 66940. Placa - AMZ-5455.
VEICULO CELTA AKV-8469 *** (CRAS Norte)

5406 5278

1 veiculo celta 2 portas novo, fab e mod 2003, a gasolina, cor branco malher, chassi 9bgrd08x03g191220, renavan. 80.267887-4, nf 51857 Placa - AKV - 

8469
VEICULO CELTA LIFE AMZ-4244

5408 14562

01 veiculo celta life 1.0 flw GM, cor branca mahler, ano fabricacao 2005, modelo 2006, chassi n. 9BGRZ48906G114859, gasolina/alcool, 5 passageiros, 

renavan 86.1825209, nf 66906. Placa - AMZ-4244.
VEICULO FIAT UNO MILLE AKD-3860

5409 3421

Um veiculo fiat uno mille fire 2p, 5 passageiros, cor branco banchisa, chassi 9bd15802524368346, nf 260135, Placa AKD-3860

* Empenhado em 2002, incorporado em 2003.
VEICULO GOL AQB-7223 ***

5411 4982

01 automóvel gol volkswagen branco cristal 1.0 novo, ano/mod 2008, motor 71 hp total flex, chassi 9bwca05w58p104709, renavam 96.616998-0ano e 

modelo 2008, placa AQB - 7223



Nome
Incorporação Plaqueta

VEICULO CORSA WIND AHK-4701
5414

Corsa Wind SP/60CV, gasolina, branco, ano 1997/1998, 2 portas,NF14277, AHK-4701
Veiculo Fiat Uno Mille  APX-8528

5415 3417

01 automóvel uno mille fire flex 2 portas, branco banchisa,  total flex, chassi 9bd15802786107116, renavan 102627, ano e modelo 2008, APX-8528

Veículo GOL ANR-3249 ***
5417 7863

01 automóvel novo marca Volkswagen Gol 1.0, alcool e gasolina, chassi 9BWCA05W66T138131, fab e mod 2006, cor branco glacial, ANR-3249

VEICULO UNO MILLE IDY-8025 ***
5419 13539

veiculo usado marca fiat modelo uno mille, ano 1996, a gasolina, branco, chassi 9bd146067s5611237, nf 62591, IDY-8025

VEICULO KOMBI AKA-3028
5423 9394

1 veiculo novo volkswagen kombi, ano e modelo 2001, cor branco geada, chassi 9bwgb07x51p019816,  renavan. 76.388732-3, nf 30910.

PLACA - AKA - 3028
VEICULO ONIBUS HOM-2190

5426 7192

1 onibus mercedes benz, 0371rs, cat rodoviario, ano/mod 1990, placa hom 2190, chassi 9bm364287lc065920, nf 0012, HOM-2190

Veículo PALIO ANM-5214
5428 2308

01 automóvel novo marca Fiat, modelo 17302350-Palio Weekend ELX Flex, alcool e gasolina, 5 passageiros, chassi 9BD17301A64150186, fab 2005, cor 

branco banchisa, mod 2006, ANM-5214
VEICULO FIAT UNO MILLE ALU-8355

5429 9581

01 automovel novo marca fiat modelo 1580250-uno mille fire 2 portas, 55 hp, gasolina, chassi 9BD15802544584385, modelo e ano de fabricacao 2004, 

cor branco, nf 49017, Placa  ALU-8355
VEICULO KOMBI AKU-0871

5430 3039



1 veiculo wolksvagen kombi motor 61hp, a gasolina, chassi 9bwg07x03p011609,  RENAVAM 80.011791-3, mod e fab 2003, cor branco cristal, nf 43999.

PLACA - AKU - 0871.
Veículo CAMINHONETE AON-0498 (* Empenhos 3277 - 3279)

5431

UM VEICULO UTILITARIO, COM DUAS PORTAS, CACAMBA ABERTA, ZERO KM, ANO 2007, MODELO FIAT STRADA FIRE CS 2007, BICOMBUSTIVEL, COM 

MOTOR DE NO MINIMO 80 CV, COR BRANCA,CHASSI 9BD27803A72556471, AON-0498
VEICULO FIAT UNO MILLE AKD-3858

5432 2483

Um veiculo fiat uno fire 2p, 05 passageiros, cor branca, chassi 9bd15802524366029, a gasolina, com jogo de tapetes e protetor de motor,ano 2002, 

Placa AKD-3858
VEICULO PALIO YOUNG AJO-6213

5433 14419

1 veiculo fiat palio young, a gasolina, ano fabricacao 2000, modelo 2001, cor branco banchisa, chassi 9bd17834612221513, nf 32409 Placa AJO-6213.

Nome
Incorporação Plaqueta

Veiculo kombi APN-7839
5434 17932

01 veículo kombi novo, motor 80 hp total flex, branco cristal, ano fab/2007 modelo/2008, chassi 9BWGF07X18P011372 e renavam 40940204, PLACA - 

APN - 7839.
VEICULO UNO MILLE AQH-2133

5436 7396

01 automóvel novo fiat uno mille fire flex, 04 portas, cor branco banchisa, fab/mod 2008/2008, chassi 9BD15822786151482, AQH-2133.

VEICULO KOMBI AKA-3036
5437 9393

1 veiculo novo volkswagen kombi, ano e modelo 2001, cor branco geada, chassi 9bwgb07x71p012379, nf 30911, renavan - 76388595-9.

Placa - AKA - 3036.



VEICULO PALIO AIN-2281
5438 4276

1 automovel novo, marca fiat, modelo palio ex, 2 portas, a gasolina, ano fab 1998, mod 1999, cor branca, chassi 8af178096w4099685, nf 24030, AIN-

2281
VEICULO FIAT UNO MILLE AKE-0548

5440 4024

Um veiculo fiat uno mille fire, ano e modelo 2002, cor branco, a gasolina, chassi 9bd15802524376534, con protecao p/motor, jogo de tapetes, nf 39466 

e 269315.
VEICULO CAMINHAO AIJ-9458

5441

VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ L 1113 AIJ-9458, A DIESEL BRANCO ANO MODELO 1976, CHASSI 34404112306941.
VEICULO CAMINHAO C. FECHADA AHB-4190

5442

Caminhao c. fechada ford-14000hd, na cor branca, a diesel, ano/modelo 1997, chassi 9bfxtnszvdb33517, placa AHB-4190.
Veículo Uno Mille AOK-6753 (SINDICATO RURAL)

5443

01 veiculo novo, marca FIAT, modelo Uno Mille Fire, Flex, 4 portas, ano 2006/modelo 2007, cor branco banchisa, motor 1,0, 8 valvulas, 66hp, chassi 

9BD15822774921487, AOK-6753
VEICULO FIAT STRADA AKE-0557

5444 4027

Um veiculo fiat strada working, 2 passageiros, cor branco, ano e modelo 2002, chassi n. 9bd27801222808832, renavan 77.922937-1, nf 272730.

PLACA - AKE - 0557
VEICULO STRADA FIRE AKV-8681

5445 5507

1 veiculo fiat strada fire, a gasolina, cor branco banchisa, chassi 9bd27801032380512, renavan 80.268440-8,  nf 44467.
PLACA - AKV - 8681
Pa carregadeira Cat 938G-01

5446 13952

01 pa carregadeira de rodas marca caterpillar Cat 938G-01, modelo 938gcom motor cat serie cat0938gvrtb01471, equipada, nf 1829.

VEICULO CAMIONETE CABINE. ABERTA AGK-2698
5449

Camionete cabine aberta, marca gm chevrolet a-10, na cor branca, a alcool, chassi 9bg5144ndfc009614, placa AGK-2698, ANO/MODELO 1985



Nome
Incorporação Plaqueta

VEICULO CAMINHAO BASCULANTE AIJ-7978
5450

Caminhao basculante ford-13000, na cor branca, a diesel, ano/modelo 1986, chassi La7sgm36935, placa AIJ-7978.
VEICULO CAMINHAO BASCULANTE ABO-6194

5451

VEICULO CAMINHAO BASCULANTE ABO-6194, A DIESEL, BRANCO, CHASSI 9BWXT14MXLCB24751, ANO MODELO 1990
CAMINHAO BASCULANTE AIH-1013

5452 584

Caminhao Basculante VW/14.150, diesel, branco,ano 1998, chassi 9bwxtaez6wrb08588, AIH-1013
CAMINHAO BASCULANTE AJZ-3585 ***

5453 7896

1 caminhao novo marca volkswagen, modelo 15180, a diesel, branco geada, ano fab 2001, chassi 9bwne72s71r109332, com cacamba basculante, nf 

10958 PLACA AJZ-3585.
VEICULO CAMIONETA PICK-UP AIC-6351

5454

camioneta pick-up toyota bandeirante ref t3-177, chassi 9br0j0080j1000462, nf 6694, AIC-6351. Renavam: 52238989-9
Retroescavadeira New Holland LB90

5455 2637

retroescavadeira LB90 4x4 toldo, New Holland, amarela, diesel, chassis N8AH13157 motor 36027351, série 02081312
Camionete AEQ-8792 (Comodato Assoc. Catadores de Papel)

5457 926

01 camionete volkswagem toco modelo V 7.90, ano/mod 1993/1994, cor branco, a diesel, renavam 621409928, chassi 9BWLTH735PDB37241 e placa 

AEQ-8792.
Pa Carregadeira Cat 938G-02

5458 4421

01 pá carregadeira de rodas, marca caterpillar Cat 938G-02, modelo 938G série RTB00461, usada.
Trator de Esteira Cat D6D

5459

Trator de esteiras marca Caterpillar D6D Série 36C00743, ano 1986
CAMINHAO BASCULANTE AIH-0553

5460 584

Caminhao Basculante VW/14.150, diesel, ano 1998, branco, chassi 9bwxtaez9wrb08598, AIH-0553



VEICULO CAMINHAO BASCULANTE AIJ-8335
5461

Caminhao basculante ford-14000, na cor branca, a diesel, ano/modelo1987, chassi 9bfxxxlm4hdb63197, placa AIJ-8335.
Motoniveladora Cat 120H

5463 7877

motoniveladora cat 120H serie 5fm01229 motor 98z27956 com todos os acessorios, nf 9636.

Nome
Incorporação Plaqueta

Rolo Compactador Muller Wap 55
5465 7643

rolo compactador vibratorio autopropulsado, marca muller, mod wap-55 powerte c/motor mwm d229-4 serie 5070.89.277, nf 1488.

VEICULO CAMINHAO BASCULANTE AIK-7445
5466

Caminhao basculante ford-14000, na cor branca, a diesel, chassi 9bfxxxlm9hdb63194, placa AIK-7445 ano/modelo 1987
VEICULO CAMINHAO BASCULANTE AOQ-3012

5468 4941

01 CAMINHÃO NOVO, MARCA VOLKSWAGEN, MODELO 24-220, ANO DE FABRICAÇÃO 2007, POTÊNCIA 218CV, 06 CILINDROS, RENAVAM 33144804, 

CHASSI 9BW3782T97R712758, MOTOR 30573238, PBT 23.000 KG E CMT 35.000 KG, EQUIPADO COM CAÇAMBA

BASCULANTE NOVA, MARCA TRUCAR, CAPACIDADE DE 12 M3, SERIE SCOH110212700472, PLACA AOQ-3012.
Retroescavadeira Case 580L 4x2

5469 10516

Retroescavadeira chassi jhf0038343, diesel, mod/fab 2001, nf 11153 marca CASE,580L 4x2 série 2
Pá carregadeira

5470

Pá carregadeira Michigan modelo 55 Articulada, amarela, nº série: 4219A-536BRC, a diesel.
VEICULO CAMINHAO BASCULANTE AIK-1255

5471



Caminhao basculante ford-14000, na cor branca , a diesel, ano/modelo 1987, chassi 9bfxxxlm8md863185, placa AIK-1255.

Motoniveladora Cat 140B M11
5472

MOtoniveladora,140B M11,Série 613505
VEICULO CAMINHAO BASCULANTE ABB-3945

5475

Caminhão Basculante Ford 14000, diesel, branco, ano 1990,chassi 98fxt77m6ldb39918, ABB-3945
Pá Carregadeira Cat 924F

5476 6477

Carregadeira de roda cat 924F serie 4yno1390, motor 97z04950, nf 8996.
Trator de Esteira Komatsu D50-10

5477

Trator de Esteira,Komatsu,D50-10, Série B511A
Motoniveladora Cat 140B M09

5478

Motoniveladora,140B M9,Série 33C08327
VEICULO CAMINHAO BASCULANTE AIH-0996

5479 584

Caminhão Basculante VW/14.150, diesel, branco, ano 1998, marca volkswagen, modelo 14150, renavam 32940104, chassi 9bwxtaez2wrbo8586, AIH-

0996

Nome
Incorporação Plaqueta

Pa Carregadeira Case W 20B
5480

Pa carregadeira,Case, W20B,Série 6949047
Trator de Esteira

5481

Trator de Esteira,D507, Série 15CB1706
Motoniveladora Cat 140B M10



5482

Motoniveladora,140B M10,Série 33000654
Escavadeira Hidraulica Cat 312CL

5483

01 escavadeira hidraulica de esteiras, marca caterpilar, modelo 312CL, numero de série CBA01550, ano 2004, revisada com 4.320 horas de uso.

Caminhão tanque AKZ-1649
5484 13898

01 caminhão , usado , modelo 8-150, ano 2003, marca Volkswagen, placa AKZ-1649, chassi 9BWAD52R33R314085 para instalar tanque para 

abastecimento.
Motoniveladora

5485

Motoniveladora, 120B,M8
Veículo Caminhao Basculante AOQ-3013

5486 4941

01 CAMINHÃO NOVO, MARCA VOLKSWAGEN, MODELO 24-220, ANO DE FABRICAÇÃO 2007, POTÊNCIA 218CV, 06 CILINDROS, RENAVAM 33144804, 

CHASSI 9BW3782T07R713202, MOTOR 30573301, PBT 23.000 KG E CMT 35.000 KG, EQUIPADO COM CAÇAMBA

BASCULANTE NOVA, MARCA TRUCAR, CAPACIDADE DE 12 M3, SERIE SCOH110212700473, POR SALDO DA NOTA FISCAL Nº49927. PLACA AOQ-3013.

Veículo caminhao basculante AOQ-3015
5487 4942

01 CAMINHÃO NOVO, MARCA VOLKSWAGEN, MODELO 24-220, ANO DE FABRICAÇÃO 2007, POTÊNCIA 218CV, 06 CILINDROS, RENAVAM 33144804, 

CHASSI 9BW3782T97R712923, MOTOR 30573296, PBT 23.000 KG E CMT 35.000 KG, EQUIPADO COM CAÇAMBA

BASCULANTE NOVA, MARCA TRUCAR, CAPACIDADE DE 12 M3, SERIE SCOH110212700471. PLACA AOQ-3015.
Motoniveladora

5488

Motoniveladora,120B,M6, Série 64U5421
VEICULO CAMINHAO BASCULANTE AIJ-7738

5490

Caminhao basculante ford-13000, na cor branca, a diesel, ano/modelo 1986, chassi La7sgj31585, placa AIJ-7738.
Retroescavadeira Case 580L 4x4

5491 11398

Retroescavadeira, marca Case, modelo 580L 4X4, motor a diesel 4 cilindros de 84hp, cor amarela, chassi N6AHO2731, fabricação 2006,  motor nº 

30225250.
Motoniveladora

5492

Motoniveladora,120B, M7,Série 64U5413



Nome
Incorporação Plaqueta

Motocicleta AOU-1865
5494 8240

1 MOTOCICLETA ZERO KM SUZUKI, 125 CILINDRADAS, PARTIDA ELETRICA, SEM EMBREAGEM E COM PORTA CAPACETE, COR PRETA, ANO 2007, A 

GASOLINA, CHASSI 9CDCF47AJ7M021537, renavan 92080184-6, AOU-1865
Draga

5496

Draga Villares,PH525, Serie0800384
Rolo Compactador Cat CS533 E-01

5498

01 compactador vibratorio, marca caterpillar Cat CS533 E-01, modelo cs-533e, numero de serie CATCS533KBZE00250, motor cat serie CRS19037 com 

acessorios, nf 1416.
CAMINHAO FORD CARGO 4030 AEW-8371

5499 9032

1 caminhao usado marca ford cargo, modelo 4030, equipado c/terceiro eixo, motor cummins, a diesel, cor branca, ano fabricacao 1994, modelo 1995, 

placa aew 8371, chassi 9BFYTNJTORDB77789, nf 29220.
Armário de aço

5759 7880

Armário de aço 2 portas, 3 prateleiras, cinza. Movague
Armário kit

5780 6892

Armário (kit) 6 portas com cristaleira, 3 gavetas, branco.
FOGAO INDUSTRIAL

5781 4927

6 BOCAS, COM FORNO, PROGAS, PRETO.
CÂMERA FOTOGRAFICA

5787 17571

01 CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL 6.0 MEGA PIXEL, ZOOM ÓPTICO 3X, MEMÓRIA INTERNA DE 16 MB, COM CARTÃO DE MEMÓRIA DE 128 MG, 

GRAVAÇÃO DE VÍDEO, CABO USB, CD E MANUAL.



Armario
5809

Armario de aço cinza com 2 portas 5 prateleiras com chave
Roupeiro de aço

5819 10092

Roupeiro de aço, com 16 portas.
Freezer

5827 2997

Freezer branco Electrolux, Cooler - H400
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL

5829 5643

01 liquidificador 4 litros, metal, POLI, modelo LS-04.
Armario de aço

5833

Nome
Incorporação Plaqueta

Armario de aço, com 2 portas 5 prateleiras com chave
Armario

5834

Armario de aço, 2 portas 5 prateleiras com chave
Monitor de vídeo

5835 7696

Monitor de vídeo lcd 17",  Philips, preto, 170 CW8FBJ/78, n/s: FX500 814055772
Gabinete

5836 7696

Gabinete para microcomputador, preto, Processador Intel Core 2 duo Inside E4600, entrada USB, 0.99 GB de Ram, 250 HD.
Armario

5846

Armario de aço, 2 portas 5 prateleiras com chave
Carteira escolar



5956 4848

Carteira escolar c/ tubo 7/8 em fórmica bege/branca.
Carteira escolar

5957 4848

Carteira escolar c/ tubo 7/8 em fórmica bege/branca.
Carteira escolar

5958 4848

Carteira escolar c/ tubo 7/8 em fórmica bege/branca.
Carteira escolar

5959 4848

Carteira escolar c/ tubo 7/8 em fórmica bege/branca.
Carteira escolar

5960 4848

Carteira escolar c/ tubo 7/8 em fórmica bege/branca.
Carteira escolar

5961 4848

Carteira escolar c/ tubo 7/8 em fórmica bege/branca.
Carteira escolar

5962 4848

Carteira escolar c/ tubo 7/8 em fórmica bege/branca.
Carteira escolar

5963 4848

Carteira escolar c/ tubo 7/8 em fórmica bege/branca.

Nome
Incorporação Plaqueta

Carteira escolar
5964 4848

Carteira escolar c/ tubo 7/8 em fórmica bege/branca.
Carteira escolar

5965 4848



Carteira escolar c/ tubo 7/8 em fórmica bege/branca.
Carteira escolar

5966 4848

Carteira escolar c/ tubo 7/8 em fórmica bege/branca.
Carteira escolar

5967 4848

Carteira escolar c/ tubo 7/8 em fórmica bege/branca.
Carteira escolar

5968 4848

Carteira escolar c/ tubo 7/8 em fórmica bege/branca.
Carteira escolar

5969 4848

Carteira escolar c/ tubo 7/8 em fórmica bege/branca.
Carteira escolar

5970 4848

Carteira escolar c/ tubo 7/8 em fórmica bege/branca.
Carteira escolar

5971 4848

Carteira escolar c/ tubo 7/8 em fórmica bege/branca.
Carteira escolar

5972 4848

Carteira escolar c/ tubo 7/8 em fórmica bege/branca.
Carteira escolar

5973 4848

Carteira escolar c/ tubo 7/8 em fórmica bege/branca.
Carteira escolar

5974 4848

Carteira escolar c/ tubo 7/8 em fórmica bege/branca.
Carteira escolar

5975 4848

Carteira escolar c/ tubo 7/8 em fórmica bege/branca.
Carteira escolar

5976 4848



Nome
Incorporação Plaqueta

Carteira escolar c/ tubo 7/8 em fórmica bege/branca.
Carteira escolar

5977 4848

Carteira escolar c/ tubo 7/8 em fórmica bege/branca.
Carteira escolar

5978 4848

Carteira escolar c/ tubo 7/8 em fórmica bege/branca.
Carteira escolar

5979 4848

Carteira escolar c/ tubo 7/8 em fórmica bege/branca.
Carteira escolar

5980 4848

Carteira escolar c/ tubo 7/8 em fórmica bege/branca.
Carteira escolar

5981 4848

Carteira escolar c/ tubo 7/8 em fórmica bege/branca.
Carteira escolar

5982 4848

Carteira escolar c/ tubo 7/8 em fórmica bege/branca.
Cadeira escolar

5983 4848

Cadeira escolar c/ tubo 7/8 em fórmica bege/branca, perfil em pvc preto.
Cadeira escolar

5984 4848

Cadeira escolar c/ tubo 7/8 em fórmica bege/branca, perfil em pvc preto.
Cadeira escolar

5985 4848

Cadeira escolar c/ tubo 7/8 em fórmica bege/branca, perfil em pvc preto.
Cadeira escolar

5986 4848

Cadeira escolar c/ tubo 7/8 em fórmica bege/branca, perfil em pvc preto.
Cadeira escolar

5987 4848

Cadeira escolar c/ tubo 7/8 em fórmica bege/branca, perfil em pvc preto.



Cadeira escolar
5988 4848

Cadeira escolar c/ tubo 7/8 em fórmica bege/branca, perfil em pvc preto.

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira escolar
5989 4848

Cadeira escolar c/ tubo 7/8 em fórmica bege/branca, perfil em pvc preto.
Cadeira escolar

5991 4848

Cadeira escolar c/ tubo 7/8 em fórmica bege/branca, perfil em pvc preto.
Cadeira escolar

5992 4848

Cadeira escolar c/ tubo 7/8 em fórmica bege/branca, perfil em pvc preto.
Cadeira escolar

5993 4848

Cadeira escolar c/ tubo 7/8 em fórmica bege/branca, perfil em pvc preto.
Cadeira escolar

5994 4848

Cadeira escolar c/ tubo 7/8 em fórmica bege/branca, perfil em pvc preto.
Cadeira escolar

5995 4848

Cadeira escolar c/ tubo 7/8 em fórmica bege/branca, perfil em pvc preto.
ESTANTE DE AÇO

6001 11443

ESTANTE DE AÇO, 5 PRATELEIRAS, COM REGULAGEM, CINZA.
ESTANTE DE AÇO

6002 11443

ESTANTE DE AÇO, 5 PRATELEIRA, REGULAGEM, CINZA
Estante de aço



6013 1758

Estante de aço de biblioteca, com 5 prateleiras com regulagem de altura.
Estante de aço

6014 1758

Estante de aço de biblioteca, com 5 prateleiras com regulagem de altura.
Estante de aço

6015 1758

Estante de aço de biblioteca, com 5 prateleiras com regulagem de altura.
Estante de aço

6016 1758

Estante de aço de biblioteca, com 5 prateleiras com regulagem de altura.
Estante de aço

6017 1758

Nome
Incorporação Plaqueta

Estante de aço de biblioteca, com 5 prateleiras com regulagem de altura.
Estante de aço

6018 1758

Estante de aço de biblioteca, com 5 prateleiras com regulagem de altura.
Estante de aço

6019 1758

Estante de aço de biblioteca, com 5 prateleiras com regulagem de altura.
Estante de aço

6020 1758

Estante de aço de biblioteca, com 5 prateleiras com regulagem de altura.
Estante de aço

6021 1758

Estante de aço de biblioteca, com 5 prateleiras com regulagem de altura.
Estante de aço

6022 1758



Estante de aço de biblioteca, com 5 prateleiras com regulagem de altura.
Estante de aço

6023 1758

Estante de aço de biblioteca, com 5 prateleiras com regulagem de altura.
Estante de aço

6024 1758

Estante de aço de biblioteca, com 5 prateleiras com regulagem de altura.
Estante de aço

6025 1758

Estante de aço de biblioteca, com 5 prateleiras com regulagem de altura.
Estante de aço

6026 1758

Estante de aço de biblioteca, com 5 prateleiras com regulagem de altura.
Estante de aço

6027 1758

Estante de aço de biblioteca, com 5 prateleiras com regulagem de altura.
Estante de aço

6028 1758

Estante de aço de biblioteca, com 5 prateleiras com regulagem de altura.
Estante de aço

6029 1758

Estante de aço de biblioteca, com 5 prateleiras com regulagem de altura.

Nome
Incorporação Plaqueta

Estante de aço
6030 1758

Estante de aço de biblioteca, com 5 prateleiras com regulagem de altura.
Estante de aço

6031 1758

Estante de aço de biblioteca, com 5 prateleiras com regulagem de altura.



Estante de aço
6032 1758

Estante de aço de biblioteca, com 5 prateleiras com regulagem de altura.
Estante de aço

6033 7669

Estante de aço de biblioteca, com 5 prateleiras com regulagem de altura.
Estante de aço

6034 7669

Estante de aço de biblioteca, com 5 prateleiras com regulagem de altura.
Estante de aço

6035 7669

Estante de aço de biblioteca, com 5 prateleiras com regulagem de altura.
Estante de aço

6036 7669

Estante de aço de biblioteca, com 5 prateleiras com regulagem de altura.
Estante de aço

6037 7669

Estante de aço de biblioteca, com 5 prateleiras com regulagem de altura.
Estante de aço

6041 2589

Estante de aço com 5 prateleiras colunas reforçadas base de metal 2,02x0,92x0,46m
Balcão

6043 1757

Balcão em madeira mogno ,tampo em fórmica bege, com base de madeira 9 gavetas, 3 portas 2 prateleiras 3,00x0,60x0,50m

Mesa
6044 1757

Mesa em madeira cinza, com estrutura de madeira mogno 1,00x1,00m
Mesa

6045 1757

Mesa em madeira cinza, com estrutura de madeira mogno 1,00x1,00m
Mesa

6046 1757



Nome
Incorporação Plaqueta

Mesa em madeira cinza, com estrutura de madeira mogno 1,00x1,00m
Mesa

6047 1757

Mesa em madeira cinza, com estrutura de madeira mogno 1,00x1,00m
Mesa

6048 1757

Mesa em madeira cinza, com estrutura de madeira mogno 1,00x1,00m
Mesa

6049 1757

Mesa em madeira cinza, com estrutura de madeira mogno 1,00x1,00m
Mesa

6053 1757

Mesa em madeira compensado cinza, com estrutura em madeira mogno 2,00x1,00m
Mesa

6054 1757

Mesa em madeira compensado cinza, com estrutura em madeira mogno 2,00x1,00m
Mesa

6055 1757

Mesa em madeira compensado cinza, com estrutura em madeira mogno 2,00x1,00m
Arquivo de aço

6056 1760

Arquivo de aço com 4 gavetas, puxadores plásticos, com chave, PJ Mov.
Máquina de escrever

6057 1760

Máquina de escrever Olivetti Tenem 4 cinza.
Lavadora de roupas

6080 2997

Lavadora de roupas Mueller Super Pop, n° fab: cba04-254210/r08, branca com tampa azul.
Estante de aço

6081

Estante de aço. 5 prateleiras.
Mesa

6084

Mesa de madeira, branca. 3,00 x 0,61 m



Mesa
6085

Mesa de madeira, branca. 3,00 x 0,61 m

Nome
Incorporação Plaqueta

Banco
6086

Banco de madeira maciça, branco, grande.
Banco

6087

Banco de madeira maciça, branco, grande.
Banco

6088

Banco de madeira maciça, branco, grande.
Banco

6089

Banco de madeira maciça, branco,  com encosto para as costas.
Armário de aço

6099

Armário de aço ,  2 portas, com chave, base de metal, 3 prateleiras.
Cadeira escolar

6188 4848

Cadeira escolar c/ tubo 7/8 em fórmica bege/branca, perfil em pvc preto.
Cadeira escolar

6189 4848

Cadeira escolar c/ tubo 7/8 em fórmica bege/branca, perfil em pvc preto.
Carteira escolar

6203 4848

Carteira escolar c/ tubo 7/8 em fórmica bege/branca.
Carteira escolar



6204 4848

Carteira escolar c/ tubo 7/8 em fórmica bege/branca.
Carteira escolar

6205 4848

Carteira escolar c/ tubo 7/8 em fórmica bege/branca.
Carteira escolar

6206 4848

Carteira escolar c/ tubo 7/8 em fórmica bege/branca.
Carteira escolar

6207 4848

Carteira escolar c/ tubo 7/8 em fórmica bege/branca.
Carteira escolar

6208 4848

Nome
Incorporação Plaqueta

Carteira escolar c/ tubo 7/8 em fórmica bege/branca.
Carteira escolar

6209 4848

Carteira escolar c/ tubo 7/8 em fórmica bege/branca.
Carteira escolar

6210 4848

Carteira escolar c/ tubo 7/8 em fórmica bege/branca.
Carteira escolar

6211 4848

Carteira escolar c/ tubo 7/8 em fórmica bege/branca.
Carteira escolar

6212 4848

Carteira escolar c/ tubo 7/8 em fórmica bege/branca.
Carteira escolar

6213 4848



Carteira escolar c/ tubo 7/8 em fórmica bege/branca.
Carteira escolar

6214 4848

Carteira escolar c/ tubo 7/8 em fórmica bege/branca.
Carteira escolar

6215 4848

Carteira escolar c/ tubo 7/8 em fórmica bege/branca.
Carteira escolar

6216 4848

Carteira escolar c/ tubo 7/8 em fórmica bege/branca.
Carteira escolar

6217 4848

Carteira escolar c/ tubo 7/8 em fórmica bege/branca.
Carteira escolar

6218 4848

Carteira escolar c/ tubo 7/8 em fórmica bege/branca.
Carteira escolar

6219 4848

Carteira escolar c/ tubo 7/8 em fórmica bege/branca.
Carteira escolar

6220 4848

Carteira escolar c/ tubo 7/8 em fórmica bege/branca.

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira escolar
6221 4848

Cadeira escolar c/ tubo 7/8 em fórmica bege/branca, perfil em pvc preto.
Cadeira escolar

6222 4848

Cadeira escolar c/ tubo 7/8 em fórmica bege/branca, perfil em pvc preto.



Cadeira escolar
6223 4848

Cadeira escolar c/ tubo 7/8 em fórmica bege/branca, perfil em pvc preto.
Cadeira escolar

6224 4848

Cadeira escolar c/ tubo 7/8 em fórmica bege/branca, perfil em pvc preto.
Cadeira escolar

6225 4848

Cadeira escolar c/ tubo 7/8 em fórmica bege/branca, perfil em pvc preto.
Cadeira escolar

6226 4848

Cadeira escolar c/ tubo 7/8 em fórmica bege/branca, perfil em pvc preto.
Cadeira escolar

6227 4848

Cadeira escolar c/ tubo 7/8 em fórmica bege/branca, perfil em pvc preto.
Cadeira escolar

6228 4848

Cadeira escolar c/ tubo 7/8 em fórmica bege/branca, perfil em pvc preto.
Cadeira escolar

6229 4848

Cadeira escolar c/ tubo 7/8 em fórmica bege/branca, perfil em pvc preto.
Cadeira escolar

6241 4848

Cadeira escolar c/ tubo 7/8 em fórmica bege/branca, perfil em pvc preto.
Cadeira escolar

6242 4848

Cadeira escolar c/ tubo 7/8 em fórmica bege/branca, perfil em pvc preto.
Cadeira escolar

6243 4848

Cadeira escolar c/ tubo 7/8 em fórmica bege/branca, perfil em pvc preto.
Cadeira escolar

6244 4848



Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira escolar c/ tubo 7/8 em fórmica bege/branca, perfil em pvc preto.
Cadeira escolar

6245 4848

Cadeira escolar c/ tubo 7/8 em fórmica bege/branca, perfil em pvc preto.
Carteira escolar

6246 4848

Carteira escolar em madeira
Cadeira escolar

6314 4848

Cadeira escolar c/ tubo 7/8 em fórmica bege/branca, perfil em pvc preto.
Cadeira escolar

6315 4848

Cadeira escolar c/ tubo 7/8 em fórmica bege/branca, perfil em pvc preto.
Cadeira escolar

6316 4848

Cadeira escolar c/ tubo 7/8 em fórmica bege/branca, perfil em pvc preto.
Cadeira escolar

6317 4848

Cadeira escolar c/ tubo 7/8 em fórmica bege/branca, perfil em pvc preto.
Cadeira escolar

6318 4848

Cadeira escolar c/ tubo 7/8 em fórmica bege/branca, perfil em pvc preto.
Cadeira escolar

6319 4848

Cadeira escolar c/ tubo 7/8 em fórmica bege/branca, perfil em pvc preto.
Cadeira escolar

6320 4848

Cadeira escolar c/ tubo 7/8 em fórmica bege/branca, perfil em pvc preto.
Cadeira escolar

6321 4848

Cadeira escolar c/ tubo 7/8 em fórmica bege/branca, perfil em pvc preto.
Cadeira escolar

6322 4848

Cadeira escolar c/ tubo 7/8 em fórmica bege/branca, perfil em pvc preto.
Cadeira escolar



6362 4848

Cadeira escolar c/ tubo 7/8 em fórmica bege/branca, perfil em pvc preto.

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira escolar
6363 4848

Cadeira escolar c/ tubo 7/8 em fórmica bege/branca, perfil em pvc preto.
Cadeira escolar

6364 4848

Cadeira escolar c/ tubo 7/8 em fórmica bege/branca, perfil em pvc preto.
Cadeira escolar

6365 4848

Cadeira escolar c/ tubo 7/8 em fórmica bege/branca, perfil em pvc preto.
Cadeira escolar

6366 4848

Cadeira escolar c/ tubo 7/8 em fórmica bege/branca, perfil em pvc preto.
Cadeira escolar

6367 4848

Cadeira escolar c/ tubo 7/8 em fórmica bege/branca, perfil em pvc preto.
Cadeira escolar

6368 4848

Cadeira escolar c/ tubo 7/8 em fórmica bege/branca, perfil em pvc preto.
Cadeira escolar

6369 4848

Cadeira escolar c/ tubo 7/8 em fórmica bege/branca, perfil em pvc preto.
Cadeira escolar

6370 4848

Cadeira escolar c/ tubo 7/8 em fórmica bege/branca, perfil em pvc preto.
Cadeira escolar

6371 4848



Cadeira escolar c/ tubo 7/8 em fórmica bege/branca, perfil em pvc preto.
Cadeira escolar

6372 4848

Cadeira escolar c/ tubo 7/8 em fórmica bege/branca, perfil em pvc preto.
Cadeira escolar

6373 4848

Cadeira escolar c/ tubo 7/8 em fórmica bege/branca, perfil em pvc preto.
Longarina

6396 1552

Longarina com 3 lugares, estofada, revestida de tecido na cor preto.
Longarina

6397 1552

Nome
Incorporação Plaqueta

Longarina com 3 lugares, estofada, revestida de tecido na cor preto.
Cadeira

6400 5986

Cadeira em corvim preto.
Mesa ginecológica

6428 12187

Mesa genecológica leito estofado c/ gaveta e porta coxas estofadas Metalic.
LAVADORA DE ROUPAS

6460 12188

LAVADORA MARCA: SEDNA AMIGA, 2,4 KG, 110 V, BRANCA C/ TAMPA AZUL.
LAVADORA DE ROUPAS

6461 12188

LAVADORA MARCA: SEDNA AMIGA, 2,4 KG, 110 V, BRANCA C/ TAMPA AZUL.
LAVADORA DE ROUPAS

6462 12188

LAVADORA MARCA: SEDNA AMIGA, 2,4 KG, 110 V, BRANCA C/ TAMPA AZUL.



LAVADORA DE ROUPAS
6463 12188

LAVADORA MARCA: SEDNA AMIGA, 2,4 KG, 110 V, BRANCA C/ TAMPA AZUL.
LAVADORA DE ROUPAS

6464 12188

LAVADORA MARCA: SEDNA AMIGA, 2,4 KG, 110 V, BRANCA C/ TAMPA AZUL.
LAVADORA DE ROUPAS

6465 12188

LAVADORA MARCA: SEDNA AMIGA, 2,4 KG, 110 V, BRANCA C/ TAMPA AZUL.
LAVADORA DE ROUPAS

6466 12188

LAVADORA MARCA: SEDNA AMIGA, 2,4 KG, 110 V, BRANCA C/ TAMPA AZUL.
LAVADORA DE ROUPAS

6467 12188

LAVADORA MARCA: SEDNA AMIGA, 2,4 KG, 110 V, BRANCA C/ TAMPA AZUL.
LAVADORA DE ROUPAS

6468 12188

LAVADORA MARCA: SEDNA AMIGA, 2,4 KG, 110 V, BRANCA C/ TAMPA AZUL.
LAVADORA DE ROUPAS

6469 12188

LAVADORA MARCA: SEDNA AMIGA, 2,4 KG, 110 V, BRANCA C/ TAMPA AZUL.

Nome
Incorporação Plaqueta

Detector fetal
6470 7305

Detector fetal Microem MD 700, branco, nº série: 8095
Detector fetal

6471 7305

Detector fetal Microem MD 700, n/s: 8094
Detector fetal



6475 1504

Detector fetal Microem MD 700,  série: 5684, fab: 14/08/2007.
Armário de aço

6499 7880

Armário de aço 2 portas, com chave, puxadores de plástico,  3 prateleiras.
Cadeira de palha

6531 11591

Cadeira de madeira, assento de palha.
Cadeira de palha

6532 11591

Cadeira de madeira, assento de palha.
Cadeira de palha

6533 11591

Cadeira de madeira, assento de palha.
Cadeira de palha

6534 11591

Cadeira de madeira, assento de palha.
Cadeira de palha

6535 11591

Cadeira de madeira, assento de palha.
Cadeira de palha

6536 11591

Cadeira de madeira, assento de palha.
Cadeira de palha

6537 11591

Cadeira de madeira, assento de palha.
Cadeira de palha

6538 11591

Cadeira de madeira, assento de palha.
Cadeira de palha

6539 11591



Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira de madeira, assento de palha.
Cadeira de palha

6540 11591

Cadeira de madeira, assento de palha.
Cadeira de palha

6541 11591

Cadeira de madeira, assento de palha.
Cadeira de palha

6542 11591

Cadeira de madeira, assento de palha.
Cadeira de palha

6543 11591

Cadeira de madeira, assento de palha.
Cadeira de palha

6544 11591

Cadeira de madeira, assento de palha.
Cadeira de palha

6545 11591

Cadeira de madeira, assento de palha.
Cadeira de palha

6546 11591

Cadeira de madeira, assento de palha.
Cadeira de palha

6547 11591

Cadeira de madeira, assento de palha.
Cadeira de palha

6548 11591

Cadeira de madeira, assento de palha.
Cadeira de palha

6549 11591

Cadeira de madeira, assento de palha.
Cadeira de palha

6550 11591

Cadeira de madeira, assento de palha.
Cadeira de palha

6551 11591



Cadeira de madeira, assento de palha.

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira de palha
6552 11591

Cadeira de madeira, assento de palha.
Cadeira de palha

6553 11591

Cadeira de madeira, assento de palha.
Cadeira de palha

6554 11591

Cadeira de madeira, assento de palha.
Cadeira de palha

6555 11591

Cadeira de madeira, assento de palha.
Armário de aço

6600 6323

Armário de aço cinza com chave, 2 portas e 3 prateleiras 1,20x1,98x0,40m
ARMARIO

6601 5775

BRANCO, EM MADEIRA, 6 PORTAS, SEM PRATELEIRAS E SEM CHAVES. TAMANHO: 1,90 X 0,40 X 0,34 M
Ar condicionado (cozinha)

6725 6064

01 APARELHO CONDICIONADOR DE AR, DE 30.000 BTU'S, 220 VOLTS, AR QUENTE E FRIO, SPRINGER SILENTIA 30.000.
Aparelho de fax

6726 11330

Aparelho de Fax. PANASONIC. Modelo: KXF - T931. Bivolt, nº série 7EBWA140614
Bebedouro (Urbanismo)

6727 1536

01 bebedouro elétrico Natugel, 127V, duas torneiras.



Ar condicionado
6728 6131

01 APARELHO CONDICIONADOR DE AR, DE 30.000 BTU'S, 220 VOLTS, QUENTE E FRIO, COR BRANCA, MARCA SPRINGER.
Decibelimetro

6800 1036

01 decibelimetro mod. dec-5000 digital escala 30 a 130db com rs-232. Modelo: DEC- 5000
VEICULO CAMINHAO C. FECHADA AHB-4196

6801

Caminhao c. fechada ford-14000 hd, na cor verde, a diesel, ano/modelo 1997, chassi 9bfxtnsz8vdb33516, placa AHB-4196.
Receptor

6823 4895

Nome
Incorporação Plaqueta

01 RECEPTOR DE SINAIS DE SATÉLITES GPS 76 CSX, n/s: 76391956
NOTEBOOK

6825 16170

01 NOTEBOOK ECS 1.7 GHZ, HD 20 GB, 256 MB DE MEMORIA, COR PRATA, INTEL CELERON, COM DVD.
Cadeira

6851 11039

Cadeira de madeira. Branca. assento em fio de nylon caramelo.

Cadeira
6852 11039

Cadeira de madeira. Branca. assento em fio de nylon caramelo.
Cadeira

6853 11039

Cadeira de madeira. Branca. assento em fio de nylon caramelo.



Cadeira
6854 11039

Cadeira de madeira. Branca. assento em fio de nylon caramelo.
Cadeira

6855 11039

Cadeira de madeira. Branca. assento em fio de nylon caramelo.
Cadeira

6856 11039

Cadeira de madeira. Branca. assento em fio de nylon caramelo.
Cadeira

6857 11039

Cadeira de madeira. Branca. assento em fio de nylon caramelo.
Cadeira

6858 11039

Cadeira de madeira. Branca. assento em fio de nylon caramelo.
Cadeira

6859 11039

Cadeira de madeira. Branca. assento em fio de nylon caramelo.
Cadeira

6860 11039

Cadeira de madeira. Branca. assento em fio de nylon caramelo.

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira
6861 11039

Cadeira de madeira. Branca. assento em fio de nylon caramelo.
Cadeira

6862 11039

Cadeira de madeira. Branca. assento em fio de nylon caramelo.
Cadeira



6863 11039

Cadeira de madeira. Branca. assento em fio de nylon caramelo.
Cadeira

6864 11039

Cadeira de madeira. Branca. assento em fio de nylon caramelo.
Cadeira

6865 11039

Cadeira de madeira. Branca. assento em fio de nylon caramelo.
Cadeira

6866 11039

Cadeira de madeira. Branca. assento em fio de nylon caramelo.
Cadeira

6867 11039

Cadeira de madeira. Branca. assento em fio de nylon caramelo.
Cadeira

6868 11039

Cadeira de madeira. Branca. assento em fio de nylon caramelo.
Cadeira

6869 11039

Cadeira de madeira. Branca. assento em fio de nylon caramelo.
Cadeira

6870 11039

Cadeira de madeira. Branca. assento em fio de nylon caramelo.
Cadeira

6871 11039

Cadeira de madeira. Branca. assento em fio de nylon caramelo.
Cadeira

6872 11039

Cadeira de madeira. Branca. assento em fio de nylon caramelo.
Cadeira

6874 11039



Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira de madeira. Branca. assento em fio de nylon caramelo.
Cadeira

6875 11039

Cadeira de madeira. Branca. assento em fio de nylon caramelo.
Cadeira

6876 11039

Cadeira de madeira. Branca. assento em fio de nylon caramelo.
Cadeira

6877 11039

Cadeira de madeira. Branca. assento em fio de nylon caramelo.
Cadeira

6878 11039

Cadeira de madeira. Branca. assento em fio de nylon caramelo.
Cadeira

6879 11039

Cadeira de madeira. Branca. assento em fio de nylon caramelo.
Cadeira

6880 11039

Cadeira de madeira. Branca. assento em fio de nylon caramelo.
Balcão

6901 1552

Balcão em mdf na cor branco, com 2 portas, 4 gaveta, 2 prateleiras, 1,20x0,80x0,53 m.
Estante de aço

6902 1552

Estante de aço na cor cinza, com 5 prateleiras.
Arquivo de aço

6905 1552

Arquivo de aço marca Movag, na cor verde com 4 gavetas com chave.
Mesa

6906 1552

Mesa em mdp na cor branca, com  3 gavetas com chave.
Cadeira

6907 1552

Cadeira estofada, revestida de tecido na cor preto, com rodízio.
Armário

6908 1552



Armário alto em mdf na cor branca, com 2 portas com chave, 4 prateleiras, 1,55x0,80x0,39 m.

Nome
Incorporação Plaqueta

Balcão
6909 1552

Balcão na cor branco, com 2 portas, 4 gavetas, 0,80x1,20x0,53 m.
Armário

6910 1552

Armário baixo na cor branco, com 2 portas com chave, com 2 prateleiras, 0,80x0,80x0,38 m.
Mesa

6913 1552

Mesa de madeira na cor branca, com 3 gavetas com chave, base de metal.
Cadeira Ginecológica

6914 7657

Cadeira Ginecológica  na cor branca com regulagem de altura, base de metal.
Cadeira

6915 5986

Cadeira em corvim na cor preta, base de metal.
Estante de aço

6918 1552

Estante de aço, com 5 prateleiras com regulagem de altura, 1,98x0,93x0,30 m.
Balcão

6920 1552

Balcão em mdp na cor branco, com 2 portas, 4 gavetas, 1 prateleira, com cuba de inox.
Televisor (*verba da pae)

6986 17758

Televisor 29" Gradiente na cor cinza, s/n:2925cdg
01 RACK, NF 000342

6988 13385

01 RACK, NF 000342



Armário
6993 7403

Armário na cor branco, com 2 portas com 8 gavetas, 0,79x0,59x1,28 m.
Bebedouro

6994 10104

Bebedouro Elétrico, 100 litros, com 3 torneiras. Marca: REFRIMATE. Com filtro com carvão ativado.
1 TANQUINHO MULLER NINA, NF 1546

7157 13347

TANQUINHO MULLER NINA, NF 1546
Balcão baixo

7182 10280

Nome
Incorporação Plaqueta

Balcão baixo, 2 portas, azul com bordas em pvc cinza, com 1 prateleira puxadores de metal 0.73x0.80x0.98cm
Armário de aço

7185 6323

Armário de aço cinza, com chave puxadores de plastico 0.75x1.74x0.40cm
ARMARIO DE AÇO

7187 18102

ARMARIO DE AÇO COR CINZA, 3 PRATELEIRAS, 2 PORTAS COM CHAVE, TAMANHO: 0,75 X 1,75 X 0,33
Geladeira (CREAS)

7224 17361

Geladeira Electrolux branco, puxador prateado, RDE 30 Super
Armário de aço ( CREAS)

7228 1500

Armário de aço na cor cinza com 2 portas, 3 prateleiras, 1,20x2,00x0,40 m.
Armário de aço (CREAS)

7229 1500

Armário de aço, cinza, 2 portas, 3 prateleiras, marca: Rustika, 1,20 x 2,00 x 0,40 m
Forno elétrico



7243 17361

Forno elétrico, madri automático com grill, autolimpante, marca Tropical fornos elétricos, preto/branco
Máquina de lavar roupa

7249 17361

Máquina de lavar roupa Consul Supercargo branca 8 Kg  agitador multifuncional
Fogão

7259 11216

Fogão a gás, 4 bocas, 127 W. Marca: Continental. Modelo: Attuale. Branco.
Mesa

7303 12456

Mesa de madeira, 3 gavetas, com chave, envernizada, marca: Bortolini, 1,30 x 0,76 x 0,60 m
Armário

7317

Armário 1 porta, fórmica, branco, 3 prateleiras, puxador de plástico. 0,40x1,50x0,52 m
Aquecedor elétrico

7318 10808

Aquecedor elétrico.
Marca: Philco Modelo: Confort 1500W aquecedor a óleo
CI: 006832
Aquecedor elétrico

7319 10808

Nome
Incorporação Plaqueta

Aquecedor elétrico.
Marca: Philco Modelo: Confort 1500W aquecedor a óleo
CI: 006831
Televisor

7349 17131

Televisor à cores 20' c/ controle remoto CCE modelo HPS 2073
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL



7371 20861

01 liquidificador industrial 4 litros. Em aluminio e plastico azul, marca NETVISA
Armário de aço

7376 16528

Armário de aço, 2 portas, com chave, cinza, Movag, 1,20 x 1,98 x 0,40 m
ARQUIVO DE ACO

7471 3116

COM 4 GAVETAS, COM PUXADORES DE PLASTICO, COR CINZA, MARCA MOVAG
Armário ALTO

7473 12090

Armário em fórmica na cor branco e preto, bordas emborrachadas, 2 portas com chave, 3 prateleira, 0,80x1,55x0,39 m.
Mesa

7474 1934

Mesa em mdp branca com bordas em pvc preto com 3 gavetas com chave 1,20x0,60m
Mesa

7475 16195

Mesa de escritório em fórmica branca com bordas em pvc preto com 3 gavetas com chave 1,20x0,60m
Mesa de reunião redonda

7476 18584

Mesa de reunião redonda em fórmica na cor branca, com bordas na cor preta.
Cadeira fixa

7483 16195

Cadeira fixa revestida em corvim preto
Refrigerador

7488 10628

Refrigerador ELECTROLUX Duplex 410 litros DC41. BRANCO
Fogão

7492 10762

Fogão a gás industrial completo - linha reforçada baixa pressão, pintura epoxi, com 6 queimadores sendo 3 queimadores simples de 120 mm e 3 

queimadores duplos de 160 mm, com grelha em ferro fundido de 30X30, perfil de 5 cm, com forno com pedra refratária.

MARCA: Progas
Bebedouro

7495 21817



Nome
Incorporação Plaqueta

01 bebedouro refrigerado, capacidade 100 litros, com filtro de água, tanque em aço inox, marca Refrimate.
ARMÁRIO DE AÇO

7496 5555

ARMÁRIO DE AÇO MARCA MOVAG, COM DUAS PORTAS E QUATRO PRATELEIRAS REGULÁVEIS, COR CINZA, COM CHAVE, 1,20 X 1,98 X 0,40M.

ARMÁRIO DE AÇO
7498 5555

ARMÁRIO DE AÇO MARCA MOVAG, COM DUAS PORTAS E QUATRO PRATELEIRAS, 1,20 X 1,98 X 0,40M.
GPS (Urbanismo)

7602 3194

01 gps Map 60CS n. 51421087.
Motocilcleta AQH-2110 (Sisclaf)

41577 7603 6499

Placa Atual:  AQH-2110  Renavam: 0097.363445-6   Chassi:	94J2XHEH78M004652    Município de Emplacamento: FRANCISCO BELTRAO / PR   

Marca/Modelo:  SUNDOWN/STX 200  Ano de Fabricação/Modelo: 2007/2008    Espécie/Tipo: PASSAGEIRO / MOTOCICLETA  Combustível:

GASOLINA   Categoria:	OFICIAL  Cor: BRANCA
MOTOCICLETA ANB-8041 (CLAF) ***

7605 14823

01 motocicleta NXR 125 BROS ES marca honda, cor azul, ano fabricacao e modelo 2005, gasolina, chassi 9C2JD20205R030808 e 01 capacete, nf 14690 

Placa ANB - 8041
VEICULO UNO MILLE AOT-4487 (Sisclaf) ***

7607 10325

Fiat Uno Mille Fire, Flex alco/gasol, branca, chassi 9bd15802784966612, ano 2007/2008,NF 61265, AOT-4487.
VEICULO UNO MILLE AOT-4458  (Sisclaf)

7608 10325

Fiat Uno Mille Fire, Flex alco/gasol, branca, chassi 9bd1580274967793, ano 2007/2008, NF61266, AOT-4458.
VEICULO FORD KA ANB-2776 (Sisclaf) ***

7609 15240

01 automovel marca ford KA GL, gasolina, cor prata geada metalico, modelo e fabricacao 2005, chassi 9BFNSZGDA5B565675,renavan 86.3205283, nf 

22913.
Placa ANB - 2776
Veículo UNO MILLE ANW-1281



7610 12359

01 automovel novo, marca Fiat, modelo 158025- Uno Mille Fire Flex 4 portas, cor azul busios, chassi 9BD15822764841496, fabricação 2006, modelo 

2006, renavam 102627, ANW-1281
VEICULO FORD COURIER AMZ-5501 (Crapa) ***

7612 13044

01 automovel novo marca Ford Courier L, gasolina, cor branco artico, fabricacao e modelo 2005, chassi 9BFNSZPPA5B979679, renavan 86.192605-6 nf 

22592 PLACA - AMZ - 5501.
Veículo UNO MILLE AOM-8657 ***

7614

01 automovel marca fiat, modelo 158025, uno mille fire flex 4.P, 66hp, chassi 9BD15822774932351, cor branco, fabricação 2007, modelo 2007, renavam 

911003240, PLACAS AOM-8657
*Empenhos 3583 - 3584.

Nome
Incorporação Plaqueta

VEICULO KOMBI AJF-7836
7615 4305

1 veiculo kombi standard volkswagen, motor 1.6, a gasolina, c/3 cilindradas, chassi 9bwgb17x8yp009944, mod e ano de fabricacao 2000, cor branca, nf 

20165, placa  AJF-7836.
VEICULO FURGAO ALR-1334 ***

7617 5116

01 veiculo tipo furgao marca renault modelo master fgl1h1 2.8 dt, ano fab/modelo 2003/2004, chassi 93yadcd54j462451, cor branco, a diesel, nf 14517 

placa ALR-1334.
VEICULO KOMBI ALS-8674 ***

7618 5080

01 veiculo kombi std 9l misto, a gasolina, chassi 9bwgb07x04p004466, renavam 82.622601-9, ano modelo 2004, cor branco glacial, nf 53707.

PLACA - ALS - 8674
VEICULO CAMINHAO BASCULANTE AEG-1571

7619



Caminhao basculante mecedes benz, modelo L 1113, na cor branca, a diesel, ano/modelo 1976, chassi 34404112302231rem, placa AEG-1571.

VEICULO FIAT UNO MILLE APH-0951 ***
7620 15075

01 fiat uno mille fire flex 2 portas novo, branco banchisa, ano fabricação 2007, modelo 2008, chassi 9BD15802786028750 e renavam 102627, Placa APH-

0951
VEICULO GOL AHA-3301

7621

Veiculo Gol CL 1.6 ML, gasolina,vermelho, ano 1997, chassi 9bwzzz377vp542042, AHA-3301
CAMINHAO BOMBEIRO AHY-2594

7622 6733

Caminhao volkswagen mod 8140 motor mwm 135 cv turboalimentado a diesel, ano 1998, mod 1998, cor branco star chassi 9bwvtat6xwrb04950, nf 

7601 Placa AHY 2594.
CAMINHONETE TOYOTA ADY-3184

7623

Caminhonete aberta cabine dupla Toyota Bandeirante,diesel, vermelho, NF 2587, chassi 9br0j0060p1023431, ADY-3184
Carreta Reboque AKX- 3171

7626 10014

1 chassi de reboque tipo prancha p/transporte de barco, marca volpato, 1 eixo, cor prata. capac 0,3ton, mod/ano 1999, chassi n. 9a9v0l1cvx1bz9027, nf 

007885, AKX-3171
Carreta Reboque (bombeiro) AII-9056

7627

Carreta Reboque, ano/model 99/99, chassi 9a9v0l1cvx1bz9018, renavam 714662593, cor prata
Carreta Reboque AKW-7544

7630

Carreta Reboque AKW-7544, ano/fab 96/96, chassi 9a9zzz44ztcat9200, renavam763527424, cor cinza
VEICULO PALIO ELX FLEX AMN-6408

7631

01 veiculo palio mod 17140B1 elx flex, 5 portas, alcool e gasolina, chassi n. 9BD17140B52568589, fabricacao e modelo 2005, cor branco banchisa, nf 

52289  RENAVAM 849064040  AMN-6408.



Nome
Incorporação Plaqueta

* Empenhos 3407 e 3408.
Retroescavadeira  MF86 HS

7632

Uma retroescavadeira MF86 HS massey fergusom (mf86hs), ano 1996, serie 5046012119, cfe contrato 099/01.
VEICULO FIAT UNO MILLE AKE-0545 ***

7633 4026

Um veiculo fiat uno mille fire, 2 portas, cor branco, 05 passageiros, ano e modelo 2002, c/jogo de tapetes e protecao p/motor, chassi n. 

9bd15802524376977, nf 269317 e 39465, Placa AKE-0545
VEICULO CAMINHAO BASCULANTE ABB-3946

7634

Caminhao basculante ford-14000, na cor branca, a diesel, ano/modelo 1990, chassi 9bfxt77mxldb43633, placa ABB-3946.
VEICULO CAMINHAO BASCULANTE AFK-6394

7635

Caminhao basculante dodge/d400, na cor branca, a gasolina, ano/modelo 1975, chassi t021166, placa AFK-6394.
VEICULO CAMIONETA AMBULANCIA AIX-9567 ***

7637

VEICULO CAMIONETA AMBULANCIA GM CHEVROLET, BRANCA ANO/MODELO 1987/1988 AIX-9567, CHASSI 9BG147NFJHC006035. RENAVAN: 521502357

VEICULO FIAT UNO MILLE AMV-7920 (SMAS)
7638 10389

01 automovel novo, marca fiat, mod 1580255-uno mille fire flex 4 portas, alcool/gasolina, chassi 9BD15822764706330, cor branco bachisa, mod 2006, 

fab 2005, nf 53577, Placa  AMV-7920
Motocicleta AOK-6739 (Capra) ***

7639 23237

01 motocicleta nova, marca yamaha, cor vermelha, ano fab/mod 06/07, modelo XTZ 125 K-XTZ versão 125 K, chassi 9C6KE094070011983, motor E386E-

012213.
Baixado em 02/01/2013
Motocicleta AQH-2479 (Sisclaf)

41577 7643 6499

Placa Atual:  AQH-2479   Renavam: 0097.364297-1   Chassi: 94J2XHEH78M003641  Município de Emplacamento:  FRANCISCO BELTRAO / PR   

Marca/Modelo: SUNDOWN/STX 200  Ano de Fabricação/Modelo: 2007/2008  Espécie/Tipo: PASSAGEIRO / MOTOCICLETA  Combustível:

GASOLINA   Categoria: OFICIAL  Cor: BRANCA
FURGAO BOMBEIRO  AIT-3287

7644 7060



1 veiculo furgao, novo, marca renault, mod express rl 1.6, motor 1.6, a gasolina, ano/mod fab. 1998, chassi 9u5g40d05wn568886, cor vermelha, 3 

portas, nf 002485 Placa AIT-3287
VEICULO CAMINHAO BASCULANTE AIK-0425

7646

Caminhao basculante ford-14000, na cor branca, a diesel, ano/modelo 1987, chassi 9bfxxxlm5hd863192, placa 7646.
Veículo Gol APT-5217 (bombeiro)

7647 1490

01 veículo volkswagen gol 1.6 power novo, com ar condicionado, alarme, cor vermelho flash, motor bicombustível, bwx082121, ano 2007, modelo 2008, 

chassi 9bwcb05w28t153435 placa 5217.

Nome
Incorporação Plaqueta

VEICULO GOL CL 1.6 AHF-6149
7648

Gol CL 1.6 VW/MI, gasolina, vermelho, ano 1997, NF19433, chassi 9bwzzz377vp585121, AHF-6149
VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE AJM-9358 ***

7649 6861

1 caminhao basculante vw 15.180, novo, mod e ano de fabricacao 2000, turboalimentado, a diesel, chassi n. 9bwx2vlp1yry03556, nf 15000, Placa AJM-

9358.
MINI ONIBUS ALL-9161

7651 17

01 mini onibus novo marca volkswagen modelo 8.120 od potencia 120hp, motor a diesel, chassi 9bwpc52r74r400143, ano e modelo 2003, nf 39480 

placa ALL-9161
MOTOCICLETA (Sisclaf)

7652 11801

MOTOCICLETA STX 200 Cc SUNDOWN, BRANCA, A GASOLINA, CHASSI 94J2XHEF88M008334, renavan 11.697480-0, Placa  AQV - 1636

MOTOCICLETA AQV-1632
7653 11801

MOTOCICLETA STX 200 Cc SUNDOWN, BRANCA, A GASOLINA, CHASSI 94J2XHEF88M008336, renavan 11.697336-6, placa AQV - 1632



Caminhão
7656

Caminhão Mercedes benz, modelo L1618, a diesel, na cor azul, 3 eixos, chassi 9bm386015mb906475, placa ABZ-7653
Veículo Gol Placa AQX-9129 (cresol)

7657 1830

Veículo Gol 1.6 Wolkswagen, chassi 9bwab05u99t178534, motor ccr 081373, cor branco crital, modelo 2009. Placas AQX-9129. Renavam: 123058635.

Veículo Gol Placa AQY-3825
7659 1830

Veículo Gol 1.6 Wolkswagen, chassi 9bwab05u69p037221, motor ccr 075444, cor branco crital, modelo 2009. Placas AQY-3825.

KOMBI AQS-7926
7664

AUTOMÓVEL KOMBI NOVO, MOTOR 80 HP BTJ 065497, ALCOOL/GASOLINA 1,6, ANO DE FAB/MOD 2008/2009, BRANCO CRISTAL, RENAVAM 20330004, 

CHASSI 98WMF07X49F014531, PLACA AQS-7926.
VEICULO CAMIONETE ABU-3599 (Equipe de sinalização de trânsito)

7667

VEICULO CAMIONETE CARROCERIA ABERTA ABU-3599, ANO/MODELO 1980, CHASSI LA7AXS53899, A DIESEL, NA COR PRETA.
VEICULO MICROONIBUS ALN-7547

7669 1614

01 veiculo novo marca reanult modelo master minibus mbl2h2 2,8 dt, ano e modelo 2004, a gasolina, chassi 93ycddch54j487373, 5 portas, 16 lugares, 

cor branca, nf 14155, ALN-7547
Veículo Voyage Placa ARK 7931

7670 7615

Veículo Voyage 1.6 Comfortlin, novo, Marca Volkswagen, motor 1.6, flex, motor ccr 115780, chassi: 9BWDB05U6AT038118, cor branco cristal, fab: 2009, 

mode: 2010, placa: ARK-7931
Veículo Uno Placa ARM 7221

7671 10822

Nome
Incorporação Plaqueta



Veículo Uno Mille Way Economy 4, Placa ARM 7221, motor 1.0, flex, ano 2009, modelo 2010, chassi 9BD15844AA6308537, Motor: 146E10118898082, 4 

portas, branco.
Veículo Fiat Strada Placa ARM 7219

7672 8208

Veículo Fiat Strada Firel Flex 1.4, Placa ARM 7219, flex, cabine simples, 2 portas, zero km, caçamba aberta, ano 2009, modelo 2010, direção hidráulica, 

chassi 9BD27803MA7172784, Motor: 310A20118934019, branca.
Veículo Fiat Strada Placa ARM 7216

7673 8209

Veículo Fiat Strada Firel Flex 1.4, Placa ARM 7216, flex, cabine simples, 2 portas, zero km, caçamba aberta, ano 2009, modelo 2010, direção hidráulica, 

chassi 9BD27803MA7171823, Motor: 310A20118926460, branca.
Veículo Uno Placa ARM 7213

7674 8159

Veículo Uno Mille Way Economy 4, Placa ARM 7213, motor 1.0, flex, ano 2009, modelo 2010, chassi 9BD15844AA6307721, Motor: 146E10118894100, 4 

portas, branco.
VEICULO CAMINHAO BASCULANTE ABP-1346

7675

Caminhao basculante ford-14000, na cor branca, a diesel, ano/modelo 1991, chassi 9bfxt77m3mdb51221, placa ABP-1346.

onibus PLACA - ARX-8992
7676 13750

Onibus rodoviario, carroceria marca comil, volkswagen, modelo campione 3.4518.320 EOT, ano/fab 2009, capacidade para 42 passageiros 

sentados,branco, motor nº 36130505, chassi 9BWJ2Z49R944988, renavan 1742384905   ARX-8992
Veiculo Carreta Reboque AEF-5672

7677

Carreta Reboque /c.aberta, cor cinza, ano/mod 90/90, cahassi 9a9k0rg1clkau9616, renavan 615337511,placa AEF-5672
Veículo Kombi ASH-1422

7679 1203

Veículo Kombi 1.4 Volkswagen, branco cristal, flex, ano/mod 2010, chassi 9BWMF07X2AP019697, placas ASH-1422
Veículo Kombi ASH-1693

7680 1200

Veículo Kombi 1.4 Volkswagen, branco cristal, flex, ano/mod 2010, chassi 9BWMF07X6AP019833, placas ASH-1693
Veículo Kombi ASH-1466

7681 1202

Veículo Kombi 1.4 Volkswagen, branco cristal, flex, ano/mod 2010, chassi 9BWMF07X5AP019788, placas ASH-1466
Veículo Kombi ASH-1595

7682 1203

Veículo Kombi 1.4 Volkswagen, branco cristal, flex, ano/mod 2010, chassi 9BWMF07X4AP020110, placas ASH-1595
Carroceria metálica, acoplada ao caminhão placa ASO-0263

7683 1883



Carroceria metálica basculante 12 m³, dimensões internas 4900 mm X 2400 mm X 1050 mm, sistema de ação indireta, cantos redondos, cilindro 

hidráulico, bomba hidráulica, escada lateral frontal, assoalho em chapa,  caixa de ferramenta, ano modelo 2010/2010, 

Carroceria metálica, acoplada ao caminhão placa ASN-9587
7684 3614

Carroceira metálica basculante 12m³, dimensões internas 4900mm x 2400 mm x 1050 mm, cantos redondos, cilindro hidráulico, bomba hidráulica, ano 

mod: 2009/2009, n/série: 102B4277.

Nome
Incorporação Plaqueta

Semi-reboque
7685 3611

Semi-reboque Carrega Tudo 02 eixos - Plana com pneus, Marca: Librelato, modelo: 697505, ano/modelo: 2010/2010, chassi: 9A9PR4452ALDJ5015, N/S: 

8826
Motocicleta Yamaha ASU 2363 (Debetran) ***

7686 6334

Motocicleta Yamaha 250 CC, XTZ 250 LANDER, ano/modelo: 2010, cor preta, chassi: 9C6KG0210A0041502, combustível: gasolina, Placa: ASU-2363, com 

baú 27/29 LT GIVI.
Veiculo Ford Fiesta Placa ASW-5622 (empenhos 8528, 8529) ***

7687 8528

Ford Fiesta, flex 4 portas, ano/ mod 10/11, branco 1.6 chassi 9bfzf55p1b8058041, placa ASW-5622
Veículo Uno Mille ASW-6916

7688 9521

Veículo Fiat Uno Mille 4 portas Way Econ, branco, álcool/gasolina, 2010/2011, Chassi 9BD15844AB6490688, Renavan 227960408.

Veículo Courier placa ASX 6550
7689 9893

Veículo Ford Courier 1.6, flex, 2 portas, 2010/2011, branca, chassi 9BFZC52P4BB899870, RENAVAN 22.962521-5, Placa ASX-6550.

Caminhão basculante Placa AUB-6785
7690 4573



Caminhão basculante Wolkswagen, modelo 26260E, a diesel, 6 cilindros, cor branca, chassi 9533B82U3BR132721, caçamba plaqueta n 7700, Placa AUB-

6785, renavan 330240080.
Veículo Ambulância Renault Master Placa ATB-6915

7691 11481

Veículo Ambulância Renault Master L3H2, branca, à diesel, ano/modelo 2010/2011, 5 portas, 4 cli., injeção eletrônica, chassi 93YADCUL6BJS39894, Placa 

ATB-6915.
Veículo Fiat Uno Placa MAC-0594

7692

Veículo Fiat Uno Eletronic, Placas MAC-0594, ano 1994/1994, Renavam 550798412, chassi 9BD146000R5162938, cor branca, a gasolina.

Veículo Uno Placa ATC-7638  (CRAS Norte)
7693

Veículo Uno Mille Way Econ 4P - Fiat, cor branco, álcool/gasolina, 2010/2011, chassi 9BD15844AB6519653, Placa ATC-7638.

Veículo caminhão  trator  PLACA ARI - 3323
7694 13336

Veículo caminhão Trator Ford Cargo 4532e, chassi 9BFYCAWY49BB30855, branco, a diesel, motor 36105866, 2009/2009.
Veículo Kangoo Placa HOE-2633

7695 13888

Veículo mini-van , 7 lugares, Renault Kangoo, motor 1.6, flex, ano/mod: 2010, chassi 8A1KC1Y05AL500189, motor K4MM850Q007500, renavam 

253865662, placas HOE-2633, cor prata.
Veículo Uno Placa ATM-4021

7696 36

Veículo Uno Mille Way Economy, 2010/2011, branco, álcool/gasolina, motor nº 146E10110087871, chassi 9BD15844AB6549060, Renavam 27.456849-7, 

Placa ATM-4021
Ônibus Scania/K112 Cl Placas GPB-1988.

7697

Nome
Incorporação Plaqueta

Ônibus Scania/K112 Cl, a diesel, ano 1988, chassi 9BSKC44X2BJ3456540, motor 3062418, Renavam 414297601



Motocicleta PLACA - ATR-8639
7698 2249

Motocicleta Yamaha Factor YBR 125 E, 2011/2011, (vermelha) preta alterada cor, chassi 9C6KE1510B0007844, nº motor E3G8E-007860, a gasolina, com 

baú. PLACA - ATR-8639
ROLO COMPACTADOR TEMA TERRA TH10

7699

ROLO COMPACTADOR TEMA TERRA  TH10, ANO 1997, SÉRIE 507 AD
Carroceria basculante instalada no caminhão 7690

7700 5114

Carroceria metálica basculante 12M3, ano 2011, série SCOLB102490BB6362, instalada no caminhão plaqueta nº 7690.
CAMINHAO BASCULANTE AIK-7415

7901

Caminhão Bombeiro/Ford 600 , gasolina, vermelho, ano1975, chassi la7cpa47572, AIK-7415
VEICULO CAMINHAO BASCULANTE AIJ-7928

7903

Caminhao basculante ford-13000, na cor branca, a diesel, ano/modelo 1986, chassi La7sgj31586, placa AIJ-7928.
CAMINHAO MERCEDES BENZ AIC-9057

7905

caminhao mercedes benz 608, cabine dupla, ano/mod 1982, ref m4-002 chassi 30830212584095, nf 6694 Placa AIC-9057.
Pa Carregadeira

7906

Pa Carregadeira,Michigam 55-A, Serie 4220B276BRC
VEICULO CAMINHAO BASCULANTE AJG 1218

7907

VEICULO CAMINHAO BASCULANTE AJG 1218, FORD 13000, ANO MODELO1986, CHASSI LA7SGJ31584, BRANCO
Trator de Esteira Komatsu D50-07

7908

Trator de Esteira, Komatsu D50-07, Serie 15CB346
VEICULO CAMINHAO BASCULANTE ABP-1347

7911

Caminhao basculante ford-14000, na cor branca, a diesel, ano/modelo 1991, chassi 9bfxt77m3mdb51090, placa ABP-1347.

VEICULO Caminhonete AQF-6366 (SMAS)
7914

01 caminhonete nova, Fiat, modelo strada fire flex, 02 passageiros, ano/mod 2008, cor branco banchisa, chassi 9BD27803A87080523, renavam 222415, 

AQF-6366.
VEICULO CAMINHAO BASCULANTE AOP-7966

7919 4486



01 caminhão Ford F350 branco, toco, modelo RB70, chassi 9bfjf37937bo38464, ano fab/mod 2007, a diesel Placa AOP-7966.

Nome
Incorporação Plaqueta

TRATOR AGRICOLA (LINHA MARTINE ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE SÃO FRANCISCO)
7920 5040

01 trator agricola de rodas new holland modelo tl 75-e, serie 7x4403/2004, nf 36395 chassi:314127,azul e preto.
Colhedora de Forragem

7921 266

01 colhedora de forragem JF92 Z10 série 2 com comando mecânico.
Distribuidor de adubo orgânico e calcário (Linha Martini-comu São Francisco)

7922

Distribuidor de adubo orgânico e calcário Jan, nº 00DCS40 ano:2005 Série: A
Pulverizador (Rio Saudade)

7926 9944

Pulverizador Costal 20 litros, marca Ekomax verde
Colhedora de forragem (Menino Jesus)

7927

Colhedora de forragem Pinheiro, Max 10 amarelo/vermelho

*nº de série: 003
Plantadeira (Menino Jesus)

7928 10940

Plantadeira Plantio direto, marca Vence Tudo, modelo SA11500 vermelha

* nº de série: OZA 616
TRATOR AGRICOLA Linha São Paulo

7930 11619

1 trator agricola de rodas new holland Tl 75e, Azul/Preto, ano 2002, nf 203748, chassi: 299254



Distribuidor de adubo liquido orgânico ( Linha São Paulo)
7931 6848

Distribuidor de adubo liquido orgânico Ipacol na cor vermelho, modelo : dlv30rf, n/s: 258000410
Colhedora de Forragem ( Linha São paulo)

7932 6845

Colhedora de forragem Nogueira 9000, na cor vermelho n° 7997720.
Colhedora de forragem ( Linha São paulo)

7933 6338

Colhedora de forragem marca JF modelo JF 92 Z6 com comando manual, caixa de transmissão, ano de fabricação e modelo 2008, série 2255 AGAI

Destribuidor de Calcário e adubos orgânicos ( Linha São Paulo)
7934

Nome
Incorporação Plaqueta

Destribuidor de Calcário e adubos orgânicos ( Linha São Paulo) na cor azul marca : Jan, 5000 kg.
Colhedora de forragem ( Linha São  Roque)

7935 10935

Colhedora de forragem, Nogueira 9004 na cor vermelha.
Destribuidor de Calcário e adubos orgânicos ( Linha São Paulo)

7936

Destribuidor de Calcário e adubos orgânicos ( Linha São Paulo) na cor azul marca : Jan, 5000 kg.
DISTRIBUIDOR DE ADUBO

7937 6847

1 distribuidor de adubo organico seco e de calcario, capac p/5 toneladas, nf 8574.
TRATOR AGRICOLA

7938 9996

1 trator agricola de rodas new holland, ano 2001, serie n. 8t1827, chassi:290118, com acessorios, nf 163119.
*Secção Jacaré
Colhedora de forragem (Secção Jacaré)

7939 10935



Colhedora de forragem Nogueira 9004, vermelha
Distribuidora de adubo orgânico e liquido (Linha nova secção)

7941 9340

Distribuidor de adubos organico IPacol modelo: dse 5.0rt
Colhedora de forragem

7942 6338

Colhedora de forragem marca JF modelo JF 92 Z6 com comando manual, caixa de transmissão, ano de fabricação e modelo 2008, série 2262AGAI

COLHEDORA PIC  SECÇÃO SÃO MIGUEL
7943 5993

01 colhedora pic marca Cremasco 930-C n. 2683 s/roda de apoio.
Plantadeira (Secção São Miguel)

7944 10940

Plantadeira Vence Tudo SA 11500 vermelho/branco
Distribuidor de Calcário e adubos orgânicos (Secção São Miguel)

7946 6848

Destribuidor de Calcário e adubos orgânicos Jan na cor vermelho.
Trator agrícola (Secção São Miguel)

7947 4842

01 trator agrícola de rodas New Holland LIN/MOD 0109/TL85, chassi Z8CB34996, série L8ECR403111, ano 2008 Azul/Preto, pneu dianteiro 12.4x24 

TM95 Pireli e traseiro 18.4x30 TM95 Pireli, bomba injetor 04240BBB motor part/Prestolite altern/Bosch eixo 038163CN

Ensiladeira Estacionária (agricultura, Vila Lobos)
7949 13324

Nome
Incorporação Plaqueta

Ensiladeira Estacionária vermelha IBL FE - 30 série: 100.000

Distribuidor de abubo e calcario (Volta Grande Vila Lobos)



7950 18176

01 DISTRIBUIDOR DE CALCARIO E ADUBO, SEMI NOVO CAPACIDADE DE 5 TONELADAS MODELO TANDEM, COM PNEUS E ESTEIRA DE TRAVESSAS, MARCA 

JAN.
Trator agrícola

7951

01 trator agrícola novo de pneus, motor a diesel, potencia 86 cv, com sistema de direção hidrostatica, tração 4x4 com sistema e comando hidraulico, 

com braço terceiro ponto, contrapeso diantero e traseiro, com teto de cobertura, modelo mf 283/4 C, marca m

Plantadeira Vence Tudo (Volta Grande)
7954 14623

01 plantadeira vence tudo com 6 linhas ano 01/02 modelo 6040, usada, nf 4699.
PLANTADEIRA ( SECÇAO SAO MIGUEL)

7956 9944

01 PLANTADEIRA  PLANTIO CONVENCIONAL , TRAÇAO ANIMAL.
Grade Aradora

7957 20022

01 grade aradora intermediaria com pneus modelo GAPIP, marca piccin, com 14 discos de 26"x6, com espaçamento entre os discos de 270 cm.

Ensiladeira Estacionária
7958 10939

Ensiladeira estacionária, marca Cremasco, com carreta com motor elétrico, que foi trocado para gasolina, verde/ amarelo
Distribuidor de Uréia (agricultura Vargem Alegre)

7959 10936

Distribuidor de Uréia rotax 600 MD marca Reprac
Pulverizador (Secção Progresso Termo de Cessão de Uso)

7960 19878

01 pulverizador triton modelo TR1200, 250 litros, com 7 metros de faixas de aplicação.
01 DISTRIBUIDOR DE ADUBO E CALCARIO JAN, NF 226 SESSÃO PROGRESSO

7961 16661

Distribuidor de adubo organico e calcario, marca jan, 5 toneladas, vermelho, N° 020c551 ano 2004 série : A, sessão progresso.

Trator Traçado ( Secção Progresso)
7962 5189

Trator Traçado ( Secção Progresso) New Holland na cor azul chassi: 286187, n/s: 8t1547
Plantadeira (Secção Progresso)

7963 6850

Plantadeira, marca Metasa PMD9810 / série Milênio, azul
*Nº de série: 600131107



Nome
Incorporação Plaqueta

Secador de cereais (Rio do Mato)
7965 10936

Secador de cerais, capacidade de 70 sacas, marca Bandeirante
Grade de disco (Linha São Sebastião)

7966

Grade de disco Tração animal
Carroça de pneu  (Linha São Sebastião)

7967 9963

Carroça de pneu Tração Animal
Pulverizador (Linha São Sebastião)

7970 10153

Pulverizador tração animal novo,  capacidade 200 litros, pneus recapados, filtro de linha, 07 metros de barras com bicos e filtros dos bicos, eixo de 

opções de abertura.

EMPENHOS: 10152 E 10153 DE 03/09/2008.
Grade Aradora nova concórdia

7972 10992

01 grade aradora intermediária com 16 discos de 26 polegadas e controle remoto, Piccin, vermelho, modelo 6a1ce
Roçadeira Tratorizada (Nova Concórdia)

7973 10935

Roçadeira Tratorizada
TRATOR AGRICOLA MOD TL75-E (RIO TUNA) PRONAF

7979 9927

1 trator agricola de rodas new holand, ano fab 2002, nf 198615 série n.7X510, toldo -TL70/TL80, barra tração oscilante,pneu 12.4X24, R1-DT II,pneu 

trassado,18.4-30 R1



Distribuidor de adubo orgânico e calcário (Rio Tuna)
7982 12702

Distribuidor de adubo orgânico e calcário com concha, Ipacol DSE 5.0 s/pneus

Colhedora de forragem (Linha Holbod)
7983 6338

Colhedora de forragem marca JF modelo JF 92 Z6 com comando manual, caixa de transmissão, ano de fabricação e modelo 2008, série 2256AGAI

Nome
Incorporação Plaqueta

Grade aradora (Linha Habold)
7984 6027

Grade aradora Piccin modelo: gaicr, n/s: 08-01721
Distribuidor de Adubo Organico Liquido (Linha Hobold)

7985 6848

Distribuidor de Adubo Organico Liquido, marca ipacol, vermelho, modeloDLV30RS, 300L, série 25600410
01 BOTIJAO CRIOGENICO MVE XC20, NF 244

7986 13614

BOTIJAO CRIOGENICO MVE XC20, NF 244
Ensiladeira (Linha Hobold)

7987 9963

Ensiladeira estacionária sem motor Becker
1 TERMONEBULIZADOR C/MOTOR, NF 1061

7988 14497

1 MULTIFOG 2000 TERMONEBULIZADOR C/MOTOR
Distribuidor de adubos organico

7990 9340



Distribuidor de adubos organico Ipacol na cor vermelho, n/s: 00410341, modelo: dse 5.0rt
01 BOTIJAO CRIOGENICO 20L, NF 10728

7991 13376

BOTIJÃO CRIOGENICO 20L, NF 10278
Carreta para Cilagem (Linha Triton)

7992 1101

Carreta para cilagem, carroceria de madeira
Colhedora de forragem (Km 20)

7993 6338

Colhedora de forragem marca JF modelo JF 92 Z6 com comando manual, caixa de transmissão, ano de fabricação e modelo 2008, série: 2260AGAI

1 SEMEADEIRA SA 14600, NF 11660 (Km 20)
7994 5567

Semeadera, marca Vence Tudo, séria 07NO049, plantio direto, 7 linhas
Trator Traçado (Km-20)

7995 5189

Trator Traçado New Holland - TL80 Chassi: 286198, N° de série: 8T1549
DISTRIBUIDOR DE ADUBO

7996 6849

1 distribuidor de adubo organico liquido, equipado c/bomba a vacuo, capacidade de 300 litros, nf 497.

Nome
Incorporação Plaqueta

SEMEADEIRA SA 14600, NF 11659 (Linha São Brás)
7997 5566

1 SEMEADEIRA SA 14600, NF 11659 (Linha São Brás), Vence Tudo
TRATOR AGRICOLA

7998 5042

01 trator agricola de rodas new holland modelo tl 75-e, serie 7x4278/2003, nf 36391,chassi 312860.
Colhedora de Forragem

7999 13110



Colhedora de forragem Pinheiro modelo: Max10, n/s: 096.
Cadeira giratória (CREAS)

8022 16346

Cadeira estofada em tecido preto com rodízio, regulagem na altura
Mesa (CREAS)

8043 1500

01 mesa cpd 80x60cm.
Cadeira Giratória  (CREAS)

8088 1500

Cadeira Giratória  em corvim na cor prata.
Freezer

8128 5287

Freezer horizontal com 2 tampas, capacidade 440 litros cor branca, modelo 440, marca General Icy.
Cadeira fixa                                            (sala da administração)

8182 8634

Cadeira fixa, estofada, revestida em corvim, estrutura metálica.
Cadeira fixa                                            (sala da administração)

8185 8634

Cadeira fixa, estofada, revestida em corvim preto, estrutura metálica.
CORTADOR DE GRAMA

8186 4889

CORTADOR DE GRAMA S/MOTOR, MARCA BRANCO B2T- 6000, VERMELHO/PRETO, COM RODINHAS, EM METAL
Roupeiro

8196 10206

01 roupeiro irmol 4 portas e 3 gavetas, marfim.
* Condomínio do Idoso
Pulverizador

8290 10534

Pulverizador agric. (PJH 9000) 20 litros. Marca: JACTO. Cor azul/laranja.

Nome



Incorporação Plaqueta

* P/ Parque de exposições
Cadeira

8291 1748

Cadeira fixa, estofada, revestida em corvim preto, .
Cortador de grama

8500 10779

Cortador de grama 5,0 HP, motor com 4 tempos,   com bomba de óleo, largura da lâmina de corte 0,51 cm (20"), com 6 posições de altura. Marca: MTD

Geladeira comercial
8504 12100

Geladeira comercial grcs, 4 portas, comercial, gelopar, inox, 110v.
Balcão com trocador

8520 6423

Balcão com trocador, 3 portas, 1 prateleira, cor branco. 1,20 x 0,80 x 0,84 m
REFRIGERADOR DUPLEX 401L CRD41ABR CONSUL

8528 7644

Refrigerador duplex 401l crd41abr consul, nf 32091. Cor branca.
Armário de aço

8533 6323

Armário de aço, azul. 0,76 x 1,74 x 0,33 m
Bebedouro

8598 8771

Bebedouro na cor branco.
Cadeira escolar

8611 3016

Cadeira escolar juvenil, vermelha.
ARMARIO DE AÇO

8615 3008

MARCA MOVAG, COR CINZA, COM 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS DENTRO. TAMANHO: 1,20 X 1,98 X 0,40 M.
Cadeira escolar

8626 3016

Cadeira escolar juvenil azul.
Cadeira escolar

8627 3016

Cadeira escolar juvenil, amarela.
Mesa CPD

8678 10942

Mesa CPD em MDP branco, perfil em pvc preto, com suporte de cpu.



Nome
Incorporação Plaqueta

Forno microondas (Casa apóio)
8717 871

Microondas Eletrolux , modelo: Me28g, n/s: 63601638, frequencia  60Hz.
Fogão

8719 871

Fogão Eletrolux 6 bocas na cor branco, modelo: 76se, n/s: 65001125.
Monitor de vídeo

8723 19403

Monitor de vídeo Samsung 15 branco Sinc master 551V , nº de série: AN15HXBN932761P-BR
Cadeira de rodas

8725 1504

01 cadeira de rodas duplo X p/obeso.
Refrigerador

8745 6559

01 refrigerador 4 portas branca 110v.
Fogão industrial

8746 4506

Fogão industrial Progás, 6 bocas, com forno.
Purificador de água (casa apoio)

8754 6886

Purificador de agua Latina, modelo: Lapa 4011c, n/s: 113kl57323
Mesa de centro tampo de vidro (Casa Apoio)

8765 9787

Mesa de centro Artely tampo de vidro, cor mogno.
Mesa de centro tampo de vidro (Casa Apoio)

8766 9787

Mesa de centro Artely tampo de vidro, cor mogno.
Televisor



8767 872

Televisor 29 polegadas Gradiente 2924, c/ rádio FM, série: 2924 691284538A6F
Aparelho de fax

8775 6884

01 aparelho de fax panasonic KX-FT-937 Centrin, n/s: 7LAWA054392
Geladeira (Condomínio do idoso)

8856 19837

COR BRANCA, 360L, MARCA ELECTROLUX
Refrigerador (Condomínio do Idoso)

8859 2447

Nome
Incorporação Plaqueta

01 refrigerador Eletrolux RE-26 branca, 240 litros.
Fogão (Condomínio do idoso)

8860 20500

FOGAO MODERATO AUTOLIMPANTE, QUATRO BOCAS, MULLER.
Cadeira (Condomínio do idoso)

8862 20500

CADEIRA DE COZINHA, ESTOFADA, CINZA, 4 PÉS EM FERRO BRANCA
Cadeira (Condomínio do Idoso)

8863 20500

CADEIRA DE COZINHA, ESTOFADA, CINZA, 4 PÉS EM FERRO BRANCA
Cadeira (Condomínio do Idoso)

8864 20500

CADEIRA DE COZINHA, ESTOFADA, CINZA, 4 PÉS EM FERRO BRANCA
Cadeira (Condomínio do Idoso)

8865 20500

CADEIRA DE COZINHA, ESTOFADA, CINZA, 4 PÉS EM FERRO BRANCA
Mesa (Condomínio do Idoso)

8866 20500



MESA EM FORMICA, REDONDA, 4 PÉS EM FERRO BRANCO
ESTOFADO

8869 20500

ESTOFADO 2 LUGARES, COR PREDOMINANTE AZUL, ESTAMPADO.
Arquivo de aço

8872 7875

Arquivo de aço 4 gavetas, com chave. Marca W3
Arquivo de aço

8873 7875

Arquivo de aço 4 gavetas, com chave. Marca W3
TELEVISOR 20"C/R TC-20B7 PANASONIC

8875 7644

Televisor 20" c/r tc-20b7 panasonic, nf 32091.
Aparelho de som

8884 7644

Aparelho de som TS-103 Gradiente, cor preta.
Rádio gravador

8885 11259

Aparelho de som - CD (3 em 1), micro system portátil, reproduz CD/CD-/CD-RW - com função Bass Boost para sons mais graves com 130 wats de 

potência, bivolt. Marca: LENOXX SOND

Nome
Incorporação Plaqueta

Rádio gravador
8886 11259

Aparelho de som - CD (3 em 1), micro system portátil, reproduz CD/CD-/CD-RW - com função Bass Boost para sons mais graves com 130 wats de 

potência, bivolt. Marca: LENOXX SOND
Mesa

8896 7875

Mesa para refeição em madeira padrão marfim 2,00 x 0,80 x 0,75 Revah, pés de metal.
Mesa



8897 7875

Mesa para refeição em madeira padrão marfim 2,00 x 0,80 x 0,75 Revah, pés de metal.
1 ARMARIO DE ACO 2 PORTAS, NF 6466

9293 7450

Armário de aço, cor cinza, com 2 portas e 3 prateleiras.
01 ARMARIO SUSP 3 PORTAS AEREO, NF 9989

9301 23042

Armário aéreo para cozinha em fórmica branca com 3 portas, puxadores prata 1,20x0,68x0,32m
ARMARIO

9302 8463

ARMARIO INFERIOR PARA COZINHA EM FORMICA, COR BRANCA COM PUXADOR PRATA.2 PORTAS E 4 GAVETAS. TAMANHO: 1,20 X 0,71 X 0,52

Fogão
9306

Fogão a gás Atas Plus 4 bocas na cor branca, modelo: Grécia, autolimpante com forno
Cadeira Fixa

9311 16195

Cadeira fixa em corvin, assento arredondado, estofada, revestida em preto.
Cadeira fixa

9312 14846

Cadeira fixa em corvin, com pés de ferro.
ARQUIVO DE AÇO

9317 3931

MARCA MOVAG, 4 GAVETAS COM CHAVE, COR CINZA. TAMANHO: 46 X 133 X 70
Monitor de vídeo

9325 5217

Monitor  de vídeo marca PROVIEW, na cor preto, tela LCD 17 polegadas, modelo MA782KC n/s:898196061751
Gabinete para microcomputador

9326 5217

Gabinete para microcomputador, na cor preto marca LG, com mouse, teclado, processador Intel core 2 duo, memoria 250 GB, 2.20 GHZ de RAM.

Mesa de escritorio
9332 16528



Nome
Incorporação Plaqueta

Mesa em MDP na cor branca e preta, perfio em PVC preto, 2 gavetas com chave suporte para CPU medidas 1.50x0.60 m.
Mesa de escritorio

9333 16528

Mesa em MDP na cor branca e preta, perfio em PVC preto, 2 gavetas com chave suporte para CPU medidas 1.50x0.60 m.
Lavadora de alta pressão

9339 10628

ELECTROLUX. Semi profissional. Modelo: Electra 1600 EAS axial
cor: preta e amarela
Fogão

9363 3001

Fogão Atlas, 6 bocas, forno autolimpante, branco/azul.
Berço

9396 13985

Berço em madeira, cabeceira treliçada, cor lilás.
Berço

9397 13985

Berço em madeira, cabeceira treliçada, cor lilás.
Berço

9398 13985

Berço em madeira, cabeceira treliçada, cor lilás.
Berço

9399 13985

Berço em madeira, cabeceira treliçada, cor lilás.
Berço

9400 13985

Berço em madeira, cabeceira treliçada, cor lilás.
Balcão com pia

9401 2362

Balcão para pia com 3 portas, 3 gavetas na cor branco, com puxador de metal, 1,10x0,55 m.
Cadeira Odontológica

9426 7657

Cadeira Odontológica na cor branca, estofada em corvim, com rodizio.
Batedeira

9455 2997



Batedeira planetaria Arno, BPA
Monitor de vídeo

9456 7696

Monitor de vídeo Philips, 17", LCD preto, modelo 170CW  HWC8170T, n/s: fx500814056641.

Nome
Incorporação Plaqueta

Gabinete
9457 7696

Gabinete para microcomputador HD 250 GB< DVD Ram, Intel core 2 duo, E4600 2.40 GHZ, 0.99 GB de ram

Televisão
9737 17758

Televisão marca Semp, 20 polegadas na cor cinza.
Bancada para bioponto (Toten padronizado)

9738 19129

Bancada para bioponto (Toten padronizado) na cor marron, 1 porta com chave, com espaço para monitor, em mdf, 1,20 x 0,70 x 0,60 m.

Leitor biométrico digital
9740 19129

Leitor biométrico digital na cor cinza com base preta, modelo: hf duo 2 e, n/s: 4hu506027, com sistema de controle através de biometria.

Estante de aço
9742 7657

Estante de aço 5 prateleiras, na cor cinza, 0,93x0,42x1,98 m.
Estante de aço

9743 7657

Estante de aço 5 prateleiras, na cor cinza, 0,93x0,42x1,98 m.
Armário



9744 7657

Armário em mdp, 2 portas, com chave, na cor branco, 3 prateleiras, com puxador. Medidas: 090 x 1,54 x 0,43 m
Cadeira fixa

9746 7657

Cadeira corvin, na cor preta, pés fixo.
Cadeira fixa

9747 7657

Cadeira corvin, na cor preta, pés fixo.
Cadeira fixa

9748 7657

Cadeira corvin, na cor preta, pés fixo.
Cadeira fixa

9750 7657

Cadeira corvin na cor preta, com 4 pés.
Cadeira fixa

9751 14846

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira de corvin na cor preto.

*Rasgada.
Mesa redonda

9752 7657

Mesa redonda, em MDF, na cor branca.
Longarina

9753 7657

Longarina de 4 lugares , na cor preto.
Longarina

9754 7657

Longarina de 4 lugares , na cor preto.



Longarina
9755 7657

Longarina de 4 lugares , na cor preto.
Longarina

9756 7657

Longarina de 3 lugares, estofada e corvim preto.
Longarina

9757 7657

Longarina de 3 lugares, estofada e corvim preto.
Longarina

9758 7657

Longarina de 3 lugares, estofada e corvim preto.
Mesa

9762 7657

Mesa em MDF, na cor branca com bordas pretas, 3 gavetas com chave, 0,60x1,20x0,75 m.
Armário

9763 7657

Armario de mdp, na cor branca, 2 portas com chave, 4 prateleiras. 0,90x0,43x 1,55 m.
Cadeira fixa

9764 7657

Cadeira fixa de corvin na cor preta, com  4 pés.
Mesa auxiliar para odontologia

9765 8675

Mesa auxiliar para odontologia em inox, com 2 prateleiras, com rodízios.
Mocho ginecológico

9766 7657

Nome
Incorporação Plaqueta

Mocho ginecológico de corvin, na cor branca, com suporte para os pés.
Mesa ginecológica (maca)



9768 5578

01 mesa ginecológica leito estofado (maca) na cor prata em corvin, com pés de ferro.
Aquecedor

9770 8410

Aquecedor Britânia modelo:AB1000 na cor cinza, com 2 velocidades.
Mesa

9772 7657

Mesa em MDF, na cor branca, com 3 gavetas com chave, 0,64x1,20x0,75 m.
Aquecedor

9778

Aquecedor marca: Britânia, modelo: AB 1000.
Cadeira giratória

9781 7657

Cadeira de corvin na cor preto, com base de metal com rodinhas, com suporte para os braços.
Cadeira giratória

9782 7657

Cadeira de corvin na cor preto, com base de metal com rodinhas, com suporte para os braços.
Cadeira giratória

9783 7657

Cadeira de corvin na cor preto, com base de metal com rodinhas, com suporte para os braços.
Balcão

9784 7612

Balcão em fórmica branca com 1 porta, 4 gavetas 1,60x0,54x0,83m
ARMARIO VITRINE

9786 5573

ARMÁRIO VITRINE 2 PORTAS COM VIDRO E CHAVE, 4 PRATELEIRAS DE VIDRO. MARCA METALIC, COR BRANCA. TAMANHO: 0,70 X 1,60 X 0,35.

Cadeira giratória
9789 7657

Cadeira na cor preta, de corvin, base de metal, suporte para os braços.
Balcão

9790 9307

Balcão com pia de inox, em fórmica, 2 portas, 4 gavetas, 1 prateleira.
Balcão

9793 7612

Balcão em fórmica na cor branco, com 4 portas com 4 gavetas, 2,00x0,55x0,80 m.



Nome
Incorporação Plaqueta

Estante de aço
9797 7657

Estante de aço 5 prateleiras, com base de metal.
Estante de aço

9798 7657

Estante de aço 5 prateleiras, com base de metal.
Mesa

9800 13719

Mesa em MDF, na cor branca, com 2 pés. 0,60x0,40x0,75 m.
ARQUIVO DE AÇO

9828 5906

COM 5 GAVETAS, COM CHAVE, COR CINZA.
Enchedora Pneumatica (Santana - Viticultores)

9833 18515

Enchedora Pneumatica, marca vinox
Enxaguadora dois estagios (Santana - Viticultores)

9834 18515

Enxaguadora dois estagios, marca vinox
Retrator de capsula manual (Santana - Viticultores)

9835 18515

Retrator de capsula manual, marca vinox
Rotuladora semi-automatica

9836 18515

Rotuladora semi-automática  Pt n° 9836.
TANQUES  RESERVATORIO (Santana - Viticultores)

9837 18474

Tanques reservatório fermentador cap. 10000 litros aço inox
Tanque fermentador (Osvaldo cruz) (Santana - Viticultores)

9838 18474

Tanque fermentador Luminox 10.000 litros, modelo: LMTE.
Tanque fermentador (Sanatana - Viticultores)



9839 18474

Tanque fermentador Luvison, modelo: LMTF, capacidade 5000 litros.
Tanque fermentador (Santana - Viticultores)

9840 18474

Tanque fermentador Luvison, modelo: LMTF, capacidade 5000 litros.
Tanque-reservatório (Osvaldo Cruz) (Santana - Viticultores)

9841 18474

Nome
Incorporação Plaqueta

Tanque-reservatório Luminox, modelo: LMTF, capacidade 10.000 litros.
Tanque-reservatório (Osvaldo Cruz) (Sanatana - Viticultores)

9842 18474

Tanque-reservatório Luminox, modelo: LMTF, capacidade 10.000 litros.
Tanque-reservatório (Osvaldo Cruz) (Santana - Viticultores)

9843 18475

Tanque-reservatório Luvison, 5000 litros, em aço inox.
Tanque-reservatório (Osvaldo Cruz) (Santana - Viticultores)

9844 18475

Tanque-reservatório Luvison, 5000 litros, em aço inox.
Tanque-reservatório (Osvaldo Cruz) (Santana - Viticultores)

9845 18475

Tanque-reservatório Luvison, 5000 litros, em aço inox.
Tanque-reservatório (Osvaldo Cruz) (Santana - Viticultores)

9846 18475

Tanque-reservatório Luvison, 5000 litros, em aço inox.
Tanque-reservatório (Osvaldo Cruz)

9847 18475

Tanque-reservatório Luvison, 5000 litros, em aço inox.
Tanque-reservatório (Osvaldo Cruz) (Santana - Viticultores)

9848 18475



Tanque-reservatório Luvison, 5000 litros, em aço inox.
Tina inox (Santana - Viticultores)

9849 22618

01 tina em inox com capacidade para 80 litros.
Descuba tela perfurada (Santa Ana Osvaldo Cruz) (Santana - Viticultores)

9850 22570

Descuba tela perfurada cesto em madeira marca Riccfer, n/s: 2190
Balança Plataforma (Santana - Viticultores)

9851 18141

Balança Plataforma, marca vinox
Bomba auto-aspirante (Santana - Viticultores)

9852 18141

Bomba auto-aspirante, marca vinox
Bomba Centrifuga (Santana - Viticultores)

9853 18141

Bomba Centrifuga, marca vinox

Nome
Incorporação Plaqueta

Filtro Amassa Celulose  (Santana - Viticultores)
9854 18141

Filtro Amassa Celulose, marca vinox
Esmagadora desengaçadeira junior  ( Santa Ana Osvaldo Cruz)

9855 22570

Esmagadora desengaçadeira junior em  inox.
Esmagadora desengaçadeira DH100 ( Osvaldo Cruz)

9856 22570

Desengaçadeira esmagadora DH100  Ricefer em inox
Filtro Polidor de linha (Viticultores)

9857 18141

Filtro Polidor de linha, marca vinox



Arrolhador manual (Santana - Viticultores)
9858 22570

Arrolhador manual, Original mondial.
Prensa Hidráulica ( Coachaça)

9859 22570

Prensa Hidraulica 200 litros com cesto de madeira marca: Riccfer, n/s: 2190.
Motobomba

9861 1889

01 motobomba aspirante 3cv série 0015.
Filtro (COACHAÇA)

9862 1889

01 filtro polidor duplo série 0003.
Mangueira (COACHAÇA)

9864 1889

30 metros de mangueira 1".
Moto bomba

9865 4099

01 moto bomba centrífuga 1cv em aço AISI 304, com acabamento sanitário,carinho em aço AISI 304, com rotor inoxidável, aberto, capacidade de 

5.000l/h e 30 metros de mangueira atóxica de 1 1/2".
Linha de envase automática (Enchedora) COACHAÇA

9866 8618

Enchedora VX ELGA, Vinox, n/s: 0007.
Linha de envase automática (Rosqueador) COACHAÇA

9867 8618

Rosqueador automático VXRA nº de série 0010 C.F 84.22.30.10 para linha de envase
Linha de envase automática (Rotuladora) COACHAÇA

9868 8618

Nome
Incorporação Plaqueta

Rotuladora automática auto-adesivo VXRAAA, clasificação F.84.22.30.10 para linha de envase



Linha de envase automática (Rinser Rotativo) COACHAÇA
9869 8618

Rinser rotativo semi-automático, VXRRS nª de série 0014 C.F 84.22.20.00  para linha de envase
Linha de envase automática (Tunel de Encolhimento) COACHAÇA

9870 8618

Tunel de encolhimento VXTVE clasificação fiscal 84.22.40.90 para linha de envase
Linha de envase (Esteira transportadora) COACHAÇA

9871 8618

Esteira transportadora VXEST, classificação fiscal 84.28.39.10 para linha de envase
Carroça (Rio Ligação)

9875 9963

Carroça de tração animal, de pneus
Grade de disco ( Rio Quibebe)

9876 10772

Grade de disco de tração animal.
Distribuidor  Rio Quibebe

9877 10152

Distribuidor de adubo e calcário novo, marca: açomac, capacidade mínima de 05 toneladas, eixo tanden, pneus novos, esteira de travessas, duplo disco 

para distribuição.
* comunidade Rio Quibebe

EMPENHOS: 10152 E 10153 DE 03/09/2008.

Pulverizador (Linha Volpato)
9878 10153

Pulverizador tração animal novo, capacidade 200 litros, pneus recapados, filtro de linha, 07 metros de barras com bicos e filtros dos bicos, eixo de 

opções de abertura, marca assomac.

EMPENHOS: 10152 E 10153 DE 03/09/2008.
Carreta Agrícola

9880 267

01 carreta agrícola Triton mod. TR-997 Tandem cap. 6t com sobrecaixa e pneus com freio, completa.



Nome
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* Linha Hobold
Pulverirador (Assentamento Missões)

9882 10153

Pulverizador tração animal novo, capacidade 200 litros, pneus recapados, filtro de linha, 07 metros de barras com bicos e filtros dos bicos, eixo de 

opções de abertura, marca assomac.

EMPENHOS: 10152 E 10153 DE 03/09/2008.
Distribuidor Rio Saudade

9883 10152

Distribuidor de adubo e calcário , marca: açomac,novo, capacidade mínima de 05 toneladas, eixo tanden, pneus novos, esteira de travessas, duplo disco 

para distribuição.

*Comunidade Km30
EMPENHOS: 10152 E 10153 DE 03/09/2008.
CARRETA AGRÍCOLA

9884 11990

CARRETA AGRÍCOLA NOVA, CAP. 05 TON., EIXO TAMDEM, PNEUS RECAPADOS, MARCA IAC. CARROCERIA EM MADEIRA, COR: AZUL.

CARRETA AGRÍCOLA
9885 11990

CARRETA AGRÍCOLA NOVA, CAP. 05 TON., EIXO TAMDEM, PNEUS RECAPADOS, MARCA IAC.  CARROCERIA EM MADEIRA, COR: AZUL.

CARRETA AGRÍCOLA
9886 11990



CARRETA AGRÍCOLA NOVA, CAP. 05 TON., EIXO TAMDEM, PNEUS RECAPADOS, MARCA IAC. CARROCERIA EM MADEIRA, COR: AZUL.

CARRETA AGRÍCOLA
9887 11990

CARRETA AGRÍCOLA NOVA, CAP. 05 TON., EIXO TAMDEM, PNEUS RECAPADOS, MARCA IAC. CARROCERIA EM MADEIRA, COR: AZUL.

CARRETA AGRÍCOLA
9888 11991

CARRETA AGRÍCOLA NOVA, CAP. 05 TON., EIXO TAMDEM, PNEUS RECAPADOS, MARCA IAC. CARROCERIA EM MADEIRA, COR: AZUL.

Grade de disco (Linha Piracema)
9893 10772

Grade de disco tração animal.
CARRETA AGRICOLA

9894 10938

Nome
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1 carreta agricola motorizada, a diesel, 10 hp, c/carroceria, nf 1993.
Ensiladeira (Rio Gaiola)

9895 10939

Ensiladeira estacionária, com motor a diesel Agrale
Colhedora de Forragen (Barra Bonita)

9900 6744

Ensiladeira de forragens Nogueira, mod Pecus 9000, tracionada, equipada c/2 rolos, 10 facas, c/opcao de corte, capac de prod 10 a 20 ton

Quadro Escolar
10000 10819

Quadro escolar verde, quadriculado, com quadro branco quadriculado de correr anexo, confeccionados sob medida.
Branco: 2mx1,25m com alça metal
Verde: 4mx1,25.



Ambos com moldura de madeira e suporte para giz, pincel e apagador.
Monitor de vídeo

10108 5218

Monitor de vídeo Sansung 740B Plus, LCD, 17 Polegadas, preto/prata, n/s: HA17HXGQ300635V
Gabinete para microcomputador

10109 5218

Gabinete para micromputador, preto, padrão atx, Proc. Intel Core 2 Duo, 2.20 Ghz, 1 Gb de Ram, Windows XP, DVD Ram, 250 Gb de Memória.

Monitor de vídeo
10110 140

Monitor de vídeo Samsung, modelo: 772 n Plus, n/s: pe17hxep9043j, na cor preto tela 17".
Gabinete

10111 140

Gabinete processoador Intel 641 Pentium 4 800 mhz 2 mb, com 1 Gb de ram, 250 de HD.
Gabinete para microcomputador

10113 5218

Gabinete preto, padrão atx, com processador Core  Intel 2 Duo E4500, 1 Gb de Ram, 250 de HD.
Armário estante

10201 7657

Armario estante em MDP, na cor branca com bordas pretas, 2 prateleiras externas, 2 portas com chave. 0,90x0,40x1,54 m.
Cadeira giratória

10205 7657

Cadeira giratória, de corvin, na cor preto, regulagem de altura, e apóio para os braços.
Estante de aço

10206 7657

Estante de aço, 5 prateleiras, na cor cinza, 0,93x0,42x01,98 m.
Balcão para pia (ver ocorrência)

10213 9307

Nome
Incorporação Plaqueta



Balcão para pia com 2 portas e 4 gavetas,1 prateleira de madeira, na cor branco, 1,06x0,48x0,80 m. Pia de inox, 1,16x0,53 m.

Fogão
10214 7611

Fogão Clarice autolimpante, Delicata, com 4 bocas, tampa de vidro.
Mesa

10219 7657

Mesa dobrável em fórmica, branca lisa, 4 pés, marca Carrara, 0,90 x 0,90 x 0,75 m, acompanha 4 banquetas cromadas nº 10215, 10216, 10217 e 10218.

Purificador de água
10220 6886

Purificador de água Latina Eletronic, Lapa E14S na cor branca, com tampa azul  acrilico, n/s: 11dm209512
Balcão

10222 7612

Balcão em fórmica branca com bordas arredondadas, com 4 portas,1 prateleira 4 gavetas 2,00x0,54x0,82m
Refrigerador (frigobar)

10223 7901

Refrigerador (frigobar) Consul, na cor branca n/s: jg8067992.
Ventilador

10224

Ventilador de chão com base, Arge, Twister preto
Balcão

10225 10402

Balcão sob medida para sala de odontologia do PSF Floresta.
Com 4 portas nas extremidades
4 portas pequenas
1 porta grande
tampo mármore
medidas: 3,68 x 0,55 x 0,84
Aparelho Raio X

10228 5352

Aparelho Raio X, n/s:4480542008
Amalgamador

10231 6913

Amalgamador Vibramat automático Shuster, série: 1MNAU, lote: 1300408
Aparelho fotopolimerizador

10232 7739

Aparelho fotopolimerizador Kondortech, modelo: CL-K50, n/s: CK58078264.
Conjunto odontológico



10238 6591

Conjunto odontológico Gnatus.

Nome
Incorporação Plaqueta

Biombo para Radioproteção
10239 7360

Biombo para Radioproteção, 1,90 x 0,87 m, reto, visor 10x15 cm, marca: N. Martins.
Armário de aço

10277

Armário em aço com 2 portas com chave na cor branca 3 prateleiras 0,90x1,54x0,43m
Compressor

10281 13830

Compressor Olidef C2, C-71, azul, Nº C71 97k 363
Balcão

10283 7614

Balcão em fórmica na cor branco, com 4 portas, 4 gavetas, 2 prateleiras, 2,00x0,84x0,54 m.
Balcão

10287 7614

Balcão em fórmica na cor branco, com 2 portas, 4 gavetas, 1 prateleira.
Cadeira fixa

10290 14846

Cadeira de corvin, base de metal.
Cadeira giratória na cor preta, com regulagem de altura.

10292 3066

1 CADEIRA GIRATORIA, NF 2687
Monitor de vídeo

10293 5218

Monitor de vídeo LCD, Proview, modelo MA782KC, preto, 17 polegadas.
Compressor

10296 6913



Compressor wind pressure, modelo 56 amarelo, nº de série: 1257
Bomba a vacuo

10297 6913

Bomba a vácuo Gnatus, n/s: 4492775053
Gabinete para microcomputador

10300 5218

Gabinete para microcomputador, preto, padrão atx, com Proc. Intel Core 2 Duo, 2,2 Ghz, 1 G de Ram, 250 de HD, DVD-Ram.7
ARMARIO DE AÇO

10495 3008

ARMARIO DE AÇO MARCA MOVAG, COR CINZA, COM 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS DENTRO. TAMANHO: 1,20 X 1,98 X 0,40 M.
Quadro escolar

10788 10819

Nome
Incorporação Plaqueta

Quadro escolar verde, quadriculado, com quadro branco quadriculado de correr anexo, confeccionados sob medida.
Branco: 2mx1,25m com alça metal
Verde: 4mx1,25.
Ambos com moldura de madeira e suporte para giz, pincel e apagador.
ARMARIO DE AÇO

10840 3008

ARMARIO DE AÇO MARCA MOVAG, COR CINZA, COM 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS DENTRO. TAMANHO: 1,20 X 1,98 X 0,40 M.
Cadeira escolar

10850

Cadeira escolar em formica verde com encosto reto e pes em ferro preto
ARMARIO DE AÇO

10897 3008

MARCA MOVAG, COR CINZA, COM 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS DENTRO. TAMANHO: 1,20 X 1,98 X 0,40 M.
ARMARIO DE AÇO

10898 3008

MARCA MOVAG, COR CINZA, COM 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS DENTRO. TAMANHO: 1,20 X 1,98 X 0,40 M.



Quadro escolar
10947 10819

Quadro escolar verde, quadriculado, com quadro branco quadriculado de correr anexo, confeccionados sob medida.
Branco: 2mx1,25m com alça metal
Verde: 4mx1,25.
Ambos com moldura de madeira e suporte para giz, pincel e apagador.
Armário estante

10984 1934

Armário  em mdp na cor branco, com 2 prateleiras externas, 2 portas inferiores, com chave, e 2 prateleiras dentro, 0,43x0,90x1,56 m.

Maca
10985 13830

Maca estofada, revestida em corvim preto, estrutura metálica.
Cadeira fixa

10987 13719

Cadeira fixa, revestida em corvim, preto, arredondada, sem braço.
Mesa

10988 1934

Mesa em mdp, branca, 3 gavetas, com chave, 1,20 x 0,60 m
Cadeira

10994 13719

Cadeira 4 pés, fixa, sem braço, revestida em corvim preto, arredondada.

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira giratória
10997 19373

Cadeira giratória, revestida em corvim preto, 5 patas, com sanfonado.
COMPRESSOR DE AR

10998 7255

COMPRESSOR DE AR MARCA OLIDEF CZ, MODELO C - 71, COR BRANCA



Geladeira
10999 12570

Geladeira Electrolux RE26, branca, com termostato.
ARMARIO VITRINE

11000 5573

ARMÁRIO VITRINE 2 PORTAS COM VIDRO E CHAVE, 4 PRATELEIRAS DE VIDRO. MARCA METALIC, COR BRANCA. TAMANHO: 0,70 X 1,60 X 0,35.

Arquivo de aço
11063 6321

01 arquivo de aço 4 gavetas. Cor cinza, com chave. Marca MOVAG. Tamanho: 47 X 133 X 60.
Cadeira giratória

11073 10942

Cadeira giratória, estofada em tecido azul/preto, com regulagem de altura.
ARMARIO EM AÇO

11078 3008

MARCA MOVAG, COR CINZA, COM 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS DENTRO. TAMANHO: 1,20 X 1,98 X 0,40 M.
Cadeira escolar

11088 3016

Cadeira escolar juvenil, azul claro.
Cadeira escolar

11089 3016

Cadeira escolar juvenil, azul claro.
Cadeira escolar

11090 3016

Cadeira escolar juvenil, azul claro.
Cadeira escolar

11091 3016

Cadeira escolar juvenil, azul claro.
Cadeira escolar

11092 3016

Cadeira escolar juvenil, azul claro.
Cadeira escolar

11093 3016



Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira escolar juvenil, azul claro.
Cadeira escolar

11094 3016

Cadeira escolar juvenil, azul claro.
Cadeira escolar

11095 3016

Cadeira escolar juvenil, azul claro.
Cadeira escolar

11096 3016

Cadeira escolar juvenil, azul claro.
Cadeira escolar

11097 3016

Cadeira escolar juvenil, azul claro.
Cadeira escolar

11098 3016

Cadeira escolar juvenil, azul claro.
ARMARIO DE AÇO

11189 3008

MARCA MOVAG, COR CINZA, COM 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS DENTRO. TAMANHO: 1,20 X 1,98 X 0,40 M.
Cadeira escolar

11201 3016

Cadeira escolar juvenil, bege.
Cadeira escolar

11203 3016

Cadeira escolar juvenil, bege.
Cadeira escolar

11204 3016

Cadeira escolar juvenil, bege.
Cadeira escolar

11205 3016

Cadeira escolar juvenil, bege.
Cadeira escolar

11206 3016

Cadeira escolar juvenil, bege.



Cadeira escolar
11207 3016

Cadeira escolar juvenil, bege.

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira escolar
11208 3016

Cadeira escolar juvenil, bege.
Cadeira escolar

11209 3016

Cadeira escolar juvenil, bege.
Cadeira escolar

11210 3016

Cadeira escolar juvenil, bege.
Cadeira escolar

11211 3016

Cadeira escolar juvenil, bege.
Cadeira escolar

11212 3016

Cadeira escolar juvenil, bege.
Cadeira escolar

11213 3016

Cadeira escolar juvenil, bege.
Cadeira escolar

11214 3016

Cadeira escolar juvenil, bege.
Cadeira escolar

11215 3016

Cadeira escolar juvenil, bege.
ARMARIO DE AÇO



11325 3008

MARCA MOVAG, COR CINZA, COM 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS DENTRO. TAMANHO: 1,20 X 1,98 X 0,40 M.
ARMARIO DE AÇO

11327 3008

MARCA MOVAG, COR CINZA, COM 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS DENTRO. TAMANHO: 1,20 X 1,98 X 0,40 M.
Estante de aço

11371 3101

Estante de aço c/ 10 prateleiras. HX Móveis. Cinza. 1,98 x 1,04 x 0,58 m
Estante de aço

11372 3101

Estante de aço c/ 10 prateleiras. HX Móveis. Cinza. 1,98 x 1,04 x 0,58 m
Estante de aço

11373 3101

Nome
Incorporação Plaqueta

Estante de aço c/ 10 prateleiras. HX Móveis. Cinza. 1,98 x 1,04 x 0,58 m
Estante de aço

11374 3101

Estante de aço c/ 10 prateleiras. HX Móveis. Cinza. 1,98 x 1,04 x 0,58 m
Estante de aço

11375 3101

Estante de aço c/ 10 prateleiras. HX Móveis. Cinza. 1,98 x 1,04 x 0,58 m
Estante de aço

11376 3101

Estante de aço c/ 10 prateleiras. HX Móveis. Cinza. 1,98 x 1,04 x 0,58 m
Estante de aço

11377 3101

Estante de aço c/ 10 prateleiras. HX Móveis. Cinza. 1,98 x 1,04 x 0,58 m
Estante de aço

11378 3101



Estante de aço c/ 10 prateleiras. HX Móveis. Cinza. 1,98 x 1,04 x 0,58 m
Estante de aço

11379 3101

Estante de aço c/ 10 prateleiras. HX Móveis. Cinza. 1,98 x 1,04 x 0,58 m
Estante de aço

11380 3101

Estante de aço c/ 10 prateleiras. HX Móveis. Cinza. 1,98 x 1,04 x 0,58 m
Cadeira escolar

11383 3016

Cadeira escolar juvenil, branca.
Cadeira escolar

11384 3016

Cadeira escolar juvenil, branca.
Cadeira escolar

11385 3016

Cadeira escolar juvenil, branca.
Cadeira escolar

11386 3016

Cadeira escolar juvenil, branca.
Cadeira escolar

11387 3016

Cadeira escolar juvenil, branca.

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira escolar
11388 3016

Cadeira escolar juvenil, branca.
Cadeira escolar

11389 3016

Cadeira escolar juvenil, branca.



Cadeira escolar
11390 3016

Cadeira escolar juvenil, branca.
Mesa hexagonal

11391 3016

Mesa escolar para 6 lugares, formato hexagonal, em madeira MDP, base de 4 pés duplos em metal.
Mesa hexagonal

11392 3016

Mesa escolar para 6 lugares, formato hexagonal, em madeira MDP, base de 4 pés duplos em metal.
Mesa hexagonal

11393 3016

Mesa escolar para 6 lugares, formato hexagonal, em madeira MDP, base de 4 pés duplos em metal.
Mesa hexagonal

11394 3016

Mesa escolar para 6 lugares, formato hexagonal, em madeira MDP, base de 4 pés duplos em metal.
Mesa hexagonal

11395 3016

Mesa escolar para 6 lugares, formato hexagonal, em madeira MDP, base de 4 pés duplos em metal.
Mesa hexagonal

11396 3016

Mesa escolar para 6 lugares, formato hexagonal, em madeira MDP, base de 4 pés duplos em metal.
ARMARIO DE AÇO

11563 3008

MARCA MOVAG, COR CINZA, COM 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS DENTRO. TAMANHO: 1,20 X 1,98 X 0,40 M.
ARMARIO DE AÇO

11731 3008

MARCA MOVAG, COR CINZA, COM 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS DENTRO. TAMANHO: 1,20 X 1,98 X 0,40 M.
Geladeira semi industrial 4 portas Gelopar

11739 5835

GELADEIRA SEMI-INDUSTRIAL, NF 1376
FREEZER

11740 12521



Nome
Incorporação Plaqueta

1 freezer 310l, consul, branco, horizontal, nf 2175.
Forno

11743 10628

Forno elétrico completo auto limpante, com timmer, desligamento automático, com lâmpada interna, com capacidade para 45  litros.

Marca Nardelli Modelo Milenio Gril
Batedeira

11744 10395

Batedeira planetária completa com cinco velocidades, com disco de regulagem de altura, com dispositivo ajustável giratório, com ventosdas para 

fixação, com alimentador especial, com cordão elétrico embutível, com cilindro eletrico, em chapa de aço pintada

8 mm, com tijela, na cor branca.
MARCA: Arno
Cor predominante: branca, com detalhe bege.
Televisor

11798 17758

Televisor Toshiba Lumina Line, 20 " polegadas.
Armário (CRAS Norte)

12293 7902

Armário em aço com 2 portas com chave 3 prateleiras cinza escuro 1,75x0,33x0,75m
Mesa CPD (CRAS Norte)

12299 7902

Mesa CPD em fórmica branca com estrutura metálica preta 0,80x0,60x0,73m
IMPRESSORA

12496 11557

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. MARCA BROTHER. MODELO CDP 8065 CD, COPIA, IMPRIME E ESCANEIA, LASER. COR: CINZA
Bebedouro

12599 10104

Bebedouro Elétrico, 100 litros, com 3 torneiras. Marca: REFRIMATE. Com filtro com carvão ativado.
BEBEDOURO

12600 17745

01 bebedouro em aco inox com 2 torneiras, com reservatorio, dreno, bioa, termostato, nf 1118.
Leitor biométrico digital

12629 19129

Leitor biométrico digital Secun gen, cinza/preto, com sistema de controle através de biometria



Bancada para bioponto (Toten personalizado)
12632 19129

Bancada para bioponto (Toten personalizado) de madeira, marrom, 1 porta com chave. 1,20 x 0,60 x 0,70 m
Arquivo

12636 22646

Arquivo Movag na cor cinza, 4 gavetas, 0,47x1,33x0,60 m.
Mesa datilografia / impressora (odonto Cango)

12647 6668

Nome
Incorporação Plaqueta

Mesa para máquina de escrever, na cor branca com pés de metal,  bordas emborrachadas, 0,60x0,43 m.
Amalgamador (odonto 24 horas)

12685 13848

Amalgamador Vibramat.
Fotopolimerizador (odonto cango)

12776 9295

Fotopolimerizador  Kondortech, CL-K50, na cor branco com laranja, n/s:123269
Fotopolimerizador (odonto cango)

12777 9295

Fotopolimerizador  Kondortech, CL-K50, na cor branco com laranja, n/s:116405
Armário

12820 11181

01 armário em mdf com 60 gavetas com corrediças telescópicas p/ pastas suspensas com portas com dobradiças de metal e puxadores em alumínio.

Balança Digital Pediátrica
12821 13504

Balança Digital Pediátrica 25Kg. Mobile Baby. Modelo: ELP-25BB - Balmak
Balança Digital Pediátrica

12822 13504

Balança Digital Pediátrica 25Kg. Mobile Baby. Modelo: ELP-25BB - Balmak



Balança Digital Pediátrica
12823 13504

Balança Digital Pediátrica 25Kg. Mobile Baby. Modelo: ELP-25BB - Balmak
Balança Digital Pediátrica

12824 13504

Balança Digital Pediátrica 25Kg. Mobile Baby. Modelo: ELP-25BB - Balmak
Balança Digital Pediátrica

12825 13504

Balança Digital Pediátrica 25Kg. Mobile Baby. Modelo: ELP-25BB - Balmak
Balança Digital Pediátrica

12826 13504

Balança Digital Pediátrica 25Kg. Mobile Baby. Modelo: ELP-25BB - Balmak
Balança Digital Pediátrica

12827 13504

Balança Digital Pediátrica 25Kg. Mobile Baby. Modelo: ELP-25BB - Balmak
Balança Digital Pediátrica

12828 13504

Balança Digital Pediátrica 25Kg. Mobile Baby. Modelo: ELP-25BB - Balmak

Nome
Incorporação Plaqueta

Balança Digital Pediátrica
12829 13504

Balança Digital Pediátrica 25Kg. Mobile Baby. Modelo: ELP-25BB - Balmak
Balança Digital Pediátrica

12830 13504

Balança Digital Pediátrica 25Kg. Mobile Baby. Modelo: ELP-25BB - Balmak
Balança Digital Pediátrica

12831 13504

Balança Digital Pediátrica 25Kg. Mobile Baby. Modelo: ELP-25BB - Balmak
Balança Digital Pediátrica



12832 13504

Balança Digital Pediátrica 25Kg. Mobile Baby. Modelo: ELP-25BB - Balmak
Impressora (CRAS Centro)

12833 12612

LASER. 110 V. COR: PRETA E PRATA. LEXMARK E-120
IMPRESSORA

12834 12612

LASER. 110 V. COR: PRETA E PRATA. LEXMARK E-120
Balança eletrônica adulto

12835 13503

Balança eletrônica adulto Marca Lider. Mod. P-150C. Cap 150 K Diov 100 g. Aço carbono 0,30 X 0,40m LD 1050, com régua antropométrica

Balança eletrônica adulto
12836 13503

Marca Lider. Mod. P-150C. Cap 150 K Div 100 g. Aço carbono 0,30 X 0,40m LD 1050, com régua antropométrica
Balança eletrônica adulto

12837 13503

Marca Lider. Mod. P-150C. Cap 150 K Div 100 g. Aço carbono 0,30 X 0,40m LD 1050, com régua antropométrica
Balança eletrônica adulto

12838 13503

Marca Lider. Mod. P-150C. Cap 150 K Div 100 g. Aço carbono 0,30 X 0,40m LD 1050, com régua antropométrica
TELEVISOR

12839 12826

TELEVISOR CCE 29", A CORES, MODELO: HPS 299 IFS
Televisão

12864 10185

Televisor a cores 29" polegadas, tela plana, moniitor com duas entradas para audio e vídeo, com controle remoto com multifunções, ajuste de sons 

graves, agusod e balanço, funções surrond, loudness e AVL, função DSC (Dynamic Skin Correction): realça a cor 

função tela azul, free voltage, seleção automática de voltagem, função auto shut off: desliga automaticamente o televisor na ausência de receptador de 

sinais, com função sleep, desligamento automático programável, relógio interno, consumo máximo de energi

MODELO: CIN0507



Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira fixa
12874 6423

Cadeira fixa Cavaletti, estofada em corvim preto.
Rádio gravador

12879 11259

Aparelho de som - CD (3 em 1), micro system portátil, reproduz CD/CD-/CD-RW - com função Bass Boost para sons mais graves com 130 wats de 

potência, bivolt. Marca: LENOXX SOND
Impressora (SMAS)

12882 11331

IMPRESSORA JATO DE TINTA, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:
- COMUNICAÇÃO: USB;
- VELOCIDADE: VELOCIDADE DE ATÉ 20 PPM PRETO E ATÉ 14 PPM COLORIDO;
- RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO: ATÉ 4800 X 1200 DPI OTIMIZADOS EM CORES E 1200 DPI DE ENTRADA;
- MEMÓRIA: PADRÃO INTEGRADA;
- SUPRIMENTOS: CARTUCHO 21 (PRETO) E CARTUCHO 22 (COLORIDO).
Marca: HP D2460
Responsabiliade: Margarete Misturini  APMI
01 ARMARIO DE ACO 02 PORTAS, NF 7625

12883 3643

ARMARIO DE ACO 02 PORTAS, NF 7625
IMPRESSORA HP 4260

12884 11906

HP DESKJET D4260, PRETA  E PRATA n/s: BR87PFC04R
01 ARMARIO DE ACO 2 PORTAS, NF 9070

12895 6932

ARMARIO DE ACO 2 PORTAS, NF 9070
FREEZER

12985 4829

01 FREEZER HORIZONTAL ELETROLUX COM CAPACIDADE DE 400 LITROS, 2 TAMPAS, DEGELO AUTOMATICO, COR BRANCA MODELO H400, VERBA DO 

PAE.
Freezer

12986 6876

01 FREEZER ELECTROLUX HORIZONTAL 500 litros MODELO H-500. COM 2 PORTAS E DUAS CHAVES. Branco.
IMPRESSORA



13458 11998

IMPRESSORA HP LASER JET 3050: IMPRESSORA, FOTOCOPIADORA, FAX E SCANNER A LASER.
CADEIRA (Urbanismo)

13459 3428

CADEIRA EM TECIDO AZUL, 5 PATAS COM RODIZIO, SEM BRAÇO, NA COR AZUL.

Nome
Incorporação Plaqueta

IMPRESSORA
13460 11648

IMPRESSORA MARCA: HP. MODELO LASER JET 3050. COR: CINZA C/ GELO. MULTIFUNCIONAL
CADEIRA FIXA

13461 6151

CADEIRA FIXA REVESTIDA EM TECIDO AZUL
CADEIRA FIXA

13462 6151

CADEIRA FIXA REVESTIDA EM TECIDO AZUL
CADEIRA

13463 6151

CADEIRA GIRATORIA COM 5 PATAS, REGULAVEL NA ALTURA, COM APOIO PARA BRAÇOS, ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDO COM TECIDO AZUL.

Ensiladeira (Linha Jandira)
13465 10936

Ensiladeira estacionária EN9F3B Nogueira com motor a diesel Tipo: M85 Agrale
Colhedora de Forragen (Lageado Grande)

13466 10935

Colhedora de Forragen, Nogueira, Pecus 9004
TRATOR AGRICOLA

13467 9997

1 trato agricola de rodas new holland, ano 2001, serie n. 8t1826 chassi:290419, com acessorios, nf 163119.
*Assentamento Missões



Distribuidor de Uréia ( Linha formiga)
13468 10936

Distribuidor de Uréia rotax 600 MD marca Reprac
Trator agrícola

13469 7093

01 trator agrícola de pneus motor a diesel, potência mínima de 80 cv, com sistema de direção hidrostática, tração 4x4 com sistema e comando dianteiro 

e traseiro, com teto de cobertura, marca Massey Ferguson modelo 283/4C, versão 715A, ano/mod 2008 série 2

000T283408C011957.
Colhedora de forragen (Linha Piracema)

13470

Colhedora de forragem, JF92Z6, modelo JF92z6 série :3
DISTRIBUIDOR DE CALCARIO

13471 12014

1 diatribuidor de calcario capac 5 toneladas, c/esteiras de travessas e discos duplos, quatro pneus e pas carregadeiras traseiras, nf 550, 552, 554.

Tela
13473 10257

Tela tipo tripé. 1,80 x 1,80

Nome
Incorporação Plaqueta

Marca: Novotec
Alocada no Espaço da Arte.
01 BOTIJAO DE CRIOGENIO, NF 000008

13485 19529

BOTIJAO DE CRIOGENIO, NF 000008
Botijão

13488 1094

01 botijão para inseminação.
Trator New Holland (Linha Farropilha/Banco da Terra)



13490 11725

01 trator new holland novo de pneus, ano e modelo 2007; de fabricação nacional; equipado com motor movido à diesel de 04 cilindros; potência do 

motor de 80 CV; tração 4x4; embreagem dupla; com comando duplo; pesos dianteiros e traseiros, com capota; com c

velocidades à frente e 12 à ré; pneus dianteiros de 12.4 x 24 e traseiros de 18.4 x 30; tanque de combustível com capacidade de 110 litros; direção 

hidráulica; freios a banho de óleo; tomada de força de no mínimo 540 rpm; capacidade de levante do hidráuli

LBECR401970.
*Empenhos 11725 - 11726
Grade aradora

13491

01 GRADE ARADORA NOVA COM 16 DISCOS DE 26 POLEGADAS, COM CONTROLE REMOTO E PNEUS,MANCAIS A GRAXA, MARCA PICCIN, MODELO 

GAPER, SÉRIE 07/04.182.
Carreta agricola Rio Pedreiro

13493 9370

01 carreta agrícola c/capacidade mínima de 6000 kg, com eixo tandem, pneus novos, c/caixa de madeira, com freio, pintada, completa.

Grade aradora (Rio Guarapuava)
13494 6027

Grade aradora Piccin Gaicr, com 16 disco com controle, n/s: 08101724
Ensiladeira estacionária (Barra Escondida)

13495 9963

Ensiladeira estacionária sem motor Becker
Armário de aço

13577 3623

ARMARIO EM ACO, NA COR CINZA, MEDINDO 0,76X1,75X0,33 CM, COM 3 PRATELEIRAS e 2 PORTAS. Movag.
Mesa CPD (CRAS Norte)

13707 7902

Mesa CPD em fórmica branca com estrutura metálica preta 0,80x0,60x0,73m
Armário de aço (CRAS Norte)

13708 6584

Armário de aço com 2 portas com chave, na cor cinza com 3 prateleiras, marca Movag, 1,73x0,75x0,45 m.
Armário de aço (CRAS Norte)

13709 6584

Armário de aço com 2 portas com chave, na cor cinza com 3 prateleiras, marca Movag, 1,73x0,75x0,45 m.



Nome
Incorporação Plaqueta

Balcão (CRAS Cidade Norte)
13711 6584

01 balcão 2 portas com chave, 1 prateleira 0,90x0,43x0,78cm
Microcomputador

13977 11352

GHZ REAL COM FSB 800 MHZ E CACHE L2 DE 2 MB. NÚMERO MÍNIMO DE NÚCLEOS 2, MEMÓRIA RAM MÍNIMA 1024 MB DDR2 800 MHZ; DISCO RIGIDO 

200 GB PADRÃO SATA 2 7200 RPM; PLACA MÃE COMPATÍVEL; MONITOR TELA DE 17 " LCD; GRAVADOR E

LEITOR DE DVD/CD-ROM; GABINETE ATX, MÍNIMO 500 W; UNIDADE DE DISQUETE CAPACIDADE DE LEITURA E GRAVAÇÃO EM 1.44 MB; COOLER 

ESPECIFICO; CONTROLADOR DE REDE 10/100 MBITS; CONTROLADOR DE VÍDEO, MOUSE ÓPTICO COM
NETSCROLL; TECLADO PADRÃO ABNT2 CONECTOR PS/2, CAIXAS DE SOM, ESTABILIZADOR DE TENSÃO 110V / 127V 0,8 KVA; PADMOUSE ESPECÍFICO 

PARA MOUSE ÓPTICO E SISTEMA OPERACIONAL INSTALADO.
Marca:
PROC. INTEL CORE2 DUO E4500 2.2GHZ 800MHZ 2MB LGA775
PLACA MÃE GIGABITE-
GA G31M-S2L
S/V/R 800 MHZ NACIONAL                          Monitor plaqueta n°:
Microcomputador

13979 11352

MICROCOMPUTADOR COMPLETO, SENDO TODO CONJUNTO EM PRETO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PROCESSADOR 2.2 GHZ REAL 

COM FSB 800 MHZ E CACHE L2 DE 2 MB. NÚMERO MÍNIMO DE NÚCLEOS 2, MEMÓRIA RAM MÍNIMA 1024

MB DDR2 800 MHZ; DISCO RIGIDO 200 GB PADRÃO SATA 2 7200 RPM; PLACA MÃE COMPATÍVEL; MONITOR TELA DE 17 " LCD; GRAVADOR E LEITOR DE 

DVD/CD-ROM; GABINETE ATX, MÍNIMO 500 W; UNIDADE DE DISQUETE CAPACIDADE DE LEITURA E
GRAVAÇÃO EM 1.44 MB; COOLER ESPECIFICO; CONTROLADOR DE REDE 10/100 MBITS; CONTROLADOR DE VÍDEO, MOUSE ÓPTICO COM NETSCROLL; 

TECLADO PADRÃO ABNT2 CONECTOR PS/2, CAIXAS DE SOM, ESTABILIZADOR DE TENSÃO 110V / 127V 0,8

KVA; PADMOUSE ESPECÍFICO PARA MOUSE ÓPTICO E SISTEMA OPERACIONAL INSTALADO.
Marca:
PROC. INTEL CORE2 DUO E4500 2.2GHZ 800MHZ 2MB LGA775
PLACA MÃE GIGABITE-
GA G31M-S2L



S/V/R 800 MHZ NACIONAL                          Monitor plaqueta n°:
CAMARA FOTO SONY

13981 17232

CYBERSHOT, DSC- H1
Carreta para Cilagem

13982 1101

Carreta para cilagem triton
Grade de disco ( Rio Pedreiro)

13983 10772

Grade de disco tração animal.
TRATOR AGRICOLA( Rio Pedreirinho)

13986 5039

01 trator agricola de rodas new holland modelo tl 75-e, serie 7x4400/2004 chassi: 314262, ano fabricação 2004, nf 36392.

Distribuidor de adubo (Rio Pedreiro)
13987 2317

01 distribuidor de adubo liquido 4000 Mepel com bomba vácuo, compressor, com capacidade de 70.000 litros/horas, rodado simples, aro 20" com 

pneus remoldados com câmaras novas com mangote de sucção de 4" para carga e 5.5m de comprimento, com mangueira de 1

serie 2008/03 nº equip. 08.21.295 com bico aspersor c/cardan.
Distribuidor de Adubo Organico e Calcário (Santa Barbara)

13989 6848

Distribuidor de Adubo Organico e Calcário, c/ concha, marca Jam, 5000KG

Nome
Incorporação Plaqueta

Grade aradora (Agua vermelha)
13990 6027

Grade aradora Piccin, Gaigr, n/s: 08100325
DISTRIBUIDOR DE ADUBO

13991 6849



1 distribuidor de adubo organico seco e de calcario, capac p/5 toneladas, nf 497.
Colhedora de forragem (Àgua Vermelha)

13992 6338

Colhedora de forragem marca JF modelo JF 92 Z6 com comando manual, caixa de transmissão, ano de fabricação e modelo 2008, série 2259 AGAI

Ensiladeira estacionária (Agua Vermelha)
13993 9963

Ensiladeira estacionária sem motor Becker
Plantadeira ( Agua vermelha)

13994 1982

Plantadeira de arraste marca vence tudo modelo sa 14600-a, para plantio direto, 07 linhas, 01 arado subsolador marca trimaq, com 1,70m de largura, 

mod cinco garras, n/s: 08333
TRATOR AGRICOLA (AGUA VERMELHA)

13995 5041

01 trator agricola de rodas new holland modelo tl 75-e, serie 7x4402/2004, nf 36393.
1 PULVERIZADOR 600 SLC, NF 000006

13996 9340

1 Pulverizador,600 SLC 12/24 c/ antigotejo,filtro, escada, lava frasco, c/ bicos.
Distribuidor km 23

13999 10152

Distribuidor de adubo e calcário novo, capacidade mínima de 05 toneladas, eixo tanden, pneus novos, esteira de travessas, duplo disco para 

distribuição.

EMPENHOS: 10152 E 10153 DE 03/09/2008.
Armário

14201 17214

Armário em fórmica na cor branco, com puxador de plástico, 1 prateleira, 0,90x0,75x0,45 m.
Mesa

14203 16195

Mesa em fórmica na cor branca, com bordas na cor prata, 3 gavetas com chave, 1,20x0,50 m.



Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira fixa
14207 16195

Cadeira fixa revestida em corvim preto
Condicionador de ar

14212 1526

CONDICIONADOR DE AR LINHA SPLIT, COM CICLO QUENTE E FRIO, UNIDADE INTERNA SI09R E EXTERNA SE09R, Electrolux
Balcão

14215 1499

01 BALCAO EM FÓRMICA NA COR BRANCO, PUXADORES DE PLÁSTICO, COM 2 PORTAS, 4 GAVETAS, 1 PRATELEIRA, 1,20X0,52M
Leitor biométrico digital

14216 19129

Leitor biométrico digital Secugen na cor preto com prata. N/S: 4HU506012, com sistema de controle através de biometria.
Longarina

14227 9416

Longarina com 3 lugares, estofada em corvim.
Longarina

14228 18584

Longarina com 4 lugares, estofada em corvim.
Balcão

14233 2742

Balcão em mdf na cor branca, 4 portas, 4 gavetas, com puxador de plástico, 1 prateleira, 2,00x0,54x0,70 m.
ARMÁRIO DE AÇO

14244 5555

ARMÁRIO DE AÇO MARCA MOVAG, COM DUAS PORTAS E QUATRO PRATELEIRAS REGULÁVEIS, COM CHAVE, 1,20 X 1,98 X 0,40M.

ARMÁRIO DE AÇO
14245 5555

ARMÁRIO DE AÇO MARCA MOVAG, COM DUAS PORTAS E QUATRO PRATELEIRAS REGULÁVEIS, COM CHAVES, 1,20 X 1,98 X 0,40M.

Berço
14279 13985

Berço em madeira, cabeceira com grades cilindricas, branco.
Berço



14280 13985

Berço em madeira, cabeceira com grades cilindricas, branco.
Berço

14281 13985

Berço em madeira, cabeceira com grades cilindricas, branco.
Berço

14282 13985

Nome
Incorporação Plaqueta

Berço em madeira, cabeceira com grades cilindricas, branco.
MOVEIS

14302 726

1 mesa s/gavetas, 1 gaveteiro fixo 2 gavetas e 1 lixeiro, nf 5904.
Autoclave

14305 13675

Autoclave  na cor branco n/s:15631005, modelo: Auto clave Bio-21.
Balcão

14309 7915

01 balcão 1,20cm com 4 gavetas Marel. 2 portas, com uma prateleira dentro. Em madeira, cor branca. Tamanho: 120 x 79 x 50.

Mesa
14316 6731

Mesa branca 3 gavetas com chave, base de metal,1,00x0,70 m.
ARMARIO VITRINE

14317 5573

ARMÁRIO VITRINE 2 PORTAS COM VIDRO E CHAVE, 4 PRATELEIRAS DE VIDRO. MARCA METALIC, COR BRANCA. TAMANHO: 0,70 X 1,60 X 0,35.

Aquecedor
14319

Aquecedor Britânia AB 1200 branco



Armário de aço
14326 16195

Armário de aço com 2 portas com chave, puxadores de metal, 1,20x0,98x0,40 m.
Balcão de madeira

14328 19373

Balcão de madeira , 2 portas com chave, 1 prateleira, base de metal, 0,90x0,79x0,45 m.
ARMARIO VITRINE

14329 5573

ARMÁRIO VITRINE 2 PORTAS COM VIDRO E CHAVE, 4 PRATELEIRAS DE VIDRO. MARCA METALIC, COR BRANCA. TAMANHO: 0,70 X 1,60 X 0,35.

ARMARIO VITRINE
14330 5573

ARMÁRIO VITRINE 2 PORTAS COM VIDRO E CHAVE, 4 PRATELEIRAS DE VIDRO. MARCA METALIC, COR BRANCA. TAMANHO: 0,70 X 1,60 X 0,35.

ARMARIO
14331 15440

01 balcão com 2 portas, 1 divisoria e 4 gavetas. Cor branca, em madeira compensada, com base de metal. Tamanho: 120 x 80 x 52.

Cadeira
14335 16195

Cadeira na cor preta em corvin, base de metal.

Nome
Incorporação Plaqueta

Balcão (odonto)
14342 19373

Balcão branco, 2 portas, 1 prateleira, 0,80x0,50x0,85 m.
Secadora de roupas

14413 7644

Secadora compacta elet esr20abr brastemp, nf 32091. Cor branca.
Estante de aço



14433 7875

Estante de aço, com 6 prateleiras. Medidas: 0,98 x 1,98 x 0,30 M
Estante de aço

14439 7875

Estante de aço, com 6 prateleiras. Medidas: 0,98 x 1,98 x 0,30 M
Estante de aço

14440 7875

Estante de aço, com 6 prateleiras. Medidas: 0,98 x 1,98 x 0,30 M
Estante de aço

14441 7875

Estante de aço, com 6 prateleiras. Medidas: 0,98 x 1,98 x 0,30 M
Mesa de refeitório infantil

14443

Mesa de refeitório infantil, de madeira, branca, 2,00 x 0,55 x 0,79 m
Mesa de refeitório infantil

14444

Mesa de refeitório infantil, de madeira, branca, 2,00 x 0,55 x 0,79 m
Banco

14447

Banco de madeira, branco, infantil. 2,00 x 0,22
Banco

14448

Banco de madeira, branco, infantil. 2,00 x 0,22
Banco

14449

Banco de madeira, branco, infantil. 2,00 x 0,22
Banco

14450

Banco de madeira, branco, infantil. 2,00 x 0,22
MESA MARFIM MACICO TAMPO FORM 100X70X70

14455 4634



Nome
Incorporação Plaqueta

Mesa marfim macico tampo form 100x70x70, nf 18.
MESA MARFIM MACICO TAMPO FORM 100X70X70

14456 4635

Mesa marfim macico tampo form 100x70x70, nf 18.
Aparador de cerca

14457 10808

Marca: Black e Decker
420 W   LWA 99DB
ALOCADA NO CMEI HERBERT DE SOUZA "BETINHO"
Roçadeira

14468 10778

Roçadeira  FS 160, 1,4 kW, tanque com capacidade para 0,58 litros de combustível -gasolina, com lâmina 3 pontas, com lâmina circular standart, com 

lâmina circular especial, com carretel com fio. Marca: OLEMAC.
CMEI BETINHO
Televisor

14475 2214

Televisor 20" LG SAE RP 20 cc 97.
Armário de aço

14487 16528

Armário de aço na cor cinza, marac Movag com 2 portas com chave, medidas: 1.20x0.40x1.97m..
Armário de aço

14488 16528

Armário de aço na cor cinza, marac Movag com 2 portas com chave, medidas: 1.20x0.40x1.97 cm.
ARMARIO DE AÇO

14496 3008

MARCA MOVAG, COR CINZA, COM 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS DENTRO. TAMANHO: 1,20 X 1,98 X 0,40 M.
Mesa

14537 6423

Mesa de madeira, branca. 2,00x0,69 m
CONJUNTO MESA COM CADEIRA

14587 20316

CONJUNTO MESA DE PLASTIUCO COM 4 CADEIRAS DE PLASTICO
CONJUNTO MESA COM CADEIRA

14588 20316

CONJUNTO MESA DE PLASTIUCO COM 4 CADEIRAS DE PLASTICO
CONJUNTO MESA COM CADEIRA



14589 20316

CONJUNTO MESA DE PLASTIUCO COM 4 CADEIRAS DE PLASTICO

Nome
Incorporação Plaqueta

CONJUNTO MESA COM CADEIRA
14590 20316

CONJUNTO MESA DE PLASTIUCO COM 4 CADEIRAS DE PLASTICO
CONJUNTO MESA COM CADEIRA

14591 20316

CONJUNTO MESA DE PLASTIUCO COM 4 CADEIRAS DE PLASTICO
Armário de aço

14604 6323

Armário de aço, 2 portas, cinza, com chave, 3 prateleiras, 0,77 x 1,74 x 0,33 m
Armário de aço

14674 6323

Armário de aço, cinza, 3 prateleiras, puxadores plásticos, com chave. 0,75 x 1,74 x 0,33 m
Balcão

14701 2742

Balcão em mdf 4 portas, 4 gavetas, 2,00 x 0,70 x 0,40 m, suspenso.
Mesa

14704 9787

Mesa de madeira compensada, branca,  estrutura metálica, 3 gavetas com chave.
Aparelho de Raio X

14713 5352

Aparelho de Raio X Gnatus, branco, s/n: 4440818005
Amalgamador

14714 6913

Amalgamador Schuster Vibramat Automático, s/n: 1UBNH, branco.
Fotopolimerizador

14715 13848



Fotopolimerizador Kondortech CL-K50, branco. n/s: 126719
Cadeira

14723 13719

Cadeira revestida em corvim preto, estrutura metálica.
Balcão

14724 2742

Balcão de mdf, branco, 4 gavetas, 4 portas, 2,00 x 0,83 x 0,50 m
Autoclave

14725 9684

Autoclave Cristofoli modelo Vitale 21.
Máquina de lavar roupa

14726

Nome
Incorporação Plaqueta

Máquina de lavar roupa suggar predileta super 4kg
Armário vitrine

14901 14958

Armário vitrine 2 portas de vidro, com chave, 4 prateleiras internas, corpo em aço. 0,60 x 1,52 x 0,36 (LAP)
Ar condicionado

14904 16340

Ar condicionado Springer, de parede, branco, modelo: R22 n/s: 42MQA007515LS
Cadeira giratória

14907 19373

Cadeira giratória com rodizio, revestida em tecido na cor preto  com regulagem.
Balcão

14908 7212

Balcão com 02 portas com chave, em mdp, branco, 2 prateleiras internas. 0,90 x 0,73 x 0,45 m

Mesa
14909 9787



Mesa em MDF, branca, teclado retrátil, 2 pés, 1,20 x 0,634 m
Purificador de água

14915 12570

Purificador de água Latina, branco, com acrílico azul, natural e gelada, s/n: 1BGM59989.
Longarina

14916 16195

Longarina de 3 lugares, revestida em corvim preto, sem braços.
Longarina

14917 13719

Longarina de 3 lugares, revestida em corvim preto, sem braços.
Arquivo de aço

14920 19373

Arquivo de aço Movag, na cor branco com 4 gavetas com chave, puxador  na cor preto.
Arquivo de aço

14921 19373

Arquivo de aço Movag, na cor branco com 4 gavetas com chave, puxador  na cor preto.
Cadeira

14923 13719

Cadeira revestida em corvim preto, 4 pés, sem braço
Leitor biométrico digital

14926 19129

Leitor biométrico digital modelo: HFDU02L, N/S: 4HU506022, com sistema de controle através de biometria.

Nome
Incorporação Plaqueta

Balcão para bioponto (Toten personalizado)
14929 19129

Bancada para bioponto (Toten personalizado) de madeira, marrom, 1 porta com chave. 1,20 x 0,60 x 0,70 m
Mesa auxiliar em inox

14930 7305

Mesa auxiliar em inox com 2 prateleiras, 4 pés, com rodízio. 0,60 x 0,80 x 0,40 m (LAP)



Armário
14932 19373

Armário 2 portas, com chave, 2 prateleiras, em mdp, branco. 0,90 x 0,74 x0,43 (LAP)
Maca

14933 13830

Maca estrutura metálica branca, com colchonete revestido de corvim, preto,
Mesa

14934 1934

Mesa em MDP, branca, 2 pés, 3 gavetas, com chave. 1,20 x 0,60 m
Mesa

14935 13719

Mesa em mdf, branca, pequeno porte, 0,50 x 0,40 x 0, 80 (LAP)
Balcão de cozinha

14937 19373

Balcão de cozinha com 2 portas com 4 gavetas, com 2 prateleira, 1,20x0,50x0,77 m., com pia de inox Duranox.
Cadeira fixa

14939 9787

Cadeira fixa, revestida em corvim preto, estrutura do encosto com detalhe sanfonado.
Longarina

14940 13719

Longarina com 3 lugares, corvim preto, sem braço.
Cadeira fixa

14942 9787

Cadeira fixa, 4 pés, revestida em corvim preto, encosto pequeno.
Cadeira fixa

14943 9787

Cadeira fixa, 4 pés quadrados, revestida em corvim preto, costura trabalhada,  quadrada.
Armário de aço

14944 13719

Armário de aço, branco, 2 portas, com chave, MOVAG. 1,20 x 1,98 x 0,40 m
Armário de aço

14945 13719



Nome
Incorporação Plaqueta

Armário de aço, branco, 2 portas, com chave, MOVAG. 1,20 x 1,98 x 0,40 m
Cadeira giratória

14946 6443

Cadeira revestida em corvim preto, sanfonada, sem braço, com rodízios, 5 patas.
Estante de aço

14948 13719

Estante de aço, 5 prateleiras, 0,93 x 1,98 x 0,43 m
FOGÃO A GÁS

14950 8442

01 FOGÃO A GAS 4 BOCAS, ATLAS, MODELO GRÉCIA, BRANCO E PRETO.
Cadeira

14951 9787

Cadeira fixa, 4 pés, estofada, revestido em corvim preto trabalhado.
Refrigerador (Frigobar)

14952 7901

Refrigerador (Frigobar) Consul modelo CRC12ABANA, s/n: JG8067999
Bomba a vácuo

14956 9230

Bomba a vácuo Gnatus, Weg, cinza.
Cadeira giratória

41507 15001 7751

Cadeira giratória estilo diretor com apoio para braços, revestida em courvin
Cadeira giratória

41507 15002 7751

Cadeira giratória estilo diretor com apoio para braços, revestida em courvin
Cadeira giratória

41507 15003 7751

Cadeira giratória estilo diretor com apoio para braços, revestida em courvin
Cadeira giratória

41507 15004 7751

Cadeira giratória estilo diretor com apoio para braços, revestida em courvin
Cadeira giratória

41507 15005 7751

Cadeira giratória estilo diretor com apoio para braços, revestida em courvin
Estofado



41506 15006 6835

Estofado de 1 lugar revestido em courvin

Nome
Incorporação Plaqueta

Estofado
41506 15007 6835

Estofado de 1 lugar revestido em courvin
Estofado

41506 15008 6835

Estofado de 1 lugar revestido em courvin
Estofado

41506 15009 6835

Estofado de 1 lugar revestido em courvin
Estofado

41506 15010 6835

Estofado de 1 lugar revestido em courvin
Estofado

41506 15011 6835

Estofado de 1 lugar revestido em courvin
Estofado

41506 15012 6835

Estofado de 1 lugar revestido em courvin
Estofado

41506 15013 6835

Estofado de 1 lugar revestido em courvin
Quadro branco

41507 15014 6814

Quadro em fórmica na cor branco 3m x 1,5m. Marca: Extra
Quadro branco

41507 15015 6814



Quadro em fórmica na cor branco 3m x 1,5m. Marca: Extra
Tenda piramidal

41507 15016 6814

Tenda piramidal 12m x 12m estrutura metálica e lona
Monitor AOC 18,5"

41507 15017 3662

Monitor AOC 18,5"
Gabinete para Microcomputador

41507 15018 3662

Gabinete para microcomputador processador com frequência 3.2HZ, memória RAM 4GB DDR3. Marca: Mappe Premium
Notebook Itautec

41509 15019 6566

Nome
Incorporação Plaqueta

Notebook Itautec W7545 n/s:
Projeto Benq

41509 15020 6566

Projetor multimídia Benq MS502 VGA2700
Impressora Samsung

41509 15021 5988

Impressora Samsung n/s:
Microfone Auricular

41509 15022 7080

Microfone auricular sem fio. KRU-301 Karsect
Kit de Som

41509 15023 7080

Kit de som ativa AT 12200 caixa ativa AF 12" e Driver - 250 + 250 watts RMS e Passiva CE2300 caixa acústica passiva AF 12" e driver

cortador de grama Husqvarna
15024 10963



Trator cortador de grama Husqvarna  HP LTH 1842 nº série: 101211A001379
Roçadeira Husqvarna

41519 15025 10963

Roçadeira Husqvarna modelo 553RS nº série: 101731
Roçadeira Husqvarna

41519 15026 10963

Roçadeira Husqvarna modelo 553RS nº série: 101736
Gabinete para Microcomputador

41527 15027

Gabinete para microcomputador Infoway ST4266
Gabinete para Microcomputador

41527 15028

Gabinete para microcomputador Infoway ST4266
Gabinete para Microcomputador

41527 15029

Gabinete para microcomputador Infoway ST4266
Gabinete para Microcomputador

41527 15030

Gabinete para microcomputador Infoway ST4266
Monitor Color Led 18,5"

41527 15031

Monitor Video Color Led 18,5" E1941CP n/s: 3078PUU1N662

Nome
Incorporação Plaqueta

Monitor Color Led 18,5"
41527 15032

Monitor Video Color Led 18,5" E1941CP n/s: 3078PDT20794
Monitor Video Color Led 18,5"

41527 15033

Monitor Video Color Led 18,5" E1941CP n/s: 3078PZK20789



Monitor Color Led 18,5"
41527 15034

Monitor Video Color Led 18,5" E1941CP n/s: 3078PVH1N671
Impressora Epson TX620FWD

41527 15035

Impressora Epson TX620FWD n/s: NHDY015075
Impressora Epson TX620FWD

41527 15036

Impressora Epson TX620FWD n/s: NHDY015198
Veículo Fiat Palio, placa: AXH-9768

41520 15037 11089

Marca/Modelo: FIAT/PALIO WK ATTRAC 1.4    Ano de Fabricação/Modelo: 2013/2014 Espécie/Tipo: PASSAGEIRO / AUTOMOVEL    Combustível: 

ALCOOL/GASOLINA Categoria: OFICIAL    Cor: BRANCA    Placa Atual: AXH-9768   Renavam: 0056.584289-7  Chassi: 9BD373121E50392

Município de Emplacamento: FRANCISCO BELTRAO / PR
Veículo Fia Doblô 1.8, placa: AXJ-4522

41533 15038 10974

Espécie/Tipo: PASSAGEIRO / AUTOMOVEL     Marca/Modelo: FIAT/DOBLO ESSENCE 1.8    Ano de Fabricação/Modelo: 2013/2013   Combustível: 

ALCOOL/GASOLINA   Categoria: OFICIAL     Cor: BRANCA   Motor nº: 370A00112495677   Renavam: 0056.705613-9   Chassi:

9BD119609D1109523  Placa Atual: AXJ-4522
Veículo Fiat Palio 1.6, placa: AXJ-4517

41533 15039 11150

Espécie/Tipo: PASSAGEIRO / AUTOMOVEL   Marca/Modelo: FIAT/PALIO WK TREKK 1.6    Ano de Fabricação/Modelo: 2013/2014      Combustível: 

ALCOOL/GASOLINA   Categoria: OFICIAL       Cor: BRANCA   Motor nº: 310A50112482627    Renavam: 0056.705299-0   Chassi:

9BD373154E5039963   Placa Atual: AXJ-4517
Veículo Fiat Palio 1.4, placa: AXJ-4490

41533 15040 11053

Espécie/Tipo: PASSAGEIRO / AUTOMOVEL  Marca/Modelo: FIAT/PALIO WK ATTRAC 1.4     Ano de Fabricação/Modelo: 2013/2014  Combustível: 

ALCOOL/GASOLINA  Categoria: OFICIAL   Cor: BRANCA   Motor nº: 310A20111664286    Renavam: 0056.705489-6  Chassi:

9BD373121E5041571    Placa Atual: AXJ-4490
Pulverizador Açomaq

41527 15041 3850

Pulverizador de tração animal Açomaq, com depósito mínimo de 200litros
Caminhão Atron Placa: AXK-0167

41541 15042 10737



Espécie/Tipo: CARGA / CAMINHAO    Combustível: DIESEL   Marca/Modelo: M.BENZ/ATRON 2729 K 6X4    Ano de Fabricação/Modelo: 2013/2013 

Categoria: OFICIAL   Motor: 926989U1066328  Renavam: 0056.881095-3  Chassi: 9BM693388DB918211 Placa Atual: AXK-0167   Caça

patrimônio 15078
Caminhão Atron Placa: AXJ-9717

41541 15043 10722

Nome
Incorporação Plaqueta

Espécie/Tipo: CARGA / CAMINHAO   Marca/Modelo: M.BENZ/ATRON 2729 K 6X4    Ano de Fabricação/Modelo: 2013/2013  Combustível: DIESEL  

Categoria: OFICIAL    Cor: BRANCA    Motor: 926989U1065904   Renavam: 0056.881534-3    Chassi: 9BM693388DB918001  Placa Atu

9717    Carroceria patrimônio 15080
Televisor LG 42"

41529 15044 10366

Televisor LG 42" LED 42LN549C N/S: 307AZRDH7334
Caixa de Som

41529 15045 10366

Caixa de som amplificadora multi uso LL 200
Cortador de grama

15048 10397

Cortador de grama
Cortador de grama

15049 10397

Cortador de Grama Teckna W 560G-6 n/s: T3500120900293347
Cortador de grama

15050 10397

Cortador de Grama Teckna W 560G-6 n/s: T350120900293350
Roçadeira Oleo-MAC SP 44

41547 15051 10397

Roçadeira lateral Oleo-MAX SP 44 m/s: 886/200/680 modelo: 42011



Moto poda
15052 10581

Moto poda Stihl  Maq 364851715
Caminhão Atron Placa: AXK-1426

41541 15053 10722

Espécie/Tipo: CARGA / CAMINHAO   Marca/Modelo: M.BENZ/ATRON 2729 K 6X4    Ano de Fabricação/Modelo: 2013/2013         Combustível: DIESEL     

Categoria: OFICIAL  Motor: 926989U1065873   Renavam: 0056.895318-5  Chassi: 9BM693388DB917979  Placa Atual: AXK-1

Caçamba patrimônio: 15079
Caminhão Atron Placa: AXK-1430

41541 15054 10722

Espécie/Tipo: CARGA / CAMINHAO   Marca/Modelo: M.BENZ/ATRON 2729 K 6X4    Ano de Fabricação/Modelo: 2013/2013         Combustível: DIESEL     

Categoria: OFICIAL  Motor: 926989U1065912  Renavam: 0056.894883-1  Chassi: 9BM693388DB918018  Placa Atual: AXK-14

Caçamba patrimônio 15077
Armário estante

41530 15055 9134

Armário estante Kappesb, com duas portas na cor carvalho
Veículo Fiat Palio, placa: AXJ-5531

41536 15056 12088

Marca/Modelo: FIAT/PALIO WK ATTRAC 1.4    Ano de Fabricação/Modelo: 2013/2014  Espécie/Tipo: PASSAGEIRO / AUTOMOVEL   Combustível: 

ALCOOL/GASOLINA Categoria: OFICIAL   Cor: BRANCA  Motor: 310A20111677716   Renavam: 0056.818086-0  Chassi:

9BD373121E5042485  Placa Atual: AXJ-5531  Município de Emplacamento: FRANCISCO BELTRAO / PR

Nome
Incorporação Plaqueta

Mesa
41530 15057 8788

Mesa com 1,20 na cor carvalho
Conexão para mesa



41530 15058 8788

Conexão para mesa na cor carvalho
Mesa

41530 15059 8788

Mesa com 1,50 com 2 gavetas na cor carvalho
Armário alto

41530 15060 9134

Armário alto Kappesb com 2 portas na cor carvalho
Cadeira presidente

41530 15061 9134

Cadeira estilo presidente, giratória com apoio de braço, revestida em couro preto
Cadeira fixa

41530 15062 9134

Cadeira fixa com apoio para braços, revestida em couro preto
Cadeira Fixa

41530 15063 9134

Cadeira fixa com apoio para braços, revestida em couro preto
Mesa

41530 15064 9134

Mesa para escritório, medindo 1,20 x 0,60 x 0,75, com 3 gavetas na cor branca
Mesa

41530 15065 9134

Mesa para escritório, medindo 1,20 x 0,60 x 0,75, com 3 gavetas na cor branca
Mesa

41530 15066 9134

Mesa para escritório, medindo 1,20 x 0,60 x 0,75, com 3 gavetas na cor branca
Mesa

41530 15067 9134

Mesa para escritório, medindo 1,20 x 0,60 x 0,75, com 3 gavetas na cor branca
Mesa

41530 15068 9134

Mesa para escritório, medindo 1,20 x 0,60 x 0,75, com 3 gavetas na cor branca
Mesa

41530 15069 9134



Nome
Incorporação Plaqueta

Mesa para escritório, medindo 1,20 x 0,60 x 0,75, com 3 gavetas na cor branca
Mesa

41530 15070 9134

Mesa para escritório, medindo 1,20 x 0,60 x 0,75, com 3 gavetas na cor branca
Mesa

41530 15071 9134

Mesa para escritório, medindo 1,20 x 0,60 x 0,75, com 3 gavetas na cor branca
Mesa

41530 15072 9134

Mesa para escritório, medindo 1,20 x 0,60 x 0,75, com 3 gavetas na cor branca
Mesa

41530 15073 9134

Mesa para escritório, medindo 1,20 x 0,60 x 0,75, com 3 gavetas na cor branca
Mesa

41530 15074 9134

Mesa para escritório, medindo 1,20 x 0,60 x 0,75, com 3 gavetas na cor branca
Mesa

41530 15075 9134

Mesa para escritório, medindo 1,20 x 0,60 x 0,75, com 3 gavetas na cor branca
Lousa Digital

41535 15076

Solução de lousa digital modelo:705003376  n/s: 19950
Caçamba acoplada no caminhão AXK-1430

41541 15077 12135

Caçamba basculante acoplada no caminhão M. Benz Atron 2729, placa: AXK-1430
Caçamba acoplada no caminhão AXK-0167

41541 15078 11838

Caçamba basculante acoplada no caminhão M. Benz Atron 2729, placa: AXK-0167
Caçamba acoplada no caminhão AXK-1426

41541 15079 12135

Caçamba basculante acoplada no caminhão M. Benz Atron 2729, placa: AXK-1426
Caçamba acoplada no caminhão AXJ-9717

41541 15080 11838



Caçamba basculante acoplada no caminhão M. Benz Atron 2729, placa: AXJ-9717
Veículo Fiat Strada placa: AXL-2849

41555 15081 12388

Espécie/Tipo: CARGA / CAMINHONETE   Marca/Modelo: FIAT/STRADA WORKING    Ano de Fabricação/Modelo: 2013/2013   Combustível: 

ALCOOL/GASOLINA    Categoria: OFICIAL    Cor: BRANCA  Motor: 310A20111696123   Renavam: 0057.567453-9   Chassi: 9BD27805MD7726399

Placa Atual: AXL-2849

Nome
Incorporação Plaqueta

Caminhão Atron placa: AXL-5452
41554 15082 10737

Espécie/Tipo: CARGA / CAMINHAO  Marca/Modelo: M.BENZ/ATRON 2729 K 6X4    Ano de Fabricação/Modelo: 2013/2013      Combustível: DIESEL  

Categoria: OFICIAL    Cor: BRANCA    Motor: 926989U1067217  Renavam: 0057.675102-2   Chassi: 9BM693388DB918243   Placa A

AXL-5452   Caçamba patrimônio: 15083
Caçamba acoplada no caminhão AXL-5452

41554 15083 12546

Caçamba basculante acoplada no caminhão M. Benz Atron 2729, placa: AXL-5452
Caminhão Atron placa: AXL-5450

41554 15084 10722

Espécie/Tipo: CARGA / CAMINHAO   Marca/Modelo: M.BENZ/ATRON 2729 K 6X4    Ano de Fabricação/Modelo: 2013/2013      Combustível: DIESEL     

Categoria: OFICIAL   Motor: 926989U1065832  Renavam: 0057.672867-5  Chassi: 9BM693388DB917768    Placa Atual: AXL-54

Caçamba patrimônio 15085
Caçamba acoplada no caminhão AXL-5450

41554 15085 12545

Caçamba basculante acoplada no caminhão M. Benz Atron 2729, placa: AXL-5450
Caminhão Atron placa: AXL-5447

41554 15086 10722



Espécie/Tipo: CARGA / CAMINHAO   Marca/Modelo: M.BENZ/ATRON 2729 K 6X4    Ano de Fabricação/Modelo: 2013/2013      Combustível: DIESEL     

Categoria: OFICIAL   Motor: 926989U1039761   Renavam: 0057.671981-1  Chassi: 9BM693388DB893087    Placa Atual: AXL-5

Caçamba patrimônio: 15087
Caçamba acoplaca no caminhçao AXL-5447

41554 15087 12545

Caçamba basculante acoplada no caminhão M. Benz Atron 2729, placa: AXL-5447
Caminhão Atron placa: AXL-5455

41554 15088 10722

Espécie/Tipo: CARGA / CAMINHAO   Marca/Modelo: M.BENZ/ATRON 2729 K 6X4    Ano de Fabricação/Modelo: 2013/2013      Combustível: DIESEL     

Categoria: OFICIAL   Motor: 926989U1065935   Renavam: 0057.674828-5  Chassi: 9BM693388DB918203    Placa Atual: AXL-5

Caçamba patrimônio: 15089
Caçamba acoplaca no caminhão AXL-5455

41554 15089 12545

Caçamba basculante acoplada no caminhão M. Benz Atron 2729, placa: AXL-5455
Cortador de grama

15090 1351

Cortador de grama Hisqvarna LTH1842 com sistema de partida elétrica, transmissão automática, conjunto de corte removível. n/s: 011113A001097

Carreta Agrícola Metalmax (COMODATO NOVA CONCÓRDIA)
41572 15091 13517

Carreta agrícola Metalmax n/s: 035
Carreta Agrícola Metalmax (COMODATO LINHA CALEGARI/THOMÉ)

41572 15092 13517

Carreta metálica Metalmax
Veículo Fiat Palio, Placa: AXM-9337

41569 15094 13692

Nome
Incorporação Plaqueta



Placa Atual: AXM-9337    Renavam: 0058.515396-5   Chassi:  9BD373121E5044300  Município de Emplacamento:  FRANCISCO BELTRAO / PR   

Marca/Modelo: FIAT/PALIO WK ATTRAC 1.4 	 	Ano de Fabricação/Modelo:	2013/2014  Espécie/Tipo: PASSAGEIRO / AUTOMOVEL  Combust

ALCOOL/GASOLINA   Categoria: OFICIAL  Cor:  BRANCA  Motor: 310A20111711767
Veículo Fiat Palio, placa: AXM-9344

41569 15095 14066

Marca/Modelo: FIAT/PALIO WK ATTRAC 1.4  Placa Atual: AXM-9344    Renavam:  0058.528634-5   Chassi: 9BD373121E5044108  Município de 

Emplacamento:  FRANCISCO BELTRAO / PR  Ano de Fabricação/Modelo:2013/2014  Espécie/Tipo:  PASSAGEIRO / AUTOMOVEL  	Combustív

ALCOOL/GASOLINA   Categoria:  OFICIAL   Cor: BRANCA Motor nº: 310A20111711767
Caixa de Som LL200

41571 15096 13698

Caixa de som amplificadora multi uso, marca:  LL200
Cortador de grama

15097 14067

Trator cortador de grama Husqvarna, modelo: YTH2754, número do produto: 960410221-01, número de série: 061113A001074

Roçadeira Husqvarna
41577 15098 11045

Roçadeira Husqvarna Modelo 553RS n/s: 30101843
Cortador de Grama Trapp

41577 15099 14062

Cortador de grama Trapp MC-600 Briggs e Stratton n/s: 1302136228779
Lavadora Tanquinho Colormaq

41586 15100 14593

Lavadora  de roupas tanquinho Colormaq New Pioneer
Armário de aço (Parque de Exposições)

15266

Armário de aço, cor original cinza, atualmente é branco, marca: Movag, com puxadores de plástico, com chave, 4 prateleiras.

Lavadora de roupas
15360 13417

Lavadora de roupas consul 08kg, nf 3032.
Geladeira

15386 10104

Geladeira comercial completa, sendo a estrutura interna em chapa galvanizada e a estrutura externa com pintura epoxi na cor branca, medindo 

aproximadamente 1,16 m de comprimento por 0,58 cm de profundidade por 1,95 m de altura, com 4 portas.

Marca: REFRIMATE



Freezer
15392 5287

Freezer horizontal, 2 portas, marca General Icy, 440 l.
Fogão

15394 10762

Fogão a gás industrial completo - linha reforçada baixa pressão, pintura epoxi, com 6 queimadores sendo 3 queimadores simples de 120 mm e 3 

queimadores duplos de 160 mm, com grelha em ferro fundido de 30X30, perfil de 5 cm, com forno com pedra refratária.

MARCA: Progas
Batedeira

15398 17759

Nome
Incorporação Plaqueta

Batedeira planetária Arno, cor branca.
Freezer

15476 2997

Freezer horizontal Electrolux Cooler H400, duplo. s/n: 64200244
Cadeira fixa

15486 2628

Cadeira fixa, revestida em corvim preto.
Cadeira fixa

15487 2628

Cadeira fixa, revestida em corvim preto.
Cadeira fixa

15488 2628

Cadeira fixa, revestida em corvim preto.
Cadeira fixa

15489 2628

Cadeira fixa, revestida em corvim preto.
Cadeira fixa



15490 2628

Cadeira fixa, revestida em corvim preto.
Cadeira fixa

15491 2628

Cadeira fixa, revestida em corvim preto.
Cadeira fixa

15492 2628

Cadeira fixa, revestida em corvim preto.
Cadeira fixa

15493 2628

Cadeira fixa, revestida em corvim preto.
Cadeira fixa

15494 2628

Cadeira fixa, revestida em corvim preto.
Cadeira fixa

15495 2628

Cadeira fixa, revestida em corvim preto.
Cadeira fixa

15496 2628

Cadeira fixa, revestida em corvim preto.

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira fixa
15497 2628

Cadeira fixa, revestida em corvim preto.
Cadeira fixa

15498 2628

Cadeira fixa, revestida em corvim preto.
Cadeira fixa

15499 2628



Cadeira fixa, revestida em corvim preto.
Cadeira fixa

15500 2628

Cadeira fixa, revestida em corvim preto.
Arquivo de aço

15501 8315

Arquivo de aço na cor cinza com 4 gavetas com  puxadores de plástico, marca Movag, 0,46x1,33x0,60 m.
Arquivo de aço

15502 8315

Arquivo de aço na cor cinza com 4 gavetas com  puxadores de plástico, marca Movag, 0,46x1,33x0,60 m.
01 ARQUIVO 4 GAVETAS, NF 8931

15503 3953

ARQUIVO 4 GAVETAS, NF 8931
Arquivo de aço

15504 2628

Arquivo de aço com 4 gavetas cinza 0,46x1,33x0,60m
1 ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS, NF 4388     *Empenhado em 2002, incorporado em 2003

15505 3440

ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS, NF 4388
Cadeira fixa

15523 17215

Cadeira fixa, 4 pés. revestida de corvim, estrutura metálica tubo.
Cadeira fixa

15524 17215

Cadeira fixa, 4 pés. revestida de corvim, estrutura metálica tubo.
Cadeira fixa

15525 17215

Cadeira fixa, 4 pés. revestida de corvim, estrutura metálica tubo.

Nome
Incorporação Plaqueta



Cadeira fixa
15526 14846

Cadeira fixa, 4 pés. revestida de corvim, estrutura metálica tubo.
Cadeira fixa

15527 14846

Cadeira fixa, 4 pés. revestida de corvim, estrutura metálica tubo.
Cadeira fixa

15528 14846

Cadeira fixa, 4 pés. revestida de corvim, estrutura metálica tubo.
Cadeira fixa

15529 14846

Cadeira fixa, 4 pés. revestida de corvim, estrutura metálica tubo.
Cadeira fixa

15530 14846

Cadeira fixa, 4 pés. revestida de corvim, estrutura metálica tubo.
Cadeira fixa

15531 14846

Cadeira fixa, 4 pés. revestida de corvim, estrutura metálica tubo.
Cadeira fixa

15532 14846

Cadeira fixa, 4 pés. revestida de corvim, estrutura metálica tubo.
Maca

15533 1494

Maca estofada, revestida em corvim preto, estrutura metálica.
Escada

15534 2626

Escada 2 degraus emborrachados, estutura de metal, branca.
Armário vitrine

15535 2626

Armário vitrine de aço, 2 portas, branco.
Armário vitrine

15539 2626

Armário vitrine, 2 portas, em aço, branco.
Balcão

15540 14004

Balcão em madeira compensada, revestido de fórmica, branco, 2 portas, 4 gavetas, com pia, 1,20 x 0,53 m
Geladeira

15544 9948



Nome
Incorporação Plaqueta

Geladeira eletrolux RDE30, 262 litros,

Cadeira giratória
15546 14974

Cadeira giratória, estofada revestida em corvim, azul, com regulagem de altura.
Balcão

15547 2742

Balcão em mdf, branco, 4 portas, 4 gavetas, 2,00 x 0,84 x 0,54 m
Amalgamador

15548 13848

Amalgamador Schuster Vibramat, branco. n/s: 1MHBA
Fotopolimerizador

15550 7739

Fotopolimerizador modelo: Cl-k50.
Refrigerador (Frigobar)

15553 7901

Refrigerador (frigobar) Consul compacto 120, branco.
Inalador compressor

15560 9384

Inalador compressor Olidef CZ  C-71, branco. n/s: C7105G15
Autoclave

15580 5352

Autoclave Cristófoli modelo Vitale, branca.
01 VENTILADOR, NF 2474

15581 17801

VENTILADOR, NF 2474
1 APARELHO ULTRASOM DIGITAL, NF 1155

15591 2088

Aparelho de ultra som digital preto e branco, mod sa-5500, marca medison.



Gabinete para microcomputador
15592 5218

Gabinete para microcomputador Processador Intel Core 2Duo e4500 2.2 Ghx, 1 Gb de Ram, HD 250.
Monitor de vídeo

15593 5218

Monitor de vídeo LCD, Sansung 17", modelo Syncmaster 740B
Balança

15599 1170

Balança Welmy modelo RIW200, série: 755.

Nome
Incorporação Plaqueta

Lavadora de alta pressão
15605 10628

Lavadora de alta pressão ELECTROLUX. Semi profissional. Modelo: Electra 1600 EAS axial cor: preta e amarela
Leitor biométrico digital

15673 19129

Leitor biométrico digital, HFDU02E, N/S: 4HU506042, com sistema de controle através de biometria
Bancada para bioponto (Toten padronizado)

15676 19129

Bancada para bioponto (Toten padronizado) na cor marron, 1 porta com chave, com espaço para monitor, em mdf, 1,20 x 0,70 x 0,60 m.

Mesa de centro
15677 7657

Mesa de centro, em fórmica branca, estrutura de metal. 0,80 x 0,40 x 0,50 m
Mesa de 1,20 m

15680 7657

Mesa em mdp, branca, 3 gavetas, com bordas em pvc preto, 1,20 x 0,60 x 0,75 m
Cadeira giratória

15681 7657

Cadeira giratória com apoio para braços, revestida em corvim.



Compressor de ar
15683 9384

Compressor de ar modelo: C-71 Plus, marca: Olidef CF, n/s: 08g388
Cadeira fixa

15684 7657

Cadeira fixa, 4 pés, estofada, revestida em corvim preto.
Mesa redonda

15685 7657

Mesa redonda, em mdf com bordas em pvc, estrutura metálica 5 pés, branca.
Cadeira fixa

15686 7657

Cadeira fixa 4 pés, estofada revestida em corvim preto.
Cadeira fixa

15687 7657

Cadeira fixa 4 pés, estofada revestida em corvim preto.
Cadeira giratória

15688 7657

Cadeira giratória, com apoio para braços, revestida em corvim preto.
Cadeira giratória

15689 7657

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira giratória, com apoio para braços, revestida em corvim preto.
Balcão baixo

15690 7657

Balcão baixo em mdp, na cor branca, com puxadores plásticos, e bordas em pvc, 2 portas com chave, 0,90 x 0,78 x 0,43 m.
Armário

15691 7657

Armário em mdp branco, puxadores plásticos, bordas em pvc, com chaves, 3 prateleiras, 0,90 x 1,55 x 0,43 m
Longarina



15692 7657

Longarina com 3 lugares em corvim preto com pés em ferro na cor preto.
Balcão

15693 7612

Balcão em fórmica branca, com 2 portas com 1 prateleira, 3 gavetas, com pia inox 1,20x0,85x0,54m
Estante de aço

15695 7657

Estante de aço 5 prateleiras, com regulagem para altura, cor cinza.
Estante de aço

15696 7657

Estante de aço 5 prateleiras, com regulagem para altura, cor cinza.
Balcão (Sala de esterilização)

15697 7612

Balcão em fórmica branca, com 1 porta 4 gavetas, suspenso 1,60x0,83x0,53m
Armário

15729 11200

Armário de aço com 2 portas com chave, medindo 1,20X1,98X0,40 cm, com 4 (quatro) prateleiras com regulagem de altura, na cor cinza. Marca: EDW.

Arquivo de aço
15733 16528

Arquivo de aço com 4 gavetas com chave, 0,70x1,34x0,47cm
Arquivo de aço

15734 13160

Arquivo de aço 4 gavetas cinza claro, com chave marca EDW 0,70x1,34x047cm
Maca

15741 7305

Maca na cor preta, em corvin, base de metal.
Cadeira giratória

15744 7657

Cadeira giratoria na cor preta, suporte para os braços, regulagem de altura , com rodinhas.



Nome
Incorporação Plaqueta

Mesa
15746 6731

Mesa em fórmica na cor branca, 3 gavetas.
TANQUE RODOVIARIO

15797 13795

02 tanques rodoviarios mod tr-400 litros, marca tecnofrio, nf 668.
01 BOTIJAO CRIOGENICO MVE XC20, NF 274

15798 14468

BOTIJAO CRIOGENICO MVE XC20, NF 274
Armário vitrine

15810 2626

Armário vitrine branco, 0,70 x 1,65 x 0,38 m
Armário vitrine

15811 2626

Armário vitrine branco, 0,70 x 1,65 x 0,38 m
Armário vitrine

15812 2626

Armário vitrine branco, 0,70 x 1,65 x 0,38 m
Ar condicionado

15819 6939

01 unidade externa electrolux split frio SE09F e 01 unidade interna electrolux split frio SI09F.
Mesa de inox com rodízios

15937 2626

Mesa de inox com rodízios, 2 prateleiras, 0,60 x 0,79 x 0,40 m
Mesa de inox com rodízios

15938 2626

Mesa em inox, 2 prateleiras, 0,40 x 0,81 x 0,40 m
Armário vitrine

15940 14958

Armário vitrine 2 portas com chave, estrutura metálica, branco. 0,60 x 1,50 x 0,35 m
1 BALCAO SALA SUTURA C/6 GAV, NF 1845

15941 9852

1 BALCAO SALA SUTURA C/6 GAV, NF 1845
Escada

15943 2626

Escada 2 degraus emborrachados, estrutura de metal, branco.
Poltrona



15945 7657

Nome
Incorporação Plaqueta

Poltrona estrutura de madeira, revestida em corvim bege, com apoio para braços.
Poltrona

15947 7657

Poltrona estrutura de madeira, revestida em corvim bege.
Cama hospitalar

15948 20668

Cama hospitalar estrutura de metal, branca, com rodízios, estofada, revestida em corvim azul, com regulagem de altura.
Cama hospitalar

15949 20668

Cama hospitalar estrutura de metal, branca, com rodízios, estofada, revestida em corvim azul, com regulagem de altura.
Escada

15950 2626

Escada 2 degraus emborrachados, estrutura metálica, branca.
1 BALCAO P/EMERG C/6 POTAS E GAV,NF 1845

15956 9852

1 BALCAO P/EMERG C/6 PORTAS E GAV,NF 1845
Poltrona

15957 7657

Poltrona estrutura de madeira, revestida em corvim bege, com apoio para braços.
01 BALCAO 04 GAVETAS C/PIA, NF 4611

15958 3644

BALCAO 04 GAVETAS C/PIA, NF 4611
Armário de aço

15959 18584

Armário de aço, 2 portas, puxador plástico, 1,98 x 1,20 x 0,40 m
Escada

15960 2626



Escada 2 degraus emborrachadas, estrutura metálica branca.
Mesa auxiliar

15961 14958

Mesa auxiliar com rodízio, mesa de  inox.
Maca

15962 20668

Maca estrutura metálica, revestida em corvim preto.
Armário

15964 4456

Armário em fórmica, suspenso, 2 portas

Nome
Incorporação Plaqueta

MACA
15966 8335

MACA EM CORINO PRETO, COM BASE DE METAL, COM REGULAGEM DE ALTURA. TAMANHO: 1,90 X 0,50 X 0,80.
Escada

15968 2626

Escada 2 degraus emborrachados, estrutura metálica, branca.
Ar condicionado

15969 768

Condicionador de ar 10.000 btus quente e frio, Consul.
Cama hospitalar

15970 20668

Cama hospitalar estrutura metálica, branca, revestida de corvim azul.
Cama hospitalar

15971 20668

Cama hospitalar estrutura metálica, branca, revestida de corvim azul.
Longarina

15975 9267

Longarina 2 lugares, estrutura metálica, revestida de corvim preto.



Longarina
15976 9267

Longarina 2 lugares, estrutura metálica, revestida de corvim preto.
Longarina

15978 13719

Longarina 3 lugares, revestido de corvim preto, estrutura metálica.
Longarina

15979 13719

Longarina 3 lugares, revestido de corvim preto, estrutura metálica.
Longarina

15980 12614

Longarina 3 lugares, revestido de corvim preto, estrutura metálica.
Longarina

15981 12614

Longarina 3 lugares, revestido de corvim preto, estrutura metálica.
Longarina

15982 12614

Longarina 3 lugares, revestido de corvim preto, estrutura metálica.
Longarina

15983 12614

Nome
Incorporação Plaqueta

Longarina 3 lugares, revestido de corvim preto, estrutura metálica.
Longarina

15984 12614

Longarina 3 lugares, revestido de corvim preto, estrutura metálica.
Longarina

15985 12614

Longarina 3 lugares, revestido de corvim preto, estrutura metálica.
Televisor



15988 9712

Televisor Sony KLV-40m400A 40" LCD Bravia preta.
Balcão de atendimento

15989 7241

Balcão de atendimento em L, branco, fórmica, 4 gavetas, base de madeira, 2,02 x 2,57 m
1 CADEIRA GIR S/BRACO, NF 274

15991 8383

1 CADEIRA GIR S/BRACO, NF 274
Cadeira fixa

15992 2628

Cadeira fixa, revestida de corvim preto.
Balança digital adulto

15995 1170

Balança digital adulto Welmy modelo: R-W200, cinza, s/n: 753
Balcão

15997 2743

Balcão, branco, suspenso,1 porta , 4 gavetas.
Armário alto

15998 14974

Armário em fórmica na cor branco, base de madeira, com 2 portas
Balcão com pia

16094 12507

Balcão com pia, 2 portas, 4 gavetas, branco, 1,20 x 0,53 m
Poltrona

16097 7657

Poltrona estrutura de madeira, revestida em corvim bege, com apoio para braços.
Cadeira fixa

16112 2628

Cadeira fixa, 4 pés, estofada em corvim preto.

Nome



Incorporação Plaqueta

Cadeira fixa
16114 2628

Cadeira fixa, 4 pés, estofada em corvim preto.
Cadeira fixa

16115 2628

Cadeira fixa, 4 pés, estofada em corvim preto.
Armário alto

16116 17214

Armário alto em mdf, branco, 2 portas, com chave, 4 prateleiras, 0,90 x 1,55 x 0,45 m
Monitor de vídeo (UPMO)

16120 17065

Monitor de vídeo LG, 14", modelo Studio Works 500G, branco.
Mesa

16122 10359

Mesa p/micro talisma, branca, com suporte p/cpu branca
Cadeira giratória

16128

Cadeira giratória, estofada, revestida em tecido preto, 5 patas, marca Poltronas Paraná.
Armário de aço

16130 18584

Armário de aço, 2 portas, 4 prateleiras, cinza, com chave, Movag. 1,20 x 1,98 x 0,40 m
1 ESTUFA P/ESTERILIZACAO, NF 176

16135 7679

1 ESTUFA P/ESTERILIZACAO, NF 176
Armário Alto

16137 12615

Armário de madeira, branco, 2 portas. 0,95 x 1,58 x 0,48 m
Cadeira fixa

16141 2628

Cadeira fixa, 4 pés, estofada em corvim preto.
Estante de aço

16144 18584

Estante de aço, 5 prateleiras, cinza, 0,92 x 1,98 x 0,42 m
Armário

16145 19373

Armário de madeira, 3 portas, 4 prateleiras, 1,20x2,00x0,52 m
Cadeira fixa

16151 2628



Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira fixa, 4 pés, estofada em corvim preto.
1 BALCAO CME C/PART E PORTAS, NF 1876

16157 9853

1 BALCAO CME C/PART E PORTAS, NF 1876
1 BALCAO CME C/PART E PORTAS, NF 1845

16158 9852

1 BALCAO CME C/PART E PORTAS, NF 1845
Autoclave

16159 1819

1 AUTOCLAVE HORIZ CONT CONV, NF 53950, em aço cinza, modelo: AC 1601, n/s: 201005, fabricação: 01/02
1 ARMARIO LEVE METAL, NF 253

16160 8194

1 ARMARIO LEVE METAL, NF 253
1 AUTOCLAVE HORIZONTAL 75 L, NF 181

16163 8047

1 AUTOCLAVE HORIZONTAL 75 L, NF 181
CADEIRA GIRATORIA

16164 2610

1 CADEIRA GIRATORIA
Fogão

16173 10208

Fogão ATLAS Atenas, 6 bocas, branco.

Cadeira fixa
16175 2628

Cadeira fixa, 4 pés, estofada em corvim preto.
Cadeira fixa

16176 2628



Cadeira fixa, 4 pés, estofada em corvim preto.
Cadeira fixa

16177 2628

Cadeira fixa, 4 pés, estofada em corvim preto.
Cadeira fixa

16178 2628

Cadeira fixa, 4 pés, estofada em corvim preto.
Cadeira fixa

16179 2628

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira fixa, 4 pés, estofada em corvim preto.
Cadeira fixa

16180 2628

Cadeira fixa, 4 pés, estofada em corvim preto.
Cadeira fixa

16181 2628

Cadeira fixa, 4 pés, estofada em corvim preto.
Cadeira fixa

16182 2628

Cadeira fixa, 4 pés, estofada em corvim preto.
1 TELEVISOR 29", NF 26298

16183 6315

1 TELEVISOR 29", NF 26298
Parabólica

16184 9712

Antena parabólica com controle - Roil 1,7, receptor Orbisat S2220 cor prata (n° série 081047945).
Cadeira fixa

16185 2628

Cadeira fixa, revestida em corvim preto.



Refrigerador
16186 2629

Refrigerador CCE 310 litros, branca.
Mesa

16189 8383

Mesa de madeira, branca, 3 gavetas com chave, 4 pés de metal
Cadeira fixa

16194 2628

Cadeira fixa, revestida em corvim preto.
Cama fawler

16196 2626

Cama fawler estrutura metálica tubo branca, regulável.
Cama fawler

16197 2626

Cama fawler estrutura metálica tubo branca, regulável.
Cama fawler

16198 2626

Cama fawler estrutura metálica tubo branca, regulável.

Nome
Incorporação Plaqueta

Cama fawler
16199 2626

Cama fawler estrutura metálica tubo branca, regulável.
Cama fawler

16200 2626

Cama fawler estrutura metálica tubo branca, regulável.
Balcão

16203 7612

Balcão em fórmica branco 2 portas com chave, 1 prateleira interna, 4 gavetas puxador de metal 0,53x0,68x1,20m
Balcão



16206 2743

Balcão de madeira, 2 portas, 1 prateleira, 4 gavetas com puxador de plástico.
Armário vitrine

16207 14958

Armário vitrine, 2 portas de vidro com chave, 4 prateleira de vidro, na cor branco, 0,35x1,50x0,60 m.
Armário de aço

16212 13719

Armário de aço, branco, Movag, 2 portas com chave, 4 prateleiras, 1,98x1,20x0,45 m.
Armário de aço

16213 13719

Armário de aço branco, Movag, 2 portas com chave, 4 prateleiras, 1,98x1,20x0,45 m.
Estante de aço

16214 7657

Estante de aço, na cor cinza, 5 prateleiras, 1,98x0,92x0,42 m.
Cadeira Fixa

16215 13719

Cadeira Fixa em corvim preto, 4 pés.
Cadeira Fixa

16217 13719

Cadeira Fixa em corvim preto, 4 pés.
Mocho ( Ginecológico)

16220 7657

Mocho ( Ginecológico) em corvin branco, com rodizio de metal, com encosto.
Mesa redonda

16222 7657

Mesa em MDF, circular na cor branco.
Mesa de centro (Ouvidoria Municipal nos Serviços de Saúde)

16226 7657

Nome
Incorporação Plaqueta



Mesa de centro, em mdp, na cor branco, retangular, 0,50x0,80x0,40 m.
Ventilador

16227

Ventilador fixo, na cor preto, de metal, Arge, 3 hélices.
Armário alto

16230 12615

Armário em MDF, branco, 2 puxador de plástico, 3 prateleiras, bordas pretas, 0,90x1,55x0,94 m.
Leitor biométrico digital

16239 19129

Leitor biométrico digital, na cor cinza, com base  de plástico, n/s: 3hu40910262, modelo: 3H040910262, com sistema de controle através de biometria.

Cadeira
16248 7657

Cadeira em corvin na cor preto, 4 pés.
Cadeira

16249 7657

Cadeira em corvin na cor preto, 4 pés.
Cadeira

16251 7657

Cadeira em corvin na cor preto, 4 pés fixo.
Cadeira

16252 7657

Cadeira em corvin na cor preto, 4 pés fixo.
Mesa

16260 13719

Mesa redonda, fixa, em MDF, na cor branco.
01 BALCAO 04 GAVETAS C/PIA, NF 008402

16272 18016

BALCAO 04 GAVETAS C/PIA, NF 008402
Mesa dobrável

16280 7657

Mesa dobrável em fórmica, branca lisa, 4 pés, marca Carrara, 0,90 x 0,90 x 0,75 m, acompanha 4 banquetas cromadas nº 16276, 16277, 16278 e 16279.

Armário Áereo
16281 9548

Armário Áereo, 3 portas, 1 prateleira, com puxador, de madeira, 0,62x1,05x0,28 m.
FOGÃO

16284 12188

FOGÃO A GÁS, 4 BOCAS, ATLAS TROPICAL, BRANCO.



Nome
Incorporação Plaqueta

Geladeira
16285 181

Geladeira Eletrolux, na cor branco.
Armário (odonto)

16287 19373

Armário em MDF na cor branco, 2 portas, com chave,3 pratelira dentro. 0,45x0,90x1,55 m.
Arquivo de aço (odonto)

16288 12615

Arquivo de aço, 4 gavetas, com chave, na cor cinza.
APARELHO DE RAIO X (odonto)

16292 15037

APARELHO DE RAIO X MARCA PRODENTAL, 70 KWP DIGITAL, COM COLUNA MOVEL, NA COR BRANCA.4 PATAS COM RODIZIOS, MODELO PRO70 - INTRA

Balcão (odonto)
16293 9453

Balcão em fórmica branca com 2 portas co 1 prateleaira, 4 gavetas laterais 1,20x0,48x0,80m
Balcão de canto (odonto)

16294 9453

Balcão de canto em fórmica branca com 1 porta e 1 prateleira 0,80 de altura
Cadeira Odontológica (odonto)

16298

Cadeira Odontológica marca: Gnatus, composto por foco de luz, n/s: 4442037036,
Mesa de 1,20 m

16338 7657

Mesa branca, 3 gavetas, com chave, bordas pretas, 2 pés nas extermidades. 1,20 x 0,60 m
Cadeira giratória

16339 7657

Cadeira giratória, com apoio para braços, revestida em corvim preto, com sanfonado.



Cadeira fixa
16340 7657

Cadeira fixa, 4 pés, revestida em corvim preto, arredondada.
Maca

16341 7305

Maca estrutura tubular branca, com estofado preto.
Refrigerador (geladeira)

16342 12617

01 refrigerador eletrolux drde30.
Maca

16343 7305

Nome
Incorporação Plaqueta

Maca estrutura tubular branca, com estofado preto.
Cadeira fixa

16346 7657

Cadeira fixa, 4 pés, revestida em corvim preto, arredondada.
Maca

16348 7305

Maca estrutura tubular branca, com estofado preto.
Cadeira fixa

16349 7657

Cadeira fixa, 4 pés, revestida em corvim preto, arredondada.
Balcão

16350 7614

Balcão em fórmica branca, com 4 portas, 4 gavetas puxadores de metal 2,00x0,70x0,55m
ARMÁRIO VITRINE

16352 12722

C/ 2 PORTAS DE VIDRO, 4 PÉS, BRANCO, C/ CHAVE, 4 PRATELEIRAS. MEDIDAS: 51 x 150 x 35 CM
ARMÁRIO VITRINE



16353 12722

C/ 2 PORTAS DE VIDRO, 4 PÉS, BRANCO, C/ CHAVE, 4 PRATELEIRAS. MEDIDAS: 51 x 150 x 35 CM
Mesa auxiliar para odontologia

16354 8675

Mesa auxiliar para odontologia, em metal, cinza, 2 prateleiras, c/ rodízio. Medidas: m0,60 x 0,40 x 0,80 m.
Armário estante

16358 7657

Armário estante 2 prateleiras externas, 2 portas inferiores, 2 prateleiras internas, com chave. mdp branco, perfil pvc preto. 0,90 x 1,52 x 0,40 m

Foco de luz
16360 13675

Foco de luz 4 patas, com rodízio, Med Pej, s/n: 13236
Mocho ginecológico

16361 7657

Mocho ginecológico revestido de corvim branco, com rodízios, altura regulável.
Cadeira giratória

16362 7657

Cadeira giratória, com apoio para braços, revestida em corvim preto, com sanfonado.
Mesa de 1,20 m

16363 7657

Mesa branca, 3 gavetas, com chave, bordas pretas, 2 pés nas extermidades. 1,20 x 0,60 m

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira fixa
16364 7657

Cadeira fixa, 4 pés, revestida em corvim preto, arredondada.
Cadeira fixa

16366 7657

Cadeira fixa, 4 pés, revestida em corvim preto, arredondada.
Mesa dobrável



16367 7657

Mesa dobrável em fórmica, branca lisa, 4 pés, marca Carrara, 0,90 x 0,90 x 0,75 m, acompanha 4 banquetas nº 16368, 16369, 16370 e 16376.

Balcão
16371 7614

Balcão em mdf, branco, 2 portas, com prateleiras, 4 gavetas, com puxadores prata. 1,20 x 0,67 x 0,52 m
Purificador de água

16373 6886

Purificador de água Latina eletronic, triplo filtro, com acrílico azul, nº de série:1IDN209209, modelo: lapa E 14S
Fogão

16374 7611

Fogão Delicata na cor branco com 4 bocas, modelo: Clarice.
Cadeira fixa

16379 7657

Cadeira fixa, 4 pés, revestida em corvim preto, arredondada.
Armário

16380 7657

Armário em mdf, branco, 2 portas, com chave, 3 prateleiras internas, bordas pretas, 0,90  x 1,55 x 0,40 m
Balcão

16388 7612

Balcão em fórmica branca, com 4 portas nas laterais 2 prateleiras 4 gavetas no meio 2,00x0,70x0,50m
Armário

16392 7657

Armário em mdf, branco, 2 portas, com chave, 3 prateleiras internas, bordas pretas, 0,90  x 1,55 x 0,40 m
Cadeira fixa

16393 7657

Cadeira fixa, 4 pés, revestida em corvim preto, arredondada.
Mesa de 1,20 m

16394 7657

Mesa branca, 3 gavetas, com chave, bordas pretas, 2 pés nas extermidades. 1,20 x 0,60 m
Cadeira giratória

16395 7657



Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira giratória, com apoio para braços, revestida em corvim preto, com sanfonado.
Maca

16397 7305

Maca estrutura tubular branca, com estofado preto.
Cadeira (Sae)

16401 10681

Cadeira estofada em corvim preto.
Cadeira (Sae)

16402 10681

Cadeira estofada em corvim preto.
Cadeira (sae)

16403 10681

Cadeira em corvim na cor preto, com rodizio, 5 patas, com apoio para braços.
Mesa (sae)

16404 10681

Mesa em mdf na cor branca, com bordas pretas, 3 gavetas com chave, 1,20x0,60 m.
Armário (Sae)

16405

Armário em mdp, com tampo, na cor branco, com 2 portas com 4 gavetas, 1,20x0,80x0,54 m.
Armário baixo

16406 12227

ARMÁRIO BAIXO MDP, BRANCO, COM BORDAS E PUXADORES PRETOS, 2 PORTAS COM DUAS PRATELEIRAS DENTRO, COM CHAVE. MARCA TOMBINI. 

TAMANHO: 0,90 X 0,80 X 0,46.
Cadeira

16409 10681

Cadeira em corvim preto.
Cadeira (Sae)

16410 10681

Cadeira em corvim na cor preto, com rodizio, 5 patas, com apoio para braços.
Cadeira Fixa

16414 10681

Cadeira fixa estofada em corvim preto.
Cadeira fixa

16420 14846

Cadeira fixa em corvim, na cor preta.



BEBEDOURO
16421 17270

01 bebedouro de água com sistema de refrigeração através de compressor com torneira água gelada e normal. Marca Belliere Calipso, cor branca. 

Modelo: GHP110VBR

Nome
Incorporação Plaqueta

Balança mecânica adulto
16422 11993

Balança mecânica adulto Welmy R-110, na cor branca peso max. 150kg, n/s: 81962
Armário alto

16423 12227

ARMÁRIO ALTO MDP BRANCO, COM BORDAS E PUXADORES ALTOS NA COR PRETA, COM CHAVE. DUAS PORTAS E TRES PRATELEIRAS. TOMBINI. 

TAMANHO 0,90 X 1,55 X 0,47.
Armário alto

16424 12227

ARMÁRIO ALTO MDP BRANCO, COM BORDAS E PUXADORES ALTOS NA COR PRETA, COM CHAVE. DUAS PORTAS E TRES PRATELEIRAS. MARCA:  TOMBINI. 

TAMANHO 0,90 X 1,55 X 0,47.
Armário Alto

16425 8906

Armário Alto em MDF na cor branco, 3 prateleiras com chave, com puxador preto, 0,90x1,55x0,47 m.
Arquivo de madeira

16426 9787

Arquivo de madeira  na cor branco com bordas preta, 4 gavetas com chave, 0,45x0,52x1,30 m.
Arquivo de madeira

16427 9787

Arquivo de madeira  na cor branco com bordas preta, 4 gavetas com chave, 0,45x0,52x1,30 m.
Mobiliário

16429 12269

Armário vitrine 2 portas e 4 prateleiras, 0,70x1,50x0,36 m.
Mesa (sae)



16431 10681

Mesa em mdf na cor branca, com bordas pretas, 3 gavetas com chave, 1,20x0,60 m.
Cadeira (Sae)

16432 10681

Cadeira estofada em corvim preta.
Cadeira

16433 10681

Cadeira estofada em corvim preta.
Cadeira (sae)

16434 10681

Cadeira em corvim na cor preto, com rodizio, 5 patas, com apoio para braços.
Balança mecânica infantil

16437 11002

Balança mecânica infantil Welmy, na cor branco, modelo: R-109, n/s: 29292
Maca giniecológica

16438 13681

Nome
Incorporação Plaqueta

Mesa ginecológica, com uma gaveta, metálica, com porta coxas, tubular branco, com colchão em corvim preto.
Foco de luz

16441 11993

Foco de luz Microem FC300, de metal na cor cinza, com rodízio, n/s: 3645.
Autoclave Cristofoli Vitale 21

16442 4294

01 autoclave 21 litros c/03 bandejas, c/camara revestida, c/ciclos de aquecimento esterilizacao e despresurizacao automaticos, nf 588.

Monitor de vídeo
16455 7696

Monitor de vídeo, Philips, 17", LCD, preto, modelo 170CW8FBJ/78, n/s: FX500814053270
Gabinete



16456 7696

GABINETE PARA MICROCOMPUTADOR, NA COR PRETA, C/ PROCESSADOR INTEL CORE 2 DUO E4600, 0.99GB DE RAM, 250 GB DE HD. GTECH

Arquivo de aço
16460 3096

Arquivo de aço na cor cinza com 4 gavetas.
1 BALCAO P/ODONT C/6 GAV, PORTAS,NF 1876

16465 9853

1 BALCAO P/ODONT C/6 GAV, PORTAS,NF 1876
Detector Fetal

16467 11002

Detector Fetal Microem, modelo: MD-700, n/s: 2977
Armário

16477 8724

Armário na cor branco com 2 portas com chave, 2 prateleiras 0,89x0,74x0,43cm
AR CONDICIONADO * Empenhos 17752 e 17753 de 27/09/2006.

16484

AR CONDICIONADO 7000 BTUS, REVERSO AR QUENTE E FRIO, MARCA GOLD LAYER, GREEN, COR BRANCA.

AR CONDICIONADO * Empenhos 17752 e 17753 de 27/09/2006.
16485

AR CONDICIONADO 7000 BTUS, REVERSO AR QUENTE E FRIO, MARCA GOLD LAYER, GREEN, COR BRANCA.

Cadeira fixa
16486 13719

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira fixa, em corvim preto.
Cadeira giratória



16489 7657

Cadeira giratória estofada em corvim preto, com rodízio, sanfonada.
Cadeira Fixa

16490 13719

Cadeira Fixa em corvim preto, 4 pés.
Balcão

16491 7612

Balcão em fórmica branco 2 portas com chave, 1 prateleira interna, 4 gavetas puxadores de metal 0,53x0,70x1,20m
Armário de aço

16497 16528

Armário de aço 2 portas, 3 prateleiras com chave, cinza, marca movag. 0,75x1,74x0,33cm
Balcão

16521 6423

Balcão de madeira aglomerada, branco, 4 gavetas com chave, 4 portas,  puxadores arredondados. 0,50 x 1,60 x 0,76 m
Rádio gravador

16522 11259

Aparelho de som - CD (3 em 1), micro system portátil, reproduz CD/CD-/CD-RW - com função Bass Boost para sons mais graves com 130 wats de 

potência, bivolt. Marca: LENOXX SOND
Cadeira fixa

16524 6423

Cadeira fixa, 4 pés, revestida em corvim preto com detalhes de costura, assento quadrado,
Rádio gravador

16571 11259

Aparelho de som - CD (3 em 1), micro system portátil, reproduz CD/CD-/CD-RW - com função Bass Boost para sons mais graves com 130 wats de 

potência, bivolt. Marca: LENOXX SOND
Bebedouro

16573 4228

Bebedouro Belliere GLI-60 - garrafa. Branco/cinza.
Mesa

16574 18893

Mesa em MDP com acabamento em BP, perfil PVC preto, medindo 1,00 X0,60 X 0,75 m. Cor gelo.
Conexão

16575 18893

Conexão arredondada , material em MDP com perfil de pvc preto, sem base, cor gelo.
Mesa

16576 18893

Mesa em MDP com perfil em pvc preto, com 2 gavetas com chave, medindo 1,50 x 0,60 x 0,75 m, cor gelo.



Nome
Incorporação Plaqueta

Gaveteiro móvel
16577 18893

Gaveteiro em MDP, com 3 gavetas, com rodízio, medindo 0,47 x 0,48 x 0,70 m, cor gelo.
Armário baixo

16578 18893

Armário baixo em MDP com perfil em pvc preto, com 2 portas, 1 prateleira interna, com chave, cor gelo. Medidas: 0,960 x 0,40 x 0,80 m

Cadeira giratória
16583 18893

Cadeira giratória, estilo diretor, estofada em tecido azul, 5 patas, com rodízio, apoio para braço. Marca Tafer.
Compressor

16598 559

compressor C71 plus 110/220v, Olidef, para nebulização com motor elétrico, com controle para ajuste de pressão de ar comprimido.

Autoclave
16601 9684

Autoclave Cristófoli Vitale 21, branca/azul.
Biombo para raio x

16603 7360

Biombo para raio x, com proteção de chumbo, branco.
Aparelho de raio X

16604 5352

Aparelho de raio X Gnatus, fab. 05/10/2007, n/s: 4454328017, RMS: 10229030030
Amalgamador (sala odonto Pinheirão)

16606 6913

Amalgamador Vibramat automático Shuster branco
Conjunto odontológico

16607 6593



Conjunto odontológico completo Gnatus, composto de Cadeira automática com 04 comandos, refletor de luz e unidade de água com cuba removível 

(plaqueta n° 16607); Equipo Kart com seringa tríplice com duas pontas irrigadas (plaqueta n° 16608); Mocho odontoló

16390).
Fotopolimerizador

16609 9295

Fotopolimerizador modelo: Cl-k50., Kondor tech, n/s: ck5807260
Longarina

16611 7657

Longarina com 3 lugares em corvim preto com pés em ferro na cor preto.
Longarina

16612 7657

Longarina 4 lugares, revestida em corvim preto.
Longarina

16613 7657

Nome
Incorporação Plaqueta

Longarina 4 lugares, revestida em corvim preto.
Longarina

16614 7657

Longarina 4 lugares, revestida em corvim preto.
Longarina

16615 7657

Longarina com 3 lugares em corvim preto com pés em ferro na cor preto.
Estante de aço

16616 7657

Estante de aço 5 prateleiras, com regulagem para altura, cor cinza.
Estante de aço

16617 7657

Estante de aço 5 prateleiras, com regulagem para altura, cor cinza.



Armário de aço
16618 7657

Armário de aço, na cor branca, 2 portas, 4 pratelerias, marca EDW
Armário de aço

16619 7657

Armário de aço, na cor branca, 2 portas, 4 pratelerias, marca EDW
Refrigerador

16620 2629

Refrigerador CCE - 310 - CDF Free, branco.
Armário de aço

16626 7657

Armário de aço EDW, 2 portas com chave, branco. 2,00 x 1,20 x 0,40 m
Longarina de fibra

16632

Longarina de fibra, modelo concha, 4 lugares, brancas, estrutura metálica preta.
Bebedouro

16639 2628

Bebedouro em inox, Acqua Master, cinza.
Mesa auxiliar

16644 7305

Mesa auxiliar em inox, com rodízios, 2 prateleiras.
Desfibrilador Cardioversor

16704 4631

Desfibrilador cardioversor Intramed modelo: HS02, bege, s/n: 00519cu801

Nome
Incorporação Plaqueta

Mesa auxiliar inox com rodízio
16705 2626

Mesa inox, com rodízios, 0,40 x 0,40 m
Mesa inox



16706 7305

Mesa inox, com rodízios, 0,60 x 0,40 m
Eletrocardiógrafo

16709 7755

Eletrocardiografo portatil Edan, modelo SE-1, cor bege.
Armário vitrine

16711 2626

Armário vitrine, estrutura metálica, 2 portas, 0,70 x 1,65 x 38,5 m
Escada

16714 2626

Escada 2 degraus emborrachados, estrutura de metal, branca.
Cadeira fixa

16716 2628

Cadeira fixa, estofada, revestida em corvim preto.
1 CADEIRA GIRATORIA, NF 274

16718 8383

1 CADEIRA GIRATORIA, NF 274
Escada

16722 2626

Escada 2 degraus emborrachados, estrutura de metal, branco.
MACA

16724 8335

MACA EM CORINO PRETO, COM BASE DE METAL, COM REGULAGEM DE ALTURA. TAMANHO: 1,90 X 0,50 X 0,80.
Poltrona

16726 7657

Poltrona estrutura metálica, revestida em corvim bege.
Cadeira fixa

16729 2628

Cadeira fixa, revestida em corvim preto.
Cadeira giratória

16730

Cadeira giratória estilo presidente, estofada, revestida em tecido preto.
BALCÃO DE ATENDIMENTO

16733 11519



Nome
Incorporação Plaqueta

01 BALCÃO EM ATENDIMENTO EM FORMICA, COM 10 GAVETAS E PUXADORES DE PLASTICO, CORES AZUL E CREME, SUSPENSO COM CHAVE. 5 M x 0,75 

M x0,60 M.
Mesa (sae)

16734 10681

Mesa na cor branca com bordas emborrachadas, com 3 gavetas com chave, 1,20x0,60 m.
Conexão (Sae)

16735 10681

Conexão de canto, suspensa, na cor branca, com bordas emborrachadas.
Mesa (Sae)

16736 10681

Mesa para computador com suporte para teclado e gabinete, na cor branco com bordas emborrachada.
Impressora

16739 3970

Impressora Hp Multifuncional, na cor cinza grafite, Laserjet M1005 MFP.
Cadeira (Sae)

16743 10681

Cadeira Giratória, estofada em corvim na cor preta, com suporte para os braços.
Rádio gravador

16745 4538

Rádio Britânia BS2 M3, Sound MP3, cd player, rádio estéreo e gravador cassete, portátil
Ar condicionado

16746 9250

01 aparelho de ar condicionado electrolux split reverso com unidade externa SE07R e unidade interna SI07R. Marca electrolux

Balcão
16747 22052

Balcão suspenso na cor verde claro com branco, puxadores de metal, 2,85x0,55x0,80 m.
Televisor

16749 10762

Aparelho televisor Panasonic, modelo: TC-29A12, n/s: B2J04522 com antena.
Mesa

16758

Mesa de madeira, branca, 1,93 x 0,80 x 0,58 m



Arquivo de aço
16781 16528

Arquivo de aço com 4 gavetas, com chave cinza, movag
Arquivo de aço

16782 16528

Arquivo de aço com 4 gavetas, com chave cinza, movag

Nome
Incorporação Plaqueta

Forno Elétrico
16801 2997

Forno elétrico Mueller Delicci Autolimpante, na cor branco.
Balcão

16803 2742

Balcão suspenso em mdf na cor branca, com 4 portas com 4 gavetas, 2,00x0,70x0,52 m.
Balcão

16805 2742

Balcão em mdf com 4 portas, 4 gavetas, 2,00x0,70x0,52 m.
Longarina

16822 18584

logarina 4 lugares, na cor preto, em corvim, base de metal.
Longarina

16823 18584

logarina 4 lugares, na cor preto, em corvim, base de metal.
Balcão

16826 7612

Balcão em fórmica branco com pia inox, 2 portas com chave, 1 prateleira interna, 4 gavetas 0,52x0,70x1,20m
Purificador de água

16827 12570

Purificador de água cor branco eletrico, marca Latina.
Fogão



16828 12907

Fogão Mueller na cor branco, com 4 bocas, autolimpante.
Quadro escolar

16854 21598

Quadro escolar cor verde quadriculado 3.00x1.20cm
Bebedouro

16870 17617

Bebedouro Venâncio RB-10 / RB101161, 100 litros, 2 torneiros.
Mesa escrivaninha

16883 10677

Mesa escrivaninha em MDF, na cor branco, com gavetas.
MESA AUXILIAR

16888 15113

Mesa auxiliar em MDF, na cor branco, com bordas cinza, 1 prateleira, 0,50x0,40x0,77 m.
Estante de aço

16909 14959

Nome
Incorporação Plaqueta

Estante de aço, 6 prateleiras, branca.
Estante de aço

16910 14959

Estante de aço, 6 prateleiras, branca.
Estante de aço

16911 14959

Estante de aço, 6 prateleiras, branca.
CADEIRA

16915 11759

CADEIRA CAIXA, REVESTIDA EM CURVIM PRETA, REGULÁVEL, 5 PATAS, COM RODÍZIOS.
Ar condicionado

16926 8975



01 APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS FRIO COM 1 UNIDADE INTERNA E 1 EXTERNA. CONSUL
Balcão de atendimento

16928 11408

Balcão de atendimento em mdf cor verde, 2 cantos, com 2 prateleiras, puxadores prata, 15 gavetas, 5 portas, tampo em granito. Medidas: 1,17 x 5,10 x 

1,35 m.
Armário de aço

16929 7657

Armário de aço EDW, 2 portas, 4 prateleiras, branco. 1,20 x 1,98 x 0,40 m
Mesa

16931 1934

Mesa mdp. branca, 3 gavetas, com chave, 1,20 x 0,60 m
Geladeira

16935 10104

Geladeira comercial completa, sendo a estrutura interna em chapa galvanizada e a estrutura externa com pintura epoxi na cor branca, medindo 

aproximadamente 1,16 m de comprimento por 0,58 cm de profundidade por 1,95 m de altura, com 4 portas.

Marca: REFRIMATE
LIQUIDIFICADOR

16942 11886

LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, 4 LITROS. MARCA: LUCRE. DE METAL.
IMPRESSORA HP D4260 (Sala da Psicopedagoga)

17079 11977

IMPRESSORA HP, DESKJET D4260 N/S: BR87PFC079
MESA P/MICRO

17098 5227

1 mesa p/micro c/teclado regulavel, talisma, branca, nf 3185.
Armário de aço

17107 6323

Armário de aço cinza com 4 prateleiras 2 portas com chave 1.20x198x0.40cm

Nome



Incorporação Plaqueta

Monitor de vídeo
17109 7696

Monitor de vídeo Philips 17, LCD, preto, modelo 170CW8FDJ-78, hwc8170T, n/s: FX500814052039.
Gabinete

17110 7696

Gabinete para microcomputador, na cor preta, com Processador Intel Core 2 DUO E4600, 0.99GB de ram, 250GB de memoria.

Mesa
17119 1934

Mesa em MDP na cor branco, com bordas em PVC, 3 gavetas, 1,20x0,75x0,60 m.
Balança mecânica adulto

17121 13675

Balança mecânica adulto, marca: Balmak, n° 9677 - adulto.
Armário vitrine

17125 14958

Vitrine em aço com prateleiras em vidro na cor branco.
Maca

17127 13830

Maca tubular na cor branco, com assento para a cabeça.
Balcão

17128 7612

Balcão em fórmica branco 4 portas com chave, 4 gavetas suspenso 2,00x0,70x0,45m
Compressor

17130 13830

Compressor de ar C-71 Plus Compresor, Olidef CZ. N/S: 07D0965
Banco

17131 12615

Banco em corvin, 3 lugares.
Cadeira giratória

17135 7657

Cadeira giratória, em corvim preto, com suporte para os braços, com regulagem para altura.
Mocho ( Ginecológico)

17137 7657

Mocho ( Ginecológico) com rodízios estofado em corvim na cor branco, estrutura metálica na cor preto
Mesa auxiliar

17138 14958

Mesa auxiliar em aço inoxidável, 0,40x0,60x0,80cm, estrutura em tubo (25mm), prateleira em chapa de aço inoxidável, com pés com rodízios.



Ultrassom (odonto)
17147 4458

Nome
Incorporação Plaqueta

Ultrassom, Jet Sonic, n/s: 4484864106,
Bomba a vácuo

17153 9230

Bomba a vácuo, Gnatus, na cor branco, n/s: 444577001, fab.: 2007.
Plantadeira (Rio Macaco)

17302 1981

Plantadeira de arraste marca vence tudo modelo sa 14600-a, para plantio direto, 07 linhas, 01 arado subsolador marca trimaq, com 1,70m de largura, 

mod cinco garras, n/s: 07a183
Colhedoras de forragem

17304 13110

colhedora de forragens hidráulica, nova, com 4 opções de corte, marca Pinheiro mod.max-10.
Trator (Jacutinga)

17306 5190

Trator New Holland -tl80, N°5163665
Armário

17380 6323

Armário de aço cinza, com 2 portas, com 4 prateleiras com chave 2.00x1.20x0.40cm
Cadeira fixa

17505 2628

Cadeira fixa, 4 pés, estofada, revestida em corvim preto.
Biombo

17512 2626

Biombo estrutura metálica tubolar branca.
Armário de aço

17513 7209

Armário de aço, 2 portas, com chave, branco. 1,10 x 2,00 x 0,40 m



Cadeira fixa
17514 2628

Cadeira fixa, estofada, revestida em corvim preto.
Cadeira fixa

17516 2628

Cadeira fixa, estofada, revestida em corvim preto.
Cadeira fixa

17522 2628

Cadeira fixa, estofada, revestida em corvim preto.
refrigerador

17531 1699

Refrigerador de 260 litros, Electrolux RE26-BR Super

Nome
Incorporação Plaqueta

1 FREEZER BOSCH FB-31, NF 4993
17532 5913

1 FREEZER BOSCH FB-31, NF 4993
Cadeira fixa

17540 2628

Cadeira fixa, estofada, revestida em corvim preto.
Cama fawler

17547 2626

Cama fawler estrutura metálica tubo.
Cadeira fixa

17551 2628

Cadeira fixa, estofada, revestida em corvim preto.
Cadeira fixa

17558 2628

Cadeira fixa, revestida em corvim preto.
Ventilador



17560 2027

Ventilador de teto, branco.
Ventilador

17562 2027

Ventilador de teto, branco.
Ventilador

17563 2027

Ventilador de teto, branco.
Bebedouro

17568 8194

01 bebedouro inox de pressão 110v Libell.
Mesa de centro

17576 14002

Mesa de centro em MDP branco, perfil em pvc preto. 0,70 x 0,40 x 0,52
Longarina (Sae)

17577 10681

Longarina estofada em corvim na cor preta, com 3 lugares.
Longarina (Sae)

17578 10681

Longarina estofada em corvim na cor preta, com 3 lugares.
Longarina (Sae)

17579 10681

Nome
Incorporação Plaqueta

Longarina estofada em corvim na cor preta, com 3 lugares.
Longarina (Sae)

17580 10681

Longarina estofada em corvim na cor preta, com 3 lugares.
RACK

17582 16972



01 rack para tv e dvd com rodizio. Em mdf branco, com bordas em PVC preto com tres prateleiras e quatro rodas. Tamanho: 0,75 X 0,73 X 0,55.

Televisor
17583 4538

Televisor Toshiba 21", 2157RW, na cor cinza, receptin Broadkaste.
Video-cassete

17585 10762

Video-cassete  Panasonic, modelo: NB-SJ435, na cor cinza.
Armário vitrine

17589 14958

Armário vitrine de metal com 2 portas de vidro, na cor branco 1,60x0,70x0,35m
Fotopolimerizador

17596 2747

Fotopolimerizador Kondotrech, na cor branco, modelo: CL-K50. n/s: 123677
Cadeira Fixa

17597 8383

Cadeira Fixa de corvim na cor preta.
Distribuidor de adubo (Linha São João)

17602 12702

Distribuidor de adubo orgânico e calcário com concha, Ipacol DSE 5.0 s/pneus

Distribuidor de Calcário e Adubo Organico (Linha Farropilha)
17605 6848

Distribuidor de Calcário e Adubo Organico, marca JAM, 5J
Ensiladeira Estacionária ( Linha  Farroupilha)

17606 10939

Ensiladeira Estacionária/colhedora Cremasco
Ensiladeira (Rio Herval)

17608 9963

Ensiladeira estacionária sem motor BKAR



Nome
Incorporação Plaqueta

Colhedora de forragem ( KM 15)
17609 6338

Colhedora de forragem marca JF modelo JF 92 Z6 com comando manual, caixa de transmissão, ano de fabricação e modelo 2008, série: 2258 AGAI

Grade aradora (Km 08)
17611 6027

Grade aradora Piccin n/s: 08101726.
Trator agrícola km 08

17612 6215

01 trator agrícola novo de pneus, motor a diesel, potencia 86 cv, com sistema de direção hidrostatica, tração 4x4 com sistema e comando hidraulico, 

com braço terceiro ponto, contrapeso diantero e traseiro, com teto de cobertura, modelo mf 283/4 C, marca m

Distribuidor de calcário e adubo orgânico (KM 8)
17613 6848

Distribuidor de calcário e adubo orgânico Jan 55P
Ensiladeira (Linha São Marcos)

17614 9963

Ensiladeira estacionária sem motor Becker
Ensiladeira (Linha São Marcos)

17615 9963

Ensiladeira estacionária sem motor Becker
Grade Aradora (Água Vermelhha)

17616 2683

01 grade aradora intermediaria com controle remoto, modelo gaicr, 10x26, marca Piccin.
Plantadeira Vence tudo Linha São Marcos

17617 12453

01 plantadora adubadora de arrasto, marca Vence Tudo, modelo SA- 11500- ARRASTO, com rodado articulado com pneus novos e internos, com discos 

de corte, com roda compactora e disco de cobertura, com no minimo cinco linhas para soja e três para milho, com d

desencontrados para adubo e para semente, com no minimo cinco sulcadores para adubo, com peso minimo de 1.200 quilos, para ser acionada por 

trator valmet 785.
Ensiladeira (Linha São Marcos)

17618 9963

Ensiladeira estacionária sem motor Becker



Enciladeira estacionaria (linha são marcos)
17619 9963

Ensiladeira estacionária sem motor Becker
DISTRIBUIDOR DE ADUBO (PONTE NOVA)

17620 1220

01 distribuidor de adubo organico capacidade 05 ton serie 040719033, marca ipacol, nf 004464.

Nome
Incorporação Plaqueta

Colhedora de forragem (Ponte Nova)
17621 6338

Colhedora de forragem marca JF modelo JF 92 Z6 com comando manual, caixa de transmissão, ano de fabricação e modelo 2008, série: 2261AGA1

TRATO AGRICOLA (PONTE NOVA DO COTEGIPE) PRODESA
17622 9928

1 trator agricola de rodas new holand, ano fab 2002, nf 198617,série N.7X511, toldo TL70/TL80,barra tração oscilante, pneu 12.4X24 R1-DT II,pneu com 

tração 18.4-30 R1.
PULVERIZADOR( Ponte Nova)

17624 1221

01 pulverizador marca montana modelo slc 60, nf 003856.

Plantadeira (Rio Serrinho)
17627 10935

Plantadeira Tração animal plantio direto
Colhedora de Forragem (Rio Serrinho)

17628 10935

Colhedora de Forragen, Nogueira, Pecus 9004.



Ensiladeira (Rio Serrinho)
17629 10939

Ensiladeira Estacionária Cremasco EC - 4000
Carroça (Rio Serrinho)

17630 9963

Carroça de tração animal, com pneus
Ensiladeira Estacionaria (Santo Izidoro)

17633 9963

Ensiladeira estacionária sem motor Becker
Grade de disco (Santo Isidoro)

17634 10772

Grade de disco tração animal.
Pulverizador (Santo Izidoro)

17635 10153

Pulverizador tração animal novo, capacidade 200 litros, pneus recapados, filtro de linha, 07 metros de barras com bicos e filtros dos bicos, eixo de 

opções de abertura.

Nome
Incorporação Plaqueta

EMPENHOS: 10152 E 10153 DE 03/09/2008.

Pulverizador
17639 10153

Pulverizador tração animal novo, capacidade 200 litros, pneus recapados, filtro de linha, 07 metros de barras com bicos e filtros dos bicos, eixo de 

opções de abertura.



EMPENHOS: 10152 E 10153 DE 03/09/2008.
DISTRIBUIDOR DE ADUBO

17640 6847

1 distribuidor de adubo organico seco e de calcario, capac p/5 toneladas, nf 8575.
Freezer

17651 2997

Freezer cooker branco electrolux, 2 portas h300
Armário de aço

17690 1501

Armário de aço 2 portas, com chave, 4 prateleiras, branco. Marca: Movag. Medidas: 1,20 x 2,00 x 0,41 m
Armário de aço

17691 1501

Armário de aço 2 portas, com chave, 4 prateleiras, branco. Marca: Movag. Medidas: 1,20 x 2,00 x 0,41 m
Armário estante

17692 17214

Armário estante em fórmica branca, com 2 portas com chave 4 prateleiras 0,90x0,69x0,42m
Longarina

17697 1501

Conjunto de espera com 4 lugares - Longarina, estofada em corvim preto.
Longarina

17698 1501

Conjunto de espera com 4 lugares - Longarina, estofada em corvim preto.
Longarina

17699 1501

Conjunto de espera com 4 lugares - Longarina, estofada em corvim preto.

Nome
Incorporação Plaqueta

Longarina



17700 1501

Conjunto de espera com 4 lugares - Longarina, estofada em corvim preto.
Televisor

17754 17758

Televisor Gradiente 29", na cor cinza com radio.
Longarina

17756 9267

Longarina com 4 lugares na cor preta, base de metal.
Longarina

17757 9267

Longarina com 4 lugares na cor preta, base de metal.
Longarina

17758 9267

Longarina com 4 lugares na cor preta, base de metal.
Longarina

17759 9267

Longarina com 4 lugares na cor preta, base de metal.
Balcão

17760 12184

BALCÃO PARA RECEPÇÃO. CORPO EM MDF BRANCO, FRONTAIS, ACABAMENTO E TAMPO EM FÓRMICA BRANCA, PUXADORES METÁLICOS, GAVETEIROS 

COM CORREDIÇAS DE METAL (8 GAVETAS) 3 PORTAS.
PSF SAO MIGUEL.
Cadeira giratória

17761 7657

Cadeira giratoria na cor preta, suporte para os braços, regulagem de altura , com rodinhas.
Compressor

17764 13830

Compressor Olidef, modelo: c71-plus, n/s: 06h1606.
balcão

17767 9453

Balcão na cor branco em formica, 2 portas, 4 gavetas, 1,20x0,80x0,50 m.
Balcão

17768 2742

Balcão em mdf na cor branco, 4 portas, 4 gavetas, 2,00x0,84x0,53 m.
Maca

17769 1494

Maca na cor preta em corvin, base tubular, com regulagem de altura.



Nome
Incorporação Plaqueta

Geladeira
17774 181

Geladeira Eletrolux, na cor branco, modelo:RE28.
Armário de aço

17782 7657

Armário de aço na cor branco, 2 portas com chave, puxador de plástico. 1,98 x 1,20 x 0,45 m
Armário de aço

17783 7657

Armário de aço na cor branco, 2 portas com chave, puxador de plástico. 1,98 x 1,20 x 0,45 m
Estante de aço

17784 18584

Estante de aço 5 prateleiras, base de metal, com regulagem de altura, 1,98x0,93x0,43 m.
Mesa

17785 13719

Mesa  branca em fórmica, base de metal, 3 gavetas, 1,20x0,50 m.
Armário vitrine

17787 14958

Armário vitrine branco 2 portas, base de metal.
Detector fetal

17788 1504

Detector fetal Microem na cor branco, modelo: MD-700, n/s:06323
Mesa

17795 1934

Mesa 3 gavetas com chave, na cor branco, base de metal, em formica.
Mesa

17796 1934

Mesa 3 gavetas com chave, na cor branco, base de metal, em formica.
Cadeira

17868 6423

Cadeira fixa, 4 pés, revestida de tecido, azul.



1 ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS, NF 5061
17873 10346

ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS, NF 5061
Armário

17878 6323

Armário de aço cinza, 2 portas com chave, 4 prateleiras. movag 1.20x1.98x0.45cm
Armário de aço

17880 16528

Nome
Incorporação Plaqueta

Armário de aço cinza, 2 portas com chave, 4 prateleiras. movag 1.20x1.98x0.45cm
Cadeira

17944 18584

Cadeira de corvin preto, com 4 pés.
Cadeira fixa

17945 1501

Cadeira fixa 4 pés, revestida em corvim preto, com detalhe de costura no assento.
Cadeira fixa

17946 1501

Cadeira fixa 4 pés, revestida em corvim preto, com detalhe de costura no assento.
Refrigerador

17948 181

Refrigeradore eletrolux 280 litros RE28.
FOGÃO

17950 12188

FOGÃO A GÁS, 4 BOCAS, ATLAS TROPICAL, BRANCO.
Estante de aço

17956 1501

Estante de aço, com 6 prateleiras, cor cinza.
Estante de aço



17957 1501

Estante de aço, com 6 prateleiras, cor cinza.
Cadeira fixa

17961 1501

Cadeira fixa 4 pés, revestida em corvim preto, assento quadrado com detalhe de costura.
Cadeira fixa

17962 1501

Cadeira fixa 4 pés, revestida em corvim preto, assento quadrado com detalhe de costura.
Cadeira

17963 18584

Cadeira corvin cor preto, com 4 pés.
Cadeira

17964 18584

Cadeira corvin cor preto, com 4 pés.
Mesa

17965 1501

01 mesa reunião redonda 120cm, branca.

Nome
Incorporação Plaqueta

Armário  Estante
17969 6343

Armário  Estante 2 portas, 2 prateleiras, na cor branco com preto, 0,90x0,42x1,69 m.
Cadeira

17970 18584

Cadeira de corvin na cor preto, com 4 pés.
Mesa em Fórmica

17971 13719

Mesa  em formica na cor branca, 3 gavetas. 1,20x0,50 m.
Cadeira giratória

17973 3797



Cadeira giratória estofada em tecido na cor preto com apoio para os braços NF 4465
* Empenhado em 2002, incorporado em 2003.
Mesa CPD

17979 3797

Mesa CPDem fórmica branco, estrutura metálica na cor preto 0,60x0,45x0,70cm NF4465
* Empenhado em 2002, incorporado em 2003.
Biombo

17980 2626

Biombo na cor branco, com suporte, de tecido.
Maca

17982 1494

Maca tubular na cor branca, estofada em corvin preto.
Cadeira

17984 18584

Cadeira de corvin na cor preto.
Maca

17988 1494

Maca tubular na cor branca, estofada de corvin preto.
01 CADEIRA P/DIGITADOR, NF 7561

17990 2810

Cadeira giratória, assento revestido de tecido na cor azul, com rodizio.
Conjunto odontológico

17995 1497

Conjunto odontlógico completo, cadeira revestida de corvim azul celeste.
Aparelho de Ultrassom (odonto)

17999 4458

Nome
Incorporação Plaqueta

Aparelho de Ultrassom, marca:Gnatus, modelo: Jetsonic.
Mesa auxiliar



18001 1499

Mesa auxiliar na cor gelo com 2 prateleiras, com rodizios, 0,50x0,80x0,40 m.
TELA PARA PROJEÇÃO

18031 11978

TELA PARA PROJEÇÃO, C/ TRIPÉ, MARCA: NOVOTEC 1,80 x 1,80
Geladeira comercial

18114 2298

01 geladeira comercial estrutura interna em chapa galvanizada e estrutura externa com pintura epoxi cor branca, medindo aproximadamente 1,16 m de 

comprimento por 0,58 cm de profundidade por 1,95 m de altura, com 4 portas, marca Refrimate.

01 REFRIGERADOR 310 LITROS, NF 446
18116 4505

Refrigerador Prosdócimo, 310 litros, branco.
Fogão industrial

18117 2298

01 fogão a gás industrial completo linha reforçada baixa pressão, pintura epoxi com 6 queimadores sendo 3 queimadores simples de 120mm, com 

grelha em ferro fundido de 30X30, perfil de 5 cm, com forno e pedra refratária marca Progas.
Balcão

18118 2251

01 balcão inferior para cozinha, com 8 portas e 8 gavetas em MDF, medindo 4,20 m de comprimento x 0,60 m de profundidade x 0,70 m de altura.

Cilindro semi industrial
18119 2298

01 cilindro elétrico semi-industrial medindo 600mm de comprimento X 330mm de altura X 630mm de largura - capacidade para 14 kg/hora de massas, 

sendo os cilindros em aço inox de 61mm, comprimento dos rolos de 350 mm, com rolamentos blindados e motor 3/4 CV

de 40kg, marca Hidro Industrial. Marca: Hidro Modelo HB350, branco.
Bebedouro

18171 3642

Bebedouro marca Karina na cor branca torneira, natural e gelada, n/s: 15992
Mesa ginecológica

18179 12187

Mesa genecológica leito estofado c/ gaveta e porta coxas estofadas Metalic.
01 ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS, NF 7303

18182 18285

ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS, NF 7303
Mesa

18185 13719

Mesa de madeira envernizada, 3 gavetas, com suporte de metal, 1,20x0,60x0,75 m.



Banco
18267

Banco de madeira, cor branca textura áspera, 2 pés nas pontas.

Nome
Incorporação Plaqueta

Banco
18268

Banco de madeira, cor branca textura áspera, 2 pés nas pontas.
Armário

18274 6323

Armário de aço cinza, com 2 portas, com 4 prateleiras com chave 1.20x0.40x2.00cm
Bebedouro

18275 2558

Bebedouro de coluna (garrafão) Natugel, branco. (compressor: Embraco EM20HBR) modelo Master.
Balcão

18304 2743

Balcão em fórmica branca com 2 portas 4 gavetas, 1,20x0,54x0,84m
Mesa

18308 1934

Mesa em mdp com bordas em pvc com 3 gavetas com chave 1,20x0,61x0,74m
Balcão

18309 18584

Balcão em MDP com chave, 2 portas, bordas emborrachadas, 0,90x0,80x0,42 m.
Refrigerador (ver ocorrência)

18311 8100

Refrigerador Consul Pratice modelo: CRC23CBANA, branco, série: B9892949.
Ar condicionado

18313 1024

01 aparelho condicionador de ar eletrolux split com unidade interna si09r e unidade externa se09r.
Cadeira



18318 14846

Cadeira corvin, estofada, com pés de ferro.
Cadeira

18324 6423

Cadeira de madeira, cor mogno, estofada na cor vermelho.
Cadeira

18325 6423

Cadeira de madeira, cor mogno, estofada na cor vermelho.
Cadeira

18326 6423

Cadeira de madeira, cor mogno, estofada na cor vermelho.
Cadeira

18327 6423

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira de madeira, cor mogno, estofada na cor vermelho.
Cadeira

18328 6423

Cadeira de madeira, cor mogno, estofada na cor vermelho.
Cadeira

18329 6423

Cadeira de madeira, cor mogno, estofada na cor vermelho.
Cadeira

18330 6423

Cadeira de madeira, cor mogno, estofada na cor vermelho.
Cadeira

18331 6423

Cadeira de madeira, cor mogno, estofada na cor vermelho.
TELEVISOR

18334 12077



TELEVISOR 20 POLEGADAS CCE / HPS20 . COR CINZA.
Leitor biométrico digital

18341 19129

Leitor biométrico digital, modelo:Hfdv0ze, n/s:40hv506052, com sistema de controle através de biometria.
Fogão

18342 1642

Fogão a gás, 4 bocas, Marca: Atlas  Modelo: Atenas, branco, acendimento automático.
Refrigerador

18343 1641

Refrigerador Electrolux 380 litros RDE38, branca.
Cozinha tipo americana - kit

18344 4229

Cozinha tipo americana - kit, em mdf branco, bp 15 mm, 5 portas, 4 gavetas. 1,20 x 2,00 m
Microcomputador

18345 1794

Microcomputador Intel P4 Processador Dual Core 2.2. PSB 800 Mhz, memória 160 Gb. Sata. Placa-mãe com som /vídeo/ rede 10/100, gravador DVD 

+RW, Drive 1.44, acompanha teclado e mouse óptico, gabinete K-MEX.
Monitor de vídeo

18346 1794

Monitor de vídeo LCD, marca AOC, modelo: 717 vwx
Microcomputador

18347 1794

Microcomputador Intel P4 Processador Dual Core 2.2. PSB 800 Mhz, memória 160 Gb. Sata. Placa-mãe com som /vídeo/ rede 10/100, gravador DVD 

+RW, Drive 1.44, acompanha teclado e mouse óptico, gabinete K-MEX.

Nome
Incorporação Plaqueta

Monitor de vídeo
18348 1794

Monitor de vídeo LCD, marca AOC, modelo: 717 vwx
Microcomputador



18349 638

Microcomputador Intel P4 Processador Dual Core 2.2. PSB 800 Mhz, memória 160 Gb. Sata. Placa-mãe com som /vídeo/ rede 10/100, gravador DVD 

+RW, Drive 1.44, acompanha teclado e mouse óptico, gabinete K-MEX.
Monitor de vídeo

18350 638

Monitor de vídeo LCD, marca AOC, modelo: 717 vwx
Microcomputador

18351 1352

Microcomputador todo preto, processador 2.66 Ghz, memória 2 Gb, DDR 800, dísco rígido 250 GB Sata II, placa mãe Asus, placa de rede 10/100 Mbps, 

placa Wirelles 108 mbps, drive de disquete 1.44, gravador de DVD.
Monitor de vídeo

18352 1352

Monitor de vídeo AOC 19" modelo: TFT19W80PS
Calculadora de mesa (Urbanismo)

18353 1336

Calculadora de mesa com bobina Procalc LP45, duas cores.
Ar condicionado

18354 1358

Ar condicionado tiplo self/splitão, 360.000 btus, 220 V. Ar frio. Com controle automático.
Ar condicionado

18355 1358

Ar condicionado tiplo self/splitão, 360.000 btus, 220 V. Ar frio. Com controle automático.
Microcomputador

18356 1351

Microcomputador Processador 2.66 Ghz, memória 2 Gb DDR 800, Disco rígido 250 Gb Sata II, Placa Mãe Asus compatível, placa de rede 10/100, placa 

Wirelles, 108 Mbps, drive disquete 1.44, Gravador de dvd, mouse e teclado, gabinete K-mex.
Monitor de vídeo

18357 1351

Monitor de vídeo LCD, 19", Marca: AOC, Modelo TFT, preto.
Cadeira giratória (Debetran)

18358 4476

Cadeira giratória, gase a gás, espuma injetada, revestida em tecido poliester verde, com rodízios, sem apoio para braços.
Cadeira giratória (Debetran)

18359 4476

Cadeira giratória, gase a gás, espuma injetada, revestida em tecido poliester verde, com rodízios, sem apoio para braços.
Cadeira giratória (Debetran)

18360 4476



Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira giratória, gase a gás, espuma injetada, revestida em tecido poliester verde, com rodízios, sem apoio para braços.
Cadeira giratória (Debetran)

18361 4476

Cadeira giratória, gase a gás, espuma injetada, revestida em tecido poliester verde, com rodízios, sem apoio para braços.
Cadeira giratória (Debetran)

18362 4476

Cadeira giratória, gase a gás, espuma injetada, revestida em tecido poliester verde, com rodízios, sem apoio para braços.
Cadeira giratória (Debetran)

18363 4476

Cadeira giratória, gase a gás, espuma injetada, revestida em tecido poliester verde, com rodízios, sem apoio para braços.
Cadeira giratória (poltrona - ver ocorrência) - Debetran

18364 11507

Cadeira giratória (poltrona) estofada revestida em tecido na cor preta/verde, marca Tafer.
Mesa (Debetran)

18365 4476

Mesa em mdp, acabamento em bp, cor verde, bodas cinzas, estrutura metálica cinza, Marca: Bello, 3 gavetas com chave, teclado retrátil.

Mesa com conexão (Debetran)
18366 4476

Mesa com conexão, em mdp, revestimento em bp. cor verde, estrutura metálica cinza, marca: Bello, medidas: 1,62 x 0,72 m
Mesa (Debetran)

18367 4476

Mesa em mdp acabamento em bp, cor verde, estrutura metálica cinza, com teclado retrátil, suporte para cpu, 3 gavetas com chave. Marca: Kappesberg, 

medidas: 1,50 x 0,70 m
Conexão para mesa (Debetran)

18368 4476

Conexão para mesa em mdp, acabemento em bp, verde, com bordas cinza, sem base.
Mesa (Debetran)

18369 4476

Mesa em mdp, acabamento em bp, cor verde, perfil pvc cinza, estrutura metálica, medidas: 1,00 x 0,70 m



Longarina (Debetran)
18370 4476

Longarina com 3 lugares assento e encosto em polipropileno injetado na cor verde, fixada em estrutra metálica preta.
Longarina (Debetran)

18371 4476

Longarina com 3 lugares assento e encosto em polipropileno injetado na cor verde, fixada em estrutra metálica preta.
Balcão

18372 4476

Balcão 2 portas, em mdp, tabaco, com chave, puxadores plásticos cinza, marca: Bello. 0,94 x 0,55 x 0,75 m

Nome
Incorporação Plaqueta

Poltrona diretor
18373 4477

Poltrona diretor encosto médio com espuma injetada 75 mm anatômica, revestida em tecido polipropileno marrom grená, com costura dupla 

entrelaçada, com braço em poliuretano com alma de aço dupla, estrutura tubo "1" em "'S" com sapatas de polipropileno.

Poltrona diretor
18374 4477

Poltrona diretor encosto médio com espuma injetada 75 mm anatômica, revestida em tecido polipropileno marrom grená, com costura dupla 

entrelaçada, com braço em poliuretano com alma de aço dupla, estrutura tubo "1" em "'S" com sapatas de polipropileno.

Poltrona presidente
18375 4476

Poltrona presidente encosto alto, com espuma injetada 75 mm anatômica, revestida em tecido polipropileno marrom grená, com costura dupla 

entrelaçada, braço em poliuretano com alma de aço dupla e base a gás com relax, com rodízios duplo, com rodízio em PU.

Mesa
18376 4476

Mesa em mdp, cor tabaco, 3 gavetas com chave, perfil pvc marrom, estrutura metálica cinza, medidas: 1,50 x 0,72 m
Mesa com conexão (cjto de mesa item 6)



18377 4476

Mesa com conexão em mdp, tabaco, perfil pvc marrom, com teclado retrátil, estrutura metálica cinza, medidas: 1,67 x 0,73 m

Monitor de vídeo (Urbanismo)
18378 1397

Monitor de vídeo LCD, 19", Marca: AOC, Modelo TFT, preto.
Microcomputador (Urbanismo)

18379 1397

Microcomputador Processador 2.66 Ghz, memória 2 Gb DDR 800, Disco rígido 250 Gb Sata II, Placa Mãe Asus compatível, placa de rede 10/100, placa 

Wirelles, 108 Mbps, drive disquete 1.44, Gravador de dvd, mouse e teclado, gabinete K-mex preto.

Monitor de vídeo
18380 1397

Monitor de vídeo LCD, 19", Marca: AOC, Modelo TFT, preto.
Microcomputador

18381 1397

Microcomputador Processador 2.66 Ghz, memória 2 Gb DDR 800, Disco rígido 250 Gb Sata II, Placa Mãe Asus compatível, placa de rede 10/100, placa 

Wirelles, 108 Mbps, drive disquete 1.44, Gravador de dvd, mouse e teclado, gabinete K-mex preto.

Mesa para estação de trabalho (Urbanismo)
18384 8234

Mesa para estação de trabalho de 1,50 x 1,50 m, 3 gavetas com chave, suporte de cpu
Aparelho de DVD

18386 9368

Aparelho de DVD Britania Fama Usb, com mp3 player, karaokê e microfone.
Notebook

18391 10217

Notebook Acer 250 Gb HD, Intel Core 2 Duo, preto, modelo: Acer Aspire 5735-6694, n/s: LXAU50X22190800E5F2000.
Retroprojetor

18392 10216



Nome
Incorporação Plaqueta

Retroprojetor Benq, modelo FX13011546, preto, n/s: KTELSU10416-8004
Freezer

18401 5287

Freezer General Icy, branco, 2 portas, 0,70 x 1,30 x 0,90 m, 440 l.
Batedeira

18415 17759

Batedeira Arno, bege/branca.
Geladeira comercial

18491 21814

Geladeira comercial 4 portas, branca. 1,30 x 2,07 x 0,81 m, 780 litros
Armário de cozinha

18495 6423

Armário de cozinha 4 portas, em fórmica, branco, 1 prateleira. 1,60 x 0,82 x 0,52 m
Fogão industrial

18496 21813

Fogão industrial Progás, 6 bocas, a gás, com forno.
Batedeira planetária Arno

18499 21822

Batedeira Arno Planetária, modelo BPA, branca/creme.
Balcão

18597 1501

01 balcão baixo 2 portas.
Cadeira

18599 14846

Cadeira corvin, estofada, com pés de ferro.
Bancada para bioponto (Toten padronizado)

18600 19129

Bancada para bioponto (Toten padronizado) na cor marron, 1 porta com chave, com espaço para monitor, em mdf, 1,20 x 0,70 x 0,60 m.

FOGÃO
18680 11887

A GÁS, 4 BOCAS, BRANCO, MARCA: REALCE
Ventilador

18691 2027

Ventilador de teto na cor branco
Ventilador

18692 2027



Ventilador de teto na cor branco.

Nome
Incorporação Plaqueta

IMPRESSORA
18693 11729

IMPRESSORA HP M-1120. LASER JET . MULTIFUNCIONAL
IMPRESSORA

18694 11729

IMPRESSORA HP M-1120 LASER JET. MULTIFUNCIONAL
Gabinete

18695 11732

Gabinete INTEL P4, DUAL CORE, 2.2 HD SATA 160, MEMÓRIA DE 1 GB, GRAVADOR DE DVD, DRIVE DE DISQUETE, GABINETE PAUTA CONECTIONS, TODO 

PRETO, COM MOUSE E CAIXA SOM, 160 GB DE MEMÓRIA.
GABINETE

18696 11732

GABINETE PAUTA CONECTIONS, TODO PRETO, COM MOUSE E CAIXA SOM, 160 GB DE MEMÓRIA. INTEL P4, DUAL CORE, 2.2 HD SATA 160, MEMÓRIA DE 

1 GB, GRAVADOR DE DVD, DRIVE DE DISQUETE.
Gabinete

18697 11732

GABINETE PAUTA CONECTIONS, TODO PRETO, COM MOUSE E CAIXA SOM, 160 GB DE MEMÓRIA, INTEL P4, DUAL CORE, 2.2 HD SATA 160, MEMÓRIA DE 

1 GB, GRAVADOR DE DVD, DRIVE DE DISQUETE,
MONITOR

18698 11732

MONITOR LCD, 17' , PRETO, AOC. MODELO: 7185 WAG-1
MONITOR DE VÍDEO (servidor)

18699 11732

MONITOR LCD, 17', PRETO, AOC. MODELO 7185 WAG-1
MONITOR DE VÍDEO

18700 11732

MONITOR DE VÍDEO LCD, 17' , PRETO, AOC. MODELO: 7185 WAG-1



Cilindro elétrico
18710 17617

Cilindro elétrico Hidro, modelo HB-350.
Lavadora de roupa

18711 2997

Lavadora de roupa Muller super pop, branca com tampo em acrilico azul
Quadro escolar

18718 21598

Quadro escolar cor verde quadriculado 3.00x1.20cm
1 ARMARIO DE ACO 4 PORTAS, NF 6130

18897 3173

ARMARIO DE ACO 2 PORTAS, NF 6130
Quadro escolar

18994 11230

Nome
Incorporação Plaqueta

Quadro escolar verde quadriculado, confeccionado sob medida em fórmica lousaine, com suporte para apagador e giz.  Medidas: quadro verde: 4,00 x 

1,25 - quadro branco: 2,00 x 1,25
Arquivo de aço

18995 18584

Arquivo de aço, na cor cinza,2 gavetas com repartições, e mais 3 normais, com chave.
Arquivo de aço

18996 12536

Arquivo de aço com 4 gavetas com chave, marca Movag na cor branco.
Arquivo de aço

18997 18584

Arquivo de aço, na cor cinza,2 gavetas com repartições, e mais 3 normais, com chave.
Armário  vitrine

18998 14958

Armario de aço na cor branca, 2 portas de vidro, 4 prateleira, com chave, 0,70x1,60x0,35 m.



Mesa
19002 8383

Mesa de madeira, 3 gavetas com chave, 1,20x0,74x0,60 m.
Mesa

19003 8383

Mesa de madeira, 3 gavetas com chave, 1,20x0,74x0,60 m.
Maca

19014 1494

Maca estofada em corvim na cor preta.
1 REFRIGERADOR CONSUL 280L, NF 545

19020 8099

1 REFRIGERADOR CONSUL 280L, NF 545
Cadeira escolar infantil (cjto circular)

19027 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
19028 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
19029 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
19030 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir



Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
19031 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
19032 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
19033 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
19034 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
19035 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
19036 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
19037 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir



Cadeira escolar infantil (cjto circular)
19038 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
19039 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
19040 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
19042 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Mesa para escritório
19043 955

Em MDP branco, perfil em pvc preto, com conexão, 2 gavetas c/ chave. 1,20 x 0,60 m
Mesa para escritório

19044 955

Nome
Incorporação Plaqueta

Mesa para escritório em MDP branco, perfil em PVC preto, teclado retrátil, suporte cpu, 1,50 x 0,60

Mesa sextavado (cjto. sextavado)



19045 2766

Mesa sextavada tampo em compensado , revestido de fórmica lisa brilhante cor ovo, com acabamento nas bordas em pvc preto, com estrutura metálica 

em tubo 7/8 tratados contra ferrugem, pintura epóxi (a pó) na cor preta, solda mig, com ponteira de plástico r

0,75 m e diâmetro de 1,22 m.
Mesa sextavado (cjto. sextavado)

19046 2766

Mesa sextavada tampo em compensado , revestido de fórmica lisa brilhante cor ovo, com acabamento nas bordas em pvc preto, com estrutura metálica 

em tubo 7/8 tratados contra ferrugem, pintura epóxi (a pó) na cor preta, solda mig, com ponteira de plástico r

0,75 m e diâmetro de 1,22 m.
Mesa sextavado (cjto. sextavado)

19047 2766

Mesa sextavada tampo em compensado , revestido de fórmica lisa brilhante cor ovo, com acabamento nas bordas em pvc preto, com estrutura metálica 

em tubo 7/8 tratados contra ferrugem, pintura epóxi (a pó) na cor preta, solda mig, com ponteira de plástico r

0,75 m e diâmetro de 1,22 m.
Mesa sextavado (cjto. sextavado)

19048 2766

Mesa sextavada tampo em compensado , revestido de fórmica lisa brilhante cor ovo, com acabamento nas bordas em pvc preto, com estrutura metálica 

em tubo 7/8 tratados contra ferrugem, pintura epóxi (a pó) na cor preta, solda mig, com ponteira de plástico r

0,75 m e diâmetro de 1,22 m.
Mesa sextavado (cjto. sextavado)

19049 2766

Mesa sextavada tampo em compensado , revestido de fórmica lisa brilhante cor ovo, com acabamento nas bordas em pvc preto, com estrutura metálica 

em tubo 7/8 tratados contra ferrugem, pintura epóxi (a pó) na cor preta, solda mig, com ponteira de plástico r

0,75 m e diâmetro de 1,22 m.
Cadeira escolar adulto (cjto. sextavado)

19050 2766

Cadeira escolar adulto (cjto.sextavado) assento e encosto em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica amarela, altura 0,35 m a partir 

do assento, com estrutura metálica 7/8, com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi (a pó), solda mig, com

Cadeira escolar adulto (cjto. sextavado)
19051 2766

Cadeira escolar adulto (cjto.sextavado) assento e encosto em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica amarela, altura 0,35 m a partir 

do assento, com estrutura metálica 7/8, com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi (a pó), solda mig, com



Cadeira escolar adulto (cjto. sextavado)
19052 2766

Cadeira escolar adulto (cjto.sextavado) assento e encosto em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica amarela, altura 0,35 m a partir 

do assento, com estrutura metálica 7/8, com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi (a pó), solda mig, com

Cadeira escolar adulto (cjto. sextavado)
19053 2766

Cadeira escolar adulto (cjto.sextavado) assento e encosto em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica amarela, altura 0,35 m a partir 

do assento, com estrutura metálica 7/8, com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi (a pó), solda mig, com

Cadeira escolar adulto (cjto. sextavado)
19054 2766

Cadeira escolar adulto (cjto.sextavado) assento e encosto em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica amarela, altura 0,35 m a partir 

do assento, com estrutura metálica 7/8, com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi (a pó), solda mig, com

Cadeira escolar adulto (cjto. sextavado)
19055 2766

Cadeira escolar adulto (cjto.sextavado) assento e encosto em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica amarela, altura 0,35 m a partir 

do assento, com estrutura metálica 7/8, com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi (a pó), solda mig, com

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira escolar adulto (cjto. sextavado)
19056 2766

Cadeira escolar adulto (cjto.sextavado) assento e encosto em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica amarela, altura 0,35 m a partir 

do assento, com estrutura metálica 7/8, com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi (a pó), solda mig, com

Cadeira escolar adulto (cjto. sextavado)
19057 2766



Cadeira escolar adulto (cjto.sextavado) assento e encosto em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica amarela, altura 0,35 m a partir 

do assento, com estrutura metálica 7/8, com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi (a pó), solda mig, com

Cadeira escolar adulto (cjto. sextavado)
19058 2766

Cadeira escolar adulto (cjto.sextavado) assento e encosto em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica amarela, altura 0,35 m a partir 

do assento, com estrutura metálica 7/8, com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi (a pó), solda mig, com

Cadeira escolar adulto (cjto. sextavado)
19059 2766

Cadeira escolar adulto (cjto.sextavado) assento e encosto em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica amarela, altura 0,35 m a partir 

do assento, com estrutura metálica 7/8, com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi (a pó), solda mig, com

Cadeira escolar adulto (cjto. sextavado)
19060 2766

Cadeira escolar adulto (cjto.sextavado) assento e encosto em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica vermelha, altura 0,35 m a 

partir do assento, com estrutura metálica 7/8, com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi (a pó), solda mig, co

Cadeira escolar adulto (cjto. sextavado)
19061 2766

Cadeira escolar adulto (cjto.sextavado) assento e encosto em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica vermelha, altura 0,35 m a 

partir do assento, com estrutura metálica 7/8, com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi (a pó), solda mig, co

Cadeira escolar adulto (cjto. sextavado)
19062 2766

Cadeira escolar adulto (cjto.sextavado) assento e encosto em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica vermelha, altura 0,35 m a 

partir do assento, com estrutura metálica 7/8, com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi (a pó), solda mig, co

Cadeira escolar adulto (cjto. sextavado)
19063 2766

Cadeira escolar adulto (cjto.sextavado) assento e encosto em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica vermelha, altura 0,35 m a 

partir do assento, com estrutura metálica 7/8, com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi (a pó), solda mig, co

Cadeira escolar adulto (cjto. sextavado)
19064 2766

Cadeira escolar adulto (cjto.sextavado) assento e encosto em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica vermelha, altura 0,35 m a 

partir do assento, com estrutura metálica 7/8, com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi (a pó), solda mig, co

Cadeira escolar adulto (cjto. sextavado)



19065 2766

Cadeira escolar adulto (cjto.sextavado) assento e encosto em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica vermelha, altura 0,35 m a 

partir do assento, com estrutura metálica 7/8, com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi (a pó), solda mig, co

Cadeira escolar adulto (cjto. sextavado)
19066 2766

Cadeira escolar adulto (cjto.sextavado) assento e encosto em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica vermelha, altura 0,35 m a 

partir do assento, com estrutura metálica 7/8, com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi (a pó), solda mig, co

Cadeira escolar adulto (cjto. sextavado)
19067 2766

Cadeira escolar adulto (cjto.sextavado) assento e encosto em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica vermelha, altura 0,35 m a 

partir do assento, com estrutura metálica 7/8, com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi (a pó), solda mig, co

Cadeira escolar adulto (cjto. sextavado)
19068 2766

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira escolar adulto (cjto.sextavado) assento e encosto em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica vermelha, altura 0,35 m a 

partir do assento, com estrutura metálica 7/8, com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi (a pó), solda mig, co

Cadeira escolar adulto (cjto. sextavado)
19069 2766

Cadeira escolar adulto (cjto.sextavado) assento e encosto em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica vermelha, altura 0,35 m a 

partir do assento, com estrutura metálica 7/8, com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi (a pó), solda mig, co

Cadeira escolar adulto (cjto. sextavado) azul
19070 2766



Cadeira escolar adulto (cjto.sextavado) assento e encosto em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica azul, altura 0,35 m a partir do 

assento, com estrutura metálica 7/8, com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi (a pó), solda mig, com po

Cadeira escolar adulto (cjto. sextavado) azul
19071 2766

Cadeira escolar adulto (cjto.sextavado) assento e encosto em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica azul, altura 0,35 m a partir do 

assento, com estrutura metálica 7/8, com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi (a pó), solda mig, com po

Cadeira escolar adulto (cjto. sextavado) azul
19072 2766

Cadeira escolar adulto (cjto.sextavado) assento e encosto em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica azul, altura 0,35 m a partir do 

assento, com estrutura metálica 7/8, com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi (a pó), solda mig, com po

Cadeira escolar adulto (cjto. sextavado) azul
19073 2766

Cadeira escolar adulto (cjto.sextavado) assento e encosto em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica azul, altura 0,35 m a partir do 

assento, com estrutura metálica 7/8, com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi (a pó), solda mig, com po

Cadeira escolar adulto (cjto. sextavado) azul
19074 2766

Cadeira escolar adulto (cjto.sextavado) assento e encosto em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica azul, altura 0,35 m a partir do 

assento, com estrutura metálica 7/8, com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi (a pó), solda mig, com po

Cadeira escolar adulto (cjto. sextavado) azul
19075 2766

Cadeira escolar adulto (cjto.sextavado) assento e encosto em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica azul, altura 0,35 m a partir do 

assento, com estrutura metálica 7/8, com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi (a pó), solda mig, com po

Cadeira escolar adulto (cjto. sextavado) azul
19076 2766

Cadeira escolar adulto (cjto.sextavado) assento e encosto em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica azul, altura 0,35 m a partir do 

assento, com estrutura metálica 7/8, com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi (a pó), solda mig, com po

Cadeira escolar adulto (cjto. sextavado) azul
19077 2766

Cadeira escolar adulto (cjto.sextavado) assento e encosto em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica azul, altura 0,35 m a partir do 

assento, com estrutura metálica 7/8, com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi (a pó), solda mig, com po

Cadeira escolar adulto (cjto. sextavado) azul



19078 2766

Cadeira escolar adulto (cjto.sextavado) assento e encosto em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica azul, altura 0,35 m a partir do 

assento, com estrutura metálica 7/8, com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi (a pó), solda mig, com po

Cadeira escolar adulto (cjto. sextavado) azul
19079 2766

Cadeira escolar adulto (cjto.sextavado) assento e encosto em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica azul, altura 0,35 m a partir do 

assento, com estrutura metálica 7/8, com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi (a pó), solda mig, com po

Balcão com pia inox
19081 2743

Balcão com pia inox  em MDF branco, 2 portas 4 gavetas, puxadores de metal suspenso 1,20x0,74x0,55m

Nome
Incorporação Plaqueta

Balcão
19082 1792

Balcão suspenso, de canto, MDF branco, 4 portas (2 médias e  1 grande) Dimensões: 1,63 x 0,53 e 0,60 x 2,02 x 0,52 m,
Cadeira fixa

19083 1793

Cadeira fixa 4 pés, estrutura metálica tubo preto, espuma injetada revestida de corvim preto, perfil pvc preto.
Cadeira fixa

19084 1793

Cadeira fixa 4 pés, estrutura metálica tubo preto, espuma injetada revestida de corvim preto, perfil pvc preto.
Cadeira fixa

19085 1793

Cadeira fixa 4 pés, estrutura metálica tubo preto, espuma injetada revestida de corvim preto, perfil pvc preto.
Cadeira fixa

19086 1793

Cadeira fixa 4 pés, estrutura metálica tubo preto, espuma injetada revestida de corvim preto, perfil pvc preto.
Cadeira fixa



19087 1793

Cadeira fixa 4 pés, estrutura metálica tubo preto, espuma injetada revestida de corvim preto, perfil pvc preto.
Cadeira fixa

19088 1793

Cadeira fixa 4 pés, estrutura metálica tubo preto, espuma injetada revestida de corvim preto, perfil pvc preto.
Cadeira fixa

19089 1793

Cadeira fixa 4 pés, estrutura metálica tubo preto, espuma injetada revestida de corvim preto, perfil pvc preto.
Cadeira fixa

19090 1793

Cadeira fixa 4 pés, estrutura metálica tubo preto, espuma injetada revestida de corvim preto, perfil pvc preto.
Cadeira fixa

19091 1793

Cadeira fixa 4 pés, estrutura metálica tubo preto, espuma injetada revestida de corvim preto, perfil pvc preto.
Cadeira fixa

19092 1793

Cadeira fixa 4 pés, estrutura metálica tubo preto, espuma injetada revestida de corvim preto, perfil pvc preto.
Cadeira fixa

19093 1793

Cadeira fixa 4 pés, estrutura metálica tubo preto, espuma injetada revestida de corvim preto, perfil pvc preto.
Cadeira fixa

19094 1793

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira fixa 4 pés, estrutura metálica tubo preto, espuma injetada revestida de corvim preto, perfil pvc preto.
Cadeira fixa

19095 1793

Cadeira fixa 4 pés, estrutura metálica tubo preto, espuma injetada revestida de corvim preto, perfil pvc preto.
Cadeira fixa

19096 1793



Cadeira fixa 4 pés, estrutura metálica tubo preto, espuma injetada revestida de corvim preto, perfil pvc preto.
Cadeira fixa

19097 1793

Cadeira fixa 4 pés, estrutura metálica tubo preto, espuma injetada revestida de corvim preto, perfil pvc preto.
Unidade geradora de ar

19098 9522

01 unidade geradora de ar Pressure 7.2., modelo 0756.
* Para Odonto
Cadeira de rodas

19100 2448

Cadeira de rodas Extra Tokleve-Lt 001
Mesa

19102 8383

Mesa de madeira na cor marrom com 3 gavetas com chave, 1,25x0,60 m.
Mesa

19103 8383

Mesa de madeira na cor marrom com 3 gavetas com chave, 1,25x0,60 m.
Estante de aço

19125 955

Estante de aço 6 prateleiras com reforço em chapa 24, colunas com reforço em chapa 18, cor cinza. 0,30 x 0,92 x 1,98 m
Estante de aço

19126 955

Estante de aço 6 prateleiras com reforço em chapa 24, colunas com reforço em chapa 18, cor cinza. 0,30 x 0,92 x 1,98 m
Estante de aço

19127 955

Estante de aço 6 prateleiras com reforço em chapa 24, colunas com reforço em chapa 18, cor cinza. 0,30 x 0,92 x 1,98 m
Estante de aço

19128 955

Estante de aço 6 prateleiras com reforço em chapa 24, colunas com reforço em chapa 18, cor cinza. 0,30 x 0,92 x 1,98 m
Estante de aço

19129 955

Estante de aço 6 prateleiras com reforço em chapa 24, colunas com reforço em chapa 18, cor cinza. 0,30 x 0,92 x 1,98 m



Nome
Incorporação Plaqueta

Estante de aço
19130 955

Estante de aço 6 prateleiras com reforço em chapa 24, colunas com reforço em chapa 18, cor cinza. 0,30 x 0,92 x 1,98 m
Estante de aço

19131 955

Estante de aço 6 prateleiras com reforço em chapa 24, colunas com reforço em chapa 18, cor cinza. 0,30 x 0,92 x 1,98 m
Estante de aço

19132 955

Estante de aço 6 prateleiras com reforço em chapa 24, colunas com reforço em chapa 18, cor cinza. 0,30 x 0,92 x 1,98 m
Estante de aço

19133 955

Estante de aço 6 prateleiras com reforço em chapa 24, colunas com reforço em chapa 18, cor cinza. 0,30 x 0,92 x 1,98 m
Estante de aço

19134 955

Estante de aço 6 prateleiras com reforço em chapa 24, colunas com reforço em chapa 18, cor cinza. 0,30 x 0,92 x 1,98 m
Estante de aço

19135 955

Estante de aço 6 prateleiras com reforço em chapa 24, colunas com reforço em chapa 18, cor cinza. 0,30 x 0,92 x 1,98 m
Estante de aço

19136 955

Estante de aço 6 prateleiras com reforço em chapa 24, colunas com reforço em chapa 18, cor cinza. 0,30 x 0,92 x 1,98 m
Estante de aço

19137 955

Estante de aço 6 prateleiras com reforço em chapa 24, colunas com reforço em chapa 18, cor cinza. 0,30 x 0,92 x 1,98 m
Estante de aço

19138 955

Estante de aço 6 prateleiras com reforço em chapa 24, colunas com reforço em chapa 18, cor cinza. 0,30 x 0,92 x 1,98 m
Estante de aço

19139 955

Estante de aço 6 prateleiras com reforço em chapa 24, colunas com reforço em chapa 18, cor cinza. 0,30 x 0,92 x 1,98 m
Estante de aço

19140 955

Estante de aço 6 prateleiras com reforço em chapa 24, colunas com reforço em chapa 18, cor cinza. 0,30 x 0,92 x 1,98 m
Estante de aço

19141 955



Estante de aço 6 prateleiras com reforço em chapa 24, colunas com reforço em chapa 18, cor cinza. 0,30 x 0,92 x 1,98 m
Estante de aço

19142 955

Nome
Incorporação Plaqueta

Estante de aço 6 prateleiras com reforço em chapa 24, colunas com reforço em chapa 18, cor cinza. 0,30 x 0,92 x 1,98 m
Estante de aço

19143 955

Estante de aço 6 prateleiras com reforço em chapa 24, colunas com reforço em chapa 18, cor cinza. 0,30 x 0,92 x 1,98 m
Estante de aço

19144 955

Estante de aço 6 prateleiras com reforço em chapa 24, colunas com reforço em chapa 18, cor cinza. 0,30 x 0,92 x 1,98 m
Estante de aço

19145 955

Estante de aço 6 prateleiras com reforço em chapa 24, colunas com reforço em chapa 18, cor cinza. 0,30 x 0,92 x 1,98 m
Estante de aço

19146 955

Estante de aço 6 prateleiras com reforço em chapa 24, colunas com reforço em chapa 18, cor cinza. 0,30 x 0,92 x 1,98 m
Estante de aço

19147 955

Estante de aço 6 prateleiras com reforço em chapa 24, colunas com reforço em chapa 18, cor cinza. 0,30 x 0,92 x 1,98 m
Estante de aço

19148 955

Estante de aço 6 prateleiras com reforço em chapa 24, colunas com reforço em chapa 18, cor cinza. 0,30 x 0,92 x 1,98 m
Estante de aço

19149 955

Estante de aço 6 prateleiras com reforço em chapa 24, colunas com reforço em chapa 18, cor cinza. 0,30 x 0,92 x 1,98 m
Estante de aço

19150 955

Estante de aço 6 prateleiras com reforço em chapa 24, colunas com reforço em chapa 18, cor cinza. 0,30 x 0,92 x 1,98 m



Estante de aço
19151 955

Estante de aço 6 prateleiras com reforço em chapa 24, colunas com reforço em chapa 18, cor cinza. 0,30 x 0,92 x 1,98 m
Estante de aço

19152 955

Estante de aço 6 prateleiras com reforço em chapa 24, colunas com reforço em chapa 18, cor cinza. 0,30 x 0,92 x 1,98 m
Estante de aço

19153 955

Estante de aço 6 prateleiras com reforço em chapa 24, colunas com reforço em chapa 18, cor cinza. 0,30 x 0,92 x 1,98 m
Estante de aço

19154 955

Estante de aço 6 prateleiras com reforço em chapa 24, colunas com reforço em chapa 18, cor cinza. 0,30 x 0,92 x 1,98 m

Nome
Incorporação Plaqueta

Impressora Multifuncional (Debetran)
19155 1546

Impressora multifuncional samsung, preto modelo scx 4200
Armário de aço

19156 955

Armário de aço 2 portas com chave, cinza. Marca W3. 1,74 x 0,75 x 0,33
Armário de aço

19157 955

Armário de aço 2 portas com chave, cinza. Marca W3, 1,74 x 0,75 x 0,33
Armário de aço

19158 955

Armário de aço 2 portas com chave, cinza. Marca W3, 1,74 x 0,75 x 0,33
Armário de aço

19159 955

Armário de aço 2 portas com chave, cinza. Marca W3, 1,74 x 0,75 x 0,33
Armário de aço



19160 955

Armário de aço 2 portas com chave, cinza. Marca W3, 1,74 x 0,75 x 0,33
Armário de aço

19161 955

Armário de aço 2 portas com chave, cinza. Marca W3, 1,74 x 0,75 x 0,33
Armário de aço

19162 955

Armário de aço 2 portas com chave, cinza. Marca W3, 1,74 x 0,75 x 0,33
Armário de aço

19163 955

Armário de aço 2 portas com chave, cinza. Marca W3, 1,74 x 0,75 x 0,33
Armário de aço

19164 955

Armário de aço 2 portas com chave, cinza. Marca W3, 1,74 x 0,75 x 0,33
Armário de aço

19165 955

Armário de aço 2 portas com chave, cinza. Marca W3, 1,74 x 0,75 x 0,33
Armário de aço

19166 955

Armário de aço 2 portas com chave, cinza. Marca W3, 1,74 x 0,75 x 0,33
Armário de aço

19167 955

Nome
Incorporação Plaqueta

Armário de aço 2 portas com chave, cinza. Marca W3, 1,74 x 0,75 x 0,33
Armário de aço

19168 955

Armário de aço 2 portas com chave, cinza. Marca W3, 1,74 x 0,75 x 0,33
Armário de aço

19169 955



Armário de aço 2 portas com chave, cinza. Marca W3, 1,74 x 0,75 x 0,33
Armário de aço

19170 955

Armário de aço 2 portas com chave, cinza. Marca W3, 1,74 x 0,75 x 0,33
Armário de aço

19171 955

Armário de aço 2 portas com chave, cinza. Marca W3, 1,74 x 0,75 x 0,33
Armário de aço

19172 955

Armário de aço 2 portas com chave, cinza. Marca W3, 1,74 x 0,75 x 0,33
Armário de aço

19173 955

Armário de aço 2 portas com chave, cinza. Marca W3, 1,74 x 0,75 x 0,33
Armário de aço

19174 955

Armário de aço 2 portas com chave, cinza. Marca W3, 1,74 x 0,75 x 0,33
Armário de aço

19175 955

Armário de aço 2 portas com chave, cinza. Marca W3, 1,74 x 0,75 x 0,33
Armário de aço

19176 955

Armário de aço 2 portas com chave, cinza. Marca W3, 1,74 x 0,75 x 0,33
Armário de aço

19177 955

Armário de aço 2 portas com chave, cinza. Marca W3, 1,74 x 0,75 x 0,33
Armário de aço

19178 955

Armário de aço 2 portas com chave, cinza. Marca W3, 1,74 x 0,75 x 0,33
Armário de aço

19179 955

Armário de aço 2 portas com chave, cinza. Marca W3, 1,74 x 0,75 x 0,33



Nome
Incorporação Plaqueta

Armário de aço
19180 955

Armário de aço 2 portas com chave, cinza. Marca W3, 1,74 x 0,75 x 0,33
Armário de aço

19181 955

Armário de aço 2 portas com chave, cinza. Marca W3, 1,74 x 0,75 x 0,33
Armário de aço

19182 955

Armário de aço 2 portas com chave, cinza. Marca W3, 1,74 x 0,75 x 0,33
Armário de aço

19183 955

Armário de aço 2 portas com chave, cinza. Marca W3, 1,74 x 0,75 x 0,33
Armário de aço

19184 955

Armário de aço 2 portas com chave, cinza. Marca W3, 1,74 x 0,75 x 0,33
Armário de aço

19185 955

Armário de aço 2 portas com chave, cinza. Marca W3, 1,74 x 0,75 x 0,33
Micro system

19186 348

Micro System Lenoxx Sond BB-230, portátil, reproduz CD/CD-RW, com função Bass Bosst para sons mais graves, com 130 wats de potência, bivolt. Nº 

série: 750TF023006508
Micro system

19187 348

Micro System Lenoxx Sond BB-230, portátil, reproduz CD/CD-RW, com função Bass Bosst para sons mais graves, com 130 wats de potência, bivolt. Nº 

série: 750TF023006780
Micro system

19188 348

Micro System Lenoxx Sond BB-230, portátil, reproduz CD/CD-RW, com função Bass Bosst para sons mais graves, com 130 wats de potência, bivolt. N/S: 

750TF023006621
Micro system

19189 348

Micro System Lenoxx Sond BB-230, portátil, reproduz CD/CD-RW, com função Bass Bosst para sons mais graves, com 130 wats de potência, bivolt. N/S: 

750TF023006185
Micro system

19190 348



Micro System Lenoxx Sond BB-230, portátil, reproduz CD/CD-RW, com função Bass Bosst para sons mais graves, com 130 wats de potência, bivolt. N/S: 

750TF023006786
Micro system

19191 348

Micro System Lenoxx Sond BB-230, portátil, reproduz CD/CD-RW, com função Bass Bosst para sons mais graves, com 130 wats de potência, bivolt. N/S: 

750TF023008015
Micro system

19192 348

Nome
Incorporação Plaqueta

Micro System Lenoxx Sond BB-230, portátil, reproduz CD/CD-RW, com função Bass Bosst para sons mais graves, com 130 wats de potência, bivolt. N/S: 

750TF023006602
Micro system

19193 348

Micro System Lenoxx Sond BB-230, portátil, reproduz CD/CD-RW, com função Bass Bosst para sons mais graves, com 130 wats de potência, bivolt. N/S: 

750TF023006324
Micro system

19194 348

Micro System Lenoxx Sond BB-230, portátil, reproduz CD/CD-RW, com função Bass Bosst para sons mais graves, com 130 wats de potência, bivolt. N/S: 

750TF023006583
Micro system

19195 348

Micro System Lenoxx Sond BB-230, portátil, reproduz CD/CD-RW, com função Bass Bosst para sons mais graves, com 130 wats de potência, bivolt. N/S: 

750TF023006322
Cadeira giratória (direção)

19196 955

Cadeira giratória estilo presidente, com braço, base a gás com regulagem de altura, assento revestido de espuma tecido azul marinho. Marca: Poltronas 

Paraná.
Cadeira giratória (secretaria)

19197 955



Cadeira giratória estilo presidente, com braço, base a gás com regulagem de altura, assento revestido de espuma tecido azul marinho. Marca: Poltronas 

Paraná.
Batedeira

19198 669

Batedeira Planetária Arno, modelo BPA, n/s: 40/08
Forno elétrico

19199 1394

Forno elétrico auto limpante, com timer de desligamento automático, c/ lâmpada interna, capacidade 45 litros. Nardelli Milenio Gril modelo 10011440, 

n/s: 0000031172
Liquidificador

19200 1394

Liquidificador  Britania Diamante 1,5 litros, com filtro.
Banco

19227 6423

Banco assento madeira laminada, estrutura de metal.
Banco

19228 6423

Banco assento madeira laminada, estrutura de metal.
Banco

19229 6423

Banco assento madeira laminada, estrutura de metal.
Mesa

19230 6423

Mesa de madeira, tampo laminado, branca, 2,00 x 0,71 m

Nome
Incorporação Plaqueta

Barril de amburana (COACHAÇA)
19241 1832

Barril de amburana.
Barril de amburana (COACHAÇA)



19242 1832

Barril de amburana.
Barril de amburana (COACHAÇA)

19243 1832

Barril de amburana.
Barril de amburana (COACHAÇA)

19244 1832

Barril de amburana.
Barril de amburana (COACHAÇA)

19245 1832

Barril de amburana.
Barril de amburana (COACHAÇA)

19246 1832

Barril de amburana.
Barril de amburana (COACHAÇA)

19247 1832

Barril de amburana.
Barril de amburana (COACHAÇA)

19248 1832

Barril de amburana.
Barril de amburana (COACHAÇA)

19249 1832

Barril de amburana.
Barril de amburana (COACHAÇA)

19250 1832

Barril de amburana.
Barril de grapia (COACHAÇA)

19251 1832

Barril de grapia
Barril de grapia (COACHAÇA)

19252 1832

Barril de grapia
Barril de grapia (COACHAÇA)

19253 1832



Nome
Incorporação Plaqueta

Barril de grapia
Barril de grapia (COACHAÇA)

19254 1832

Barril de grapia
Barril de grapia (COACHAÇA)

19255 1832

Barril de grapia
Barril de grapia (COACHAÇA)

19256 1832

Barril de grapia
Barril de grapia (COACHAÇA)

19257 1832

Barril de grapia
Barril de grapia (COACHAÇA)

19258 1832

Barril de grapia
Barril de grapia (COACHAÇA)

19259 1832

Barril de grapia
Barril de grapia (COACHAÇA)

19260 1832

Barril de grapia
Barril de cabriuva (COACHAÇA)

19261 1832

Barril de cabriuva
Barril de cabriuva (COACHAÇA)

19262 1832

Barril de cabriuva
Barril de cabriuva (COACHAÇA)

19263 1832

Barril de cabriuva
Barril de cabriuva (COACHAÇA)

19264 1832



Barril de cabriuva
Barril de cabriuva (COACHAÇA)

19265 1832

Barril de cabriuva

Nome
Incorporação Plaqueta

Barril de cabriuva (COACHAÇA)
19266 1832

Barril de cabriuva
Barril de cabriuva (COACHAÇA)

19267 1832

Barril de cabriuva
Barril de cabriuva (COACHAÇA)

19268 1832

Barril de cabriuva
Barril de cabriuva (COACHAÇA)

19269 1832

Barril de cabriuva
Barril de cabriuva (COACHAÇA)

19270 1832

Barril de cabriuva
Barril de castanheira (COACHAÇA)

19271 1832

Barril de castanheira.
Barril de castanheira (COACHAÇA)

19272 1832

Barril de castanheira.
Barril de castanheira (COACHAÇA)

19273 1832

Barril de castanheira.



Barril de castanheira (COACHAÇA)
19274 1832

Barril de castanheira.
Barril de castanheira (COACHAÇA)

19275 1832

Barril de castanheira.
Barril de castanheira (COACHAÇA)

19276 1832

Barril de castanheira.
Barril de castanheira (COACHAÇA)

19277 1832

Barril de castanheira.
Barril de castanheira (COACHAÇA)

19278 1832

Nome
Incorporação Plaqueta

Barril de castanheira.
Barril de castanheira (COACHAÇA)

19279 1832

Barril de castanheira.
Barril de castanheira (COACHAÇA)

19280 1832

Barril de castanheira.
Barril de carvalho (COACHAÇA)

19281 1832

Barril de Carvalho, usado.
Barril de carvalho (COACHAÇA)

19282 1832

Barril de Carvalho, usado.
Barril de carvalho (COACHAÇA)



19283 1832

Barril de Carvalho, usado.
Barril de carvalho (COACHAÇA)

19284 1832

Barril de Carvalho, usado.
Barril de carvalho (COACHAÇA)

19285 1832

Barril de Carvalho, usado.
Barril de carvalho (COACHAÇA)

19286 1832

Barril de Carvalho, usado.
Barril de carvalho (COACHAÇA)

19287 1832

Barril de Carvalho, usado.
Barril de carvalho (COACHAÇA)

19288 1832

Barril de Carvalho, usado.
Barril de carvalho (COACHAÇA)

19289 1832

Barril de Carvalho, usado.
Barril de carvalho (COACHAÇA)

19290 1832

Barril de Carvalho, usado.

Nome
Incorporação Plaqueta

Notebook    **** SISCLAF****
19291 2188

Notebook Acer 3102 tela 14 pol. processador 2.200, 512 memoria ram, disco rigido 80gb, fax modem, leitor de dvd, gravador de cd e fonte drive de 

disquete 1.4 externo usb.
Notebook     **** SISCLAF****



19292 2188

Notebook Acer 3102 tela 14 pol. processador 2.200, 512 memoria ram, disco rigido 80gb, fax modem, leitor de dvd, gravador de cd e fonte drive de 

disquete 1.4 externo usb.
Notebook   **** SISCLAF****

19293 2188

Notebook Acer 3102 tela 14 pol. processador 2.200, 512 memoria ram, disco rigido 80gb, fax modem, leitor de dvd, gravador de cd e fonte drive de 

disquete 1.4 externo usb.
Notebook    **** SISCLAF****

19294 2188

Notebook Acer 3102 tela 14 pol. processador 2.200, 512 memoria ram, disco rigido 80gb, fax modem, leitor de dvd, gravador de cd e fonte drive de 

disquete 1.4 externo usb.
Tanque de aço inoxidável (Coachaça)

19299 2318

Tanque de aço inoxidável, capacidade 50.000 L, AISI 304, escovado, espessura da chapa 2,0 mm.
Tanque de aço inoxidável (Coachaça)

19300 2318

Tanque de aço inoxidável, capacidade 50.000 L, AISI 304, escovado, espessura da chapa 2,0 mm.
Carteira escolar

19301 2111

Carteira escolar adulto, estrutura metálica em tubo 7/8, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. Medidas: tampo 60 x 40 cm largura;  74 cm de 

altura a partir do tampo.
Carteira escolar

19302 2111

Carteira escolar adulto, estrutura metálica em tubo 7/8, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. Medidas: tampo 60 x 40 cm largura;  74 cm de 

altura a partir do tampo.
Carteira escolar

19303 2111

Carteira escolar adulto, estrutura metálica em tubo 7/8, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. Medidas: tampo 60 x 40 cm largura;  74 cm de 

altura a partir do tampo.
Carteira escolar

19304 2111

Carteira escolar adulto, estrutura metálica em tubo 7/8, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. Medidas: tampo 60 x 40 cm largura;  74 cm de 

altura a partir do tampo.
Carteira escolar

19305 2111

Carteira escolar adulto, estrutura metálica em tubo 7/8, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. Medidas: tampo 60 x 40 cm largura;  74 cm de 

altura a partir do tampo.
Carteira escolar

19306 2111



Carteira escolar adulto, estrutura metálica em tubo 7/8, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. Medidas: tampo 60 x 40 cm largura;  74 cm de 

altura a partir do tampo.
Carteira escolar

19307 2111

Nome
Incorporação Plaqueta

Carteira escolar adulto, estrutura metálica em tubo 7/8, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. Medidas: tampo 60 x 40 cm largura;  74 cm de 

altura a partir do tampo.
Carteira escolar

19308 2111

Carteira escolar adulto, estrutura metálica em tubo 7/8, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. Medidas: tampo 60 x 40 cm largura;  74 cm de 

altura a partir do tampo.
Carteira escolar

19309 2111

Carteira escolar adulto, estrutura metálica em tubo 7/8, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. Medidas: tampo 60 x 40 cm largura;  74 cm de 

altura a partir do tampo.
Carteira escolar

19310 2111

Carteira escolar adulto, estrutura metálica em tubo 7/8, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. Medidas: tampo 60 x 40 cm largura;  74 cm de 

altura a partir do tampo.
Carteira escolar

19311 2111

Carteira escolar adulto, estrutura metálica em tubo 7/8, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. Medidas: tampo 60 x 40 cm largura;  74 cm de 

altura a partir do tampo.
Carteira escolar

19312 2111

Carteira escolar adulto, estrutura metálica em tubo 7/8, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. Medidas: tampo 60 x 40 cm largura;  74 cm de 

altura a partir do tampo.
Carteira escolar

19313 2111



Carteira escolar adulto, estrutura metálica em tubo 7/8, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. Medidas: tampo 60 x 40 cm largura;  74 cm de 

altura a partir do tampo.
Carteira escolar

19314 2111

Carteira escolar adulto, estrutura metálica em tubo 7/8, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. Medidas: tampo 60 x 40 cm largura;  74 cm de 

altura a partir do tampo.
Carteira escolar

19315 2111

Carteira escolar adulto, estrutura metálica em tubo 7/8, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. Medidas: tampo 60 x 40 cm largura;  74 cm de 

altura a partir do tampo.
Carteira escolar

19316 2111

Carteira escolar adulto, estrutura metálica em tubo 7/8, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. Medidas: tampo 60 x 40 cm largura;  74 cm de 

altura a partir do tampo.
Carteira escolar

19317 2111

Carteira escolar adulto, estrutura metálica em tubo 7/8, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. Medidas: tampo 60 x 40 cm largura;  74 cm de 

altura a partir do tampo.
Carteira escolar

19318 2111

Carteira escolar adulto, estrutura metálica em tubo 7/8, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. Medidas: tampo 60 x 40 cm largura;  74 cm de 

altura a partir do tampo.
Carteira escolar

19319 2111

Carteira escolar adulto, estrutura metálica em tubo 7/8, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. Medidas: tampo 60 x 40 cm largura;  74 cm de 

altura a partir do tampo.

Nome
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Carteira escolar
19320 2111



Carteira escolar adulto, estrutura metálica em tubo 7/8, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. Medidas: tampo 60 x 40 cm largura;  74 cm de 

altura a partir do tampo.
Carteira escolar

19321 2111

Carteira escolar adulto, estrutura metálica em tubo 7/8, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. Medidas: tampo 60 x 40 cm largura;  74 cm de 

altura a partir do tampo.
Carteira escolar

19322 2111

Carteira escolar adulto, estrutura metálica em tubo 7/8, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. Medidas: tampo 60 x 40 cm largura;  74 cm de 

altura a partir do tampo.
Carteira escolar

19323 2111

Carteira escolar adulto, estrutura metálica em tubo 7/8, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. Medidas: tampo 60 x 40 cm largura;  74 cm de 

altura a partir do tampo.
Carteira escolar

19324 2111

Carteira escolar adulto, estrutura metálica em tubo 7/8, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. Medidas: tampo 60 x 40 cm largura;  74 cm de 

altura a partir do tampo.
Carteira escolar

19325 2111

Carteira escolar adulto, estrutura metálica em tubo 7/8, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. Medidas: tampo 60 x 40 cm largura;  74 cm de 

altura a partir do tampo.
Carteira escolar

19326 2111

Carteira escolar adulto, estrutura metálica em tubo 7/8, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. Medidas: tampo 60 x 40 cm largura;  74 cm de 

altura a partir do tampo.
Carteira escolar

19327 2111

Carteira escolar adulto, estrutura metálica em tubo 7/8, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. Medidas: tampo 60 x 40 cm largura;  74 cm de 

altura a partir do tampo.
Carteira escolar

19328 2111

Carteira escolar adulto, estrutura metálica em tubo 7/8, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. Medidas: tampo 60 x 40 cm largura;  74 cm de 

altura a partir do tampo.
Carteira escolar

19329 2111

Carteira escolar adulto, estrutura metálica em tubo 7/8, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. Medidas: tampo 60 x 40 cm largura;  74 cm de 

altura a partir do tampo.
Carteira escolar



19330 2111

Carteira escolar adulto, estrutura metálica em tubo 7/8, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. Medidas: tampo 60 x 40 cm largura;  74 cm de 

altura a partir do tampo.
Carteira escolar

19331 2111

Carteira escolar adulto, estrutura metálica em tubo 7/8, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. Medidas: tampo 60 x 40 cm largura;  74 cm de 

altura a partir do tampo.
Carteira escolar

19332 2111

Nome
Incorporação Plaqueta

Carteira escolar adulto, estrutura metálica em tubo 7/8, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. Medidas: tampo 60 x 40 cm largura;  74 cm de 

altura a partir do tampo.
Carteira escolar

19333 2111

Carteira escolar adulto, estrutura metálica em tubo 7/8, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. Medidas: tampo 60 x 40 cm largura;  74 cm de 

altura a partir do tampo.
Carteira escolar

19334 2111

Carteira escolar adulto, estrutura metálica em tubo 7/8, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. Medidas: tampo 60 x 40 cm largura;  74 cm de 

altura a partir do tampo.
Carteira escolar

19335 2111

Carteira escolar adulto, estrutura metálica em tubo 7/8, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. Medidas: tampo 60 x 40 cm largura;  74 cm de 

altura a partir do tampo.
Carteira escolar

19336 2111

Carteira escolar adulto, estrutura metálica em tubo 7/8, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. Medidas: tampo 60 x 40 cm largura;  74 cm de 

altura a partir do tampo.
Carteira escolar



19337 2111

Carteira escolar adulto, estrutura metálica em tubo 7/8, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. Medidas: tampo 60 x 40 cm largura;  74 cm de 

altura a partir do tampo.
Carteira escolar

19338 2111

Carteira escolar adulto, estrutura metálica em tubo 7/8, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. Medidas: tampo 60 x 40 cm largura;  74 cm de 

altura a partir do tampo.
Carteira escolar

19339 2111

Carteira escolar adulto, estrutura metálica em tubo 7/8, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. Medidas: tampo 60 x 40 cm largura;  74 cm de 

altura a partir do tampo.
Carteira escolar

19340 2111

Carteira escolar adulto, estrutura metálica em tubo 7/8, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. Medidas: tampo 60 x 40 cm largura;  74 cm de 

altura a partir do tampo.
Carteira escolar

19341 2111

Carteira escolar adulto, estrutura metálica em tubo 7/8, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. Medidas: tampo 60 x 40 cm largura;  74 cm de 

altura a partir do tampo.
Carteira escolar

19342 2111

Carteira escolar adulto, estrutura metálica em tubo 7/8, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. Medidas: tampo 60 x 40 cm largura;  74 cm de 

altura a partir do tampo.
Carteira escolar

19343 2111

Carteira escolar adulto, estrutura metálica em tubo 7/8, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. Medidas: tampo 60 x 40 cm largura;  74 cm de 

altura a partir do tampo.
Carteira escolar

19344 2111

Carteira escolar adulto, estrutura metálica em tubo 7/8, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. Medidas: tampo 60 x 40 cm largura;  74 cm de 

altura a partir do tampo.



Nome
Incorporação Plaqueta

Carteira escolar
19345 2111

Carteira escolar adulto, estrutura metálica em tubo 7/8, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. Medidas: tampo 60 x 40 cm largura;  74 cm de 

altura a partir do tampo.
Carteira escolar

19346 2111

Carteira escolar adulto, estrutura metálica em tubo 7/8, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. Medidas: tampo 60 x 40 cm largura;  74 cm de 

altura a partir do tampo.
Carteira escolar

19347 2111

Carteira escolar adulto, estrutura metálica em tubo 7/8, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. Medidas: tampo 60 x 40 cm largura;  74 cm de 

altura a partir do tampo.
Carteira escolar

19348 2111

Carteira escolar adulto, estrutura metálica em tubo 7/8, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. Medidas: tampo 60 x 40 cm largura;  74 cm de 

altura a partir do tampo.
Carteira escolar

19349 2111

Carteira escolar adulto, estrutura metálica em tubo 7/8, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. Medidas: tampo 60 x 40 cm largura;  74 cm de 

altura a partir do tampo.
Carteira escolar

19350 2111

Carteira escolar adulto, estrutura metálica em tubo 7/8, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. Medidas: tampo 60 x 40 cm largura;  74 cm de 

altura a partir do tampo.
Cadeira escolar

19351 2111

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/08, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. 75 cm a partir do assento.

Cadeira escolar
19352 2111

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/08, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. 75 cm a partir do assento.

Cadeira escolar
19353 2111

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/08, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. 75 cm a partir do assento.



Cadeira escolar
19354 2111

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/08, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. 75 cm a partir do assento.

Cadeira escolar
19355 2111

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/08, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. 75 cm a partir do assento.

Cadeira escolar
19356 2111

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/08, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. 75 cm a partir do assento.

Cadeira escolar
19357 2111

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/08, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. 75 cm a partir do assento.

Cadeira escolar
19358 2111

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/08, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. 75 cm a partir do assento.

Cadeira escolar
19359 2111

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/08, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. 75 cm a partir do assento.

Cadeira escolar
19360 2111

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/08, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. 75 cm a partir do assento.



Cadeira escolar
19361 2111

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/08, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. 75 cm a partir do assento.

Cadeira escolar
19362 2111

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/08, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. 75 cm a partir do assento.

Cadeira escolar
19363 2111

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/08, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. 75 cm a partir do assento.

Cadeira escolar
19364 2111

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/08, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. 75 cm a partir do assento.

Cadeira escolar
19365 2111

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/08, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. 75 cm a partir do assento.

Cadeira escolar
19366 2111

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/08, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. 75 cm a partir do assento.

Cadeira escolar
19367 2111

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/08, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. 75 cm a partir do assento.

Cadeira escolar
19368 2111

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/08, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. 75 cm a partir do assento.

Cadeira escolar
19369 2111

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/08, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. 75 cm a partir do assento.



Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira escolar
19370 2111

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/08, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. 75 cm a partir do assento.

Cadeira escolar
19371 2111

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/08, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. 75 cm a partir do assento.

Cadeira escolar
19372 2111

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/08, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. 75 cm a partir do assento.

Cadeira escolar
19373 2111

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/08, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. 75 cm a partir do assento.

Cadeira escolar
19374 2111

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/08, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. 75 cm a partir do assento.

Cadeira escolar
19375 2111

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/08, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. 75 cm a partir do assento.

Cadeira escolar
19376 2111

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/08, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. 75 cm a partir do assento.

Cadeira escolar
19377 2111



Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/08, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. 75 cm a partir do assento.

Cadeira escolar
19378 2111

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/08, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. 75 cm a partir do assento.

Cadeira escolar
19379 2111

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/08, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. 75 cm a partir do assento.

Cadeira escolar
19380 2111

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/08, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. 75 cm a partir do assento.

Cadeira escolar
19381 2111

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/08, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. 75 cm a partir do assento.

Cadeira escolar
19382 2111

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/08, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. 75 cm a partir do assento.

Cadeira escolar
19383 2111

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/08, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. 75 cm a partir do assento.

Cadeira escolar
19384 2111



Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/08, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. 75 cm a partir do assento.

Cadeira escolar
19385 2111

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/08, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. 75 cm a partir do assento.

Cadeira escolar
19386 2111

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/08, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. 75 cm a partir do assento.

Cadeira escolar
19387 2111

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/08, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. 75 cm a partir do assento.

Cadeira escolar
19388 2111

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/08, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. 75 cm a partir do assento.

Cadeira escolar
19389 2111

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/08, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. 75 cm a partir do assento.

Cadeira escolar
19390 2111

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/08, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. 75 cm a partir do assento.

Cadeira escolar
19391 2111

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/08, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. 75 cm a partir do assento.

Cadeira escolar
19392 2111

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/08, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. 75 cm a partir do assento.

Cadeira escolar
19393 2111

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/08, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. 75 cm a partir do assento.

Cadeira escolar



19394 2111

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/08, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. 75 cm a partir do assento.

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira escolar
19395 2111

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/08, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. 75 cm a partir do assento.

Cadeira escolar
19396 2111

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/08, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. 75 cm a partir do assento.

Cadeira escolar
19397 2111

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/08, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. 75 cm a partir do assento.

Cadeira escolar
19398 2111

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/08, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. 75 cm a partir do assento.

Cadeira escolar
19399 2111

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/08, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. 75 cm a partir do assento.

Cadeira escolar
19400 2111

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/08, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. 75 cm a partir do assento.

Geladeira



19401 4228

Geladeira Consul CRA-36, 360 litros, degelo seco, branca.
Fogão

19403 4228

Fogão a gás 4 bocas Atlas / Atenas, forno autolimpante, branco/verde.
Cadeira para alimentação de bebê

19406 6423

Cadeira para alimentação de bebê, branca, estofada, estrutura de metal.
Cadeira para alimentação de bebê

19407 6423

Cadeira para alimentação de bebê, branca, estofada, estrutura de metal.
Cadeira para alimentação de bebê

19408 6423

Cadeira para alimentação de bebê, branca, estofada, estrutura de metal.
Cadeira fixa

19413 6423

Cadeira fixa Cavaletti, estofada em corvim preto.
Rádio gravador

19415 11259

Nome
Incorporação Plaqueta

Aparelho de som - CD (3 em 1), micro system portátil, reproduz CD/CD-/CD-RW - com função Bass Boost para sons mais graves com 130 wats de 

potência, bivolt. Marca: LENOXX SOND
Ferro elétrico

19423 4228

Ferro elétrico a vapor, Britânia FB-900, azul/branco.
Mesa para cozinha

19427 6423

Mesa para cozinha de madeira, 4 pés, branca, 1,00 x 0,80 x 0,50 m
Micro system



19431 4228

Micro system Lenoxx Sound CD 101, azul/preto.
Batedeira planetária

19436 4228

Batedeira Arno Planetária, branca/amarela.
Armário de aço

19480 16528

Armário de aço, cinza, 2 portas, 4 prateleiras, Movag, 1,20 x 2,00 x 0,40 m (LAP)
Freezer

19490 5287

Freezer horizontal, branco, 2 portas, General Icy. 1,30x0,90x0,70m (LAP), 440 l.
Batedeira

19496 17759

Batedeira Arno Planetária, 5 velocidades.
Mesa (balcão de atendimento) (TFD)

19585 2529

Mesa tipo balcão de atendimento, em mdf, branco,  4 gavetas, 1,67 x 0,67 m
Mural

19586 8675

Mural corpo composto de 2 vitrines de vidro sobrepostas, com base inferior e superior em mdf.
Mural

19587 8675

Mural corpo composto de 2 vitrines de vidro sobrepostas, com base inferior e superior em mdf.
Impressora multifuncional

19589 385

Impressora multifuncional SCX-4200 Sansung
Armário de aço

19590 5425

Armário de aço cinza, com chave, 2 portas, 1,20 x 1,98 x 0,40 m, EDW.

Nome



Incorporação Plaqueta

Cadeira giratória
19591 5425

Cadeira giratória assento / encosto espuma injetada, base a gás, com apoio para braços, estofado em tecido cinza.
Mesa

19592 5425

Mesa em mdp, branca com bordas pretas, 3 gavetas com chave, 1,50  x 0,60 m
Mesa

19593 5425

Mesa de mdp, branca, com teclado retrátil, suporte de cpu, estrutura metálica na cor preta. 1,00  x 0,60 m
Conexão para mesa

19594 5425

Conexão para mesa em mdp, branca, com perfil preto, sem base.
Armário de aço

19595 5425

Armário de aço cinza, com chave, 2 portas, 1,20 x 1,98 x 0,40 m, EDW.
Lavadora pressão

19596 7035

01 lavadora a pressão TR20-Tfixa 380.
Bebedouro

19597 2096

Bebedouro elétrico, pintura epóxi branca, 2 torneiras, reservatório capacidade 100 litros, com filtro de carvão ativado. Refrimate.

MÁQUINA DE MONTAGEM / DESMONTAGEM DE PNEUS
19599 14624

MÁQUINA DE MONTAGEM / DESMONTAGEM DE PNEUS EL420 TRIFAS
Ultra-som

19600 614

01 APARELHO DE ULTRA SOM PIEZOELETRICO 32KHZ E JATO DE BICARBONATO BIVOLT.
Balcão para bioponto (Toten personalizado)

19611 19129

Bancada para bioponto (Toten personalizado) de madeira, marrom, 1 porta com chave. 1,20 x 0,60 x 0,70 m
1 BALANCA MECANICA 16KG, NF 4861

19615 6903

Balança (para bebê) Welmy, modelo: R-109, n°25070.
Armário

19618 4477

Armário em mdf 18 mm, revestido em bp, tabaco, 2 portas com chave, puxadores prata, marca: Bello.
Poltrona presidente



19619 4476

Nome
Incorporação Plaqueta

Poltrona presidente encosto alto, com espuma injetada 75 mm anatômica, revestida em tecido polipropileno marrom grená, com costura dupla 

entrelaçada, braço em poliuretano com alma de aço dupla e base a gás com relax, com rodízios duplo, com rodízio em PU.

Mesa com conexão
19620 4476

Mesa com conexão em mdp, tabaco, perfil pvc marrom, com teclado retrátil, estrutura metálica cinza, medidas: 1,67 x 0,73 m, com suporte de cpu

Poltrona diretor
19622 4477

Poltrona diretor encosto médio com espuma injetada 75 mm anatômica, revestida em tecido polipropileno marrom grená, com costura dupla 

entrelaçada, com braço em poliuretano com alma de aço dupla, estrutura tubo "1" em "'S" com sapatas de polipropileno.

Poltrona diretor
19623 4477

Poltrona diretor encosto médio com espuma injetada 75 mm anatômica, revestida em tecido polipropileno marrom grená, com costura dupla 

entrelaçada, com braço em poliuretano com alma de aço dupla, estrutura tubo "1" em "'S" com sapatas de polipropileno.

Cadeira giratória
19624 4476

Cadeira giratória estofada em tecido polipropileno marrom grená, rodízios duplos, sem apoio para braços, encosto não regulável, marca: Poltronas - Pr

Cadeira giratória
19625 4476

Cadeira giratória estofada em tecido polipropileno marrom grená, rodízios duplos, sem apoio para braços, encosto não regulável, marca: Poltronas - Pr

Cadeira giratória
19626 4476



Cadeira giratória estofada em tecido polipropileno marrom grená, rodízios duplos, sem apoio para braços, encosto não regulável, marca: Poltronas - Pr

Cadeira giratória
19627 4476

Cadeira giratória estofada em tecido polipropileno marrom grená, rodízios duplos, sem apoio para braços, encosto não regulável, marca: Poltronas - Pr

Cadeira giratória
19628 4476

Cadeira giratória estofada em tecido polipropileno marrom grená, rodízios duplos, sem apoio para braços, encosto não regulável, marca: Poltronas - Pr

Cadeira giratória
19629 4476

Cadeira giratória estofada em tecido polipropileno marrom grená, rodízios duplos, sem apoio para braços, encosto não regulável, marca: Poltronas - Pr

Mesa
19630 4476

Mesa redonda para reunião 1,20 m, em mdp tabaco, pé central, com sapata de regulagem. Marca: Bello.
Notebook (cpd)

19632 3845

Notebook Acer Aspire 5920, 250 Gb ram, Intel Core 2 Duo. s/n: LXAKVOCO3182309BAF2500
Impressora Multifuncional

19633 2367

Multifuncional - impressora, fotocopiadora, scanner, fax a laser, Sansung SCX-4200, s/n\; 8t99bdaq909312z

Nome
Incorporação Plaqueta

Longarina de 2 lugares
19634 1793

Bancada de 2 lugares (longarina) espuma injetada, revestida de corvim preto, estrutura metálica.
Longarina 2 lugares

19635 4488



Longarina 2 lugares, estrutura metálica, assento e encosto revestido em corvim preto.
Longarina 2 lugares

19636 4488

Longarina 2 lugares, estrutura metálica, assento e encosto revestido em corvim preto.
Longarina 4 lugares (odonto cango)

19638 4488

Longarina 4 lugares, estrutura metálica, assento e encosto em corvim preto.
Longarina 4 lugares (odonto cango)

19639 4488

Longarina 4 lugares, estrutura metálica, assento e encosto em corvim preto.
Longarina de 4 lugares

19640 1793

Bancada de 4 lugares (longarina) espuma injetada, revestida de corvim preto, estrutura metálica.
Longarina de 4 lugares

19641 1793

Bancada de 4 lugares (longarina) espuma injetada, revestida de corvim preto, estrutura metálica.
Longarina de 4 lugares

19642 1793

Bancada de 4 lugares (longarina) espuma injetada, revestida de corvim preto, estrutura metálica.
Mural (odonto cango)

19646 1499

Mural em acrílico, com as laterais em fórmica
Mural (odonto cango)

19647 1499

Mural em acrílico, com as laterais em fórmica
Mural (odonto cango)

19649 1499

Mural em acrílico, com as laterais em fórmica
Balança eletrônica adulto

19650 8106

Balança antropométrica eletrônico adulto Welmy W/200/5 , visor digital. n/s: 3694.
*** empenhos nº 8106 e 8107.



Nome
Incorporação Plaqueta

Balança eletrônica adulto
19651 8106

Balança antropométrica eletrônico adulto Welmy W/200/5 , visor digital. n/s: 3694.
*** empenhos nº 8106 e 8107.
Balança eletrônica adulto

19652 8106

Balança antropométrica eletrônico adulto Welmy W/200/5 , visor digital. n/s: 3694.
*** empenhos nº 8106 e 8107.
Balança eletrônica adulto

19653 8106

Balança antropométrica eletrônico adulto Welmy W/200/5 , visor digital. n/s: 3694.
*** empenhos nº 8106 e 8107.
Balança eletrônica adulto

19654 8106

Balança antropométrica eletrônico adulto Welmy W/200/5 , visor digital. n/s: 3694.
*** empenhos nº 8106 e 8107.
Balança eletrônica adulto

19655 8106

Balança antropométrica eletrônico adulto Welmy W/200/5 , visor digital. n/s: 3694.
*** empenhos nº 8106 e 8107.
Balança eletrônica adulto

19656 8106

Balança antropométrica eletrônico adulto Welmy W/200/5 , visor digital. n/s: 3694.
*** empenhos nº 8106 e 8107.
Balança eletrônica adulto

19657 8106

Balança antropométrica eletrônico adulto Welmy W/200/5 , visor digital. n/s: 3694.

*** empenhos nº 8106 e 8107.
Balança pediátrica eletrônica (almoxarifado)

19658 8107

Balança digital infantil Welmy modelo 109-E, visor digital. n/s: 14231
*** Empenhos 8106 e 8107.
Balança pediátrica eletrônica

19659 8107



Balança digital infantil Welmy modelo 109-E, visor digital. n/s: 14231

Nome
Incorporação Plaqueta

*** Empenhos 8106 e 8107.
Balança pediátrica eletrônica

19660 8107

Balança digital infantil Welmy modelo 109-E, visor digital. n/s: 14231
*** Empenhos 8106 e 8107.
Balança pediátrica eletrônica (almoxarifado)

19662 8107

Balança digital infantil Welmy modelo 109-E, visor digital. n/s: 14231
*** Empenhos 8106 e 8107.
Armário de aço

19698 16528

Armário de aço 2 portas, cinza, Movag. 1,20 x 0,40  x 1,98 m
Freezer

19735 5287

Freezer horizontal, branco, 2 tampas, General Ycy. 1,30 x 0,902 x 0,70 m, 440 l.
Autoclave

19840 5352

Autoclave, Cristofoli, modelo:21, na cor branco.
Armário estante

19842 1940

Armário  estante 2 portas, 2 prateleiras, na cor branco, 0,90x1,55x0,45 m.
Bebedouro

19875 3226

Bebedouro na cor branco, 2 torneiras, modelo: BJFNBC0, s/n: 120602
FOGÃO

19897 11887

A GÁS, 4 BOCAS, MARCA: REALCE / ZEUS



Aparelho de raio X
19898 1875

01 aparelho de raio x odontológico col. movel.
IMPRESSORA LEXMARK E-120

19899 12612

IMPRESSORA. LEXMARK E-120 N/S: 99548C3
MESA

19900 11585

MESA PARA COMPUTADOR C/ TECLADO RETRÁTIL. BRANCA.
Mesa (SALA DE ESTUDOS)

19961 7041

Nome
Incorporação Plaqueta

Mesa em fórmica, 4 pés, marrom com tampo azul, com detalhes em bege. 1,80 x 0,80 x 0,90 m
Mesa (SALA DE ESTUDOS)

19962 7041

Mesa em fórmica, 4 pés, marrom com tampo azul, com detalhes em bege. 1,80 x 0,80 x 0,90 m
Mesa (SALA DE ESTUDOS)

19963 6001

Mesa em fórmica, 4 pés, marrom com tampo azul, com detalhes em bege. 1,80 x 0,80 x 0,90 m
Mesa (SALA DE ESTUDOS)

19964 6001

Mesa em fórmica, 4 pés, marrom com tampo azul, com detalhes em bege. 1,80 x 0,80 x 0,90 m
Mesa (SALA DE ESTUDOS)

19965 6001

Mesa em fórmica, 4 pés, marrom com tampo azul, com detalhes em bege. 1,80 x 0,80 x 0,90 m
Mesa (SALA DE ESTUDOS)

19966 6001

Mesa em fórmica, 4 pés, marrom com tampo azul, com detalhes em bege. 1,80 x 0,80 x 0,90 m
Mesa (SALA DE ESTUDOS)



19967 6001

Mesa em fórmica, 4 pés, marrom com tampo azul, com detalhes em bege. 1,80 x 0,80 x 0,90 m
Mesa (SALA DE ESTUDOS)

19968 2036

Mesa em MDF, branca, 3 gavetas c/ chave, bordas pretas, 2 pés de metal na laterais. 1,50 X 0,75 X 0,70
Armário estante (SALA DE ESTUDOS)

19974 2791

Armário estante, marfim, 2 portas,1 prateleira interna e 1 externa. 0,88 x 1,60 x 0,40 m
Armário alto (SALA DE ESTUDOS)

19975 2791

Armário madeira, cor marfim, 2 portas, 3 prateleiras, 1 divisória. Marca: Madellegno. 0,88 x 1,60 x 0,40 m
Quadro escolar (SALA DE ESTUDOS)

19976 6001

Quadro escolar revestimento em fórmica, com cavalete tubular, branco, quadriculado p/ uso com pincel atômico. 2,02 m de largura e 1,20 m de altura.

Armário
19991 10882

Armario de madeira com 2 portas, com 2 prateleiras com chave
BEBEDOURO

20001 14393

BEBEDOURO ELÉTRICO, MARCA: NATUGEL 127 V. MODELO: MINI-P5BR, N° SÉRIE: 21604. CÓDIGO 133. COR BRANCA

Nome
Incorporação Plaqueta

Conexão para mesa
20038 8634

Conexão para mesa na cor branca em MDF
Monitor de vídeo

20087 7696

Monitor Philips 17 polegadas, LCD preto, modelo-170CW8FBJ/78. n/s: FX500814055239
Gabinete



20088 7696

Gabiente para microcomputador preto e prata, Processador Intel core 2 duo E4600 , 2.40 ghz, 0.99 gb de ram 250gb de memoria

Impressora
20223 7699

01 impressora digital multifuncional Sharp AL1655.
Cadeira (SALA DE ESTUDOS)

20225 2036

Cadeira fixa, estofada, cor azul, base de metal, marca Cavaletti, encosto para as costas em formato retangular.
Cadeira (SALA DE ESTUDOS)

20226 2036

Cadeira fixa, estofada, cor azul, base de metal, marca Cavaletti, encosto para as costas em formato retangular.
Cadeira (SALA DE ESTUDOS)

20227 2036

Cadeira fixa, estofada, cor azul, base de metal, marca Cavaletti, encosto para as costas em formato retangular.
Cadeira (SALA DE ESTUDOS)

20228 2036

Cadeira fixa, estofada, cor azul, base de metal, marca Cavaletti, encosto para as costas em formato retangular.
Cadeira (SALA DE ESTUDOS)

20229 2036

Cadeira fixa, estofada, cor azul, base de metal, marca Cavaletti, encosto para as costas em formato retangular.
Cadeira (SALA DE ESTUDOS)

20230 2036

Cadeira fixa, estofada, cor azul, base de metal, marca Cavaletti, encosto para as costas em formato retangular.
Cadeira (SALA DE ESTUDOS)

20231 2036

Cadeira fixa, estofada, cor azul, base de metal, marca Cavaletti, encosto para as costas em formato retangular.
Cadeira (SALA DE ESTUDOS)

20232 2036

Cadeira fixa, estofada, cor azul, base de metal, marca Cavaletti, encosto para as costas em formato retangular.
Cadeira (SALA DE ESTUDOS)

20233 2036



Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira fixa, estofada, cor azul, base de metal, marca Cavaletti, encosto para as costas em formato retangular.
Cadeira (SALA DE ESTUDOS)

20234 2036

Cadeira fixa, estofada, cor azul, base de metal, marca Cavaletti, encosto para as costas em formato retangular.
Cadeira (SALA DE ESTUDOS)

20236 2036

Cadeira fixa, estofada, cor azul, base de metal, marca Cavaletti, encosto para as costas em formato retangular.
Cadeira (SALA DE ESTUDOS)

20237 2036

Cadeira fixa, estofada, cor azul, base de metal, marca Cavaletti, encosto para as costas em formato retangular.
Cadeira (SALA DE ESTUDOS)

20238 2036

Cadeira fixa, estofada, cor azul, base de metal, marca Cavaletti, encosto para as costas em formato retangular.
Cadeira (SALA DE ESTUDOS)

20239 2036

Cadeira fixa, estofada, cor azul, base de metal, marca Cavaletti, encosto para as costas em formato retangular.
Cadeira (SALA DE ESTUDOS)

20240 2036

Cadeira fixa, estofada, cor azul, base de metal, marca Cavaletti, encosto para as costas em formato retangular.
Cadeira (SALA DE ESTUDOS)

20241 2036

Cadeira fixa, estofada, cor azul, base de metal, marca Cavaletti, encosto para as costas em formato retangular.
Cadeira (SALA DE ESTUDOS)

20242 2036

Cadeira fixa, estofada, cor azul, base de metal, marca Cavaletti, encosto para as costas em formato retangular.
Cadeira (SALA DE ESTUDOS)

20243 2036

Cadeira fixa, estofada, cor azul, base de metal, marca Cavaletti, encosto para as costas em formato retangular.
Cadeira (SALA DE ESTUDOS)

20244 2036

Cadeira fixa, estofada, cor azul, base de metal, marca Cavaletti, encosto para as costas em formato retangular.
Cadeira (SALA DE ESTUDOS)

20245 2036

Cadeira fixa, estofada, cor azul, base de metal, marca Cavaletti, encosto para as costas em formato retangular.
Cadeira (SALA DE ESTUDOS)



20246 2036

Cadeira fixa, estofada, cor azul, base de metal, marca Cavaletti, encosto para as costas em formato retangular.

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira (SALA DE ESTUDOS)
20247 2036

Cadeira fixa, estofada, cor azul, base de metal, marca Cavaletti, encosto para as costas em formato retangular.
Cadeira (SALA DE ESTUDOS)

20248 2036

Cadeira fixa, estofada, cor azul, base de metal, marca Cavaletti, encosto para as costas em formato retangular.
Cadeira (SALA DE ESTUDOS)

20249 2036

Cadeira fixa, estofada, cor azul, base de metal, marca Cavaletti, encosto para as costas em formato retangular.
Cadeira (SALA DE ESTUDOS)

20250 2036

Cadeira fixa, estofada, cor azul, base de metal, marca Cavaletti, encosto para as costas em formato retangular.
Cadeira (SALA DE ESTUDOS)

20251 2036

Cadeira fixa, estofada, cor azul, base de metal, marca Cavaletti, encosto para as costas em formato retangular.
Cadeira (SALA DE ESTUDOS)

20252 2036

Cadeira fixa, estofada, cor azul, base de metal, marca Cavaletti, encosto para as costas em formato retangular.
Cadeira (SALA DE ESTUDOS)

20253 2036

Cadeira fixa, estofada, cor azul, base de metal, marca Cavaletti, encosto para as costas em formato retangular.
Cadeira (SALA DE ESTUDOS)

20254 2036

Cadeira fixa, estofada, cor azul, base de metal, marca Cavaletti, encosto para as costas em formato retangular.
Cadeira (SALA DE ESTUDOS)

20255 2036



Cadeira fixa, estofada, cor azul, base de metal, marca Cavaletti, encosto para as costas em formato retangular.
Cadeira (SALA DE ESTUDOS)

20256 2036

Cadeira fixa, estofada, cor azul, base de metal, marca Cavaletti, encosto para as costas em formato retangular.
Cadeira (SALA DE ESTUDOS)

20257 2036

Cadeira fixa, estofada, cor azul, base de metal, marca Cavaletti, encosto para as costas em formato retangular.
Cadeira (SALA DE ESTUDOS)

20258 2036

Cadeira fixa, estofada, cor azul, base de metal, marca Cavaletti, encosto para as costas em formato retangular.
Cadeira (SALA DE ESTUDOS)

20259 2036

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira fixa, estofada, cor azul, base de metal, marca Cavaletti, encosto para as costas em formato retangular.
Cadeira (SALA DE ESTUDOS)

20260 2036

Cadeira fixa, estofada, cor azul, base de metal, marca Cavaletti, encosto para as costas em formato retangular.
Cadeira (SALA DE ESTUDOS)

20261 2036

Cadeira fixa, estofada, cor azul, base de metal, marca Cavaletti, encosto para as costas em formato retangular.
Cadeira (SALA DE ESTUDOS)

20262 2036

Cadeira fixa, estofada, cor azul, base de metal, marca Cavaletti, encosto para as costas em formato retangular.
Cadeira (SALA DE ESTUDOS)

20263 2036

Cadeira fixa, estofada, cor azul, base de metal, marca Cavaletti, encosto para as costas em formato retangular.
Cadeira (SALA DE ESTUDOS)

20264 2036

Cadeira fixa, estofada, cor azul, base de metal, marca Cavaletti, encosto para as costas em formato retangular.



Cadeira (SALA DE ESTUDOS)
20265 2036

Cadeira fixa, estofada, cor azul, base de metal, marca Cavaletti, encosto para as costas em formato retangular.
Cadeira (SALA DE ESTUDOS)

20266 2036

Cadeira fixa, estofada, cor azul, base de metal, marca Cavaletti, encosto para as costas em formato retangular.
Cadeira (SALA DE ESTUDOS)

20267 2036

Cadeira fixa, estofada, cor azul, base de metal, marca Cavaletti, encosto para as costas em formato retangular.
Cadeira (SALA DE ESTUDOS)

20268 2036

Cadeira fixa, estofada, cor azul, base de metal, marca Cavaletti, encosto para as costas em formato retangular.
Cadeira (SALA DE ESTUDOS)

20269 2036

Cadeira fixa, estofada, cor azul, base de metal, marca Cavaletti, encosto para as costas em formato retangular.
Cadeira (SALA DE ESTUDOS)

20270 2036

Cadeira fixa, estofada, cor azul, base de metal, marca Cavaletti, encosto para as costas em formato retangular.
Cadeira (SALA DE ESTUDOS)

20271 2036

Cadeira fixa, estofada, cor azul, base de metal, marca Cavaletti, encosto para as costas em formato retangular.

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira (SALA DE ESTUDOS)
20272 2036

Cadeira fixa, estofada, cor azul, base de metal, marca Cavaletti, encosto para as costas em formato retangular.
Cadeira (SALA DE ESTUDOS)

20273 2036

Cadeira fixa, estofada, cor azul, base de metal, marca Cavaletti, encosto para as costas em formato retangular.
Cadeira (SALA DE ESTUDOS)



20274 2036

Cadeira fixa, estofada, cor azul, base de metal, marca Cavaletti, encosto para as costas em formato retangular.
Cadeira (SALA DE ESTUDOS)

20275 2036

Cadeira fixa, estofada, cor azul, base de metal, marca Cavaletti, encosto para as costas em formato retangular.
Armário vitrine

20279 2626

Armário vitrine base de metal, na cor branco, portas de vidro, 4 prateleiras, 0,70x1,63x0,40 m.
Refrigerador

20296 15785

Refrigerador para guarda de vacinas, modelo RW 440, Marca: Indrel. Porta de vidro. Com 5 gavetas internas.
Balcão

20297 10670

Balcão 2 portas de correr em MDF na cor branco, 1,30x0,85x0,60 m.
Impressora Samsung SCX-4200

20319 985

Impressora multifuncional SCX-4200 Samsung fotocopiadora, fax, scaner. n/s: BT99BDAQ909313Y
Impressora multifuncional

20320 1003

Impressora multifuncional SCX-4200 Samsung fotocopiadora, fax, scaner.
Geladeira Comercial

20321 1199

Geladeira comercial, branca 4 portas marca Refrimate, 1,16 x 0,58 x 1,95 m,  n/s: 00063792/010608-9
Notebook

20322 674

Notebook Acer 5920, Intel Core 2Duo, processador T 5750 (2.0 Ghz, 667 Mhz, 2 Mb L2 cache), 15,4 WXGA Acer, LCD X3100, Móbile Intel, GB DDR2, 250 

GB HDD, DVD Super Multi DL.
Cadeira fixa

20323 955

Cadeira fixa 4 pés, com assento e encosto estofado com espuma expandida, revestida em tecido na cor azul marinho.
Cadeira fixa

20324 955



Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira fixa 4 pés, com assento e encosto estofado com espuma expandida, revestida em tecido na cor azul marinho.
Cadeira fixa

20325 955

Cadeira fixa 4 pés, com assento e encosto estofado com espuma expandida, revestida em tecido na cor azul marinho.
Cadeira fixa

20326 955

Cadeira fixa 4 pés, com assento e encosto estofado com espuma expandida, revestida em tecido na cor azul marinho.
Cadeira fixa

20327 955

Cadeira fixa 4 pés, com assento e encosto estofado com espuma expandida, revestida em tecido na cor azul marinho.
Cadeira fixa

20328 955

Cadeira fixa 4 pés, com assento e encosto estofado com espuma expandida, revestida em tecido na cor azul marinho.
Cadeira fixa

20329 955

Cadeira fixa 4 pés, com assento e encosto estofado com espuma expandida, revestida em tecido na cor azul marinho.
Cadeira fixa

20330 955

Cadeira fixa 4 pés, com assento e encosto estofado com espuma expandida, revestida em tecido na cor azul marinho.
Cadeira fixa

20331 955

Cadeira fixa 4 pés, com assento e encosto estofado com espuma expandida, revestida em tecido na cor azul marinho.
Cadeira fixa

20332 955

Cadeira fixa 4 pés, com assento e encosto estofado com espuma expandida, revestida em tecido na cor azul marinho.
Mesa para professor

20333 955

Mesa para professor em MDF melamínico, perfil em pvc preto, com 2 gavetas.
Mesa de escritório

20334 955

Mesa para escritório com conexão, cor branca, com perfil de pvc preto. 1,50 x 0,60 m
Mesa de escritório

20335 955

Mesa para escritório com conexão, cor branca, com perfil de pvc preto. 1,20 x 0,60 m
Mesa retangular



20336 955

Mesa retangular para reunião, tampo em MBP 18 mm, com perfil em pvc preto, estrutura metálica tubo 30x50mm, com pintura epóxi preto. Móv. Atos. 

2,00 x 1,00 m

Nome
Incorporação Plaqueta

Monitor de vídeo
20337 2322

Monitor de vídeo LCD, 19", Marca: AOC, Modelo TFT, preto. n/s: G1085HA218807
Monitor de vídeo

20339 2322

Monitor de vídeo LCD, 19", Marca: AOC, Modelo TFT, preto. n/: g1085ha218844
Microcomputador

20340 2322

Microcomputador Processador 2.66 Ghz, memória 2 Gb DDR 800, Disco rígido 250 Gb Sata II, Placa Mãe Asus compatível, placa de rede 10/100, placa 

Wirelles, 108 Mbps, drive disquete 1.44, Gravador de dvd, mouse e teclado, gabinete K-mex.
Monitor de vídeo

20341 2322

Monitor de vídeo LCD, 19", Marca: AOC, Modelo TFT19W80PS, preto. n/: g1085ha219606
Gabinete

20342 2322

Gabiente para microcomputador Processador 2.66 Ghz, memória 2 Gb DDR 800, Disco rígido 250 Gb Sata II, Placa Mãe Asus compatível, placa de rede 

10/100, placa Wirelles, 108 Mbps, drive disquete 1.44, Gravador de dvd, mouse e teclado, gabinete K-mex.

Cadeira giratória
20343 1810

Cadeira giratória secretária, 5 patas, estofada em tecido azul, sem apoio para braços.
Notebook

20344 648

Notebook Acer Aspire 5920 Proc Intel Core 2 Duo.
Lavadora de roupas



20346 668

Lavadora de roupas automática completa Electrolux 15 Kg  - LTR 15
Micro system

20347 348

Micro system Lenoxx BB 230
Micro system

20348 348

Micro system Lenoxx BB 230
Micro system

20349 348

Micro system Lenoxx BB 230
Micro system

20350 348

Micro system Lenoxx BB 230
Micro system

20351 348

Nome
Incorporação Plaqueta

Micro system Lenoxx BB 230
Mesa para escritório

20352 955

Mesa para escritório em MDP bege, 2 gavetas c/ chave, perfil pvc preto. 1,50 x 0,60 m
Mesa para escritório

20353 955

Mesa para escritório em MDP bege, suporte para cpu e teclado retrátil, com conexão, perfil de pvc preto. 1,20 x 0,60 m
Mesa (escrivaninha)

20354 2742

Mesa (escrivaninha) para professor, estrutura metálica, tampo m fórmica marfim, perfil pvc bege, 2 gavetas com chave, 1,20 x 0,60 m

Mesa (escrivaninha)



20355 2742

Mesa (escrivaninha) para professor, estrutura metálica, tampo m fórmica marfim, perfil pvc bege, 2 gavetas com chave, 1,20 x 0,60 m

Mesa (escrivaninha)
20356 2742

Mesa (escrivaninha) para professor, estrutura metálica, tampo m fórmica marfim, perfil pvc bege, 2 gavetas com chave, 1,20 x 0,60 m

Mesa (escrivaninha)
20357 2742

Mesa (escrivaninha) para professor, estrutura metálica, tampo m fórmica marfim, perfil pvc bege, 2 gavetas com chave, 1,20 x 0,60 m

Mesa (escrivaninha)
20358 2742

Mesa (escrivaninha) para professor, estrutura metálica, tampo m fórmica marfim, perfil pvc bege, 2 gavetas com chave, 1,20 x 0,60 m

Mesa (escrivaninha)
20359 2742

Mesa (escrivaninha) para professor, estrutura metálica, tampo m fórmica marfim, perfil pvc bege, 2 gavetas com chave, 1,20 x 0,60 m

Mesa para refeitório adulto
20360 3397

Mesa para refeitório adulto empilhável,2,00 x 0,80 x 0,75 m (CLA), estrutura metálica tubo 20x40 chapa 18, tampo em madeira compensada, revestida 

em fórmica lisa brilhante cor bege, perfil pvc preto.
Mesa para refeitório adulto

20361 3397

Mesa para refeitório adulto empilhável,2,00 x 0,80 x 0,75 m (CLA), estrutura metálica tubo 20x40 chapa 18, tampo em madeira compensada, revestida 

em fórmica lisa brilhante cor bege, perfil pvc preto.
Mesa para refeitório adulto

20362 3397

Mesa para refeitório adulto empilhável,2,00 x 0,80 x 0,75 m (CLA), estrutura metálica tubo 20x40 chapa 18, tampo em madeira compensada, revestida 

em fórmica lisa brilhante cor bege, perfil pvc preto.
Mesa para refeitório adulto

20363 3397

Mesa para refeitório adulto empilhável,2,00 x 0,80 x 0,75 m (CLA), estrutura metálica tubo 20x40 chapa 18, tampo em madeira compensada, revestida 

em fórmica lisa brilhante cor bege, perfil pvc preto.



Nome
Incorporação Plaqueta

Mesa para refeitório adulto
20364 3397

Mesa para refeitório adulto empilhável,2,00 x 0,80 x 0,75 m (CLA), estrutura metálica tubo 20x40 chapa 18, tampo em madeira compensada, revestida 

em fórmica lisa brilhante cor bege, perfil pvc preto.
Mesa para refeitório adulto

20365 3397

Mesa para refeitório adulto empilhável,2,00 x 0,80 x 0,75 m (CLA), estrutura metálica tubo 20x40 chapa 18, tampo em madeira compensada, revestida 

em fórmica lisa brilhante cor bege, perfil pvc preto.
Mesa para refeitório adulto

20366 3397

Mesa para refeitório adulto empilhável,2,00 x 0,80 x 0,75 m (CLA), estrutura metálica tubo 20x40 chapa 18, tampo em madeira compensada, revestida 

em fórmica lisa brilhante cor bege, perfil pvc preto.
Mesa para refeitório adulto

20367 3397

Mesa para refeitório adulto empilhável,2,00 x 0,80 x 0,75 m (CLA), estrutura metálica tubo 20x40 chapa 18, tampo em madeira compensada, revestida 

em fórmica lisa brilhante cor bege, perfil pvc preto.
Mesa para refeitório adulto

20368 3397

Mesa para refeitório adulto empilhável,2,00 x 0,80 x 0,75 m (CLA), estrutura metálica tubo 20x40 chapa 18, tampo em madeira compensada, revestida 

em fórmica lisa brilhante cor bege, perfil pvc preto.
Mesa para refeitório adulto

20369 3397

Mesa para refeitório adulto empilhável,2,00 x 0,80 x 0,75 m (CLA), estrutura metálica tubo 20x40 chapa 18, tampo em madeira compensada, revestida 

em fórmica lisa brilhante cor bege, perfil pvc preto.
Mesa para refeitório adulto

20370 3397

Mesa para refeitório adulto empilhável,2,00 x 0,80 x 0,75 m (CLA), estrutura metálica tubo 20x40 chapa 18, tampo em madeira compensada, revestida 

em fórmica lisa brilhante cor bege, perfil pvc preto.
Mesa para refeitório adulto

20371 3397

Mesa para refeitório adulto empilhável,2,00 x 0,80 x 0,75 m (CLA), estrutura metálica tubo 20x40 chapa 18, tampo em madeira compensada, revestida 

em fórmica lisa brilhante cor bege, perfil pvc preto.



Banco para refeitório adulto
20372 3397

Banco para refeitório adulto empilhável, estrutura metálica tubo 20x40,  assento em madeira compensada, revestida de fórmica lisa brilhante cor bege,  

perfil pvc preto. 2,00x0,30x0,33 (CLA)
Banco para refeitório adulto

20373 3397

Banco para refeitório adulto empilhável, estrutura metálica tubo 20x40,  assento em madeira compensada, revestida de fórmica lisa brilhante cor bege,  

perfil pvc preto. 2,00x0,30x0,33 (CLA)
Banco para refeitório adulto

20374 3397

Banco para refeitório adulto empilhável, estrutura metálica tubo 20x40,  assento em madeira compensada, revestida de fórmica lisa brilhante cor bege,  

perfil pvc preto. 2,00x0,30x0,33 (CLA)
Banco para refeitório adulto

20375 3397

Banco para refeitório adulto empilhável, estrutura metálica tubo 20x40,  assento em madeira compensada, revestida de fórmica lisa brilhante cor bege,  

perfil pvc preto. 2,00x0,30x0,33 (CLA)
Banco para refeitório adulto

20376 3397

Nome
Incorporação Plaqueta

Banco para refeitório adulto empilhável, estrutura metálica tubo 20x40,  assento em madeira compensada, revestida de fórmica lisa brilhante cor bege,  

perfil pvc preto. 2,00x0,30x0,33 (CLA)
Banco para refeitório adulto

20377 3397

Banco para refeitório adulto empilhável, estrutura metálica tubo 20x40,  assento em madeira compensada, revestida de fórmica lisa brilhante cor bege,  

perfil pvc preto. 2,00x0,30x0,33 (CLA)
Banco para refeitório adulto

20378 3397

Banco para refeitório adulto empilhável, estrutura metálica tubo 20x40,  assento em madeira compensada, revestida de fórmica lisa brilhante cor bege,  

perfil pvc preto. 2,00x0,30x0,33 (CLA)



Banco para refeitório adulto
20379 3397

Banco para refeitório adulto empilhável, estrutura metálica tubo 20x40,  assento em madeira compensada, revestida de fórmica lisa brilhante cor bege,  

perfil pvc preto. 2,00x0,30x0,33 (CLA)
Banco para refeitório adulto

20380 3397

Banco para refeitório adulto empilhável, estrutura metálica tubo 20x40,  assento em madeira compensada, revestida de fórmica lisa brilhante cor bege,  

perfil pvc preto. 2,00x0,30x0,33 (CLA)
Banco para refeitório adulto

20381 3397

Banco para refeitório adulto empilhável, estrutura metálica tubo 20x40,  assento em madeira compensada, revestida de fórmica lisa brilhante cor bege,  

perfil pvc preto. 2,00x0,30x0,33 (CLA)
Banco para refeitório adulto

20382 3397

Banco para refeitório adulto empilhável, estrutura metálica tubo 20x40,  assento em madeira compensada, revestida de fórmica lisa brilhante cor bege,  

perfil pvc preto. 2,00x0,30x0,33 (CLA)
Banco para refeitório adulto

20383 3397

Banco para refeitório adulto empilhável, estrutura metálica tubo 20x40,  assento em madeira compensada, revestida de fórmica lisa brilhante cor bege,  

perfil pvc preto. 2,00x0,30x0,33 (CLA)
Banco para refeitório adulto

20384 3397

Banco para refeitório adulto empilhável, estrutura metálica tubo 20x40,  assento em madeira compensada, revestida de fórmica lisa brilhante cor bege,  

perfil pvc preto. 2,00x0,30x0,33 (CLA)
Banco para refeitório adulto

20385 3397

Banco para refeitório adulto empilhável, estrutura metálica tubo 20x40,  assento em madeira compensada, revestida de fórmica lisa brilhante cor bege,  

perfil pvc preto. 2,00x0,30x0,33 (CLA)
Banco para refeitório adulto

20386 3397

Banco para refeitório adulto empilhável, estrutura metálica tubo 20x40,  assento em madeira compensada, revestida de fórmica lisa brilhante cor bege,  

perfil pvc preto. 2,00x0,30x0,33 (CLA)
Banco para refeitório adulto

20387 3397

Banco para refeitório adulto empilhável, estrutura metálica tubo 20x40,  assento em madeira compensada, revestida de fórmica lisa brilhante cor bege,  

perfil pvc preto. 2,00x0,30x0,33 (CLA)
Banco para refeitório adulto

20388 3397



Banco para refeitório adulto empilhável, estrutura metálica tubo 20x40,  assento em madeira compensada, revestida de fórmica lisa brilhante cor bege,  

perfil pvc preto. 2,00x0,30x0,33 (CLA)

Nome
Incorporação Plaqueta

Banco para refeitório adulto
20389 3397

Banco para refeitório adulto empilhável, estrutura metálica tubo 20x40,  assento em madeira compensada, revestida de fórmica lisa brilhante cor bege,  

perfil pvc preto. 2,00x0,30x0,33 (CLA)
Banco para refeitório adulto

20390 3397

Banco para refeitório adulto empilhável, estrutura metálica tubo 20x40,  assento em madeira compensada, revestida de fórmica lisa brilhante cor bege,  

perfil pvc preto. 2,00x0,30x0,33 (CLA)
Banco para refeitório adulto

20391 3397

Banco para refeitório adulto empilhável, estrutura metálica tubo 20x40,  assento em madeira compensada, revestida de fórmica lisa brilhante cor bege,  

perfil pvc preto. 2,00x0,30x0,33 (CLA)
Banco para refeitório adulto

20392 3397

Banco para refeitório adulto empilhável, estrutura metálica tubo 20x40,  assento em madeira compensada, revestida de fórmica lisa brilhante cor bege,  

perfil pvc preto. 2,00x0,30x0,33 (CLA)
Banco para refeitório adulto

20393 3397

Banco para refeitório adulto empilhável, estrutura metálica tubo 20x40,  assento em madeira compensada, revestida de fórmica lisa brilhante cor bege,  

perfil pvc preto. 2,00x0,30x0,33 (CLA)
Banco para refeitório adulto

20394 3397

Banco para refeitório adulto empilhável, estrutura metálica tubo 20x40,  assento em madeira compensada, revestida de fórmica lisa brilhante cor bege,  

perfil pvc preto. 2,00x0,30x0,33 (CLA)
Banco para refeitório adulto

20395 3397



Banco para refeitório adulto empilhável, estrutura metálica tubo 20x40,  assento em madeira compensada, revestida de fórmica lisa brilhante cor bege,  

perfil pvc preto. 2,00x0,30x0,33 (CLA)
Liquidificador

20396 1394

Liquidificador  Britania Diamante 1,5 litros, com filtro, s/n: 419291
Forno elétrico

20397 1394

Forno elétrico  Nardelli Milênio Grill, auto limpante, com timer desligamento automático, com lâmpada interna,  capacidade 44 litros.

Fogão industrial
20398 1436

Fogão industrial a gás, 6 queimadores, sendo 3 simples de de 120 mm e 3 duplos de 160 mm; grelha de ferro fundido de 30x30; perfil de 5 cm; com 

forno com pedra refratária.
Aparelho de DVD

20399 4415

Aparelho de DVD Prowiew DVP-800, preto. s/n: 0902520840068
Mesa

20400 955

Mesa MDF melamínico branco, perfil em pvc preto, com 3 gavetas, 1,50 x 0,60 m.
Mesa

20415 18893

Nome
Incorporação Plaqueta

Mesa em MDP acabamento em BP, perfil em pvc preto, 2 gavetas com chave, medindo 1,50 x 0,60 m, cor cinza.
Conexão

20416 18893

Conexão arrendondada, em MDP, sem base, cor cinza.
Mesa

20417 18893

Mesa em MDP cinza, com perfil em pvc preto, 2 gavetas com chave, com teclado retrátil. Medidas: 1,00x 0,60 m.



Cadeira giratória
20430 18893

Cadeira giratória, estofada em tecido cinza, com regulagem de altura.
Cadeira plástica

20448 16887

Cadeira plástica, cor verde, marca Spazio.
Cadeira plástica

20449 16887

Cadeira plástica, cor verde, marca Spazio.
Cadeira plástica

20450 16887

Cadeira plástica, cor verde, marca Spazio.
Cadeira plástica

20451 16887

Cadeira plástica, cor verde, marca Spazio.
Cadeira plástica

20452 16887

Cadeira plástica, cor verde, marca Spazio.
Cadeira plástica

20453 16887

Cadeira plástica, cor verde, marca Spazio.
Cadeira plástica

20454 16887

Cadeira plástica, cor verde, marca Spazio.
Cadeira plástica

20455 16887

Cadeira plástica, cor verde, marca Spazio.
Cadeira plástica

20456 16887

Cadeira plástica, cor verde, marca Spazio.



Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira plástica
20457 16887

Cadeira plástica, cor verde, marca Spazio.
Cadeira plástica

20458 16887

Cadeira plástica, cor verde, marca Spazio.
Cadeira plástica

20459 16887

Cadeira plástica, cor verde, marca Spazio.
Cadeira plástica

20460 16887

Cadeira plástica, cor verde, marca Spazio.
Cadeira plástica

20461 16887

Cadeira plástica, cor verde, marca Spazio.
Cadeira plástica

20462 16887

Cadeira plástica, cor verde, marca Spazio.
Cadeira plástica

20463 16887

Cadeira plástica, cor verde, marca Spazio.
Cadeira plástica

20464 16887

Cadeira plástica, cor verde, marca Spazio.
Cadeira plástica

20465 16887

Cadeira plástica, cor verde, marca Spazio.
Cadeira plástica

20466 16887

Cadeira plástica, cor verde, marca Spazio.
Cadeira plástica

20467 16887

Cadeira plástica, cor verde, marca Spazio.
Cadeira plástica

20468 16887

Cadeira plástica, cor verde, marca Spazio.
Cadeira plástica



20469 16887

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira plástica, cor verde, marca Spazio.
Cadeira plástica

20470 16887

Cadeira plástica, cor verde, marca Spazio.
Cadeira plástica

20471 16887

Cadeira plástica, cor verde, marca Spazio.
Cadeira plástica

20472 16887

Cadeira plástica, cor verde, marca Spazio.
Cadeira plástica

20473 16887

Cadeira plástica, cor verde, marca Spazio.
Cadeira plástica

20474 16887

Cadeira plástica, cor verde, marca Spazio.
Cadeira plástica

20475 16887

Cadeira plástica, cor verde, marca Spazio.
Cadeira plástica

20476 16887

Cadeira plástica, cor verde, marca Spazio.
Cadeira plástica

20477 16887

Cadeira plástica, cor verde, marca Spazio.
Cadeira plástica

20478 16887



Cadeira plástica, cor verde, marca Spazio.
Cadeira plástica

20479 16887

Cadeira plástica, cor verde, marca Spazio.
Cadeira plástica

20480 16887

Cadeira plástica, cor verde, marca Spazio.
Cadeira plástica

20481 16887

Cadeira plástica, cor verde, marca Spazio.

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira plástica
20482 16887

Cadeira plástica, cor verde, marca Spazio.
Cadeira plástica

20483 16887

Cadeira plástica, cor verde, marca Spazio.
Cadeira plástica

20484 16887

Cadeira plástica, cor verde, marca Spazio.
Cadeira plástica

20485 16887

Cadeira plástica, cor verde, marca Spazio.
Cadeira plástica

20486 16887

Cadeira plástica, cor verde, marca Spazio.
Cadeira plástica

20487 16887

Cadeira plástica, cor verde, marca Spazio.



Cadeira plástica
20488 16887

Cadeira plástica, cor verde, marca Spazio.
Cadeira plástica

20489 16887

Cadeira plástica, cor verde, marca Spazio.
Cadeira plástica

20490 16887

Cadeira plástica, cor verde, marca Spazio.
Cadeira plástica

20491 16887

Cadeira plástica, cor verde, marca Spazio.
Cadeira plástica

20492 16887

Cadeira plástica, cor verde, marca Spazio.
Cadeira plástica

20493 16887

Cadeira plástica, cor verde, marca Spazio.
Cadeira plástica

20494 16887

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira plástica, cor verde, marca Spazio.
Cadeira plástica

20495 16887

Cadeira plástica, cor verde, marca Spazio.
Cadeira plástica

20496 16887

Cadeira plástica, cor verde, marca Spazio.
Otoscópio



20632 13830

Otoscópio de aluminio, TK.
Armário de aço

20675 16528

Armário de aço, 2 portas, com chave, puxador de plástico, 1,98 x 1,20 x 0,40 m, Movag.
Compressor

20821 9683

Compressor branco Olidef CZ, C-71 plus, Nº: C71 plus 04 6448 / C71 plus 04 G 329
Biombo

20843 9685

Biombo branco tubular, com tecido, base se metal
Armário

20844 2759

01 armário alto fechado, branco, 2 portas com chave, 3 prateleira, 0,90x1,56x0,45 m.
Leitor biométrico digital

20872 19129

Leitor biométrico digital Secugeen, modelo: AHF, n/s: 4hu506037, com sistema de controle através de biometria.
01 impressora hp deskjet 3920 (ALMOXARIFADO DA CANGO)

20877 15395

Impressora hp deskjet 3920.
Autoclave

20894 9684

Autoclave branco Cristofoli Vitali 21 litros
Balcão

20898 2743

Balcão na cor branco, 4 gavetas com pia, 2 portas, base de metal, 1,20x0,52 m.
ARMÁRIO

20901 12594

16 GAVETAS, COM PUXADORES METÁLICOS, BORDAS PRETAS, COM GAVETAS CORREDIÇAS, COM SUPORTE P/ PASTA SUSPENSA. MARCA: BRUMAR. 

MDF, BRANCO. MEDIDAS: 1,82 x 1,54 x 0,62 M.



Nome
Incorporação Plaqueta

ARMÁRIO
20902 13128

ARMÁRIO EM MDF BRANCO, COM FITA DE BORDA PRETA, COM 4 PORTAS, 8 GAVETAS, 1 PRATELEIRA, GAVETAS CORREDIÇAS, PUXADORES METÁLICOS.   

1,77 x 1,17 x 060
ARMÁRIO

20903 13128

ARMÁRIO EM MDF BRANCO, COM FITA DE BORDA PRETA, COM 4 PORTAS, 8 GAVETAS, 1 PRATELEIRA, GAVETAS CORREDIÇAS, PUXADORES METÁLICOS.   

1,77 x 1,17 x 060
ARMÁRIO

20904 12594

16 GAVETAS, COM PUXADORES METÁLICOS, BORDAS PRETAS, COM GAVETAS CORREDIÇAS, COM SUPORTE P/ PASTA SUSPENSA. MARCA: BRUMAR. 

MDF, BRANCO. MEDIDAS: 1,82 x 1,54 x 0,62 M.
ARMÁRIO

20905 12367

16 GAVETAS CORREDIÇAS METÁLICAS, COM PUXADORES METÁLICOS, BORDAS PRETAS, COM SUPORTE PARA PASTAS SUSPENSA. MDF BRANCO. MARCA: 

BRUMAR. MEDIDAS: 1,82 x 1,54 x 0,62 M
ARMÁRIO

20906 12367

16 GAVETAS CORREDIÇAS METÁLICAS, COM PUXADORES METÁLICOS, BORDAS PRETAS, COM SUPORTE PARA PASTAS SUSPENSA. MDF BRANCO. MARCA: 

BRUMAR. MEDIDAS: 1,82 x 1,54 x 0,62 M
ARMÁRIO

20907 12367

ARMÁRIO COM 4 PORTAS, PUXADORES METÁLICOS, COM 2 PRATELEIRAS INTERNAS. EM MDF, BRANCO, COM BORDAS PRETAS. MARCA BRUMAR. 

MEDIDAS: 2,00 x 1,54 x 0,62 METROS.
ARMÁRIO

20908 12652

EM MDF BRANCO, COM BORDAS FITA PRETA, 1 PRATELEIRA INTERNA, DUPLO, COM 12 PORTAS (6 EM CADA LADO) COM DOBRADIÇAS TIPO CANECO DE 

35 MM DE METAL, PUXADORES METÁLICOS. MEDIDAS: 3,02 x 0,84 x 0,87 M.
Betoneira

20954 14299

Betoneira 260l motor monofasico, M260,  Marca: Vencedora Maqtron, n° 168479, amarela.
Mesa de CPD *Empenhado em 2002, incorporado em 2003.

20957 2974

MESA CPD C/SUPORTE P/CPU, NF 4373
Pulverizador (Viveiro)

20958 9944

Pulverizador costal  com alavanca amarela,  Guarany SP20



Fogão a gás 6 bocas
20970 13752

Fogão a gás 6 bocas
Roçadeira

20972 10827

Roçadeira  FS 160, 1,4 kW, tanque com capacidade para 0,58 litros de combustível -gasolina, com lâmina 3 pontas, com lâmina circular standart, com 

lâmina circular especial, com carretel com fio. Marca: OLEOMAC

Nome
Incorporação Plaqueta

FREEZER
20975 11540

HORIZONTAL, C/ TAMPA, 210 LITROS. ELECTROLUX
FOGÃO

20976 11540

A GÁS, 4 BOCAS. MARCA: ATLAS
Cadeira giratória

20983 3086

Cadeira giratória, 5 patas, revestida em corvim preto, assento quadrado.
Cadeira giratória

20989 8634

Cadeira giratória, estilo diretor, 5 patas, revestida de tecido azul, com braço.
Macaco hidraúlico jacaré

20995 4979

Macaco hidráulico jacaré longo 2 toneladas, marca Bovenau.
Frigobar

21002 18806

Frigobar 80 litros Compacto Consul, branco.
Estação de musculação

21020 9556

Estação de musculação Movement, modelo: Mega II



Esteira elétrica
21021 9556

Esteira elétrica Profission. Movement Technology LX 150 Treabmill, cor preta.
Bicicleta ergométrica

21022 9556

Bicicleta ergométrica Profeission. Modelo: BM 2700
TV 29 POL GRADIENTE, NF 149.

21025 1259

Televisor 29 " Gradiente, preta, com controle. HT-M 2995
RACK COM RODIZIOS

21028 15921

Rack Dalla Costa c/ rodízios, marfim, com 4 prateleiras, porta cds.
RECEPTOR COM CONTROLE, NF 149.

21029 1259

Receptor com controle, VOLMIX Satellite Receiver 950-2150 Mhz LX - 300
DVD

21034 11025

Nome
Incorporação Plaqueta

DVD  Gradiente D-202/03 slim.
Mesa

21038 5094

Mesa tubular, tampo em granito, 0,90 x 090 m, cor branca.
Gabinete para microcomputador

21040 5519

Gabinete para microcomputador Pentium III, 416 mb memoria, hd 20gb, cd-room.
Monitor de vídeo

21041 5519

Monitor de vídeo 15', Sansung Syncmaster 550v.
Cama



21043 7565

Cama de solteira, tubular, cor preta, medindo 1,90 x 0,80 m
Cama

21044 7565

Cama de solteira, tubular, cor preta, medindo 1,90 x 0,80 m
Cama

21045 7565

Cama de solteira, tubular, cor preta, medindo 1,90 x 0,80 m
Cama

21046 7565

Cama de solteira, tubular, cor preta, medindo 1,90 x 0,80 m
Cama

21047 7565

Cama de solteira, tubular, cor preta, medindo 1,90 x 0,80 m
Cama

21048 7565

Cama de solteira, tubular, cor preta, medindo 1,90 x 0,80 m
Cama

21049 7565

Cama de solteira, tubular, cor preta, medindo 1,90 x 0,80 m
Cama

21050 7565

Cama de solteira, tubular, cor preta, medindo 1,90 x 0,80 m
Cama

21051 7565

Cama de solteira, tubular, cor preta, medindo 1,90 x 0,80 m

Nome
Incorporação Plaqueta

Cama
21052 7565



Cama de solteira, tubular, cor preta, medindo 1,90 x 0,80 m
Cama

21053 7565

Cama de solteira, tubular, cor preta, medindo 1,90 x 0,80 m
Cama

21054 7565

Cama de solteira, tubular, cor preta, medindo 1,90 x 0,80 m
Cama

21055 7565

Cama de solteira, tubular, cor preta, medindo 1,90 x 0,80 m
Cama

21056 7565

Cama de solteira, tubular, cor preta, medindo 1,90 x 0,80 m
Cama

21057 7565

Cama de solteira, tubular, cor preta, medindo 1,90 x 0,80 m
01 CONDICIONADOR AR 18000 BTUS, NF 1408

21097 2093

Aparelho de ar condicionado, quente/frio, 18000 btus, Electrolux. Cor cinza.
1 AR CONDICIONADO 30000 BTUS, NF 535

21098 7574

Ar condicionado Consul Air Master 30000 Btus.
Centrífuga

21109 2997

Centrifuga de roupa Latina, 10 kg branca quadrada modelo LACS13115
Retificador de solda

21112 4979

01 retificador de solda 850AMP trif 70KVA Eletromegm n/s: OSRR C/08-01996
Impressora

21126 15426

Impressora Laser Jet Hp 1200, cor branca.
Ar condicionado

21128 22740

01 ar condicionado 7500 BTU eletrolux.
Projetor

21131 9240



Nome
Incorporação Plaqueta

Projetor LCD Sony VPL -  2000. Cor prata.
1 GAVETEIRO MOVE C/3 GAV, NF 913

21151 10191

1 GAVETEIRO MOVE C/3 GAV, NF 913
Fragmentador de papel

21156 1174

Fragmentador de papel MEMNO Compacta CS-2000. Em metal cinza
Ar condicionado

21178 3702

AR condicionado Consul Air Master 18000 Btus
NOTEBOOK

21183 16155

Notebook Acer, Intel Inside Celeron, Travel Mate 220, 10 Gb de memória - unidade C, 10 Gb de memória - unid. D. 120 Mb de Ram, 1133 Mhz.

Banqueta
21184 17545

Banquetas em madeira, padrão mogno, estofada
Banqueta

21185 17545

Banquetas em madeira, padrão mogno, estofada
Banqueta

21186 17545

Banquetas em madeira, padrão mogno, estofada
Banqueta

21187 17545

Banquetas em madeira, padrão mogno, estofada
Banqueta

21188 17545

Banquetas em madeira, padrão mogno, estofada na cor amarela.
Banqueta

21189 17545



Banquetas em madeira, padrão mogno, estofada
Banqueta

21190 17545

Banquetas em madeira, padrão mogno, estofada
Banqueta

21191 17545

Banquetas em madeira, padrão mogno, estofada

Nome
Incorporação Plaqueta

POLTRONA FIXA EM TECIDO C/BRACO, NF 420.
21192

POLTRONA FIXA EM TECIDO C/BRACO, NF 420.
POLTRONA FIXA EM TECIDO C/BRACO, NF 420.

21193

POLTRONA FIXA EM TECIDO C/BRACO, NF 420.
Prateleira

21194 17545

Prateleira padrão mogno
Balcão

21197 17545

Balcão em madeira padrão mogno, com tampo de granito, encosto p/ pés. 1 prateleira, com porta p/ copos, com lâmpada, porta com chave.

1 POLTRONA GIRATORIA, NF 6393
21200 6416

Poltrona giratória, estofada em tecido cinza com preto, regulável, com apoio para braços, 5 patas, com rodízio.
Balcão de cozinha

21288 2743

Balcão de cozinha em MDF na cor branco, 2 portas, com 1 prateleira, 4 gavetas, com pia de inox da Duranox, 1,20x0,55x0,85 m.

01 RACK EM FORMICA, NF 147



21383 19901

Rack em fórmica branco, com bordas pretas, 1 porta, 7 prateleiras, porta cd. 0,65 x 1,20 x 0,46 m
01 APARELHO FAC-SIMILE, NF 121139

21404 10446

Aparelho de fax Panasonic KX-FT901
NO BREAK NT500 1BS PLUS INTEL, NF 139.

21408

NO BREAK NT500 1BS PLUS INTEL, NF 139.
Impressora

21411 6885

Impressora multifuncional laserjet 3052, cor prata/cinza. Série: CNBK221759
Desumidificador de papel

21415 8769

Desumidificador de papel (estufa), cor bege, marca Menno.
Balança antropométrica

21431 17644

Balança antropométrica nº 000567 ano 2003.
CONDICIONADOR DE AR

21433 298

Nome
Incorporação Plaqueta

condicionador de ar 7500 ccr-07-a consul, nf 27441.
Frigobar

21435 18806

Frigobar 80 litros Compacto Consul, branco.
Monitor de vídeo

21444 5519

Monitor de vídeo 15', Sansung Syncmaster 550v
1 TELEVISOR CCE 14", NF 2401

21447 9476



Televisor CCE, 14", cor cinza/grafite.
Televisor

21453 10631

Televisor 29 " Toshiba Lumina Line Color Stream, cor prata.
Aparelho de DVD

21455 9214

01 aparelho de DVD Napoli.
(Philips Stand By-on DVP3120K, cor prata.)
MICRO SYSTEM

21456 4829

Micro system Gradiente MS-200 Personal Mini Sisten, com duas caixas de som.
01 DVD LG 596B MP3, NF 47322

21457 5820

DVD LG DC596B  GHD HI-FI Stereo, cor prata.
1 REFRIGERADOR 231 L, NF 51118

21463 9888

Refrigerador  Consul Pratice 230 litros, branco.
1 AR CONDICIONADO 10000 BTUS, NF 1654

21464 17546

1 AR CONDICIONADO 10000 BTUS, NF 1654
Cama

21466 7565

Cama de solteiroo, tubular, cor preta, medindo 1,90x 0,80 m
Cama

21467 7565

Cama de solteiroo, tubular, cor preta, medindo 1,90x 0,80 m
Armário alto

21525 1792

Armário alto para uso no dml, suspenso, MDF branco, 4 portas, com repartições internas e ganchos para vassoura. 1,60 x 2,02 x 0,52 m



Nome
Incorporação Plaqueta

Armário alto
21527 1789

Armário alto, 6 portas, MDF branco, puxadores metálicos prata, 2,80 x 2,10 x 0,52 m
Armário vitrine

21528 2448

Armário vitrine com 2 portas com chave, laterais em chapa de aço, branco. 0,70 x 1,60 x 0,35 m (LAP)
Armário vitrine

21529 2448

Armário vitrine com 2 portas com chave, laterais em chapa de aço, branco. 0,70 x 1,60 x 0,35 m (LAP)
Armário vitrine

21530 2448

Armário vitrine com 2 portas com chave, laterais em chapa de aço, branco. 0,70 x 1,60 x 0,35 m (LAP)
Armário vitrine

21531 2448

Armário vitrine com 2 portas com chave, laterais em chapa de aço, branco. 0,70 x 1,60 x 0,35 m (LAP)
Armário vitrine

21532 2448

Armário vitrine com 2 portas com chave, laterais em chapa de aço, branco. 0,70 x 1,60 x 0,35 m (LAP)
Cadeira giratória

21533 1793

Cadeira giratória com braço, espuma injetada, estrutura metálica.
Cadeira giratória

21534 1793

Cadeira giratória com braço, espuma injetada, estrutura metálica.
Mocho giratório

21535 1803

Mocho giratório base cromada, à gás, revestido de corvim verde, com regulagem de altura.
Mesa 3 gav

21538 1793

Mesa 120 cm, com 03 gavetas com chave, estrutura metálica, perfil pvc preto.
* plaqueta colada na parte interna
Foco de luz

21539 1803

Foco de luz ginecológico com espelho, branco, 5 patas, com rodízio. Modelo FC3000. s/n: 17640
Ar condicionado

21541 1806

Ar condicionado Electrolux Split Reverso SI07R/SE07R 7000 Btus, s/n: 75102213



Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira giratória
21542 1793

Cadeira giratória com braço, espuma injetada, estrutura metálica.
Mesa 3 gav

21543 1793

Mesa 120 cm, com 03 gavetas, estrutura metálica.
Foco de luz

21544 1803

Foco de luz ginecológico com espelho, branco, 5 patas, com rodízio. Modelo FC3000. s/n: 17642
Mesa auxiliar

21546 6329

Mesa auxiliar em aço, 2 prateleiras, com rodízios.

*** plaqueta colada embaixo do tampo
Maca ginecológica

21547 4372

Maca ginecológica, sobreposto em um balcão com 3 gavetas 1 portas, revestida em fórmica.
Ar condicionado

21549 1806

Ar condicionado Electrolux Split Reverso SI07R/SE07R 7000 Btus, s/n: 75102114
Mural

21550 2933

Mural chapa de acrílico, bases inferior e superior em mdf. 2,00 x 1,15 m
* corpo em VIDRO
Mural

21551 2933

Mural chapa de acrílico, bases inferior e superior em mdf. 2,00 x 1,15 m



* corpo em VIDRO
Armário vitrine

21553 2448

Armário vitrine com 2 portas com chave, laterais em chapa de aço, branco. 0,70 x 1,60 x 0,35 m (LAP)
Cadeira giratória

21554 1793

Cadeira giratória com braço, espuma injetada, estrutura metálica.
Mocho giratório

21555 1803

Nome
Incorporação Plaqueta

Mocho giratório base cromada, à gás, revestido de corvim verde, com regulagem de altura.
Mesa auxiliar

21556 6329

Mesa auxiliar em aço, 2 prateleiras, com rodízios.

*** plaqueta colada embaixo do tampo
Maca ginecológica

21557 4372

Maca ginecológica, sobreposto em um balcão com 3 gavetas 1 portas, revestida em fórmica.
Foco de luz

21559 1803

Foco de luz ginecológico com espelho, branco, 5 patas, com rodízio. Modelo FC3000. s/n: 17641

Ar condicionado
21560 1806

Ar condicionado Electrolux Split Reverso SI07R/SE07R 7000 Btus,
Cadeira giratória

21561 1793

Cadeira giratória com braço, espuma injetada, estrutura metálica.



Cadeira giratória
21562 1793

Cadeira giratória com braço, espuma injetada, estrutura metálica.
Mesa auxiliar

21564 6329

Mesa auxiliar em aço, 2 prateleiras, com rodízios.
*** plaqueta colada embaixo do tampo
Mesa auxiliar

21565 6329

Mesa auxiliar em aço, 2 prateleiras, com rodízios.
*** plaqueta colada embaixo do tampo
Foco de luz

21566 1803

Foco de luz ginecológico com espelho, branco, 5 patas, com rodízio. Modelo FC3000.

Balcão
21567 1792

Nome
Incorporação Plaqueta

Balcão 8 gavetas, 4 portas, suspenso, tampo granito com cuba inox. 3,00 x 0,54 m
Ar condicionado

21570 1806

Ar condicionado Electrolux Split Reverso SI07R/SE07R 7000 Btus, s/n: 75101951
Maca ginecológica

21571 4372

Maca ginecológica, sobreposto em um balcão com 3 gavetas 1 portas, revestida em fórmica.
Mesa 3 gav

21572 1793

Mesa 120 cm, com 03 gavetas, estrutura metálica.
Balcão



21574 1789

Balcão com tampo em granito, cuba inox, 2 portas, 4 gavetas, suspenso.1,70 x 0,54 x 0,70 m
Maca para exame clínico

21575 1810

Divã estofado (maca) 1,90x0,50x0,80 m, revestida de corvim preto, cabeceira reclinável.
Maca para exame clínico

21576 1810

Divã estofado (maca) 1,90x0,50x0,80 m, revestida de corvim preto, cabeceira reclinável.
Ar condicionado

21577 1806

Ar condicionado Electrolux Split Reverso SI07R/SE07R 7000 Btus, s/n: 75102311
Longarina de 2 lugares

21578 1793

Bancada de 2 lugares (longarina) espuma injetada, revestida de corvim preto, estrutura metálica.
Longarina de 2 lugares

21579 1793

Bancada de 2 lugares (longarina) espuma injetada, revestida de corvim preto, estrutura metálica.
Longarina de 2 lugares

21580 1793

Bancada de 2 lugares (longarina) espuma injetada, revestida de corvim preto, estrutura metálica.
Longarina de 2 lugares

21581 1793

Bancada de 2 lugares (longarina) espuma injetada, revestida de corvim preto, estrutura metálica.
Longarina de 2 lugares

21582 1793

Bancada de 2 lugares (longarina) espuma injetada, revestida de corvim preto, estrutura metálica.

Nome
Incorporação Plaqueta

Longarina de 2 lugares
21583 1793



Bancada de 2 lugares (longarina) espuma injetada, revestida de corvim preto, estrutura metálica.
Longarina de 2 lugares

21584 1793

Bancada de 2 lugares (longarina) espuma injetada, revestida de corvim preto, estrutura metálica.
Longarina de 4 lugares

21585 1793

Bancada de 4 lugares (longarina) espuma injetada, revestida de corvim preto, estrutura metálica.
Balcão

21586 12186

Balcão para DML, aéreo, em MDF branco, 2 portas, 2 prateleiras internas. 0,80 x 1,00 x 0,32 m.
Balcão

21587 12186

Balcão para sala de estoque, suspenso, em MDF branco, 3 portas. 1,20 x 0,32 x 2,00 m
Balcão

21588 12186

Balcão suspenso para consultório odontológico, em MDF branco, tampo em granito, 1 cuba em cerâmica, 10 portas. 7,00 x 0,70 x 0,75 m

Conjunto odontológico
21593 1808

Conjunto odontológico completo, Kavo, estofado, lilás.
Conjunto odontológico

21595 10073

CONJUNTO ODONTOLÓGICO COMPLETO, FABRICADO DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO RDC 59 - AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 

ANVISA, QUE GARANTE O CUMPRIMENTO À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA QUANTO ÀS BOAS PRÁTICAS DE
FABRICAÇÃO E CONTROLE - BPF, EXIGIDAS PELAS AUTORIDADES SANITÁRIAS DO MERCOSUL. COMPOSTO POR: CADEIRA AUTOMÁTICA 04 COMANDOS, 

COM MOVIMENTOS AUTOMÁTICOS ACIONADOS POR MOTO REDUTOR ISENTO DE ÓLEO HIDRÁULICO,

ESTOFAMENTO SEM COSTURA EM PVC LAMINADO, DOIS BRAÇOS, CABECEIRA ARTICULÁVEL SISTEMA ELÉTRICO BIVOLT, 127/220, ACIONAMENTO DOS 

MOVIMENTOS NA BASE DA CADEIRA/PEDAL ACIONADOS COM O PÉ, CADEIRA INSTÁVEL SEM FIXAÇÃO

NO PISO E BASE PROTEGIDA POR DEBRUM DE BORRACHA.  REFLETOR DE LUZ POTENCIA 20.000 LUX, LIGA/DESLIGA NA BASE OU PEDAL ACIONADO COM 

O PÉ, AUSÊNCIA DE FIOS EXTERNOS APARENTES, ESTRUTURA TUBULAR SEM CANTOS FIXADO NA
ESTRUTURA DA CADEIRA, SISTEMA ELÉTRICO BIVOLT 127/220. EQUIPO KART MÓVEL COM SERINGA TRÍPLICE COM DUAS PONTAS IRRIGADAS, TERMINAL 

BORDEN COM REGULAGEM DE SPRAY NA ALTA ROTAÇÃO E MICRO MOTOR, RESERVATÓRIO DE
ÁGUA TIPO PETY JUNTO AO EQUIPO BANDEJA DE INOX PEDAL DE ACIONAMENTO PROGRESSIVO, ESTRUTURA MONTADA SOBRE QUATRO RODÍZIOS DE 

NYLON. UNIDADE DE ÁGUA COM CUBA REMOVÍVEL DE ALTO IMPACTO, RALO SEPARADOR DE
DETRITOS C/ COBERTURA DE PROTEÇÃO EM PVC, ESGUICHO DE ÁGUA EM METAL E REGISTRO REGULADOR LIGA/DESLIGA, TERMINAL SUCTOR DE 

SALIVA E SANGUE COM FILTRO SEPARADOR DE DETRITOS, ACIONAMENTO AUTOMÁTICO ACOPLADO NA



ESTRUTURA DA CADEIRA. CAIXA DE COMANDO (LIGAÇÃO) SEPARADA DA ESTRUTURA DA CADEIRA OBJETIVANDO O AUMENTO DA VIDA ÚTIL DOS SEUS 

COMPONENTES ELETRÔNICOS. MOCHO A GÁS, ANATÔMICO SEM COSTURAS NO ESTOFAMENTO,
REGULAGEM DO ASSENTO A GÁS E ENCOSTO ARTICULÁVEL RODÍZIOS DE NYLON SEM APOIO PARA OS PÉS.
Marca: Gnatus Modelo C
Ar condicionado

21599 1800

Ar condicionado Electrolux SI24R 24000 Btus, de teto. s/n: 82806456
Balança digital adulto

21601 1803

Balança digital adulto com antropômetro, Welmy modelo w 200/5, s/n: 2658
Balança digital adulto

21602 1803

Nome
Incorporação Plaqueta

Balança digital adulto com antropômetro, Welmy modelo w 200/5, s/n: 2653
Mocho giratório

21603 1803

Mocho giratório base cromada, à gás, revestido de corvim verde, com regulagem de altura.
Balcão

21604 1789

Balcão 4 portas, 8 gavetas, MDF branco, suspenso. 2,60 x 0,55 m
Mocho giratório

21605 1803

Mocho giratório base cromada, à gás, revestido de corvim verde, com regulagem de altura.
Mesa 3 gav

21606 1793

Mesa 120 cm, com 03 gavetas, estrutura metálica.
Cadeira giratória

21607 1793

Cadeira giratória com braço, espuma injetada, estrutura metálica.



Maca ginecológica
21608 4372

Maca ginecológica, sobreposto em um balcão com 3 gavetas 1 portas, revestida em fórmica.
Mesa auxiliar

21609 6329

Mesa auxiliar em aço, 2 prateleiras, com rodízios.
*** plaqueta colada embaixo do tampo
Ar condicionado

21610 1806

Ar condicionado Electrolux Split Reverso SI07R/SE07R 7000 Btus, s/n: 75102110
Foco de luz

21612 1803

Foco de luz ginecológico com espelho, branco, 5 patas, com rodízio. Modelo FC3000. s/n: 17639

Bisturi eletrônico
21615 3853

Bisturi eletrônico Wavetronic 5000, Digital Loktal - Ewke - DG / Qexx-Wv. n° série: EWKE-DG
Longarina de 3 lugares

21616 1793

Bancada de 3 lugares (longarina) espuma injetada, revestida de corvim preto, estrutura metálica.

Nome
Incorporação Plaqueta

Longarina de 3 lugares
21617 1793

Bancada de 3 lugares (longarina) espuma injetada, revestida de corvim preto, estrutura metálica.
Longarina de 3 lugares

21618 1793

Bancada de 3 lugares (longarina) espuma injetada, revestida de corvim preto, estrutura metálica.
Longarina de 3 lugares

21619 1793



Bancada de 3 lugares (longarina) espuma injetada, revestida de corvim preto, estrutura metálica.
Longarina de 3 lugares

21620 1793

Bancada de 3 lugares (longarina) espuma injetada, revestida de corvim preto, estrutura metálica.
Longarina de 3 lugares

21621 1793

Bancada de 3 lugares (longarina) espuma injetada, revestida de corvim preto, estrutura metálica.
Longarina de 3 lugares

21622 1793

Bancada de 3 lugares (longarina) espuma injetada, revestida de corvim preto, estrutura metálica.
Longarina de 3 lugares

21623 1793

Bancada de 3 lugares (longarina) espuma injetada, revestida de corvim preto, estrutura metálica.
Longarina de 3 lugares

21624 1793

Bancada de 3 lugares (longarina) espuma injetada, revestida de corvim preto, estrutura metálica.
Longarina de 3 lugares

21625 1793

Bancada de 3 lugares (longarina) espuma injetada, revestida de corvim preto, estrutura metálica.
Monitor de vídeo

21628 1794

Monitor de vídeo LCD, marca AOC, modelo: 717 vwx
Microcomputador

21629 1794

Microcomputador Intel P4 Processador Dual Core 2.2. PSB 800 Mhz, memória 160 Gb. Sata. Placa-mãe com som /vídeo/ rede 10/100, gravador DVD 

+RW, Drive 1.44, acompanha teclado e mouse óptico, gabinete K-MEX.
Cadeira giratória

21630 1793

Cadeira giratória com braço, espuma injetada, estrutura metálica.
Mocho giratório

21631 1803



Nome
Incorporação Plaqueta

Mocho giratório base cromada, à gás, revestido de corvim verde, com regulagem de altura.
Mocho giratório

21632 1803

Mocho giratório base cromada, à gás, revestido de corvim verde, com regulagem de altura.
Mesa 3 gav

21633 1793

Mesa 120 cm, com 03 gavetas, estrutura metálica.
Gaveteiro móvel

21634 12090

Gaveteiro móvel em fórmica branca com rodízios, bordas em pvc preto, com 1 gaveta para pasta Z, com 2 gavetas normais 0,40x,65x0,55cm

Armário (odonto cango consultório 1)
21636 4456

Armário em MDF branco, com 2 portas com chave
Ar condicionado

21637 1800

Ar condicionado Electrolux SI24R 24000 Btus, de teto. s/n: 82806468
Balcão

21638 12186

Balcão suspenso para consultório odontológico, em MDF branco, tampo em granito, 1 cuba em cerâmica, 10 portas. 7,00 x 0,70 x 0,75 m

Conjunto odontológico (odonto cango)
21645 1808

Conjunto odontológico completo, Kavo, estofado, lilás.
Balcão

21653 5184

Balcão 2 portas, 4 gavetas, mdp, branco, para pia de inox.
Mesa

21654 9416

Mesa em mdp, branca, 3 gavetas com chave, perfil pvc preto,
Mesa

21655 4456

Mesa em mdp, branca, 3 gavetas com chave, perfil pvc preto,
Balcão (odonto cango raio x)

21656 2743



Balcão em fórmica, 2 portas com 4 gavetas, com pia inox, puxadores brancos, com detalhes dourados 4 pés 1,20x0,82x0,52m

Armário vitrine
21658 2448

Armário vitrine com 2 portas com chave, laterais em chapa de aço, branco. 0,70 x 1,60 x 0,35 m (LAP)

Nome
Incorporação Plaqueta

Biombo (odonto cango- raio x)
21661 7360

Biombo com rodízios (4) estrutura em alumínio 0,80x1,79m
Ar condicionado

21662 1800

Ar condicionado Electrolux  SI18R 180000 Btus, s/n: 82801986, de teto.
Balcão

21663 12186

Balcão suspenso, de canto, para consultório odontológico, em MDF branco, 4 portas grandes, 1 porta média, 4 gavetas com corrediça metálica, tampo 

em granito. 3,08 x 1,75.
Conjunto odontológico

21669 10073

CONJUNTO ODONTOLÓGICO COMPLETO, FABRICADO DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO RDC 59 - AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 

ANVISA, QUE GARANTE O CUMPRIMENTO À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA QUANTO ÀS BOAS PRÁTICAS DE
FABRICAÇÃO E CONTROLE - BPF, EXIGIDAS PELAS AUTORIDADES SANITÁRIAS DO MERCOSUL. COMPOSTO POR: CADEIRA AUTOMÁTICA 04 COMANDOS, 

COM MOVIMENTOS AUTOMÁTICOS ACIONADOS POR MOTO REDUTOR ISENTO DE ÓLEO HIDRÁULICO,

ESTOFAMENTO SEM COSTURA EM PVC LAMINADO, DOIS BRAÇOS, CABECEIRA ARTICULÁVEL SISTEMA ELÉTRICO BIVOLT, 127/220, ACIONAMENTO DOS 

MOVIMENTOS NA BASE DA CADEIRA/PEDAL ACIONADOS COM O PÉ, CADEIRA INSTÁVEL SEM FIXAÇÃO

NO PISO E BASE PROTEGIDA POR DEBRUM DE BORRACHA.  REFLETOR DE LUZ POTENCIA 20.000 LUX, LIGA/DESLIGA NA BASE OU PEDAL ACIONADO COM 

O PÉ, AUSÊNCIA DE FIOS EXTERNOS APARENTES, ESTRUTURA TUBULAR SEM CANTOS FIXADO NA



ESTRUTURA DA CADEIRA, SISTEMA ELÉTRICO BIVOLT 127/220. EQUIPO KART MÓVEL COM SERINGA TRÍPLICE COM DUAS PONTAS IRRIGADAS, TERMINAL 

BORDEN COM REGULAGEM DE SPRAY NA ALTA ROTAÇÃO E MICRO MOTOR, RESERVATÓRIO DE
ÁGUA TIPO PETY JUNTO AO EQUIPO BANDEJA DE INOX PEDAL DE ACIONAMENTO PROGRESSIVO, ESTRUTURA MONTADA SOBRE QUATRO RODÍZIOS DE 

NYLON. UNIDADE DE ÁGUA COM CUBA REMOVÍVEL DE ALTO IMPACTO, RALO SEPARADOR DE
DETRITOS C/ COBERTURA DE PROTEÇÃO EM PVC, ESGUICHO DE ÁGUA EM METAL E REGISTRO REGULADOR LIGA/DESLIGA, TERMINAL SUCTOR DE 

SALIVA E SANGUE COM FILTRO SEPARADOR DE DETRITOS, ACIONAMENTO AUTOMÁTICO ACOPLADO NA
ESTRUTURA DA CADEIRA. CAIXA DE COMANDO (LIGAÇÃO) SEPARADA DA ESTRUTURA DA CADEIRA OBJETIVANDO O AUMENTO DA VIDA ÚTIL DOS SEUS 

COMPONENTES ELETRÔNICOS. MOCHO A GÁS, ANATÔMICO SEM COSTURAS NO ESTOFAMENTO,
REGULAGEM DO ASSENTO A GÁS E ENCOSTO ARTICULÁVEL RODÍZIOS DE NYLON SEM APOIO PARA OS PÉS.
Marca: Gnatus Modelo C
Ar condicionado

21671 1806

Ar condicionado Consul Split Reverso CB12A, branco. Unidade interna s/n: mj8113475
Balcão

21675 12186

Balcão suspenso, de canto, para consultório odontológico, em MDF branco, 4 portas grandes, 1 porta média, 4 gavetas com corrediça metálica, tampo 

em granito. 3,08 x 1,75
Cadeira giratória

21677 1793

Cadeira giratória com braço, espuma injetada, estrutura metálica.
Mesa para escritório

21678 4488

Mesa para escritório em mdp, branco, perfil pvc preto, 3 gavetas com chave, estrutura metálica. 1,20 m
Refrigerador (frigobar)

21679 1806

Refrigerador Consul Compacto 120 litros CRC12A (tipo frigobar), branco. s/n: ja9588694
Conjunto odontológico

21680 10073

CONJUNTO ODONTOLÓGICO COMPLETO, FABRICADO DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO RDC 59 - AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 

ANVISA, QUE GARANTE O CUMPRIMENTO À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA QUANTO ÀS BOAS PRÁTICAS DE
FABRICAÇÃO E CONTROLE - BPF, EXIGIDAS PELAS AUTORIDADES SANITÁRIAS DO MERCOSUL. COMPOSTO POR: CADEIRA AUTOMÁTICA 04 COMANDOS, 

COM MOVIMENTOS AUTOMÁTICOS ACIONADOS POR MOTO REDUTOR ISENTO DE ÓLEO HIDRÁULICO,

ESTOFAMENTO SEM COSTURA EM PVC LAMINADO, DOIS BRAÇOS, CABECEIRA ARTICULÁVEL SISTEMA ELÉTRICO BIVOLT, 127/220, ACIONAMENTO DOS 

MOVIMENTOS NA BASE DA CADEIRA/PEDAL ACIONADOS COM O PÉ, CADEIRA INSTÁVEL SEM FIXAÇÃO



Nome
Incorporação Plaqueta

NO PISO E BASE PROTEGIDA POR DEBRUM DE BORRACHA.  REFLETOR DE LUZ POTENCIA 20.000 LUX, LIGA/DESLIGA NA BASE OU PEDAL ACIONADO COM 

O PÉ, AUSÊNCIA DE FIOS EXTERNOS APARENTES, ESTRUTURA TUBULAR SEM CANTOS FIXADO NA
ESTRUTURA DA CADEIRA, SISTEMA ELÉTRICO BIVOLT 127/220. EQUIPO KART MÓVEL COM SERINGA TRÍPLICE COM DUAS PONTAS IRRIGADAS, TERMINAL 

BORDEN COM REGULAGEM DE SPRAY NA ALTA ROTAÇÃO E MICRO MOTOR, RESERVATÓRIO DE
ÁGUA TIPO PETY JUNTO AO EQUIPO BANDEJA DE INOX PEDAL DE ACIONAMENTO PROGRESSIVO, ESTRUTURA MONTADA SOBRE QUATRO RODÍZIOS DE 

NYLON. UNIDADE DE ÁGUA COM CUBA REMOVÍVEL DE ALTO IMPACTO, RALO SEPARADOR DE
DETRITOS C/ COBERTURA DE PROTEÇÃO EM PVC, ESGUICHO DE ÁGUA EM METAL E REGISTRO REGULADOR LIGA/DESLIGA, TERMINAL SUCTOR DE 

SALIVA E SANGUE COM FILTRO SEPARADOR DE DETRITOS, ACIONAMENTO AUTOMÁTICO ACOPLADO NA
ESTRUTURA DA CADEIRA. CAIXA DE COMANDO (LIGAÇÃO) SEPARADA DA ESTRUTURA DA CADEIRA OBJETIVANDO O AUMENTO DA VIDA ÚTIL DOS SEUS 

COMPONENTES ELETRÔNICOS. MOCHO A GÁS, ANATÔMICO SEM COSTURAS NO ESTOFAMENTO,
REGULAGEM DO ASSENTO A GÁS E ENCOSTO ARTICULÁVEL RODÍZIOS DE NYLON SEM APOIO PARA OS PÉS.
Marca: Gnatus Modelo C
Ar condicionado

21682 1806

Ar condicionado Consul Split Reverso CB12A, branco. Unidade interna s/n: mj81113471
Balcão fichário

21683 12186

Balcão fichário para recepção, de canto, 12 gavetas, 8 gavetões, 1 porta, 1,50 x 2,40
Cadeira giratória

21685 1793

Cadeira giratória com braço, espuma injetada, estrutura metálica.
Mesa

21687 4456

Mesa em mdp, branca, 3 gavetas com chave, perfil pvc preto.
Forno de microondas

21689 4416

Forno de microondas Panasonic modelo Perfect, 28 litros, branco, s/n: BM9CB013435
Televisor

21695 5191

Televisor a cores 20 polegadas Gradiente Tv-2021, n/s: 36T21608OA6B
Quadro escolar  (EJA)



21696 9260

Quadro escolar verde quadriculado, de 4 m.
REFRIGERADOR (Frigobar Electrolux)

21697 15784

REFRIGERADOR Electrolux RE 120 127V/60HZ BR114
Compressor de ar

21699 6913

Compressor de ar motor indução monofásico, modelo: 56 na cor amarelo co preto, Wind 140 pressure.
BEBEDOURO

21758 11814

BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 L, MARCA: AQCUA GELATA, BRANCO, DE AÇO, 2 TORNEIRAS, MODELO: PRE100
Liquidificador industrial

21772 4069

Liquidificador industrial de inox, metivisa, capacidade 4 litros.

Nome
Incorporação Plaqueta

Mural
21800 2106

02 murais com 3 placas de acrílico 600x100x8cm.
AUTOCLAVE CRISTOFOLI

21811 20131

01 autoclave 21 litros, 3 bandejas c/camara revestida em aco inoxidavel com ciclos de aquecimento automatico, nf 68.
Mesa

21828 5094

Mesa tubular, tampo em granito, 0,90 x 090 m, cor branca.
Mesa

21829 5094

Mesa tubular, tampo em granito, 0,90 x 090 m, cor branca.
Mesa

21830 5094



Mesa tubular, tampo em granito, 0,90 x 090 m, cor branca.
Mesa

21831 5094

Mesa tubular, tampo em granito, 0,90 x 090 m, cor branca.
Mesa

21832 5094

Mesa tubular, tampo em granito, 0,90 x 090 m, cor branca.
Mesa

21833 5094

Mesa tubular, tampo em granito, 0,90 x 090 m, cor branca.
Mesa

21834 5094

Mesa tubular, tampo em granito, 0,90 x 090 m, cor branca.
1 TELEVISOR 20", NF 37972

21864 4193

Televisor 20" Sansung bio vision, cor preta.
1 AR CONDICIONADO 18000 BTUS, NF 853

21865 2906

Ar condicionado consul.
Refrigerador e freezer

21868 11255

Refrigerador e freezer, em inox,  4 portas.
Gôndola

21870 8094

Nome
Incorporação Plaqueta

Gôndola para aprovisionamento, medindo 3,40 x 0,57 x 2,15 m, branca, estrutura em tubo, revestida em fórmica, 5 prateleiras, 4 colunas.

Fogão pro-gas
21872 1721



fogao pro-gas 5 bocas forno e chapa prl 510 fch, nf 39.
Forno industrial

21873 7846

Forno industrial Prógas, de metal, 1 porta de vidro, indicador de temperatura, base de metal.
Gôndola

21875 8094

Gôndola para aprovisionamento, medindo 2,00x0,90x1,90 m, branca, estrutura em tubo, revestida em fórmica, 5 prateleiras, 2 colunas.

Cilindro Industrial
21877 1630

01 cilindro elétrico completo, marca Hidro Industrial. Modelo: HB-3000 LME, em inox.
Centrífuga

21900 10843

Centrífuga Muller, cor branca.
CÂMERA FOTOGRÁFICA

21960 12565

DIGITAL. MARCA: SONY. MODELO: CYBER SHOT. PRATA. 7.2 MEGA PIXELS
Armário de aço

21961 20339

Armário de aço, cinza, EDW, 2 portas.
Armário de aço

21962 20339

Armário de aço, cinza, EDW, 2 portas.
IMPRESSORA (Urbanismo)

21963 11997

HP 3050 - FOTOCOPIADORA, FAX E SCANNER A LASER. COR: CHUMBO/GELO.
01 BOTIJAO DE CRIOGENIO, NF 000025

21965 156

BOTIJAO DE CRIOGENIO, NF 000025
01 BOTIJAO CRIOGENICO, NF 256

21967 11381

01 BOTIJAO CRIOGENICO, NF 256
Roupeiro

21968 11200

Roupeiro de aço com 20 (vinte) portas, com pitão para cadeado, medindo 1,97X1,23X0,41 cm, cada porta deve ter as seguintes medidas: 

0,30X0,35X0,41 cm, na cor cinza. Marca: EDW



Nome
Incorporação Plaqueta

Carteira escolar infantil (cjto circular)
21969 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor
Carteira escolar infantil (cjto circular)

21970 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor
Carteira escolar infantil (cjto circular)

21971 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor
Carteira escolar infantil (cjto circular)

21972 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor
Carteira escolar infantil (cjto circular)

21973 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor
Carteira escolar infantil (cjto circular)

21974 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor
Carteira escolar infantil (cjto circular)

21975 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor
Carteira escolar infantil (cjto circular)

21976 4395



Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor
Carteira escolar infantil (cjto circular)

21977 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor
Carteira escolar infantil (cjto circular)

21978 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor
Carteira escolar infantil (cjto circular)

21979 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor
Carteira escolar infantil (cjto circular)

21980 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor
Carteira escolar infantil (cjto circular)

21981 4395

Nome
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Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor
Carteira escolar infantil (cjto circular)

21982 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor
Carteira escolar infantil (cjto circular)

21983 4395



Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor
Carteira escolar infantil (cjto circular)

21984 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor
Carteira escolar infantil (cjto circular)

21985 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor
Carteira escolar infantil (cjto circular)

21986 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor
Carteira escolar infantil (cjto circular)

21987 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor
Carteira escolar infantil (cjto circular)

21988 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor
Carteira escolar infantil (cjto circular)

21989 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor
Carteira escolar infantil (cjto circular)

21990 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor
Carteira escolar infantil (cjto circular)

21991 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor
Carteira escolar infantil (cjto circular)

21992 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor
Cadeira escolar infantil (cjto circular)



21993 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Nome
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Cadeira escolar infantil (cjto circular)
21994 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
21995 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
21996 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
21997 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
21998 4395



Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira giratória
21999 955

Cadeira giratória estilo presidente, com braço, base a gás com regulagem de altura, assento revestido de espuma tecido azul marinho. Marca: Poltronas 

Paraná.
Impressora

22002 14682

Impressora HP, Modelo: HP Photosmart C4480, na cor preta, nºQ8386 - 64001, n/s: BR92QG2TP5
IMPRESSORA

22003 11557

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. MARCA BROTHER. MODELO CDP 8065 CD, COPIA, IMPRIME E ESCANEIA, LASER. COR: CINZA
Maca ginecológica

22004 20668

Maca ginecológica  estrutura tubo, branca, leito estofado em corvim bege, com gaveta e porta cochas, modelo antigo.
IMPRESSORA

22006 11819

LASER MULTIFUNCIONAL,SAMSUNG SCX-4200 MONO CINZA
LIQUIDIFICADOR

22007 11886

LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, 4 LITROS. MARCA: LUCRE. DE METAL.
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL

22008 11886

LIQUIDIFICADOR 4 LITROS, MARCA LUCRE. DE METAL.
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL

22009 11886

Nome
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LIQUIDIFICADOR 4 LITROS, MARCA LUCRE. DE METAL.



LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL
22010 11886

LIQUIDIFICADOR 4 LITROS, MARCA LUCRE. DE METAL.
IMPRESSORA

22011 11977

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, SAMSUNG, LASER SCX - 4200
BATEDEIRA

22015 12825

BATEDEIRA ARNO PLANETARIA   bpa 214
Mesa

22016 13160

120 cm, c/ 3 gavetas, estrutura metal, borda pvc
Mesa

22017 13160

120 cm, c/ 3 gavetas, estrutura metal, borda de pvc
Armário de aço

22018 13160

Armário de aço, 2 portas.
Armário de aço

22019 13160

Armário de aço, 2 portas.
Armário de aço

22020 13160

Armário de aço, 2 portas.
Armário de aço

22021 13160

Armário de aço 2 portas, 174 X 75 cm
Scanner HP

22022 13398

Scanner HP SCANJET G2710, Modelo: L2696A-301, n/s: CN89WA50CP.
Arquivo de aço

22023 13160

4 gavetas.
Arquivo de aço

22024 13160

4 gavetas.



Nome
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Arquivo de aço
22025 13160

4 gavetas.
Roupeiro de aço

22026 13160

Roupeiro de aço em aço, 20 vãos.
Roupeiro de aço

22027 13160

em aço, 20 vãos.
Monocanal

22029 13336

Conjunto de equipamento enlace 360 MHZ 10W, Sintetizado com fonte FT12 e antenas YG-736 11DBI
Microfone

22030 13408

UHF microfone sem fio TSI
Terminal de auto coleta

22031 13454

Terminal de auto coleta - TCP/IP - 100 empregados
Terminal de auto coleta

22032 13454

Terminal de auto coleta - TCP/IP - 100 empregados
Terminal de auto coleta

22033 13454

Terminal de auto coleta - TCP/IP - 100 empregados
Terminal de auto coleta

22034 13454

Terminal de auto coleta - TCP/IP - 100 empregados
Terminal de auto coleta

22035 13454

Terminal de auto coleta - TCP/IP - 100 empregados
Terminal de auto coleta



22036 13454

Terminal de auto coleta - TCP/IP - 100 empregados
Terminal de auto coleta

22037 13454

Terminal de auto coleta - TCP/IP - 100 empregados
Terminal de auto coleta

22039 13454

Nome
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Terminal de auto coleta - TCP/IP - 100 empregados
Terminal de auto coleta

22040 13454

Terminal de auto coleta - TCP/IP - 100 empregados
Terminal de auto coleta

22041 13454

Terminal de auto coleta - TCP/IP - 100 empregados
Terminal de auto coleta

22044 13454

Terminal de auto coleta - TCP/IP - 100 empregados
Terminal de auto coleta

22045 13454

Terminal de auto coleta - TCP/IP - 100 empregados
Terminal de auto coleta

22046 13454

Terminal de auto coleta - TCP/IP - 100 empregados
Roupeiro em aço

22047 13508

Roupeiro em aço, 02 portas, c/ cabideiro, cor cinza. Medidas: 1,00 x 2,12x ,50 m
Quadro Escolar

22048 13537



Quadro escolar verde, medindo 4m X 1,25m
Quadro Escolar

22049 13537

Quadro escolar verde, medindo 4m X 1,25m
Quadro Escolar

22050 13537

Quadro escolar verde, medindo 4m X 1,25m
Quadro Escolar

22051 13537

Quadro escolar verde, medindo 4m X 1,25m
Quadro Escolar

22052 13537

Quadro escolar verde, medindo 4m X 1,25m
Estante dupla de aço

22053 13666

Estante dupla de aço, p/ biblioteca c/ 10 prateleiras, 05 cada lado, reforçada c/ chapa 24. 1,98 x 0,92 x 0,58 m coluna chapa 14. Cor cinza

Nome
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Estante dupla de aço
22054 13666

Estante dupla de aço, p/ biblioteca c/ 10 prateleiras, 05 cada lado, reforçada c/ chapa 24. 1,98 x 0,92 x 0,58 m coluna chapa 14. Cor cinza

Estante dupla de aço
22055 13666

Estante dupla de aço, p/ biblioteca c/ 10 prateleiras, 05 cada lado, reforçada c/ chapa 24. 1,98 x 0,92 x 0,58 m coluna chapa 14. Cor cinza

Estante dupla de aço
22056 13666



Estante dupla de aço, p/ biblioteca c/ 10 prateleiras, 05 cada lado, reforçada c/ chapa 24. 1,98 x 0,92 x 0,58 m coluna chapa 14. Cor cinza

Estante dupla de aço
22057 13666

Estante dupla de aço, p/ biblioteca c/ 10 prateleiras, 05 cada lado, reforçada c/ chapa 24. 1,98 x 0,92 x 0,58 m coluna chapa 14. Cor cinza

Quadro escolar branco e verde
22058 13537

Quadro escolar verde com quadro branco de correr anexo. Medidas quadro verde: 4m X 1,25. Medidas do quadro branco: 2m X 1,25 m

Quadro escolar branco e verde
22059 13537

Quadro escolar verde com quadro branco de correr anexo. Medidas quadro verde: 4m X 1,25. Medidas do quadro branco: 2m X 1,25 m

Notebook
22060 13740

Notebook Acer 5920, com minimouse Satellite A-11. Intel Core 2 DUO Processador T5750. 2,0 Ghz. 3 Gb DDR2. HD 250 GB
GELADEIRA

22063 14439

GELADEIRA MARCA CONSUL WHIRPOOL. BRANCA, 280 LITROS.
APARELHO DE FAX

22064 14440

APARELHO DE FAX PANASONIC KX-TC-981 CONECTION. PRETO.
LONGARINA

22065 14476

BANCADA P/ SALA DE ESPERA C/ 4 LUGARES
LONGARINA

22066 14476

BANCADA P/ SALA DE ESPERA C/ 4 LUGARES
LONGARINA

22067 14476

BANCADA P/ SALA DE ESPERA C/ 4 LUGARES
LONGARINA

22068 14476
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BANCADA P/ SALA DE ESPERA C/ 4 LUGARES
LONGARINA

22069 14476

BANCADA P/ SALA DE ESPERA C/ 4 LUGARES
LONGARINA

22070 14476

BANCADA P/ SALA DE ESPERA C/ 4 LUGARES
LONGARINA

22071 14476

BANCADA P/ SALA DE ESPERA C/ 4 LUGARES
LONGARINA

22072 14476

BANCADA P/ SALA DE ESPERA C/ 4 LUGARES
CADEIRA

22073 14476

CADEIRA FIXA, 4 PÉS, ESPUMA INJETADA.
CADEIRA

22074 14476

CADEIRA FIXA, 4 PÉS, ESPUMA INJETADA.
CADEIRA

22075 14476

CADEIRA FIXA, 4 PÉS, ESPUMA INJETADA.
CADEIRA GIRATÓRIA

22076 14476

CADEIRA CAIXA GIRATÓRIA. PRETA.
CADEIRA GIRATÓRIA

22077 14476

CADEIRA CAIXA. GIRATÓRIA. PRETA.
LAVADORA DE ROUPAS

22080 14774

LAVADORA DE ROUPAS ELECTROLUX LTR15, LAVA 15,2 KG, 20 PROGRAMAS DE LAVAGEM
MURAL

22081 14896



C/ 3 PLACAS DE ACRÍLICO COM DIMENSÕES 600x 100 x 8.
GRUPO GERADOR DE ENERGIA

22082 14919

GRUPO GERADOR DE ENERGIA A DIESEL, POT. 20/18 KVA.

Nome
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FOGÃO
22083 14990

FOGÃO A GÁS, C/ FORNO, COR: BRANCA, MARCA: CLARICE
Armário aéreo (parte do modulado sob medida da cozinha do PA 24 hrs)

22084 14990

Armário aéreo com 3,35 m de largura, em MDF branco, 12 portas, nicho para forno, 1 prateleira horizontal.
MESA

22085 14991

MESA DOBRÁVEL, 0,90 x 0,45 M, MARCA: UNIMÓVEL. BRANCA.

ACOMPANHA 4 BANQUETAS: N° PATRIMÔNIO: 22287 A 22290.
Armário para área de serviço

22086 14991

Armário para DML, branco, em MDF, suspenso, 3 portas (2 com 0,80x0,80x,30m; 1 com 0,40x2,00x0,30m), puxadores metálicos.Suporte para vassouras 

com 4 ganchos.
Balcão (parte do modulado para sala da adm. da Farmácia da Cango)

22087 14991

Balcão em MDF, branco, 4 portas, com 1 prateleira interna, suspenso, puxadores metálicos. Medidas: 1,30 x 0,70 x 0,52 m.
TAMPO DE AÇO C/ DUAS CUBAS

22088 15001

TAMPO DE AÇO INOXIDÁVEL 304, MEDINDO 2M x 060, COM DUAS CUBAS DE 0,50M DE LARGURA x 0,40M DE PROFUNDIDADE x 0,18M DE ALTURA 

CADA UMA, COM CANTOS ARREDONDADOS NO LADO ESQUERDO, COM ESTRUTURA DE TUBO DE AÇO
CARBONO DE 0,30x0,30M, COM PINTURA EPÓXI BRANCO



Refrigerador (frigobar)
22089 1806

Refrigerador Consul Compacto 120 litros CRC12A (tipo frigobar)
Refrigerador (frigobar)

22090 1806

Refrigerador Consul Compacto 120 litros CRC12A (tipo frigobar)
Refrigerador (frigobar)

22091 1806

Refrigerador Consul Compacto 120 litros CRC12A (tipo frigobar)
Refrigerador (frigobar)

22092 1806

Refrigerador Consul Compacto 120 litros CRC12A (tipo frigobar)
Refrigerador (frigobar)

22093 1806

Refrigerador Consul Compacto 120 litros CRC12A (tipo frigobar)

Nome
Incorporação Plaqueta

Ar condicionado
22094 15016

Ar condicionado Split, com controle remoto digital, com uma unidade interna e uma unidade externa,  capacidade 24.000 BTUs, quente e frio. Electrolux

Ar condicionado
22095 15016

Ar condicionado Split, com controle remoto digital, com uma unidade interna e uma unidade externa,  capacidade 24.000 BTUs, quente e frio. Electrolux

Ar condicionado
22096 15016

Ar condicionado Split, com controle remoto digital, com uma unidade interna e uma unidade externa,  capacidade 18.000 BTUs, quente e frio. Electrolux

Ar condicionado



22097 15016

Ar condicionado Split, com controle remoto digital, com uma unidade interna e uma unidade externa,  capacidade 18.000 BTUs, quente e frio. Electrolux

CPU
22100 13890

Microcomputador s/ monitor, Intel E 7200, 2GB Mem. Kit gabinete, teclado, mouse e caixas de som
Armário

22101 15128

Armário em MDF, Branco. 8 gavetas com suporte para pasta suspensa, corrediças metálicas, puxadores metálicos. Tamanho (LAP): 0,90x1,42x050 m

Armário (parte do modulado da recepção PSF Pinheirão)
22102 15128

Armário em MDF branco, 2 portas, 4 gavetas, puxadores metálicos. Medidas: 1,20 x 0,50 x 0,78 m
Balcão (parte do modulado da recepção do PSF Jardim Floresta)

22103 15128

Balcão em MDF branco, suspenso, 2 portas, 4 gavetas, c/ suporte para teclado com corrediças metálicas, compartimento para CPU. 2,70 m de largura  e 

0,69 m de altura.
Balcão para sala de odontologia

22104 1792

Balcão para sala de odontologia, e, mdf branco, 4 gavetas, 4 portas com 1 prateleira, puxadores cinza, suspenso. 2,03 x 0,69 x 0,53 m

Balcão para sala de odontologia
22105 1792

Balcão para sala de odontologia, e, mdf branco, 4 gavetas, 4 portas com 1 prateleira, puxadores cinza, suspenso. 2,03 x 0,69 x 0,53 m

Monitor
22106 15131

Monitor LCD 17" Philips
CPU

22107 15131

Microcomputador completo, CORE 2 duo E7200, Memória 1 GB DDRII 800 Mhz HD 320 GB. Motherboard, DVDRW, teclado, mouse óptico.

Monitor (Habitação)
22108 15131



Nome
Incorporação Plaqueta

Philips, 17", LCD, n/s: FX500836052774
CPU (Habitação)

22109 15131

Microcomputador completo, CORE 2 duo E7200, Memória 1 GB DDRII 800 Mhz HD 320 GB. Motherboard, DVDRW, teclado, mouse óptico.

Monitor (CRAS Centro)
22110 15131

Philips, 17", LCD, n/s: FX500836054740.
CPU (CRAS Centro)

22111 15131

Microcomputador completo, CORE 2 duo E7200, Memória 1 GB DDRII 800 Mhz HD 320 GB. Motherboard, DVDRW, teclado, mouse óptico.

Monitor de vídeo
22112 15131

Monitor de vídeo Plhilips, LCD, 17", modelo 170CWB, n/s: FX500836051777
CPU

22113 15131

Microcomputador completo, CORE 2 duo E7200, Memória 1 GB DDRII 800 Mhz HD 320 GB. Motherboard, DVDRW, teclado, mouse óptico.

Monitor de vídeo (Habitação)
22114 15131

Monitor de vídeo Philips, 17", LCD, n/s: FX500837055552
Impressora copiadora

22116 15186

Multifuncional Toshiba, modelo: E-Studio 167
Longarina (Habitação)

22120 15427

Bancada 3 lugares, espuma injetada, estrutura metálica.
APMI
Longarina (Auditório)

22121 15427

Bancada 3 lugares, espuma injetada, estrutura metálica.
APMI



Longarina (Auditório)
22122 15427

Bancada 3 lugares, espuma injetada, estrutura metálica.
APMI
Cadeira (Auditório)

22123 15427

Cadeira fixa, 4 pés, espuma injetada.
APMI
Cadeira (APMI -> emprestada para IBGE)

22124 15427

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira fixa, 4 pés, espuma injetada.
Cadeira (Sala de Cursos)

22125 15427

Cadeira fixa, 4 pés, espuma injetada.
APMI
Cadeira (Auditório)

22126 15427

Cadeira fixa, 4 pés, espuma injetada.
APMI
Cadeira (Auditório)

22127 15427

Cadeira fixa, 4 pés, espuma injetada.
APMI
Cadeira (Centro convivência de idosos)

22128 15427

Cadeira fixa, 4 pés, espuma injetada.
Cadeira (Auditório)

22129 15427



Cadeira fixa, 4 pés, espuma injetada.
APMI
Cadeira (Auditório)

22130 15427

Cadeira fixa, 4 pés, espuma injetada.
APMI
Cadeira (Sala de Cursos)

22131 15427

Cadeira fixa, 4 pés, espuma injetada.
APMI
Cadeira (Auditório)

22132 15427

Cadeira fixa, 4 pés, espuma injetada.
APMI
Cadeira (Auditório)

22133 15427

Cadeira fixa, 4 pés, espuma injetada.
APMI
Cadeira (Auditório)

22134 15427

Cadeira fixa, 4 pés, espuma injetada.
APMI

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira (CRAS Centro)
22135 15427

Cadeira fixa, 4 pés, espuma injetada.
Cadeira (Auditório)

22136 15427

Cadeira fixa, 4 pés, espuma injetada.



APMI
Cadeira (Sala de Curso)

22137 15427

Cadeira fixa, 4 pés, espuma injetada.
APMI
Cadeira (Auditório)

22138 15427

Cadeira fixa, 4 pés, espuma injetada.
Cadeira

22139 15427

Cadeira fixa, 4 pés, espuma injetada.
APMI
Cadeira (Auditório)

22140 15427

Cadeira fixa, 4 pés, espuma injetada.
APMI
Cadeira (Auditório)

22141 15427

Cadeira fixa, 4 pés, espuma injetada.
APMI
Cadeira (Auditório)

22142 15427

Cadeira fixa, 4 pés, espuma injetada.
Cadeira (Auditório)

22143 15427

Cadeira fixa, 4 pés, espuma injetada.
APMI
Cadeira (Auditório)

22144 15427

Cadeira fixa, 4 pés, espuma injetada.
APMI
Cadeira (Sala de Cursos)

22145 15427

Cadeira fixa, 4 pés, espuma injetada.
APMI



Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira (Auditório)
22146 15427

Cadeira fixa, 4 pés, espuma injetada.
APMI
Cadeira (Sala de Cursos)

22147 15427

Cadeira fixa, 4 pés, espuma injetada.
APMI
Cadeira (Sala de Cursos)

22148 15427

Cadeira fixa, 4 pés, espuma injetada.
APMI
Cadeira (CRAS Centro)

22149 15427

Cadeira fixa, 4 pés, espuma injetada.
Cadeira (Sala de Cursos)

22150 15427

Cadeira fixa, 4 pés, espuma injetada.
APMI
Cadeira (Auditório)

22151 15427

Cadeira fixa, 4 pés, espuma injetada.
Cadeira (Sala de Cursos)

22152 15427

Cadeira fixa, 4 pés, espuma injetada.
APMI
Cadeira (CRAS Centro)

22153 15427

Cadeira fixa, 4 pés, espuma injetada.
APMI
Cadeira (Auditório)

22154 15427



Cadeira fixa, 4 pés, espuma injetada.
APMI
Cadeira (Auditório)

22155 15427

Cadeira fixa, 4 pés, espuma injetada.
APMI
Cadeira (Auditório)

22156 15427

Cadeira fixa, 4 pés, espuma injetada.

Nome
Incorporação Plaqueta

APMI
Cadeira (Auditório)

22157 15427

Cadeira fixa, 4 pés, espuma injetada.
Cadeira (Auditório)

22158 15427

Cadeira fixa, 4 pés, espuma injetada.
APMI
Cadeira (Auditório)

22159 15427

Cadeira fixa, 4 pés, espuma injetada.
APMI
Cadeira (Auditório)

22160 15427

Cadeira fixa, 4 pés, espuma injetada.
APMI
Cadeira (Auditório)

22161 15427

Cadeira fixa, 4 pés, espuma injetada.



APMI
Cadeira (Auditório)

22162 15427

Cadeira fixa, 4 pés, espuma injetada.
APMI
Cadeira (Auditório)

22163 15427

Cadeira fixa, 4 pés, espuma injetada.
APMI
Cadeira (CRAS Centro)

22164 15427

Cadeira fixa, 4 pés, espuma injetada.
APMI
Cadeira (Auditório)

22165 15427

Cadeira fixa, 4 pés, espuma injetada.
Cadeira (Auditório)

22166 15427

Cadeira fixa, 4 pés, espuma injetada.
APMI
Cadeira

22167 15427

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira fixa, 4 pés, espuma injetada.
APMI
Cadeira (Auditório)

22168 15427

Cadeira fixa, 4 pés, espuma injetada.
APMI



Cadeira (Auditório)
22169 15427

Cadeira fixa, 4 pés, espuma injetada.
APMI
Cadeira (Auditório)

22170 15427

Cadeira fixa, 4 pés, espuma injetada.
APMI
Cadeira (CRAS Centro)

22171 15427

Cadeira fixa, 4 pés, espuma injetada.
APMI
Cadeira (Auditório)

22172 15427

Cadeira fixa, 4 pés, espuma injetada.
APMI
Reservatório em aço inox

22173 15459

Reservatório em aço inox 2.000 litros
Reservatório em aço inox

22174 15459

Reservatório em aço inox 2.000 litros
Reservatório em aço inox

22175 15459

Reservatório em aço inox 2.000 litros
Reservatório em aço inox

22176 15459

Reservatório em aço inox 2.000 litros
Reservatório em aço inox

22177 15459

Reservatório em aço inox 2.000 litros
Reservatório em aço inox

22178 15459

Reservatório em aço inox 2.000 litros



Nome
Incorporação Plaqueta

Reservatório em aço inox
22179 15459

Reservatório em aço inox 2.000 litros
Reservatório em aço inox

22180 15459

Reservatório em aço inox 2.000 litros
Reservatório em aço inox

22181 15459

Reservatório em aço inox 2.000 litros
Reservatório em aço inox

22182 15460

Reservatório em aço inox 2.000 litros
Banco

22184 14149

Banco para saguão, confeccionado sob medida, em madeira de primeira.
Banco

22185 14149

Banco para saguão, confeccionado sob medida, em madeira de primeira.
Banco

22186 14149

Banco para saguão, confeccionado sob medida, em madeira de primeira.
Banco

22187 14149

Banco para saguão, confeccionado sob medida, em madeira de primeira.
Banco

22188 14149

Banco para saguão, confeccionado sob medida, em madeira de primeira.
Armário para televisor

22189 14149

Armário para TV / Vídeo, em MDF branco 18  mm
Banco

22190 14149

Banco para refeitório c/ encosto de proteção confeccionado sob medida.



Banco
22191 14149

Banco para refeitório c/ encosto de proteção confeccionado sob medida.
Banco

22192 14149

Nome
Incorporação Plaqueta

Banco para refeitório c/ encosto de proteção confeccionado sob medida.
Banco

22193 14149

Banco para refeitório c/ encosto de proteção confeccionado sob medida.
Banco

22194 14149

Banco para refeitório c/ encosto de proteção confeccionado sob medida.
Banco

22195 14149

Banco para refeitório c/ encosto de proteção confeccionado sob medida.
Banco

22196 14149

Banco para refeitório c/ encosto de proteção confeccionado sob medida.
Banco

22197 14149

Banco para refeitório c/ encosto de proteção confeccionado sob medida.
Banco

22198 14149

Banco para refeitório c/ encosto de proteção confeccionado sob medida.
Banco

22199 14149

Banco para refeitório c/ encosto de proteção confeccionado sob medida.
Refrigerador



22201 14155

Refrigerador Marca: Electrolux, 380 litros RDE38
Balcão

22202 14149

Balcão em MDF, branco.
Cadeira escolar adulto

22203 2111

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/08, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. 75 cm a partir do assento.

Cadeira escolar adulto
22204 2111

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/08, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. 75 cm a partir do assento.

Cadeira escolar adulto
22205 2111

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/08, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. 75 cm a partir do assento.

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira escolar adulto
22206 2111

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/08, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. 75 cm a partir do assento.

Cadeira escolar adulto
22207 2111

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/08, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. 75 cm a partir do assento.

Cadeira escolar adulto
22208 2111



Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/08, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. 75 cm a partir do assento.

Cadeira escolar adulto
22209 2111

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/08, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. 75 cm a partir do assento.

Cadeira escolar adulto
22210 2111

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/08, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. 75 cm a partir do assento.

Cadeira escolar adulto
22211 2111

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/08, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. 75 cm a partir do assento.

Cadeira escolar adulto
22212 2111

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/08, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. 75 cm a partir do assento.

Cadeira escolar adulto
22213 2111

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/08, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. 75 cm a partir do assento.

Cadeira escolar adulto
22214 2111

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/08, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. 75 cm a partir do assento.

Cadeira escolar adulto
22215 2111

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/08, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. 75 cm a partir do assento.

Cadeira escolar adulto
22216 2111

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/08, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. 75 cm a partir do assento.

Cadeira escolar adulto
22217 2111

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/08, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. 75 cm a partir do assento.

Cadeira escolar adulto



22218 2111

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/08, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. 75 cm a partir do assento.

Cadeira escolar adulto
22219 2111

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/08, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. 75 cm a partir do assento.

Cadeira escolar adulto
22220 2111

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/08, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. 75 cm a partir do assento.

Cadeira escolar adulto
22221 2111

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/08, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. 75 cm a partir do assento.

Cadeira escolar adulto
22222 2111

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/08, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. 75 cm a partir do assento.

Cadeira escolar adulto
22223 2111

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/08, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. 75 cm a partir do assento.

Cadeira escolar adulto
22224 2111

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/08, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. 75 cm a partir do assento.

Cadeira escolar adulto



22225 2111

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/08, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. 75 cm a partir do assento.

Cadeira escolar adulto
22226 2111

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/08, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. 75 cm a partir do assento.

Cadeira escolar adulto
22227 2111

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/08, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. 75 cm a partir do assento.

Cadeira escolar adulto
22228 2111

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/08, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. 75 cm a partir do assento.

Cadeira escolar adulto
22229 2111

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/08, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. 75 cm a partir do assento.

Cadeira escolar adulto
22230 2111

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/08, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. 75 cm a partir do assento.

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira escolar adulto
22231 2111

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/08, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. 75 cm a partir do assento.

Cadeira escolar adulto



22232 2111

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/08, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. 75 cm a partir do assento.

Carteira escolar adulto
22233 2111

Carteira escolar adulto, estrutura metálica em tubo 7/8, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. Medidas: tampo 60 x 40 cm largura;  74 cm de 

altura a partir do tampo.
Carteira escolar adulto

22234 2111

Carteira escolar adulto, estrutura metálica em tubo 7/8, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. Medidas: tampo 60 x 40 cm largura;  74 cm de 

altura a partir do tampo.
Carteira escolar adulto

22235 2111

Carteira escolar adulto, estrutura metálica em tubo 7/8, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. Medidas: tampo 60 x 40 cm largura;  74 cm de 

altura a partir do tampo.
Carteira escolar adulto

22236 2111

Carteira escolar adulto, estrutura metálica em tubo 7/8, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. Medidas: tampo 60 x 40 cm largura;  74 cm de 

altura a partir do tampo.
Carteira escolar adulto

22237 2111

Carteira escolar adulto, estrutura metálica em tubo 7/8, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. Medidas: tampo 60 x 40 cm largura;  74 cm de 

altura a partir do tampo.
Carteira escolar adulto

22238 2111

Carteira escolar adulto, estrutura metálica em tubo 7/8, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. Medidas: tampo 60 x 40 cm largura;  74 cm de 

altura a partir do tampo.
Carteira escolar adulto

22239 2111

Carteira escolar adulto, estrutura metálica em tubo 7/8, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. Medidas: tampo 60 x 40 cm largura;  74 cm de 

altura a partir do tampo.
Carteira escolar adulto

22240 2111

Carteira escolar adulto, estrutura metálica em tubo 7/8, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. Medidas: tampo 60 x 40 cm largura;  74 cm de 

altura a partir do tampo.
Carteira escolar adulto

22241 2111

Carteira escolar adulto, estrutura metálica em tubo 7/8, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. Medidas: tampo 60 x 40 cm largura;  74 cm de 

altura a partir do tampo.



Carteira escolar adulto
22242 2111

Carteira escolar adulto, estrutura metálica em tubo 7/8, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. Medidas: tampo 60 x 40 cm largura;  74 cm de 

altura a partir do tampo.
Carteira escolar adulto

22243 2111

Nome
Incorporação Plaqueta

Carteira escolar adulto, estrutura metálica em tubo 7/8, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. Medidas: tampo 60 x 40 cm largura;  74 cm de 

altura a partir do tampo.
Carteira escolar adulto

22244 2111

Carteira escolar adulto, estrutura metálica em tubo 7/8, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. Medidas: tampo 60 x 40 cm largura;  74 cm de 

altura a partir do tampo.
Carteira escolar adulto

22245 2111

Carteira escolar adulto, estrutura metálica em tubo 7/8, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. Medidas: tampo 60 x 40 cm largura;  74 cm de 

altura a partir do tampo.
Carteira escolar adulto

22246 2111

Carteira escolar adulto, estrutura metálica em tubo 7/8, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. Medidas: tampo 60 x 40 cm largura;  74 cm de 

altura a partir do tampo.
Carteira escolar adulto

22247 2111

Carteira escolar adulto, estrutura metálica em tubo 7/8, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. Medidas: tampo 60 x 40 cm largura;  74 cm de 

altura a partir do tampo.
Carteira escolar adulto

22248 2111

Carteira escolar adulto, estrutura metálica em tubo 7/8, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. Medidas: tampo 60 x 40 cm largura;  74 cm de 

altura a partir do tampo.



Carteira escolar adulto
22249 2111

Carteira escolar adulto, estrutura metálica em tubo 7/8, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. Medidas: tampo 60 x 40 cm largura;  74 cm de 

altura a partir do tampo.
Carteira escolar adulto

22250 2111

Carteira escolar adulto, estrutura metálica em tubo 7/8, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. Medidas: tampo 60 x 40 cm largura;  74 cm de 

altura a partir do tampo.
Carteira escolar adulto

22251 2111

Carteira escolar adulto, estrutura metálica em tubo 7/8, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. Medidas: tampo 60 x 40 cm largura;  74 cm de 

altura a partir do tampo.
Carteira escolar adulto

22252 2111

Carteira escolar adulto, estrutura metálica em tubo 7/8, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. Medidas: tampo 60 x 40 cm largura;  74 cm de 

altura a partir do tampo.
Carteira escolar adulto

22253 2111

Carteira escolar adulto, estrutura metálica em tubo 7/8, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. Medidas: tampo 60 x 40 cm largura;  74 cm de 

altura a partir do tampo.
Carteira escolar adulto

22254 2111

Carteira escolar adulto, estrutura metálica em tubo 7/8, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. Medidas: tampo 60 x 40 cm largura;  74 cm de 

altura a partir do tampo.
Carteira escolar adulto

22255 2111

Carteira escolar adulto, estrutura metálica em tubo 7/8, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. Medidas: tampo 60 x 40 cm largura;  74 cm de 

altura a partir do tampo.

Nome
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Carteira escolar adulto
22256 2111

Carteira escolar adulto, estrutura metálica em tubo 7/8, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. Medidas: tampo 60 x 40 cm largura;  74 cm de 

altura a partir do tampo.
Carteira escolar adulto

22257 2111

Carteira escolar adulto, estrutura metálica em tubo 7/8, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. Medidas: tampo 60 x 40 cm largura;  74 cm de 

altura a partir do tampo.
Carteira escolar adulto

22258 2111

Carteira escolar adulto, estrutura metálica em tubo 7/8, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. Medidas: tampo 60 x 40 cm largura;  74 cm de 

altura a partir do tampo.
Carteira escolar adulto

22259 2111

Carteira escolar adulto, estrutura metálica em tubo 7/8, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. Medidas: tampo 60 x 40 cm largura;  74 cm de 

altura a partir do tampo.
Carteira escolar adulto

22260 2111

Carteira escolar adulto, estrutura metálica em tubo 7/8, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. Medidas: tampo 60 x 40 cm largura;  74 cm de 

altura a partir do tampo.
Carteira escolar adulto

22261 2111

Carteira escolar adulto, estrutura metálica em tubo 7/8, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. Medidas: tampo 60 x 40 cm largura;  74 cm de 

altura a partir do tampo.
Carteira escolar adulto

22262 2111

Carteira escolar adulto, estrutura metálica em tubo 7/8, madeira compensada em fórmica lisa, cor bege. Medidas: tampo 60 x 40 cm largura;  74 cm de 

altura a partir do tampo.
Quadro escolar

22263 1873

Quadro escolar verde quadriculado com quadro branco quadriculado de correr anexo, moldura de madeira ao redor e suporte para apagador, giz e 

pincel. 2,00 x 1,25 m (quadro branco) e 4,00 x 1,25 (quadro verde)
Quadro escolar

22264 1873

Quadro escolar verde quadriculado com quadro branco quadriculado de correr anexo, moldura de madeira ao redor e suporte para apagador, giz e 

pincel. 2,00 x 1,25 m (quadro branco) e 4,00 x 1,25 (quadro verde)
Quadro escolar

22265 1873



Quadro escolar verde quadriculado com quadro branco quadriculado de correr anexo, moldura de madeira ao redor e suporte para apagador, giz e 

pincel. 2,00 x 1,25 m (quadro branco) e 4,00 x 1,25 (quadro verde)
Quadro escolar

22266 1873

Quadro escolar verde quadriculado com quadro branco quadriculado de correr anexo, moldura de madeira ao redor e suporte para apagador, giz e 

pincel. 2,00 x 1,25 m (quadro branco) e 4,00 x 1,25 (quadro verde)
Quadro escolar

22267 1873

Quadro escolar verde quadriculado com quadro branco quadriculado de correr anexo, moldura de madeira ao redor e suporte para apagador, giz e 

pincel. 2,00 x 1,25 m (quadro branco) e 4,00 x 1,25 (quadro verde)
Quadro escolar

22268 1873

Nome
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Quadro escolar verde quadriculado com quadro branco quadriculado de correr anexo, moldura de madeira ao redor e suporte para apagador, giz e 

pincel. 2,00 x 1,25 m (quadro branco) e 4,00 x 1,25 (quadro verde)
Quadro escolar

22269 1873

Quadro escolar verde quadriculado com quadro branco quadriculado de correr anexo, moldura de madeira ao redor e suporte para apagador, giz e 

pincel. 2,00 x 1,25 m (quadro branco) e 4,00 x 1,25 (quadro verde)
Quadro escolar

22270 1873

Quadro escolar verde quadriculado com quadro branco quadriculado de correr anexo, moldura de madeira ao redor e suporte para apagador, giz e 

pincel. 2,00 x 1,25 m (quadro branco) e 4,00 x 1,25 (quadro verde)
Quadro escolar

22271 1873

Quadro escolar verde quadriculado com quadro branco quadriculado de correr anexo, moldura de madeira ao redor e suporte para apagador, giz e 

pincel. 2,00 x 1,25 m (quadro branco) e 4,00 x 1,25 (quadro verde)
Mesa cpd

22272 3590



Mesa cpd 90 cm, teclado retrátil. Marca: Atos
Mesa cpd

22273 3590

Mesa cpd 90 cm, teclado retrátil. Marca: Atos.
Impressora

22274 3533

Impressora Jato de tinta HP Officejet J3680 CB071A.
Câmera digital (creas)

22275 3531

Câmera digital Sony DSC - S750 7,2 Silver, com bateria, cartão de memória Pro Duo 1Gb Sony. n° 1008453.
Balcão (parte do modulado da sala de medicamentos controlados da Farm Cango)

22277 15463

Balcão em MDF branco, vazado, 1 repartição. Medidas: 2,00 x 0,95 x 0,52 m
Armário (parte do modulado da sala de medicamentos controlados da Farm Cango)

22278 15463

Armário em MDF branco, 5 portas, com chave,  puxadores de metal, 4 prateleiras. Medidas: 2,18 x 2,18 x 0,50 m
Armário (parte do modulado da sala de medicamentos controlados da Farm Cango)

22279 15463

Armário em MDF branco, 4 portas com  chave, puxadores de metal, 4 prateleiras internas. Medidas: 1,80 x 2,62 x 0,50 m
Armário

22280 15463

Armário em MDF branco, puxadores metálicos, 6 portas com chave, sendo 1 prateleiro e 1 cabideiro cada. Medidas: 2,62 x 2,60 x 0,55 m

Armário (parte do modulado da cozinha da Farmácia da Cango)
22284 15128

Armário aéreo, em MDF branco, 5 portas. Medidas: 2,10 x 0,79 x 0,30 m.

Nome
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Balcão (parte do modulado da cozinha da Farmácia da Cango)
22285 15128



Balcão suspenso para botijão de gás. Em MDF branco. 1 porta. Medidas: 0,70 x 0,50 x 0,52 m.
Balcão com pia (parte do modulado da cozinha da Farm. Cango)

22286 15128

Balcão em MDF branco, suspenso, 2 portas, 4 gavetas, com pia de inox 1 cuba. Medidas: 1,00 x 0,70 x 0,52 m.
Armário (parte do modulado da recepção do PSF Jardim Floresta)

22291 15128

Armário em MDF branco, 8 gavetas, 1 porta, com pés metálicos quadrados. Medidas: 1,36 x 1,47 x 0,52 m
Armário (parte do modulado da recepção do PSF Jardim Floresta)

22292 15128

Armário em MDF branco, 8 gavetas com suporte para pasta suspensa, puxadores metálicos. Medidas: 0,95 x 1,47 x 0,52 m
Armário (parte do modulado da recepção do PSF Jardim Floresta)

22293 15128

Armário em MDF branco, 8 gavetas, 1 porta, com pés metálicos quadrados. Medidas:  1,36 x 1,47 x 0,52 m
Armário (parte do modulado sob medida da cozinha do PA 24 hrs)

22294 14990

Armário baixo, suspenso, branco, em MDF, 2 portas, 1 prateleira. Medidas: 0,60 x 0,70 x 0,50 m
Balcão com pia (parte do modulado sob medida da cozinha do PA 24 hrs)

22295 14990

Balcão suspenso, em MDF, branco, com canto, 3 portas, 4 gavetas. Medindo 1,96 x 0,70 x 0,54m., com pia de inox.
Armário (parte do modulado sob medida da cozinha do PA 24 hrs)

22296 14990

Armário suspenso, branco, em MDF, 2 portas, 5 prateleiras internas, puxadores metálicos. Medidas: 0,80x 2,00 x 0,50 m.
Balcão (parte do modulado da recepção PSF Pinheirão)

22297 15128

Balcão em MDF branco, 4 gavetas, 1 compartimento para CPU, 1 tampo de canto (1,90 x 1,96m). Medidas: 0,52 m (profundidade das gavetas); 1,02 m 

(canto); 0,70 (altura).
Armário (parte do modulado da recepção PSF Pinheirão)

22298 15128

Armário em MDF, branco, puxadores metálicos, 16 gavetas, c/ pés metálicos quadrados. Medidas: 1,86 x 1,47 x 0,52 m
Armário (parte do modulado da recepção PSF Pinheirão)

22299 15128

Armário em MDF, branco, 8 gavetas c/ suporte para pasta suspensa, 1 porta (com 3 prateleiras internas), c/ pés metálicos quadrados. Medidas: 1,45 x 

1,47 x 0,52 m.
Mesa (parte do modulado da recepção do PSF Pinheirão)

22300 15128

Mesa em MDF, branca, c/ 1 perna sem regulagem cromada apoiando o tampo. Medidas: 1,30 x 0,58 x 0,52 m
Notebook

22371
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Notebook Itautec N8320; Processador Intel Celeron 2.12 Ghz; Memória RAM - 1 GB; HD - 160 GB.
Monitor de vídeo

22373 1353

Monitor de vídeo AOC 19" modelo: TFT19W80PS s/n: g1085ha218906
Microcomputador

22374 1353

Microcomputador todo preto, processador 2.66 Ghz, memória 2 Gb, DDR 800, dísco rígido 250 GB Sata II, placa mãe Asus, placa de rede 10/100 Mbps, 

placa Wirelles 108 mbps, drive de disquete 1.44, gravador de DVD.
Longarina 3 lugares (Agendamento)

22375 4488

Longarina 3 lugares, estrutura metálica, assento e encosto em corvim preto.
Longarina 3 lugares (Agendamento)

22376 4488

Longarina 3 lugares, estrutura metálica, assento e encosto em corvim preto.
Longarina de 2 lugares

22377 1793

Bancada de 2 lugares (longarina) espuma injetada, revestida de corvim preto, estrutura metálica.
Longarina de 2 lugares

22378 1793

Bancada de 2 lugares (longarina) espuma injetada, revestida de corvim preto, estrutura metálica.
Longarina de 4 lugares

22379 1793

Bancada de 4 lugares (longarina) espuma injetada, revestida de corvim preto, estrutura metálica.
Longarina de 4 lugares

22380 1793

Bancada de 4 lugares (longarina) espuma injetada, revestida de corvim preto, estrutura metálica.
Longarina de 4 lugares

22381 1793

Bancada de 4 lugares (longarina) espuma injetada, revestida de corvim preto, estrutura metálica.



Longarina
22382 9416

Longarina 3 lugares, corvim preto, estrutura metálica.
Ar condicionado

22383 2741

Ar condicionado tipo split Electrolux  18000 btus, frio/quente.
Refrigerador

22384 10628

Refrigerador ELECTROLUX Duplex 410 litros DC41. BRANCO

Nome
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* uso na secretaria
REFRIGERADOR (Frigobar Electrolux)

22385 15784

REFRIGERADOR  ELECTROLUX RE 120 127V/60HZ BR114
Quadro escolar (Auditório)

22390 9260

Quadro escolar branco quadriculado, em fórmica, 4,00 x 1,25 m
Cadeira fixa

22393 4488

Cadeira fixa 4 pés, estofada espuma injetada 40 mm, anatômica, revestida em corino preto.
Cadeira giratória

22398 4488

Cadeira giratória estofada com espuma injetada 40 mm, anatômica, com braço para digitador, com base a gás, e revestimento em corvim preto.

Armário de aço
22399 6323

Armário de aço 2 portas, com chave. 0,76 x 1,75 x 0,34 m



(em 21/07/2009: porta com cadeado)
Balcão suspenso

22401 14149

Balcão suspenso branco, em MDF, 5 portas, 4 gavetas, c/ pia 2 cubas inox.

* a pia ja era do Ginásio Arrudão.
Balcão suspenso

22402

Balcão suspenso 6 portas, em MDF, branco, c/ tampo. 272 x 70 x 62 cm
Balcão aéreo

22403 14149

Balcão aéreo 6 portas, em MDF, branco, puxadores de metal. 272 x 70 x 37 cm

Nome
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Fogão industrial
22404 864

Fogão Industrial 6 bocas com forno esmaltado bege 1,13x0,88x0,64cm, semi novo.
Geladeira

22405 842

01 geladeira Climax 280 litros, cor: marrom claro. Medidas: 0,63 x 1,50 x 0,56 m

Máquina de lavar roupa
22433 2774

Máquina de lavar roupa Tanquinho Muller.



Trator aparador de grama
22435 1654

Trator aparador de grama Kawashima, a diesel, modelo ZT15, com enxada rotativa, potência 8,0 Kw  e 10,5 Kw peso 509 kg.
Mesa para professor

22501 2742

Mesa para professor estrutura metálica tubo 20/40, tampo em madeira compensada revestida de fórmica lisa brilhante colorida, perfil pvc preto. 1,00 x 

0,.60 m
Mesa para professor

22502 2742

Mesa para professor estrutura metálica tubo 20/40, tampo em madeira compensada revestida de fórmica lisa brilhante colorida, perfil pvc preto. 1,00 x 

0,.60 m
Mesa para professor

22503 2742

Mesa para professor estrutura metálica tubo 20/40, tampo em madeira compensada revestida de fórmica lisa brilhante colorida, perfil pvc preto. 1,00 x 

0,.60 m
Mesa para professor

22504 2742

Mesa para professor estrutura metálica tubo 20/40, tampo em madeira compensada revestida de fórmica lisa brilhante colorida, perfil pvc preto. 1,00 x 

0,.60 m
Mesa para professor

22505 2742

Mesa para professor estrutura metálica tubo 20/40, tampo em madeira compensada revestida de fórmica lisa brilhante colorida, perfil pvc preto. 1,00 x 

0,.60 m
Mesa para professor

22506 2742

Mesa para professor estrutura metálica tubo 20/40, tampo em madeira compensada revestida de fórmica lisa brilhante colorida, perfil pvc preto. 1,00 x 

0,.60 m
Mesa para professor

22507 2742

Mesa para professor estrutura metálica tubo 20/40, tampo em madeira compensada revestida de fórmica lisa brilhante colorida, perfil pvc preto. 1,00 x 

0,.60 m
Mesa para professor

22508 2742

Mesa para professor estrutura metálica tubo 20/40, tampo em madeira compensada revestida de fórmica lisa brilhante colorida, perfil pvc preto. 1,00 x 

0,.60 m
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Mesa para professor
22509 2742

Mesa para professor estrutura metálica tubo 20/40, tampo em madeira compensada revestida de fórmica lisa brilhante colorida, perfil pvc preto. 1,00 x 

0,.60 m
Mesa para professor

22510 2742

Mesa para professor estrutura metálica tubo 20/40, tampo em madeira compensada revestida de fórmica lisa brilhante colorida, perfil pvc preto. 1,00 x 

0,.60 m
Mesa para professor

22511 2742

Mesa para professor estrutura metálica tubo 20/40, tampo em madeira compensada revestida de fórmica lisa brilhante colorida, perfil pvc preto. 1,00 x 

0,.60 m
Mesa para professor

22512 2742

Mesa para professor estrutura metálica tubo 20/40, tampo em madeira compensada revestida de fórmica lisa brilhante colorida, perfil pvc preto. 1,00 x 

0,.60 m
Mesa para professor

22513 2742

Mesa para professor estrutura metálica tubo 20/40, tampo em madeira compensada revestida de fórmica lisa brilhante colorida, perfil pvc preto. 1,00 x 

0,.60 m
Mesa para professor

22514 2742

Mesa para professor estrutura metálica tubo 20/40, tampo em madeira compensada revestida de fórmica lisa brilhante colorida, perfil pvc preto. 1,00 x 

0,.60 m
Mesa para professor

22515 2742

Mesa para professor estrutura metálica tubo 20/40, tampo em madeira compensada revestida de fórmica lisa brilhante colorida, perfil pvc preto. 1,00 x 

0,.60 m
Mesa para professor

22516 2742

Mesa para professor estrutura metálica tubo 20/40, tampo em madeira compensada revestida de fórmica lisa brilhante colorida, perfil pvc preto. 1,00 x 

0,.60 m



Mesa para professor
22517 2742

Mesa para professor estrutura metálica tubo 20/40, tampo em madeira compensada revestida de fórmica lisa brilhante colorida, perfil pvc preto. 1,00 x 

0,.60 m
Mesa para professor

22518 2742

Mesa para professor estrutura metálica tubo 20/40, tampo em madeira compensada revestida de fórmica lisa brilhante colorida, perfil pvc preto. 1,00 x 

0,.60 m
Mesa para professor

22519 2742

Mesa para professor estrutura metálica tubo 20/40, tampo em madeira compensada revestida de fórmica lisa brilhante colorida, perfil pvc preto. 1,00 x 

0,.60 m
Mesa para professor

22520 2742

Mesa para professor estrutura metálica tubo 20/40, tampo em madeira compensada revestida de fórmica lisa brilhante colorida, perfil pvc preto. 1,00 x 

0,.60 m
Mesa para professor

22521 2742

Nome
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Mesa para professor estrutura metálica tubo 20/40, tampo em madeira compensada revestida de fórmica lisa brilhante colorida, perfil pvc preto. 1,00 x 

0,.60 m
Mesa para professor

22522 2742

Mesa para professor estrutura metálica tubo 20/40, tampo em madeira compensada revestida de fórmica lisa brilhante colorida, perfil pvc preto. 1,00 x 

0,.60 m
Mesa para professor

22523 2742

Mesa para professor estrutura metálica tubo 20/40, tampo em madeira compensada revestida de fórmica lisa brilhante colorida, perfil pvc preto. 1,00 x 

0,.60 m



Mesa para professor
22524 2742

Mesa para professor estrutura metálica tubo 20/40, tampo em madeira compensada revestida de fórmica lisa brilhante colorida, perfil pvc preto. 1,00 x 

0,.60 m
Mesa para professor

22525 2742

Mesa para professor estrutura metálica tubo 20/40, tampo em madeira compensada revestida de fórmica lisa brilhante colorida, perfil pvc preto. 1,00 x 

0,.60 m
Mesa para professor

22526 2742

Mesa para professor estrutura metálica tubo 20/40, tampo em madeira compensada revestida de fórmica lisa brilhante colorida, perfil pvc preto. 1,00 x 

0,.60 m
Mesa para professor

22527 2742

Mesa para professor estrutura metálica tubo 20/40, tampo em madeira compensada revestida de fórmica lisa brilhante colorida, perfil pvc preto. 1,00 x 

0,.60 m
Mesa para professor

22528 2742

Mesa para professor estrutura metálica tubo 20/40, tampo em madeira compensada revestida de fórmica lisa brilhante colorida, perfil pvc preto. 1,00 x 

0,.60 m
Mesa para professor

22529 2742

Mesa para professor estrutura metálica tubo 20/40, tampo em madeira compensada revestida de fórmica lisa brilhante colorida, perfil pvc preto. 1,00 x 

0,.60 m
Mesa para professor

22530 2742

Mesa para professor estrutura metálica tubo 20/40, tampo em madeira compensada revestida de fórmica lisa brilhante colorida, perfil pvc preto. 1,00 x 

0,.60 m
Cadeira escolar para professor

22531 2742

Cadeira escolar para professor estrutura metálica tubo 7/8, assento e encosto em madeira compensada de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante 

colorida,  com acabamento em verniz.
Cadeira escolar para professor

22532 2742

Cadeira escolar para professor estrutura metálica tubo 7/8, assento e encosto em madeira compensada de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante 

colorida,  com acabamento em verniz.
Cadeira escolar para professor

22533 2742



Cadeira escolar para professor estrutura metálica tubo 7/8, assento e encosto em madeira compensada de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante 

colorida,  com acabamento em verniz.
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Cadeira escolar para professor
22534 2742

Cadeira escolar para professor estrutura metálica tubo 7/8, assento e encosto em madeira compensada de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante 

colorida,  com acabamento em verniz.
Cadeira escolar para professor

22535 2742

Cadeira escolar para professor estrutura metálica tubo 7/8, assento e encosto em madeira compensada de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante 

colorida,  com acabamento em verniz.
Cadeira escolar para professor

22536 2742

Cadeira escolar para professor estrutura metálica tubo 7/8, assento e encosto em madeira compensada de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante 

colorida,  com acabamento em verniz.
Cadeira escolar para professor

22537 2742

Cadeira escolar para professor estrutura metálica tubo 7/8, assento e encosto em madeira compensada de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante 

colorida,  com acabamento em verniz.
Cadeira escolar para professor

22538 2742

Cadeira escolar para professor estrutura metálica tubo 7/8, assento e encosto em madeira compensada de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante 

colorida,  com acabamento em verniz.
Cadeira escolar para professor

22539 2742

Cadeira escolar para professor estrutura metálica tubo 7/8, assento e encosto em madeira compensada de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante 

colorida,  com acabamento em verniz.
Cadeira escolar para professor

22540 2742



Cadeira escolar para professor estrutura metálica tubo 7/8, assento e encosto em madeira compensada de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante 

colorida,  com acabamento em verniz.
Cadeira escolar para professor

22541 2742

Cadeira escolar para professor estrutura metálica tubo 7/8, assento e encosto em madeira compensada de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante 

colorida,  com acabamento em verniz.
Cadeira escolar para professor

22542 2742

Cadeira escolar para professor estrutura metálica tubo 7/8, assento e encosto em madeira compensada de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante 

colorida,  com acabamento em verniz.
Cadeira escolar para professor

22543 2742

Cadeira escolar para professor estrutura metálica tubo 7/8, assento e encosto em madeira compensada de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante 

colorida,  com acabamento em verniz.
Cadeira escolar para professor

22544 2742

Cadeira escolar para professor estrutura metálica tubo 7/8, assento e encosto em madeira compensada de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante 

colorida,  com acabamento em verniz.
Cadeira escolar para professor

22545 2742

Cadeira escolar para professor estrutura metálica tubo 7/8, assento e encosto em madeira compensada de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante 

colorida,  com acabamento em verniz.
Cadeira escolar para professor

22546 2742

Nome
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Cadeira escolar para professor estrutura metálica tubo 7/8, assento e encosto em madeira compensada de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante 

colorida,  com acabamento em verniz.
Cadeira escolar para professor

22547 2742



Cadeira escolar para professor estrutura metálica tubo 7/8, assento e encosto em madeira compensada de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante 

colorida,  com acabamento em verniz.
Cadeira escolar para professor

22548 2742

Cadeira escolar para professor estrutura metálica tubo 7/8, assento e encosto em madeira compensada de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante 

colorida,  com acabamento em verniz.
Cadeira escolar para professor

22549 2742

Cadeira escolar para professor estrutura metálica tubo 7/8, assento e encosto em madeira compensada de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante 

colorida,  com acabamento em verniz.
Cadeira escolar para professor

22550 2742

Cadeira escolar para professor estrutura metálica tubo 7/8, assento e encosto em madeira compensada de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante 

colorida,  com acabamento em verniz.
Cadeira escolar para professor

22551 2742

Cadeira escolar para professor estrutura metálica tubo 7/8, assento e encosto em madeira compensada de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante 

colorida,  com acabamento em verniz.
Cadeira escolar para professor

22552 2742

Cadeira escolar para professor estrutura metálica tubo 7/8, assento e encosto em madeira compensada de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante 

colorida,  com acabamento em verniz.
Cadeira escolar para professor

22553 2742

Cadeira escolar para professor estrutura metálica tubo 7/8, assento e encosto em madeira compensada de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante 

colorida,  com acabamento em verniz.
Cadeira escolar para professor

22554 2742

Cadeira escolar para professor estrutura metálica tubo 7/8, assento e encosto em madeira compensada de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante 

colorida,  com acabamento em verniz.
Cadeira escolar para professor

22555 2742

Cadeira escolar para professor estrutura metálica tubo 7/8, assento e encosto em madeira compensada de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante 

colorida,  com acabamento em verniz.
Cadeira escolar para professor

22556 2742

Cadeira escolar para professor estrutura metálica tubo 7/8, assento e encosto em madeira compensada de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante 

colorida,  com acabamento em verniz.
Cadeira escolar para professor



22557 2742

Cadeira escolar para professor estrutura metálica tubo 7/8, assento e encosto em madeira compensada de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante 

colorida,  com acabamento em verniz.
Cadeira escolar para professor

22558 2742

Cadeira escolar para professor estrutura metálica tubo 7/8, assento e encosto em madeira compensada de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante 

colorida,  com acabamento em verniz.

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira escolar para professor
22559 2742

Cadeira escolar para professor estrutura metálica tubo 7/8, assento e encosto em madeira compensada de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante 

colorida,  com acabamento em verniz.
Cadeira escolar para professor

22560 2742

Cadeira escolar para professor estrutura metálica tubo 7/8, assento e encosto em madeira compensada de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante 

colorida,  com acabamento em verniz.
Cadeira escolar adulto

22561 2742

Cadeira escolar adulto assento e encosto em compensado 10 mm, semi anatômico, revestido em fórmica colorida, estrutura metálica tubo 7/8.

Cadeira escolar adulto
22562 2742

Cadeira escolar adulto assento e encosto em compensado 10 mm, semi anatômico, revestido em fórmica colorida, estrutura metálica tubo 7/8.

Cadeira escolar adulto
22563 2742

Cadeira escolar adulto assento e encosto em compensado 10 mm, semi anatômico, revestido em fórmica colorida, estrutura metálica tubo 7/8.

Cadeira escolar adulto



22564 2742

Cadeira escolar adulto assento e encosto em compensado 10 mm, semi anatômico, revestido em fórmica colorida, estrutura metálica tubo 7/8.

Cadeira escolar adulto
22565 2742

Cadeira escolar adulto assento e encosto em compensado 10 mm, semi anatômico, revestido em fórmica colorida, estrutura metálica tubo 7/8.

Cadeira escolar adulto
22566 2742

Cadeira escolar adulto assento e encosto em compensado 10 mm, semi anatômico, revestido em fórmica colorida, estrutura metálica tubo 7/8.

Cadeira escolar adulto
22567 2742

Cadeira escolar adulto assento e encosto em compensado 10 mm, semi anatômico, revestido em fórmica colorida, estrutura metálica tubo 7/8.

Cadeira escolar adulto
22568 2742

Cadeira escolar adulto assento e encosto em compensado 10 mm, semi anatômico, revestido em fórmica colorida, estrutura metálica tubo 7/8.

Cadeira escolar adulto
22569 2742

Cadeira escolar adulto assento e encosto em compensado 10 mm, semi anatômico, revestido em fórmica colorida, estrutura metálica tubo 7/8.

Cadeira escolar adulto
22570 2742

Cadeira escolar adulto assento e encosto em compensado 10 mm, semi anatômico, revestido em fórmica colorida, estrutura metálica tubo 7/8.

Cadeira escolar adulto
22571 2742

Nome



Incorporação Plaqueta

Cadeira escolar adulto assento e encosto em compensado 10 mm, semi anatômico, revestido em fórmica colorida, estrutura metálica tubo 7/8.

Cadeira escolar adulto
22572 2742

Cadeira escolar adulto assento e encosto em compensado 10 mm, semi anatômico, revestido em fórmica colorida, estrutura metálica tubo 7/8.

Cadeira escolar adulto
22573 2742

Cadeira escolar adulto assento e encosto em compensado 10 mm, semi anatômico, revestido em fórmica colorida, estrutura metálica tubo 7/8.

Cadeira escolar adulto
22574 2742

Cadeira escolar adulto assento e encosto em compensado 10 mm, semi anatômico, revestido em fórmica colorida, estrutura metálica tubo 7/8.

Cadeira escolar adulto
22575 2742

Cadeira escolar adulto assento e encosto em compensado 10 mm, semi anatômico, revestido em fórmica colorida, estrutura metálica tubo 7/8.

Cadeira escolar adulto
22576 2742

Cadeira escolar adulto assento e encosto em compensado 10 mm, semi anatômico, revestido em fórmica colorida, estrutura metálica tubo 7/8.

Cadeira escolar adulto
22577 2742

Cadeira escolar adulto assento e encosto em compensado 10 mm, semi anatômico, revestido em fórmica colorida, estrutura metálica tubo 7/8.

Cadeira escolar adulto
22578 2742

Cadeira escolar adulto assento e encosto em compensado 10 mm, semi anatômico, revestido em fórmica colorida, estrutura metálica tubo 7/8.

Cadeira escolar adulto
22579 2742

Cadeira escolar adulto assento e encosto em compensado 10 mm, semi anatômico, revestido em fórmica colorida, estrutura metálica tubo 7/8.

Cadeira escolar adulto
22580 2742

Cadeira escolar adulto assento e encosto em compensado 10 mm, semi anatômico, revestido em fórmica colorida, estrutura metálica tubo 7/8.



Cadeira escolar adulto
22581 2742

Cadeira escolar adulto assento e encosto em compensado 10 mm, semi anatômico, revestido em fórmica colorida, estrutura metálica tubo 7/8.

Cadeira escolar adulto
22582 2742

Cadeira escolar adulto assento e encosto em compensado 10 mm, semi anatômico, revestido em fórmica colorida, estrutura metálica tubo 7/8.

Cadeira escolar adulto
22583 2742

Cadeira escolar adulto assento e encosto em compensado 10 mm, semi anatômico, revestido em fórmica colorida, estrutura metálica tubo 7/8.

Nome
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Cadeira escolar adulto
22584 2742

Cadeira escolar adulto assento e encosto em compensado 10 mm, semi anatômico, revestido em fórmica colorida, estrutura metálica tubo 7/8.

Cadeira escolar adulto
22585 2742

Cadeira escolar adulto assento e encosto em compensado 10 mm, semi anatômico, revestido em fórmica colorida, estrutura metálica tubo 7/8.

Cadeira escolar adulto
22586 2742

Cadeira escolar adulto assento e encosto em compensado 10 mm, semi anatômico, revestido em fórmica colorida, estrutura metálica tubo 7/8.

Cadeira escolar adulto
22587 2742

Cadeira escolar adulto assento e encosto em compensado 10 mm, semi anatômico, revestido em fórmica colorida, estrutura metálica tubo 7/8.



Cadeira escolar adulto
22588 2742

Cadeira escolar adulto assento e encosto em compensado 10 mm, semi anatômico, revestido em fórmica colorida, estrutura metálica tubo 7/8.

Cadeira escolar adulto
22589 2742

Cadeira escolar adulto assento e encosto em compensado 10 mm, semi anatômico, revestido em fórmica colorida, estrutura metálica tubo 7/8.

Cadeira escolar adulto
22590 2742

Cadeira escolar adulto assento e encosto em compensado 10 mm, semi anatômico, revestido em fórmica colorida, estrutura metálica tubo 7/8.

Mesa sextavada adulto
22591 2742

Mesa sextavada adulto tampo em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante na cor ovo, estrutura metálica em tubo 7/8, perfil de pcv preto, 

altura: 0,75 m, diâmetro: 1,22 m.
Mesa sextavada adulto

22592 2742

Mesa sextavada adulto tampo em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante na cor ovo, estrutura metálica em tubo 7/8, perfil de pcv preto, 

altura: 0,75 m, diâmetro: 1,22 m.
Mesa sextavada adulto

22593 2742

Mesa sextavada adulto tampo em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante na cor ovo, estrutura metálica em tubo 7/8, perfil de pcv preto, 

altura: 0,75 m, diâmetro: 1,22 m.
Mesa sextavada adulto

22594 2742

Mesa sextavada adulto tampo em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante na cor ovo, estrutura metálica em tubo 7/8, perfil de pcv preto, 

altura: 0,75 m, diâmetro: 1,22 m.
Mesa sextavada adulto

22595 2742

Mesa sextavada adulto tampo em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante na cor ovo, estrutura metálica em tubo 7/8, perfil de pcv preto, 

altura: 0,75 m, diâmetro: 1,22 m.
Balança analítica (Cooperapis)

22596 6903
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Balança analítica 210 Kg, sensibilidade 0,1 mg, Mark 210a Bel.
Refratômetro (Cooperapis)

22597 6903

Refratômetro portátil mod. RT-30ATC - Faixa 0-32%, Brix.
Balança (Cooperapis)

22598

Balança 30 kg, Prix 4, com impressora integrada.
Mesa escolar sextavada (cjto circular)

22601 4393

Mesa escolar sextavada (cjto circular), estrutura metálica, tampo em fórmica cor laranja.
Mesa escolar sextavada (cjto circular)

22602 4393

Mesa escolar sextavada (cjto circular), estrutura metálica, tampo em fórmica cor laranja.
Mesa escolar sextavada (cjto circular)

22603 4393

Mesa escolar sextavada (cjto circular), estrutura metálica, tampo em fórmica cor laranja.
Mesa escolar sextavada (cjto circular)

22604 4393

Mesa escolar sextavada (cjto circular), estrutura metálica, tampo em fórmica cor laranja.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

22605 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor amarelo.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

22606 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor amarelo.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

22607 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor amarelo.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

22608 4393



Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor amarelo.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

22609 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor verde.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

22610 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor verde.
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Carteira escolar infantil (cjto circular)
22611 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor verde.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

22612 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor verde.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

22613 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor rosa.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

22614 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor rosa.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

22615 4393



Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor rosa.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

22616 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor rosa.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

22617 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor branca.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

22618 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor branca.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

22619 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor branca.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

22620 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor branca
Carteira escolar infantil (cjto circular)

22621 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor branca.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

22622 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor azul.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

22623 4393
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Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor azul.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

22624 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor azul.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

22625 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor azul.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

22626 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor bege.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

22627 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor bege.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

22628 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor bege.
Cadeira escolar infantil (cjto circular)

22629 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
22630 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
22631 4393



Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
22632 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
22633 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
22634 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
22635 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir
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Cadeira escolar infantil (cjto circular)
22636 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir



Cadeira escolar infantil (cjto circular)
22637 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
22638 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
22639 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
22640 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
22641 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
22642 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
22643 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
22644 4393



Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
22645 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
22646 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
22647 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
22648 4393

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
22649 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir



Cadeira escolar infantil (cjto circular)
22650 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
22651 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
22652 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Mesa escolar sextavada (cjto circular)
22653 4395

Mesa escolar sextavada (cjto circular), estrutura metálica, tampo em fórmica cor laranja.
Mesa escolar sextavada (cjto circular)

22654 4395

Mesa escolar sextavada (cjto circular), estrutura metálica, tampo em fórmica cor laranja.
Mesa escolar sextavada (cjto circular)

22655 4395

Mesa escolar sextavada (cjto circular), estrutura metálica, tampo em fórmica cor laranja.
Mesa escolar sextavada (cjto circular)

22656 4395

Mesa escolar sextavada (cjto circular), estrutura metálica, tampo em fórmica cor laranja.
Mesa escolar sextavada (cjto circular)

22657 4395

Mesa escolar sextavada (cjto circular), estrutura metálica, tampo em fórmica cor branca.
Mesa escolar sextavada (cjto circular)

22658 4395

Mesa escolar sextavada (cjto circular), estrutura metálica, tampo em fórmica cor branca.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

22659 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor azul.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

22660 4393



Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor rosa

Nome
Incorporação Plaqueta

Carteira escolar infantil (cjto circular)
22661 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor verde
Carteira escolar infantil (cjto circular)

22662 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor ovo.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

22663 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor amarela
Carteira escolar infantil (cjto circular)

22664 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor branca
Cadeira escolar infantil (cjto circular)

22665 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
22666 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir



Cadeira escolar infantil (cjto circular)
22667 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
22668 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
22669 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
22670 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
22671 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
22672 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
22673 4395



Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
22674 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
22675 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
22676 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
22677 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
22678 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Carteira escolar infantil (cjto circular)
22679 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor ovo.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

22680 4393



Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor ovo.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

22681 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor ovo.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

22682 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor rosa.
Monitor de vídeo

22683 1794

Monitor de vídeo LCD, marca AOC, modelo: 717 vwx
Microcomputador

22684 1794

Microcomputador Intel P4 Processador Dual Core 2.2. PSB 800 Mhz, memória 160 Gb. Sata. Placa-mãe com som /vídeo/ rede 10/100, gravador DVD 

+RW, Drive 1.44, acompanha teclado e mouse óptico, gabinete K-MEX.
Impressora

22685 1794

Impressora Multifuncional HP Laser Jet M1120 MFP

Nome
Incorporação Plaqueta

Lavadora de roupas
22687 2572

Lavadora de roupas Electrolux 15 Kg LTR15. S/N: 90300773
Cadeira de rodas

22688 3854

Cadeira de rodas Extra Tokleve-Lt 001.
Geladeira comercial

22689 1199



Geladeira comercial, branca 4 portas marca refrimatem nº 00063790 / 010608-9. Medidas: 1,16 x 0,58 x 1,95 m
Geladeira comercial

22690 1199

Geladeira comercial, branca 4 portas marca refrimate, n/s: 00063791 / 010609-9
Carrinho térmico

22691

Carrinho térmico IBETem aço inoxidável, com rodas para transportar e conservar quente alimentação já manipulada, 1,10x1,20x0,60 m  (LAP)

Forno elétrico
22692 1394

Forno elétrico  Nardelli Milênio Grill, auto limpante, com timer desligamento automático, com lâmpada interna,  capacidade 44 litros. modelo 0011440, 

n/s: 0000031173
Torre de transmissão

22693 1585

Torre metálica com 50 metros, instalada no Morro do Tabor para transmissão de sinal de telefone.
Ventilador (SMAS)

22694 1833

Ventilador de coluna, 3 velocidades, Loren.
Ventilador (CRAS Norte)

22695 1833

Ventilador de coluna, 3 velocidades, Loren.
Ventilador (CRAS Centro)

22696 1833

Ventilador de coluna, 3 velocidades, Loren.
Ventilador (CRAS Centro)

22697 1833

Ventilador de coluna, 3 velocidades, Loren.
Painel para comando de compressor

22700 3068

Painel para comando de compressor
Compressor

22713 4980



Nome
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01 compressor de ar 40PCM 425lts AP onix 10p trif Pressure.
Elevador hidraúlico para carro

22718 5355

01 ELEVADOR ETF 4.000 KG FARIMAQ. Fabricado em 03/2008.
Impressora

22726 11177

IMPRESSORA MULTI-FUNCIONAL, COM SCANNER, FAX E FOTOCOPIADORA. HP J3680  Officejet multifuncional, para cumprir metas do convênio IASP 

469/06.
p/ centro operacional Novo Cidadão
IMPRESSORA

22728 12064

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG LASER SCX 4200
ARMÁRIO VITRINE

22729 12722

C/ 2 PORTAS DE VIDRO, 4 PÉS, BRANCO, C/ CHAVE, 4 PRATELEIRAS. MEDIDAS: 51 x 150 x 35 CM
ARMÁRIO VITRINE

22730 12722

C/ 2 PORTAS DE VIDRO, 4 PÉS, BRANCO, C/ CHAVE, 4 PRATELEIRAS. MEDIDAS: 51 x 150 x 35 CM
IMPRESSORA

22731 11977

IMPRESSORA HP JATO DE TINTA D4260
FOGÃO

22732 11887

FOGÃO A GÁS, 6 BOCAS, BRANCO, MARCA: REALCE.
IMPRESSORA AUTENTICADORA

22734 12064

IMPRESSORA AUTENTICADORA DIEBOLD IM113ID. MATRICIAL DE IMPACTO, PARA AUTENTICAÇÃO E EMISSÃO DE RECIBOS, SENHAS, VALES E CUPONS. 

PROCOMP
Aspirador de pó

22735 10808

Marca: Electrolux  MODELO: HIDROVAC
1650 watts
Trator aparador de grama

22749 1654

Trator aparador de grama Kawashima, a diesel, modelo ZT15, com enxada rotativa.



Autoclave
22750 7253

01 autoclave 21 litros com 03 bandejas, c/camara revestida c/ciclos de aqueciemtno, esterilizador e despressurizador automatico c/ciclos de secagem 

semiautomatica, Cristófoli, Vitale 21, na cor branco com azul, n/s: vt6-3145
Mesa de Escritório

22761 4456

Nome
Incorporação Plaqueta

Mesa de escritório de madeira, pés de metal preto, 3 gavetas com chave, 1,25x0,70x0,75 m.
Mesa

22763 9787

Mesa em mdp na cor branco, 3 gavetas em fórmica.
Armário de aço

22768 5425

Armário de aço  2 portas com chave, cinza, EDW, 0,75 x 1,75 x 0,33 m
Poltrona giratória

22769 5425

Poltrona giratória encosto alto, com braço, revestida de tecido cinza.
Mesa

22770 5425

Mesa em mdp, branca, 3 gavetas com chave, 1,20 x 0,60 m
Conexão para mesa

22771 5425

Conexão para mesa em mdp, branca, sem base.
Mesa

22772 5425

Mesa de mdp, branca, com teclado retrátil, suporte de cpu, estrutura metálica na cor preta. 1,00  x 0,60 m
Monitor de vídeo

22773 2323

Monitor de vídeo LCD, 19", Marca: AOC, Modelo TFT, preto. n/s: g1085ha218845



Microcomputador
22774 2323

Microcomputador Processador 2.66 Ghz, memória 2 Gb DDR 800, Disco rígido 250 Gb Sata II, Placa Mãe Asus compatível, placa de rede 10/100, placa 

Wirelles, 108 Mbps, drive disquete 1.44, Gravador de dvd, mouse e teclado, gabinete K-mex.
Impressora laser

22775 650

Impressora laser E-120 Lexmark Laser Print, preta.
Armário de aço

22776 5425

Armário de aço cinza, 2 portas com chave, EDW, 1,98 x 0,90 x 0,40 m
Mesa

22777 5425

Mesa em mdp, branca com bordas pretas, 3 gavetas com chave, 1,50  x 0,60 m
Conexão para mesa

22778 5425

Conexão para mesa em mdp, branca, com perfil preto, sem base.

Nome
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Mesa
22779 5425

Mesa em mdp, branca, teclado retrátil, suporte cpu, 0,60 x 0,80 m
Cadeira giratória

22780 5425

Cadeira giratória assento / encosto espuma injetada, base a gás, com apoio para braços, estofado em tecido cinza.
Bomba a vácuo

22781 1334

01 bomba a vácuo com protetor acústico, saída p/ esgoto, com filtro coletor de detritos, filtro de água, bivolt (127/220), marca Schuster, c/capacidade 

para dois consultórios.
Mural

22783 9267



Mural em acrílico com bordas em fórmica branco 2,00x1,13m
Cadeira giratória

22786 16195

Cadeira giratória, estofada em corvim preto, com apoio para os braços
Cadeira Fixa

22788 13719

Cadeira Fixa em corvim preto, 4 pés.
Cadeira Fixa

22789 13719

Cadeira Fixa em corvim preto, 4 pés.
Amalgamador

22794 6913

Amalgamador Vibramat A automático nº de série:1MNAB
Estante em MDF

22801 15463

Estante para medicamentos, em MDF branco, 6 prateleiras. Medidas: 1,05 x 1,87 x 0,32 m.
Estante em MDF

22802 15463

Estante para medicamentos, em MDF branco, 6 prateleiras. Medidas: 1,05 x 1,87 x 0,32 m.
Estante em MDF

22803 15463

Estante para medicamentos, em MDF branco, 6 prateleiras. Medidas: 1,05 x 1,87 x 0,32 m.
Estante em MDF

22804 15463

Estante para medicamentos, em MDF branco, 6 prateleiras. Medidas: 1,05 x 1,87 x 0,32 m.
Estante em MDF

22805 15463

Nome
Incorporação Plaqueta

Estante para medicamentos, em MDF branco, 6 prateleiras. Medidas: 1,05 x 1,87 x 0,32 m.



Estante em MDF
22806 15463

Estante para medicamentos, em MDF branco, 6 prateleiras. Medidas: 1,05 x 1,87 x 0,32 m.
Gaveteiro

22807 15463

01 Gaveteiro em MDF branco, com rodízio, gaveta, prateleira e compartimento para CPU.
Gaveteiro

22808 15463

01 Gaveteiro em MDF branco, com rodízio, gaveta, prateleira e compartimento para CPU.
Gaveteiro

22809 15463

01 Gaveteiro em MDF branco, com rodízio, gaveta, prateleira e compartimento para CPU.
Gaveteiro

22810 15463

01 Gaveteiro em MDF branco, com rodízio, gaveta, prateleira e compartimento para CPU.
Gaveteiro

22811 15463

01 Gaveteiro em MDF branco, com rodízio, gaveta, prateleira e compartimento para CPU.
Balcão (parte do modulado da receção da Farmácia da Cango)

22812 15463

Balcão sob medida, suspenso, em MDF branco, composto de 2 armários altos de 2 portas; 3 balcões 4 portas e 4 gavetas; 3 prateleiras de 3 andares; 1 

prateleiras de canto com 7 andares; 3 prateleiras de 7 andares. Largura  total: 13,08 m
Estante (parte do modulado do depósito de medicamentos da Farm. da Cango)

22813 15128

Estante em MDF branco, 5 prateleiras, 3 repartições. Medidas: 3,10 x 2,70 x 0,55 m.
Estante (parte do modulado do depósito de medicamentos da Farm. da Cango)

22814 15128

Estante em MDF branco, 5 prateleiras, 3 repartições. Medidas: 3,10 x 2,70 x 0,55 m.
Estante (parte do modulado do depósito de medicamentos da Farm. da Cango)

22815 15128

Estante em MDF branco, 5 prateleiras, 3 repartições. Medidas: 3,10 x 2,70 x 0,55 m.
Estante (parte do modulado do depósito de medicamentos da Farm. da Cango)

22816 15128

Estante em MDF branco, 5 prateleiras, 3 repartições. Medidas: 3,10 x 2,70 x 0,55 m.
Estante (parte do modulado do depósito de medicamentos da Farm. da Cango)

22817 15128

Estante em MDF branco, 5 prateleiras, 3 repartições. Medidas: 3,10 x 2,70 x 0,55 m.



Nome
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Estante (parte do modulado do depósito de medicamentos Farm. Cango)
22818 15128

Estante em MDF branco, 5 prateleiras, 5 repartições. Medidas: 5,06 x 2,70 x 0,55 m.
Estante (parte do modulado do depósito de medicamentos Farm. Cango)

22819 15128

Estante em MDF branco, 5 prateleiras, 6 repartições. Medidas: 6,00 x 2,70 x 0,55 m.
Balcão (parte do modulado do depósito de medicamentos Farm. Cango)

22820 15128

Balcão em MDF branco, suspenso, 13 portas, 8 gavetas. Medidas: 7,60 x 0,70 x 0,50 m.
Suporte para teclado (parte do modulado da recepção da Farmácia da Cango)

22821 15463

Suporte para teclado, em MDF branco, c/ corrediça metálica.

*Fixo na bancada de mármore da recepção.
Suporte para teclado (parte do modulado da recepção da Farmácia da Cango)

22822 15463

Suporte para teclado, em MDF branco, c/ corrediça metálica.

*Fixo na bancada de mármore da recepção.
Suporte para teclado (parte do modulado da recepção da Farmácia da Cango)

22823 15463

Suporte para teclado, em MDF branco, c/ corrediça metálica.

*Fixo na bancada de mármore da recepção.
Suporte para teclado (parte do modulado da recepção da Farmácia da Cango)

22824 15463



Suporte para teclado, em MDF branco, c/ corrediça metálica.

*Fixo na bancada de mármore da recepção.

Nome
Incorporação Plaqueta

Suporte para teclado (parte do modulado da recepção da Farmácia da Cango)
22825 15463

Suporte para teclado, em MDF branco, c/ corrediça metálica.

*Fixo na bancada de mármore da recepção.
Televisor

22827 2214

Televisor  20" LG SAE RP 20 cc 97. s/n: 708AZJT08844
Mesa de escritório

22828 955

Mesa para escritório com conexão, cor branca, com perfil de pvc preto. 1,50 x 0,60 m
Mesa de escritório

22829 955

Mesa para escritório com conexão, cor branca, com perfil de pvc preto. 1,20 x 0,60 m
Prateleira

22831 147

Prateleira sob medida em MDF branco, BP 18 mm. Medidas: 2,60 x 1,87 x 0,54 m
Prateleira

22832 147

Prateleira sob medida em MDF branco, BP 18 mm. 2,60 x 1,87 x 0,54 m



Prateleira
22833 147

Prateleira sob medida em MDF branco, BP 18 mm. 2,60 x 1,87 x 0,54 m
Prateleira

22834 147

Prateleira sob medida em MDF branco, BP 18 mm. 2,60 x 1,87 x 0,54 m
Prateleira

22835 147

Prateleira sob medida em MDF branco, BP 18 mm. 2,60 x 1,87 x 0,54 m
Prateleira

22836 147

Prateleira sob medida em MDF branco, BP 18 mm.
Prateleira   (ver Ocorrência)

22837 147

Prateleira (balcão) em MDF branco, BP 18 mm., 2 portas, 2 gavetas grandes, com pia inox. 1,20 x 0,84 x 0,53.

Nome
Incorporação Plaqueta

Prateleira    (ver Ocorrência)
22838 147

Prateleira (balcão) em MDF branco, BP 18 mm., 2 portas, 2 gavetas grandes, com pia inox. 1,20 x 0,84 x 0,53.
Cadeira de rodas

22840 2448

Cadeira de rodas Extra Tokleve-Lt 001
Balcão

22841 5184

Balcão para materiais, em mdf, branco, suspenso, com tampo, 4 gavetas, 4 portas, 2,20  x 0,70 x 0,50 m
Refrigerador duplex

22842 1800

Refrigerador duplex 370 litros, Continental, branco, n/s: 44704803
Freezer



22843 2447

Freezer 385 litros, 2 tampas 110 volts, Electrolux H400, branco, n/s: 90600390
Lavadora de alta pressão

22844 1798

Lavadora de alta pressão 110 v, uso doméstico. Electrolux Week, vermelha, n/s: 80202808
Mesa (AFASP)

22845 1811

Mesa 150 cm com 3 gavetas, teclado retrátil e suporte cpu.

*Comodato AFASP
Cofre de aço (AFASP)

22846 1811

Cofre de aço 1,20 m altura.
Cadeira fixa          ***AFASP***

22847 1811

Cadeira fixa 4 pés, espuma injetada.

* Comodato AFASP

Cadeira fixa            ***AFASP***
22848 1811

Cadeira fixa 4 pés, espuma injetada.

Nome
Incorporação Plaqueta

* Comodato AFASP

Cadeira fixa       ***AFASP***



22849 1811

Cadeira fixa 4 pés, espuma injetada.

* Comodato AFASP

Cadeira fixa      ***AFASP***
22850 1811

Cadeira fixa 4 pés, espuma injetada.

* Comodato AFASP

Cadeira fixa     ***AFASP***
22851 1811

Cadeira fixa 4 pés, espuma injetada.

* Comodato AFASP

Cadeira fixa      ***AFASP***
22852 1811

Cadeira fixa 4 pés, espuma injetada.

* Comodato AFASP

Cadeira fixa      ***AFASP***
22853 1811

Cadeira fixa 4 pés, espuma injetada.



Nome
Incorporação Plaqueta

* Comodato AFASP

Cadeira fixa      ***AFASP***
22854 1811

Cadeira fixa 4 pés, espuma injetada.

* Comodato AFASP

Cadeira fixa      ***AFASP***
22855 1811

Cadeira fixa 4 pés, espuma injetada.

* Comodato AFASP

Cadeira fixa      ***AFASP***
22856 1811

Cadeira fixa 4 pés, espuma injetada.

* Comodato AFASP

Cadeira fixa      ***AFASP***
22857 1811

Cadeira fixa 4 pés, espuma injetada.

* Comodato AFASP

Cadeira fixa      ***AFASP***
22858 1811

Cadeira fixa 4 pés, espuma injetada.



Nome
Incorporação Plaqueta

* Comodato AFASP

Cadeira fixa      ***AFASP***
22859 1811

Cadeira fixa 4 pés, espuma injetada.

* Comodato AFASP

Cadeira fixa      ***AFASP***
22860 1811

Cadeira fixa 4 pés, espuma injetada.

* Comodato AFASP

Cadeira fixa      ***AFASP***
22861 1811

Cadeira fixa 4 pés, espuma injetada.

* Comodato AFASP

Cadeira fixa      ***AFASP***
22862 1811



Cadeira fixa 4 pés, espuma injetada.

* Comodato AFASP

Cadeira fixa      ***AFASP***
22863 1811

Cadeira fixa 4 pés, espuma injetada.

Nome
Incorporação Plaqueta

* Comodato AFASP

Cadeira fixa      ***AFASP***
22864 1811

Cadeira fixa 4 pés, espuma injetada.

* Comodato AFASP

Cadeira fixa      ***AFASP***
22865 1811

Cadeira fixa 4 pés, espuma injetada.

* Comodato AFASP

Cadeira fixa           ***AFASP***
22866 1811



Cadeira fixa 4 pés, espuma injetada.

* Comodato AFASP

Mesa cpd
22875 1843

Mesa cpd 90x70x, tipo módulo de atendimento, com tampo, corpo e painel em MDP 15 mm, bordas em pvc, sapatas de polipropileno.

Mesa cpd
22876 1843

Mesa cpd 90x70x, tipo módulo de atendimento, com tampo, corpo e painel em MDP 15 mm, bordas em pvc, sapatas de polipropileno.

Mesa cpd
22877 1843

Mesa cpd 90x70x, tipo módulo de atendimento, com tampo, corpo e painel em MDP 15 mm, bordas em pvc, sapatas de polipropileno.

Mesa cpd
22878 1843

Nome
Incorporação Plaqueta

Mesa cpd 90x70x, tipo módulo de atendimento, com tampo, corpo e painel em MDP 15 mm, bordas em pvc, sapatas de polipropileno.

Mesa cpd
22879 1843

Mesa cpd 90x70x, tipo módulo de atendimento, com tampo, corpo e painel em MDP 15 mm, bordas em pvc, sapatas de polipropileno.

Mesa cpd
22880 1843



Mesa cpd 90x70x, tipo módulo de atendimento, com tampo, corpo e painel em MDP 15 mm, bordas em pvc, sapatas de polipropileno.

Mesa cpd
22881 1843

Mesa cpd 90x70x, tipo módulo de atendimento, com tampo, corpo e painel em MDP 15 mm, bordas em pvc, sapatas de polipropileno.

Mesa cpd
22882 1843

Mesa cpd 90x70x, tipo módulo de atendimento, com tampo, corpo e painel em MDP 15 mm, bordas em pvc, sapatas de polipropileno.

Mesa cpd
22883 1843

Mesa cpd 90x70x, tipo módulo de atendimento, com tampo, corpo e painel em MDP 15 mm, bordas em pvc, sapatas de polipropileno.

Mesa cpd
22884 1843

Mesa cpd 90x70x, tipo módulo de atendimento, com tampo, corpo e painel em MDP 15 mm, bordas em pvc, sapatas de polipropileno.

Quadro escolar
22885 1873

Quadro escolar verde quadriculado com quadro branco quadriculado de correr anexo, moldura de madeira ao redor e suporte para apagador, giz e 

pincel. 2,00 x 1,25 m (quadro branco) e 4,00 x 1,25 (quadro verde)
Quadro escolar

22886 1873

Quadro escolar verde quadriculado com quadro branco quadriculado de correr anexo, moldura de madeira ao redor e suporte para apagador, giz e 

pincel. 2,00 x 1,25 m (quadro branco) e 4,00 x 1,25 (quadro verde)
Quadro escolar

22887 1873

Quadro escolar verde quadriculado com quadro branco quadriculado de correr anexo, moldura de madeira ao redor e suporte para apagador, giz e 

pincel. 2,00 x 1,25 m (quadro branco) e 4,00 x 1,25 (quadro verde)
Quadro escolar

22888 1873

Quadro escolar verde quadriculado com quadro branco quadriculado de correr anexo, moldura de madeira ao redor e suporte para apagador, giz e 

pincel. 2,00 x 1,25 m (quadro branco) e 4,00 x 1,25 (quadro verde)
Quadro escolar

22889 1873

Quadro escolar verde quadriculado com quadro branco quadriculado de correr anexo, moldura de madeira ao redor e suporte para apagador, giz e 

pincel. 2,00 x 1,25 m (quadro branco) e 4,00 x 1,25 (quadro verde)
Quadro escolar



22890 1873

Quadro escolar verde quadriculado com quadro branco quadriculado de correr anexo, moldura de madeira ao redor e suporte para apagador, giz e 

pincel. 2,00 x 1,25 m (quadro branco) e 4,00 x 1,25 (quadro verde)

Nome
Incorporação Plaqueta

Rins com orgãos posteriores do abdômem         ***unisep****
22891 2939

Rins com orgãos posteriores do abdômem em 3 partes. Marca: 3B Scientific, modelo: K22/3.
Rins com orgãos posteriores do abdômem         ***unisep****

22892 2939

Rins com orgãos posteriores do abdômem em 3 partes. Marca: 3B Scientific, modelo: K22/3.
Balança eletrônica     ****AFASP****

22893

Balança eletrônica Lider, modelo B-250 s/n: 14311 capac. 100 Kg, div. 20 g Aço carbono, 0,50 x 0,50 m, LD 1050 Cristal Líquido.

* empenhos 8710 e 8712.
Microondas

22978

Microondas Electrolux Modelo MEF41, 31  litros, branco, s/n: 90302406
Cadeira escolar infantil (cjto circular)

22979 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
22980 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir



Cadeira escolar infantil (cjto circular)
22981 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
22982 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
22983 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
22984 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Nobreak
22999 3552

Nobreak TS Shara 1300 Va - 1412, n/s: 60603900
Nobreak

23000 3552

Nobreak TS Shara 1300 Va - 1412, n/s: 50903630

Nome
Incorporação Plaqueta

Centrífuga
23098 5166



Centrífuga Muller Nina Soft
Notebook

23100 13104

Notebook com maleta, marca Acer, configurações mínimas: Processador com 2 núcleos de 2.0 GHz, memória DDR2 com capacidade de 2 GB, disco rígido 

de 160 GB, gravador CD/DVD+RW, carregador de bateria original, display LCD 15,4". conexão de rede 10/100 Mbps i

wirelles 54 Mbps integrada, touchpad mouse integrado, incluso mini - mouse usb. Modelo:                                        n/s:                                    .

Armário vitrine
23194 2448

Armário vitrine com 2 portas com chave, laterais em chapa de aço, branco. 0,70 x 1,60 x 0,35 m (LAP)
Longarina de 4 lugares

23198 1793

Bancada de 4 lugares (longarina) espuma injetada, revestida de corvim preto, estrutura metálica.
Longarina de 4 lugares

23199 1793

Bancada de 4 lugares (longarina) espuma injetada, revestida de corvim preto, estrutura metálica.
Cadeira giratória

23200 1793

Cadeira giratória com braço, espuma injetada, estrutura metálica.
Cama

23227 7565

Cama de solteiro, tubular, preta, medindo 1,90 x 0,80 m
Monitor de vídeo

23250 5519

Monitor de vídeo 15', Sansung Syncmaster 551V, n/s: AQ15HXBT533475PBR
1 PROJETOR PORTATIL VP800, NF 3786

23257 4241

1 PROJETOR PORTATIL VP800, NF 3786
Amplificador

23261 7714

1 amplificador c/mist multi-uso top 1000, nf 38296.
Tela para projeção

23262 10192

Tela para projeção, branca, c/ regulagem de altura, com tripé. 1,80 x 1,80
Lavadora de roupas

23263 2426

Lavadora de roupas Electrolux 15 Kg, LTR-15, n/s: 90300786
Cadeira de rodas



23264 2448

Nome
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Cadeira de rodas Extra Tokleve-Lt 001
Monitor de vídeo

23265 3802

Monitor de vídeo LCD, 19"
Gabinete para microcomputador

23266 3802

Gabinete para microcomputador, com processador Intel Core 2 Duo E7400, mem. 2 Gb, HD 320 GB Sata, DVDRW.
Monitor de vídeo

23267 3802

Monitor de vídeo LCD 19"
Gabinete para microcomputador

23268 3802

Gabinete para microcoumputador, com processador Intel Core 2 Duo E7400, mem. 2 Gb, HD 320 GB Sata, DVDRW.
Micro system  (CREAS)

23271 3842

Micro system cm mp3 - Britânia BS336
Cadeira de rodas (SAE)

23276 3854

Cadeira de rodas big, Extra 90 Tokleve, suporta até 160 kg.
Colposcópio

23277 4970

Colposcópio Trinocular fibra óptica com 3 aumentos, marca: Medpej. n/s: 18043 modelo PE 7000 - RDC
Turbidímetro

23278 4970

Turbidímetro digital microprocessado, marca: Del Lab, modelo DL-350, nº série: 04090228
Colorímetro

23279 4970



Colorímetro digital microprocessado para cloro e flúor, marca: Del-Lab., modelo: DLA-CF, nº série: 04090053
Batedeira

23280 4416

Batedeira doméstica Faet, branca, 3 velocidades.
Aparelho de DVD

23281 4415

Aparelho de DVD Prowiew DVP-800, preto. nº série: 0902520839899
Cardioversor

23282

Cardioversor bifásico Cmos Drake, modelo Life 400 Plus Futura, nº série: 909012064.

Nome
Incorporação Plaqueta

*** Empenhos: 6313 e 6314.
Banco para refeitório infantil

23283 3397

Banco para refeitório infantil empilhável, estrutura metálica tubo 20x40,  assento em madeira compensada, revestida de fórmica lisa brilhante cor bege,  

perfil pvc preto. 2,00x0,30x0,33 (CLA)
Banco para refeitório infantil

23284 3397

Banco para refeitório infantil empilhável, estrutura metálica tubo 20x40,  assento em madeira compensada, revestida de fórmica lisa brilhante cor bege,  

perfil pvc preto. 2,00x0,30x0,33 (CLA)
Banco para refeitório infantil

23285 3397

Banco para refeitório infantil empilhável, estrutura metálica tubo 20x40,  assento em madeira compensada, revestida de fórmica lisa brilhante cor bege,  

perfil pvc preto. 2,00x0,30x0,33 (CLA)
Banco para refeitório infantil

23286 3397

Banco para refeitório infantil empilhável, estrutura metálica tubo 20x40,  assento em madeira compensada, revestida de fórmica lisa brilhante cor bege,  

perfil pvc preto. 2,00x0,30x0,33 (CLA)
Banco para refeitório infantil



23287 3397

Banco para refeitório infantil empilhável, estrutura metálica tubo 20x40,  assento em madeira compensada, revestida de fórmica lisa brilhante cor bege,  

perfil pvc preto. 2,00x0,30x0,33 (CLA)
Banco para refeitório infantil

23288 3397

Banco para refeitório infantil empilhável, estrutura metálica tubo 20x40,  assento em madeira compensada, revestida de fórmica lisa brilhante cor bege,  

perfil pvc preto. 2,00x0,30x0,33 (CLA)
Banco para refeitório infantil

23289 3397

Banco para refeitório infantil empilhável, estrutura metálica tubo 20x40,  assento em madeira compensada, revestida de fórmica lisa brilhante cor bege,  

perfil pvc preto. 2,00x0,30x0,33 (CLA)
Banco para refeitório infantil

23290 3397

Banco para refeitório infantil empilhável, estrutura metálica tubo 20x40,  assento em madeira compensada, revestida de fórmica lisa brilhante cor bege,  

perfil pvc preto. 2,00x0,30x0,33 (CLA)
Banco para refeitório infantil

23291 3397

Banco para refeitório infantil empilhável, estrutura metálica tubo 20x40,  assento em madeira compensada, revestida de fórmica lisa brilhante cor bege,  

perfil pvc preto. 2,00x0,30x0,33 (CLA)
Banco para refeitório infantil

23292 3397

Banco para refeitório infantil empilhável, estrutura metálica tubo 20x40,  assento em madeira compensada, revestida de fórmica lisa brilhante cor bege,  

perfil pvc preto. 2,00x0,30x0,33 (CLA)
Banco para refeitório infantil

23293 3397

Banco para refeitório infantil empilhável, estrutura metálica tubo 20x40,  assento em madeira compensada, revestida de fórmica lisa brilhante cor bege,  

perfil pvc preto. 2,00x0,30x0,33 (CLA)
Banco para refeitório infantil

23294 3397

Banco para refeitório infantil empilhável, estrutura metálica tubo 20x40,  assento em madeira compensada, revestida de fórmica lisa brilhante cor bege,  

perfil pvc preto. 2,00x0,30x0,33 (CLA)



Nome
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Mesa para refeitório infantil
23295 3397

Mesa para refeitório infantil empilhável,2,00 x 0,80 x 0,53 m (CLA), estrutura metálica tubo 20x40 chapa 18, tampo em madeira compensada, revestida 

em fórmica lisa brilhante cor bege, perfil pvc preto.
Mesa para refeitório infantil

23296 3397

Mesa para refeitório infantil empilhável,2,00 x 0,80 x 0,53 m (CLA), estrutura metálica tubo 20x40 chapa 18, tampo em madeira compensada, revestida 

em fórmica lisa brilhante cor bege, perfil pvc preto.
Mesa para refeitório infantil

23297 3397

Mesa para refeitório infantil empilhável,2,00 x 0,80 x 0,53 m (CLA), estrutura metálica tubo 20x40 chapa 18, tampo em madeira compensada, revestida 

em fórmica lisa brilhante cor bege, perfil pvc preto.
Mesa para refeitório infantil

23298 3397

Mesa para refeitório infantil empilhável,2,00 x 0,80 x 0,53 m (CLA), estrutura metálica tubo 20x40 chapa 18, tampo em madeira compensada, revestida 

em fórmica lisa brilhante cor bege, perfil pvc preto.
Mesa para refeitório infantil

23299 3397

Mesa para refeitório infantil empilhável,2,00 x 0,80 x 0,53 m (CLA), estrutura metálica tubo 20x40 chapa 18, tampo em madeira compensada, revestida 

em fórmica lisa brilhante cor bege, perfil pvc preto.
Mesa para refeitório infantil

23300 3397

Mesa para refeitório infantil empilhável,2,00 x 0,80 x 0,53 m (CLA), estrutura metálica tubo 20x40 chapa 18, tampo em madeira compensada, revestida 

em fórmica lisa brilhante cor bege, perfil pvc preto.
Cadeira escolar adulto (cjto.sextavado)

23407 2766

Cadeira escolar adulto (cjto.sextavado) assento e encosto em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica vermelha, altura 0,35 m a 

partir do assento, com estrutura metálica 7/8, com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi (a pó), solda mig, co

Cadeira escolar adulto (cjto.sextavado)
23408 2766

Cadeira escolar adulto (cjto.sextavado) assento e encosto em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica vermelha, altura 0,35 m a 

partir do assento, com estrutura metálica 7/8, com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi (a pó), solda mig, co

Cadeira escolar adulto (cjto.sextavado)
23409 2766



Cadeira escolar adulto (cjto.sextavado) assento e encosto em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica vermelha, altura 0,35 m a 

partir do assento, com estrutura metálica 7/8, com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi (a pó), solda mig, co

Cadeira escolar adulto (cjto.sextavado)
23410 2766

Cadeira escolar adulto (cjto.sextavado) assento e encosto em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica vermelha, altura 0,35 m a 

partir do assento, com estrutura metálica 7/8, com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi (a pó), solda mig, co

Cadeira escolar adulto (cjto.sextavado)
23411 2766

Cadeira escolar adulto (cjto.sextavado) assento e encosto em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica vermelha, altura 0,35 m a 

partir do assento, com estrutura metálica 7/8, com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi (a pó), solda mig, co

Cadeira escolar adulto (cjto.sextavado)
23412 2766

Cadeira escolar adulto (cjto.sextavado) assento e encosto em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica vermelha, altura 0,35 m a 

partir do assento, com estrutura metálica 7/8, com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi (a pó), solda mig, co

Cadeira escolar adulto (cjto.sextavado)
23413 2766

Nome
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Cadeira escolar adulto (cjto.sextavado) assento e encosto em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica vermelha, altura 0,35 m a 

partir do assento, com estrutura metálica 7/8, com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi (a pó), solda mig, co

Cadeira escolar adulto (cjto.sextavado)
23414 2766

Cadeira escolar adulto (cjto.sextavado) assento e encosto em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica vermelha, altura 0,35 m a 

partir do assento, com estrutura metálica 7/8, com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi (a pó), solda mig, co



Cadeira escolar adulto (cjto.sextavado)
23415 2766

Cadeira escolar adulto (cjto.sextavado) assento e encosto em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica vermelha, altura 0,35 m a 

partir do assento, com estrutura metálica 7/8, com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi (a pó), solda mig, co

Cadeira escolar adulto (cjto.sextavado)
23416 2766

Cadeira escolar adulto (cjto.sextavado) assento e encosto em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica vermelha, altura 0,35 m a 

partir do assento, com estrutura metálica 7/8, com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi (a pó), solda mig, co

Cadeira escolar adulto (cjto.sextavado)
23417 2766

Cadeira escolar adulto (cjto.sextavado) assento e encosto em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica amarela, altura 0,35 m a partir 

do assento, com estrutura metálica 7/8, com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi (a pó), solda mig, com

Cadeira escolar adulto (cjto.sextavado)
23418 2766

Cadeira escolar adulto (cjto.sextavado) assento e encosto em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica amarela, altura 0,35 m a partir 

do assento, com estrutura metálica 7/8, com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi (a pó), solda mig, com

Cadeira escolar adulto (cjto.sextavado)
23419 2766

Cadeira escolar adulto (cjto.sextavado) assento e encosto em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica amarela, altura 0,35 m a partir 

do assento, com estrutura metálica 7/8, com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi (a pó), solda mig, com

Cadeira escolar adulto (cjto.sextavado)
23420 2766

Cadeira escolar adulto (cjto.sextavado) assento e encosto em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica amarela, altura 0,35 m a partir 

do assento, com estrutura metálica 7/8, com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi (a pó), solda mig, com

Cadeira escolar adulto (cjto.sextavado)
23421 2766

Cadeira escolar adulto (cjto.sextavado) assento e encosto em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica amarela, altura 0,35 m a partir 

do assento, com estrutura metálica 7/8, com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi (a pó), solda mig, com

Cadeira escolar adulto (cjto.sextavado)
23422 2766



Cadeira escolar adulto (cjto.sextavado) assento e encosto em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica amarela, altura 0,35 m a partir 

do assento, com estrutura metálica 7/8, com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi (a pó), solda mig, com

Cadeira escolar adulto (cjto.sextavado)
23423 2766

Cadeira escolar adulto (cjto.sextavado) assento e encosto em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica amarela, altura 0,35 m a partir 

do assento, com estrutura metálica 7/8, com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi (a pó), solda mig, com

Cadeira escolar adulto (cjto.sextavado)
23424 2766

Cadeira escolar adulto (cjto.sextavado) assento e encosto em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica amarela, altura 0,35 m a partir 

do assento, com estrutura metálica 7/8, com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi (a pó), solda mig, com

Cadeira escolar adulto (cjto.sextavado)
23425 2766

Cadeira escolar adulto (cjto.sextavado) assento e encosto em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica amarela, altura 0,35 m a partir 

do assento, com estrutura metálica 7/8, com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi (a pó), solda mig, com

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira escolar adulto (cjto.sextavado)
23426 2766

Cadeira escolar adulto (cjto.sextavado) assento e encosto em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica amarela, altura 0,35 m a partir 

do assento, com estrutura metálica 7/8, com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi (a pó), solda mig, com

Cadeira escolar adulto (cjto.sextavado)
23427 2766

Cadeira escolar adulto (cjto.sextavado) assento e encosto em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica vermelha, altura 0,35 m a 

partir do assento, com estrutura metálica 7/8, com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi (a pó), solda mig, co



Cadeira escolar adulto (cjto.sextavado)
23428 2766

Cadeira escolar adulto (cjto.sextavado) assento e encosto em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica vermelha, altura 0,35 m a 

partir do assento, com estrutura metálica 7/8, com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi (a pó), solda mig, co

Cadeira escolar adulto (cjto.sextavado)
23429 2766

Cadeira escolar adulto (cjto.sextavado) assento e encosto em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica vermelha, altura 0,35 m a 

partir do assento, com estrutura metálica 7/8, com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi (a pó), solda mig, co

Cadeira escolar adulto (cjto.sextavado)
23430 2766

Cadeira escolar adulto (cjto.sextavado) assento e encosto em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica vermelha, altura 0,35 m a 

partir do assento, com estrutura metálica 7/8, com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi (a pó), solda mig, co

Cadeira escolar adulto (cjto.sextavado)
23431 2766

Cadeira escolar adulto (cjto.sextavado) assento e encosto em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica vermelha, altura 0,35 m a 

partir do assento, com estrutura metálica 7/8, com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi (a pó), solda mig, co

Cadeira escolar adulto (cjto.sextavado)
23432 2766

Cadeira escolar adulto (cjto.sextavado) assento e encosto em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica vermelha, altura 0,35 m a 

partir do assento, com estrutura metálica 7/8, com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi (a pó), solda mig, co

Cadeira escolar adulto (cjto.sextavado)
23433 2766

Cadeira escolar adulto (cjto.sextavado) assento e encosto em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica vermelha, altura 0,35 m a 

partir do assento, com estrutura metálica 7/8, com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi (a pó), solda mig, co

Cadeira escolar adulto (cjto.sextavado)
23434 2766

Cadeira escolar adulto (cjto.sextavado) assento e encosto em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica vermelha, altura 0,35 m a 

partir do assento, com estrutura metálica 7/8, com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi (a pó), solda mig, co

Cadeira escolar adulto (cjto.sextavado)
23435 2766



Cadeira escolar adulto (cjto.sextavado) assento e encosto em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica vermelha, altura 0,35 m a 

partir do assento, com estrutura metálica 7/8, com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi (a pó), solda mig, co

Cadeira escolar adulto (cjto.sextavado)
23436 2766

Cadeira escolar adulto (cjto.sextavado) assento e encosto em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica vermelha, altura 0,35 m a 

partir do assento, com estrutura metálica 7/8, com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi (a pó), solda mig, co

Mesa
23437 2766

Mesa sextavada tampo em compensado , revestido de fórmica lisa brilhante cor ovo, com acabamento nas bordas em pvc preto, com estrutura metálica 

em tubo 7/8 tratados contra ferrugem, pintura epóxi (a pó) na cor preta, solda mig, com ponteira de plástico r

0,75 m e diâmetro de 1,22 m.
Mesa

23438 2766

Nome
Incorporação Plaqueta

Mesa sextavada tampo em compensado , revestido de fórmica lisa brilhante cor ovo, com acabamento nas bordas em pvc preto, com estrutura metálica 

em tubo 7/8 tratados contra ferrugem, pintura epóxi (a pó) na cor preta, solda mig, com ponteira de plástico r

0,75 m e diâmetro de 1,22 m.
Mesa

23439 2766

Mesa sextavada tampo em compensado , revestido de fórmica lisa brilhante cor ovo, com acabamento nas bordas em pvc preto, com estrutura metálica 

em tubo 7/8 tratados contra ferrugem, pintura epóxi (a pó) na cor preta, solda mig, com ponteira de plástico r

0,75 m e diâmetro de 1,22 m.
Mesa

23440 2766



Mesa sextavada tampo em compensado , revestido de fórmica lisa brilhante cor ovo, com acabamento nas bordas em pvc preto, com estrutura metálica 

em tubo 7/8 tratados contra ferrugem, pintura epóxi (a pó) na cor preta, solda mig, com ponteira de plástico r

0,75 m e diâmetro de 1,22 m.
Mesa

23441 2766

Mesa sextavada tampo em compensado , revestido de fórmica lisa brilhante cor ovo, com acabamento nas bordas em pvc preto, com estrutura metálica 

em tubo 7/8 tratados contra ferrugem, pintura epóxi (a pó) na cor preta, solda mig, com ponteira de plástico r

0,75 m e diâmetro de 1,22 m.
Mesa sextavada infantil

23442 4395

Mesa escolar sextavada (cjto circular), estrutura metálica, tampo em fórmica cor laranja
Mesa sextavada infantil

23443 4395

Mesa escolar sextavada (cjto circular), estrutura metálica, tampo em fórmica cor laranja
Mesa sextavada infantil

23444 4395

Mesa escolar sextavada (cjto circular), estrutura metálica, tampo em fórmica cor laranja
Mesa sextavada infantil

23445 4395

Mesa escolar sextavada (cjto circular), estrutura metálica, tampo em fórmica cor laranja
Cadeira escolar infantil

23446 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil
23447 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil
23448 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil
23449 4395



Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil
23450 4395

Nome
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Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil
23451 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil
23452 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil
23453 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil
23454 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir



Cadeira escolar infantil
23455 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil
23456 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil
23457 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil
23458 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil
23459 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil
23460 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil
23461 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil
23462 4395



Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Nome
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Cadeira escolar infantil
23463 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil
23464 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil
23465 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil
23466 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil
23467 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir



Cadeira escolar infantil
23468 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil
23469 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Carteira escolar infantil
23470 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor azul.
Carteira escolar infantil

23471 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor azul.
Carteira escolar infantil

23472 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor azul.
Carteira escolar infantil

23473 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor azul.
Carteira escolar infantil

23474 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor ovo.
Carteira escolar infantil

23475 4395



Nome
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Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor ovo.
Carteira escolar infantil

23476 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor ovo.
Carteira escolar infantil

23477 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor ovo.
Carteira escolar infantil

23478 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor rosa.
Carteira escolar infantil

23479 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor rosa.
Carteira escolar infantil

23480 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor rosa.
Carteira escolar infantil

23481 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor rosa.
Carteira escolar infantil

23482 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor verde.
Carteira escolar infantil

23483 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor verde.
Carteira escolar infantil



23484 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor verde.
Carteira escolar infantil

23485 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor verde.
Carteira escolar infantil

23486 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor branca.
Carteira escolar infantil

23487 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor branca.

Nome
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Carteira escolar infantil
23488 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor branca.
Carteira escolar infantil

23489 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor branca.
Carteira escolar infantil

23490 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor amarela.
Carteira escolar infantil



23491 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor amarela.
Carteira escolar infantil

23492 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor amarela.
Carteira escolar infantil

23493 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor amarela.
Estante para biblioteca

23494 6339

Estante de aço para biblioteca na cor cinza, dupla, 1,05 x 2,04 x 0,59 m.
Estante para biblioteca

23495 6339

Estante de aço para biblioteca na cor cinza, dupla, 1,05 x 2,04 x 0,59 m.
Cilindro de oxigênio

23496 8594

Cilindro de oxigênio de 7 m³, sem carga.
Cadeira giratória (IPPUB)

23499 8234

Cadeira giratória, espuma injetada 40 mm anatômica, com braço digitador e regulagem de altura, revestida de tecido preto.

Refrigerador duplex
23500 11209

Refrigerador duplex Electrolux Air Flow System DC48, branco, n/s: 92700304
Ar condicionado

23519 64

Ar condicionado Split 18R Electrolux, branco, com controle remoto.
1 NOBREAK 600VA MONO, NF 10913

23523 8773



Nome
Incorporação Plaqueta

NOBREAK 600VA MONO, NF 10913
Cilindro de acetileno

23526 8594

Cilindro de acetileno 9 Kg, sem carga.
Monitor de vídeo

23528 2322

Monitor de vídeo LCD, 19", Marca: AOC, Modelo TFT, preto. s/n: g1085ha219587
Microcomputador

23529 2322

Microcomputador Processador 2.66 Ghz, memória 2 Gb DDR 800, Disco rígido 250 Gb Sata II, Placa Mãe Asus compatível, placa de rede 10/100, placa 

Wirelles, 108 Mbps, drive disquete 1.44, Gravador de dvd, mouse e teclado, gabinete K-mex.
Televisor

23530 5435

Televisor Ultra Slim Tela Plana 29", LG. nº série: 811AZUJ39542.
Cadeira giratória

23531 9850

Cadeira giratória assento espuma injetada, revestida tecido azul com preto, encosto regulável, suporte para braço regulável, base a gás, com rodízios.

Cadeira giratória
23532 9850

Cadeira giratória assento espuma injetada, revestida tecido azul com preto, encosto regulável, suporte para braço regulável, base a gás, com rodízios.

Máquina de prensar terminais
23533 8637

Máquina de prensar terminais, azul, Prensso, modelo: PE80, n/s: 4589
Máquina de corte de mangueira

23534 8637

Máquina de corte de mangueira de 1, 2 e 4 tramas, com corte até 1" em 6 tramas de aço. Marca: Prensso, modelo MC 3001, n/s: 4590.

Picador de vidro
23535 4093

Picador de vidro equipado com motor de no minimo 1cv marca Iguaçumec mtv-2000, n/s: 47.
Aparelho de DVD

23536 9368

Aparelho de DVD Britania Fama Usb, com mp3 player, karaokê e microfone, nº controle: 067003046



Forno de microondas
23539 9367

Forno de microondas Electrolux, branco, n/s: 91703848
Lavadora de roupas

23541 6643

Lavadora de roupas Electrolux 12 Kg, quente, LS12Q, s/n: 92400338

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira de rodas
23542

Cadeira de rodas CDS, pneu inflável.
Detector fetal

23545

Detector fetal Medcir DF-25/GL nº GL1587.
Seladora de mesa

23546

Seladora de mesa Selaplast, de 40 cm.
Aparelho para medir pressão pediátrico - esfigmomanômetro

23549

Aparelho para medir pressão pediátrico - esfigmomanômetro BD, manômetro de alta precisão e blindagem protetora contra desregulagens ou choques; 

braçadeira em tecido antialérgico, flexível, com fecho em metal; manguito confeccionado em borracha. 13 a 16 cm

Aparelho para medir pressão pediátrico - esfigmomanômetro
23550

Aparelho para medir pressão adulto médio - esfigmomanômetro BD, manômetro de alta precisão e blindagem protetora contra desregulagens ou 

choques; braçadeira em tecido antialérgico, flexível, com fecho em metal; manguito confeccionado em borracha. 24 a 30 

Otoscópio
23551

OtoscópioTK 5 espéculos, lâmpada, lente com aumento de 2,5 vezes e dial de luz. Fabricante: Mikatos



Maca clínica
23553

Maca clínica.
Mural

23558 1499

Mural em mdf nas laterais, corpo em acrílico. 2,00  x1,13 m
Mural

23559 9267

Mural em mdf nas laterais, corpo em acrílico. 3,00 x 1,00 m
Estante de aço

23562 14002

Estante de aço 6 prateleiras em aço, 0,93 x 0,42 x 1,98 m
Raio-x (odonto)

23563 9295

01 raio-x 70 kwp com coluna móvel, Procion Ion 70, branco, com rodízios, fab: 08/2008, n/s; 0080810024-A.
Quadro escolar (ver ocorrência)

23576

Quadro escolar verde com branco de correr, 4 m.
Monitor de vídeo

23581 10280

Nome
Incorporação Plaqueta

Monitor de vídeo LG Flatron, modelo: W1942 S, N/S: 904SPHG36673.
Monitor de vídeo

23582 10280

Monitor de vídeo LG Flatron, modelo: W1942 S, N/S: 904SPQJ38140.
Gabinete para microcomputador

23583 10280



Gabinete para microcomputador ATX 400 watts, na cor preta, características: Processador com mínimo 2 núcleo freqüência real de 2.6 GHz cada núcleo, 

memória cachê 2 MB. Memória RAM 02 GB DDR2 800 MHz, disco rígido 250 GB SATA II, placa mãe compatível com 4

placa de rede 10/100 MBPS, placa de rede Wireless 108 Mbps PCI; drive de disquetes 1,44 MB; drive de gravador de DVD dual Layer; mouse óptico com 

scroll e resolução mínima 800 dpi; pad mouse de silicone; teclado multimídia layout ABNT-2; Licença Sistema O

Professional Sp3 Português.
Gabinete para microcomputador

23584 10280

Gabinete para microcomputador ATX 400 watts, na cor preta, características: Processador com mínimo 2 núcleo freqüência real de 2.6 GHz cada núcleo, 

memória cachê 2 MB. Memória RAM 02 GB DDR2 800 MHz, disco rígido 250 GB SATA II, placa mãe compatível com 4

placa de rede 10/100 MBPS, placa de rede Wireless 108 Mbps PCI; drive de disquetes 1,44 MB; drive de gravador de DVD dual Layer; mouse óptico com 

scroll e resolução mínima 800 dpi; pad mouse de silicone; teclado multimídia layout ABNT-2; Licença Sistema O

Professional Sp3 Português.
Raio-x (AFM)

23586 9295

01 raio-x 70 kwp, Procion Ion 70, branco, com rodízios, fab: 08/2008, n/s; 0080811001-A
Aparelho de ultra-som / jato de bicarbonato (AFM)

23587 9682

Aparelho de ultra-som e jato de bicarbonato Profi Neo - Dabi Atlante, cor gelo, n/s: K001507
Cadeira giratória

23588 13719

Cadeira giratória estofada em corvim na cor preto, e com apóio para os braços.
Prensa (UPMO)

23589 9375

PRENSA HIDRÁULICA 15 TON, funcionamento manual, Marca Skay, com manômetro,vermelha.
Pintura em Tela (Carmes Franciosi)

23591 4655

Pintura em Tela "Praça da Matriz, atual Calçadão e Praça", Carmes Franciosi, 1995, 0,68x0,57m, moldura de madeira.
Cadeira Fixa

23605 8383

Cadeira fixa estofada em corvim preto, pés de aluminio.
Cadeira Fixa

23606 8383

Cadeira Fixa em corvim preto, pés de ferro.
Mesa escolar sextavada (cjto circular)

23613 4393



Mesa escolar sextavada (cjto circular), estrutura metálica, tampo em fórmica cor laranja.

Nome
Incorporação Plaqueta

Mesa escolar sextavada (cjto circular)
23614 4393

Mesa escolar sextavada (cjto circular), estrutura metálica, tampo em fórmica cor laranja.
Mesa escolar sextavada (cjto circular)

23615 4393

Mesa escolar sextavada (cjto circular), estrutura metálica, tampo em fórmica cor laranja.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

23616 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor amarela.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

23617 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor amarela.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

23618 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor amarela.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

23619 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor verde.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

23620 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor verde.
Carteira escolar infantil (cjto circular)



23621 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor verde.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

23622 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor rosa.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

23623 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor rosa.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

23624 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor rosa.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

23625 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor azul.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

23626 4393

Nome
Incorporação Plaqueta

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor azul.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

23627 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor azul.
Carteira escolar infantil (cjto circular)



23628 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor ovo.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

23629 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor ovo.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

23630 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor ovo.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

23631 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor branca.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

23632 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor branca.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

23633 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor branca.
Cadeira escolar infantil (cjto circular)

23634 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
23635 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
23636 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)



23637 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
23638 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Nome
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Cadeira escolar infantil (cjto circular)
23639 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
23640 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
23641 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
23642 4393



Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
23643 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
23644 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
23645 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
23646 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
23647 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
23648 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
23649 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)



23650 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
23651 4393

Nome
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Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

CADEIRA, COM  BRAÇO, PRETA, ESTILO DIRETOR
23652 12430

CADEIRA, COM  BRAÇO, PRETA, ESTILO DIRETOR
Aparelho de fax

23653 7221

Aparelho de fax Linea Intelbras F312/BRB, n/s: OS 0809100566, preto.
Arquivo de madeira

23654 4837

Arquivo de madeira mdp, branco, 4 gavetas, corrediças metálicas, perfil preto, medidas: 0,47x1,30x0,59 m
Armário alto

23655 4837

Armário alto em mdp, 2 portas, com chave, branco, perfil pvc preto, medidas: 0,43x1,50x0,90 m
Impressora HP 1560

23656 5496

Impressora HP 1560 Deskjet, branca/cinza. nº série: VN8B442064
Arquivo de aço

23657 4231

Arquivo de aço 4 gavetas com corrediças, cinza, marca: EDW, medidas: 0,47 x 1,33 x 0,70 m
Arquivo de aço



23658 4231

Arquivo de aço 4 gavetas com corrediças, cinza, marca: EDW, medidas: 0,47 x 1,33 x 0,70 m
Relógio ponto

23659 5058

Relógio ponto modelo CB-6 Biométrico, capacidade para 1000 funcionários, n/s: 18522
Impressora

23660 5548

Impressora HP P3005 Laser, fab: 18/08/2008, nº série: BRGS88K02C.
Cadeira giratória

23661 5453

Cadeira giratória com assento e encosto anatômico, espuma injetada 40 mm, revestida com tecido polipropileno cinza, com base giratória a gas, com 

braço "T" digitador.
Cadeira giratória

23662 5453

Cadeira giratória com assento e encosto anatômico, espuma injetada 40 mm, revestida com tecido polipropileno cinza, com base giratória a gas, com 

braço "T" digitador.
Mesa para estação de trabalho

23663 5453

Mesa para estação de trabalho, 1,40 x 1,50 x 0,75 m , composta de tampo em bp 15 mm, 2 divisórias, gaveteiro 3 gavetas com chaves, teclado retrátil, 

suporte de cpu.

Nome
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Mesa para estação de trabalho
23664 5453

Mesa para estação de trabalho, 1,40 x 1,50 x 0,75 m , composta de tampo em bp 15 mm, 2 divisórias, gaveteiro 3 gavetas com chaves, teclado retrátil, 2 

suportes para cpu.
Armário estante

23665 5453

Armário estante 2 portas com chave, 0,91 x 1,54 x 0,41 m, em mdp branco.
Monitor de vídeo



23666 5816

Monitor de vídeo LCD, AOC modelo TFT19W80PS, nº série: L2192JA060558
Gabinete para microcomputador

23667 5816

Gabinete para microcomputador K-mex, preto, composto de proc. 2.66 com memória cache 3 mb e cooler memória 2 gb, disco rígido 250 gb sata, rede 

10/100 mbps, wirelless 108 mbps pc1, drive disquete 1.44, gravador de dvd, mouse óptico, teclado multimídia ABN

Cadeira fixa (Debetran)
23668 4476

Cadeira fixa 4 pés, estrutura metálica estrutura tubo 7/8, pintura epóxi, estofada, revestida de tecido poliester verde/preta.

Cadeira fixa (Debetran)
23669 4476

Cadeira fixa 4 pés, estrutura metálica estrutura tubo 7/8, pintura epóxi, estofada, revestida de tecido poliester verde/preta.

Cadeira fixa (Debetran)
23670 4476

Cadeira fixa 4 pés, estrutura metálica estrutura tubo 7/8, pintura epóxi, estofada, revestida de tecido poliester verde/preta.

Cadeira fixa (Debetran)
23671 4476

Cadeira fixa 4 pés, estrutura metálica estrutura tubo 7/8, pintura epóxi, estofada, revestida de tecido poliester verde/preta.

Cadeira fixa (Debetran)
23672 4476

Cadeira fixa 4 pés, estrutura metálica estrutura tubo 7/8, pintura epóxi, estofada, revestida de tecido poliester verde/preta.

Cadeira fixa (Debetran)
23673 4476

Cadeira fixa 4 pés, estrutura metálica estrutura tubo 7/8, pintura epóxi, estofada, revestida de tecido poliester verde/preta.

Cadeira fixa (Debetran)
23674 4476

Cadeira fixa 4 pés, estrutura metálica estrutura tubo 7/8, pintura epóxi, estofada, revestida de tecido poliester verde/preta.

Cadeira fixa (Debetran)
23675 4476

Cadeira fixa 4 pés, estrutura metálica estrutura tubo 7/8, pintura epóxi, estofada, revestida de tecido poliester verde/preta.



Cadeira fixa (Debetran)
23676 4476

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira fixa 4 pés, estrutura metálica estrutura tubo 7/8, pintura epóxi, estofada, revestida de tecido poliester verde/preta.

Cadeira fixa (Debetran)
23677 4476

Cadeira fixa 4 pés, estrutura metálica estrutura tubo 7/8, pintura epóxi, estofada, revestida de tecido poliester verde/preta.

Cadeira fixa (Debetran)
23679 4476

Cadeira fixa 4 pés, estrutura metálica estrutura tubo 7/8, pintura epóxi, estofada, revestida de tecido poliester verde/preta.

Cadeira fixa (Debetran)
23681 4476

Cadeira fixa 4 pés, estrutura metálica estrutura tubo 7/8, pintura epóxi, estofada, revestida de tecido poliester verde/preta.

Cadeira fixa (Debetran)
23682 4476

Cadeira fixa 4 pés, estrutura metálica estrutura tubo 7/8, pintura epóxi, estofada, revestida de tecido poliester verde/preta.

Cadeira fixa (Debetran)
23683 4476

Cadeira fixa 4 pés, estrutura metálica estrutura tubo 7/8, pintura epóxi, estofada, revestida de tecido poliester verde/preta.

Cadeira fixa (Debetran)
23684 4476

Cadeira fixa 4 pés, estrutura metálica estrutura tubo 7/8, pintura epóxi, estofada, revestida de tecido poliester verde/preta.



Cadeira fixa (Debetran)
23685 4476

Cadeira fixa 4 pés, estrutura metálica estrutura tubo 7/8, pintura epóxi, estofada, revestida de tecido poliester verde/preta.

Cadeira fixa (Debetran)
23686 4476

Cadeira fixa 4 pés, estrutura metálica estrutura tubo 7/8, pintura epóxi, estofada, revestida de tecido poliester verde/preta.

Cadeira fixa (Debetran)
23687 4476

Cadeira fixa 4 pés, estrutura metálica estrutura tubo 7/8, pintura epóxi, estofada, revestida de tecido poliester verde/preta.

Cadeira fixa (Debetran)
23688 4476

Cadeira fixa 4 pés, estrutura metálica estrutura tubo 7/8, pintura epóxi, estofada, revestida de tecido poliester verde/preta.

Cadeira fixa (Debetran)
23689 4476

Cadeira fixa 4 pés, estrutura metálica estrutura tubo 7/8, pintura epóxi, estofada, revestida de tecido poliester verde/preta.

Cadeira fixa (Debetran)
23691 4476

Cadeira fixa 4 pés, estrutura metálica estrutura tubo 7/8, pintura epóxi, estofada, revestida de tecido poliester verde/preta.

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira fixa (Debetran)
23692 4476

Cadeira fixa 4 pés, estrutura metálica estrutura tubo 7/8, pintura epóxi, estofada, revestida de tecido poliester verde/preta.



Cadeira fixa (Debetran)
23693 4476

Cadeira fixa 4 pés, estrutura metálica estrutura tubo 7/8, pintura epóxi, estofada, revestida de tecido poliester verde/preta.

Cadeira fixa (Debetran)
23694 4476

Cadeira fixa 4 pés, estrutura metálica estrutura tubo 7/8, pintura epóxi, estofada, revestida de tecido poliester verde/preta.

Cadeira fixa (Debetran)
23695 4476

Cadeira fixa 4 pés, estrutura metálica estrutura tubo 7/8, pintura epóxi, estofada, revestida de tecido poliester verde/preta.

Cadeira fixa (Debetran)
23696 4476

Cadeira fixa 4 pés, estrutura metálica estrutura tubo 7/8, pintura epóxi, estofada, revestida de tecido poliester verde/preta.

Cadeira fixa (Debetran)
23697 4476

Cadeira fixa 4 pés, estrutura metálica estrutura tubo 7/8, pintura epóxi, estofada, revestida de tecido poliester verde/preta.

Conjunto odontológico (AFM)
23698 1808

Conjunto odontológico completo, Kavo, estofado, lilás.
Notebook

23700 4818

01 notebook gigabyte W566U T7500. nº série: 579580200453
Cadeira escolar adulto

23701 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23702 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23703 1342



Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23704 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23705 1342

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23706 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23707 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23708 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br



Cadeira escolar adulto
23709 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23710 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23711 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23712 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23713 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23714 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23715 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23716 1342



Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23717 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira escolar adulto
23718 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23719 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23720 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23721 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br



Cadeira escolar adulto
23722 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23723 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23724 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23725 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23726 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23727 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23728 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23729 1342



Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23730 1342

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23731 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23732 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23733 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23734 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br



Cadeira escolar adulto
23735 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23736 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23737 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23738 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23739 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23740 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23741 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23742 1342



Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira escolar adulto
23743 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23744 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23745 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23746 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23747 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br



Cadeira escolar adulto
23748 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23749 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23750 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23751 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23752 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23753 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23754 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23755 1342



Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23756 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23757 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23758 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23759 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23760 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23761 1342



Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23762 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23763 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23764 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23765 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23766 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23767 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br



Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira escolar adulto
23768 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23769 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23770 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23771 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23772 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23773 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23774 1342



Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23775 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23776 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23777 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23778 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23779 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23780 1342
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Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23781 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23782 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23783 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23784 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23785 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23786 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23787 1342



Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23788 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23789 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23790 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23791 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23792 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Nome
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Cadeira escolar adulto
23793 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23794 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23795 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23796 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23797 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23798 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23799 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23800 1342



Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23801 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23802 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23803 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23804 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23805 1342

Nome
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Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br



Cadeira escolar adulto
23806 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23807 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23808 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23809 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23810 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23811 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23812 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23813 1342



Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23814 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23815 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23816 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23817 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br
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Cadeira escolar adulto
23818 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br



Cadeira escolar adulto
23819 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23820 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23821 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23822 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23823 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23824 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23825 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23826 1342



Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23827 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23828 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23829 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23830 1342

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23831 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br



Cadeira escolar adulto
23832 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23833 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23834 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23835 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23836 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23837 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23838 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23839 1342



Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23840 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23841 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23842 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira escolar adulto
23843 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23844 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br



Cadeira escolar adulto
23845 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23846 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23847 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23848 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23849 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23850 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23851 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23852 1342



Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23853 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23854 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23855 1342

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23856 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23857 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br



Cadeira escolar adulto
23858 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23859 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23860 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23861 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23862 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23863 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23864 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23865 1342



Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23866 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23867 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira escolar adulto
23868 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23869 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23870 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br



Cadeira escolar adulto
23871 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23872 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23873 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23874 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23875 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23876 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23877 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23878 1342



Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23879 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23880 1342

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23881 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23882 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23883 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br



Cadeira escolar adulto
23884 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23885 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23886 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23887 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23888 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23889 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23890 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23891 1342



Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23892 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira escolar adulto
23893 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23894 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23895 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23896 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br



Cadeira escolar adulto
23897 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23898 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23899 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23900 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23901 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23902 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23903 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23904 1342



Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23905 1342

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23906 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23907 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23908 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23909 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br



Cadeira escolar adulto
23910 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23911 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23912 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23913 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23914 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23915 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23916 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23917 1342



Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira escolar adulto
23918 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23919 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23920 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23921 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23922 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br



Cadeira escolar adulto
23923 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23924 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23925 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23926 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23927 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23928 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23929 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23930 1342



Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23931 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23932 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23933 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23934 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23935 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23936 1342



Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23937 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23938 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23939 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23940 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23941 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23942 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br



Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira escolar adulto
23943 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23944 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23945 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23946 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23947 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23948 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23949 1342



Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Cadeira escolar adulto
23950 1342

Cadeira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa br

Carteira escolar adulto
23951 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

23952 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

23953 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

23954 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.



Nome
Incorporação Plaqueta

Carteira escolar adulto
23955 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

23956 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

23957 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

23958 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

23959 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

23960 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba



naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

23961 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

23962 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

23963 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

23964 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

23965 1342

Nome
Incorporação Plaqueta



Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

23966 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

23967 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

23968 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

23969 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

23970 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

23971 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba



naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

23972 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

23973 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

23974 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

23975 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.

Nome
Incorporação Plaqueta

Carteira escolar adulto
23976 1342



Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

23977 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

23978 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

23979 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

23980 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

23981 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

23982 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba



naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

23983 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

23984 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

23985 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

23986 1342

Nome
Incorporação Plaqueta

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

23987 1342



Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

23988 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

23989 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

23990 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

23991 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

23992 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

23993 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba



naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

23994 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

23995 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

23996 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.

Nome
Incorporação Plaqueta

Carteira escolar adulto
23997 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

23998 1342



Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

23999 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24000 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24001 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24002 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24003 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24004 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba



naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24005 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24006 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24007 1342

Nome
Incorporação Plaqueta

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24008 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24009 1342



Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24010 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24011 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24012 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24013 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24014 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24015 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba



naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24016 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24017 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.

Nome
Incorporação Plaqueta

Carteira escolar adulto
24018 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24019 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24020 1342



Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24021 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24022 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24023 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24024 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24025 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24026 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba



naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24027 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24028 1342

Nome
Incorporação Plaqueta

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24029 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24030 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24031 1342



Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24032 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24033 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24034 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24035 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24036 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24037 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba



naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24038 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.

Nome
Incorporação Plaqueta

Carteira escolar adulto
24039 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24040 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24041 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24042 1342



Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24043 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24044 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24045 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24046 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24047 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24048 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba



naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24049 1342

Nome
Incorporação Plaqueta

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24050 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24051 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24052 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24053 1342



Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24054 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24055 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24056 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24057 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24058 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24059 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba



naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.

Nome
Incorporação Plaqueta

Carteira escolar adulto
24060 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24061 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24062 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24063 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24064 1342



Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24065 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24066 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24067 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24068 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24069 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24070 1342



Nome
Incorporação Plaqueta

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24071 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24072 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24073 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24074 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24075 1342



Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24076 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24077 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24078 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24079 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24080 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.



Nome
Incorporação Plaqueta

Carteira escolar adulto
24081 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24082 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24083 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24084 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24085 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24086 1342



Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24087 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24088 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24089 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24090 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24091 1342



Nome
Incorporação Plaqueta

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24092 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24093 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24094 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24095 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24096 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24097 1342



Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24098 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24099 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24100 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24101 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.

Nome
Incorporação Plaqueta



Carteira escolar adulto
24102 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24103 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24104 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24105 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24106 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24107 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24108 1342



Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24109 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24110 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24111 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24112 1342

Nome
Incorporação Plaqueta

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.



Carteira escolar adulto
24113 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24114 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24115 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24116 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24117 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24118 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24119 1342



Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24120 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24121 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24122 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.

Nome
Incorporação Plaqueta

Carteira escolar adulto
24123 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.



Carteira escolar adulto
24124 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24125 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24126 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24127 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24128 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24129 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24130 1342



Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24131 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24132 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24133 1342

Nome
Incorporação Plaqueta

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24134 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.



Carteira escolar adulto
24135 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24136 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24137 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24138 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24139 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24140 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24141 1342



Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24142 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24143 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.

Nome
Incorporação Plaqueta

Carteira escolar adulto
24144 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24145 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.



Carteira escolar adulto
24146 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24147 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24148 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24149 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24150 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24151 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24152 1342



Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24153 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24154 1342

Nome
Incorporação Plaqueta

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24155 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24156 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.



Carteira escolar adulto
24157 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24158 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24159 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24160 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24161 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24162 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24163 1342



Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24164 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.

Nome
Incorporação Plaqueta

Carteira escolar adulto
24165 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24166 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24167 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.



Carteira escolar adulto
24168 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24169 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24170 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24171 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24172 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24173 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24174 1342



Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24175 1342

Nome
Incorporação Plaqueta

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24176 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24177 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24178 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.



Carteira escolar adulto
24179 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24180 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24181 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24182 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24183 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24184 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24185 1342



Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.

Nome
Incorporação Plaqueta

Carteira escolar adulto
24186 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24187 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24188 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24189 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.



Carteira escolar adulto
24190 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24191 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24192 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24193 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24194 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24195 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24196 1342



Nome
Incorporação Plaqueta

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24197 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24198 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24199 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

24200 1342

Carteira escolar adulto estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi na cor preto, solda mig, ponteira 

com plástico nos pés, tampo de madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante, cor bege com acaba

naval, com gradil porta livros abaixo do tampo.
Cadeira escolar



24214 4848

Cadeira escolar c/ tubo 7/8 em fórmica bege/branca, perfil em pvc preto.
Carteira escolar

24216 4848

Carteira escolar c/ tubo 7/8 em fórmica bege/branca,
Carteira escolar

24217 4848

Carteira escolar c/ tubo 7/8 em fórmica bege/branca,
Carteira escolar

24218 4848

Carteira escolar c/ tubo 7/8 em fórmica bege/branca,
Carteira escolar

24219 4848

Carteira escolar c/ tubo 7/8 em fórmica bege/branca,
Carteira escolar

24220 4848

Carteira escolar c/ tubo 7/8 em fórmica bege/branca,
Poltrona

24248 3986

Poltrona fixa estofada, revestida em corvim bege.

Nome
Incorporação Plaqueta

Poltrona (CREAS)
24249 3986

Poltrona fixa estofada, revestida em corvim bege.
Rádio gravador

24298 11259

Aparelho de som - CD (3 em 1), micro system portátil, reproduz CD/CD-/CD-RW - com função Bass Boost para sons mais graves com 130 wats de 

potência, bivolt. Marca: LENOXX SOND, modelo BB 231, n/s: 72223101558
Banco para refeitório adulto



24303 3397

Banco para refeitório adulto empilhável, estrutura metálica tubo 20x40,  assento em madeira compensada, revestida de fórmica lisa brilhante cor bege,  

perfil pvc preto. 2,00x0,30x0,33 (CLA)
Banco para refeitório adulto

24304 3397

Banco para refeitório adulto empilhável, estrutura metálica tubo 20x40,  assento em madeira compensada, revestida de fórmica lisa brilhante cor bege,  

perfil pvc preto. 2,00x0,30x0,33 (CLA)
Banco para refeitório adulto

24305 3397

Banco para refeitório adulto empilhável, estrutura metálica tubo 20x40,  assento em madeira compensada, revestida de fórmica lisa brilhante cor bege,  

perfil pvc preto. 2,00x0,30x0,33 (CLA)
Banco para refeitório adulto

24306 3397

Banco para refeitório adulto empilhável, estrutura metálica tubo 20x40,  assento em madeira compensada, revestida de fórmica lisa brilhante cor bege,  

perfil pvc preto. 2,00x0,30x0,33 (CLA)
Banco para refeitório adulto

24307 3397

Banco para refeitório adulto empilhável, estrutura metálica tubo 20x40,  assento em madeira compensada, revestida de fórmica lisa brilhante cor bege,  

perfil pvc preto. 2,00x0,30x0,33 (CLA)
Banco para refeitório adulto

24308 3397

Banco para refeitório adulto empilhável, estrutura metálica tubo 20x40,  assento em madeira compensada, revestida de fórmica lisa brilhante cor bege,  

perfil pvc preto. 2,00x0,30x0,33 (CLA)
Banco para refeitório adulto

24309 3397

Banco para refeitório adulto empilhável, estrutura metálica tubo 20x40,  assento em madeira compensada, revestida de fórmica lisa brilhante cor bege,  

perfil pvc preto. 2,00x0,30x0,33 (CLA)
Banco para refeitório adulto

24310 3397

Banco para refeitório adulto empilhável, estrutura metálica tubo 20x40,  assento em madeira compensada, revestida de fórmica lisa brilhante cor bege,  

perfil pvc preto. 2,00x0,30x0,33 (CLA)
Banco para refeitório adulto

24311 3397

Banco para refeitório adulto empilhável, estrutura metálica tubo 20x40,  assento em madeira compensada, revestida de fórmica lisa brilhante cor bege,  

perfil pvc preto. 2,00x0,30x0,33 (CLA)
Banco para refeitório adulto

24312 3397

Banco para refeitório adulto empilhável, estrutura metálica tubo 20x40,  assento em madeira compensada, revestida de fórmica lisa brilhante cor bege,  

perfil pvc preto. 2,00x0,30x0,33 (CLA)



Banco para refeitório adulto
24313 3397

Nome
Incorporação Plaqueta

Banco para refeitório adulto empilhável, estrutura metálica tubo 20x40,  assento em madeira compensada, revestida de fórmica lisa brilhante cor bege,  

perfil pvc preto. 2,00x0,30x0,33 (CLA)
Banco para refeitório adulto

24314 3397

Banco para refeitório adulto empilhável, estrutura metálica tubo 20x40,  assento em madeira compensada, revestida de fórmica lisa brilhante cor bege,  

perfil pvc preto. 2,00x0,30x0,33 (CLA)
Banco para refeitório adulto

24315 3397

Banco para refeitório adulto empilhável, estrutura metálica tubo 20x40,  assento em madeira compensada, revestida de fórmica lisa brilhante cor bege,  

perfil pvc preto. 2,00x0,30x0,33 (CLA)
Banco para refeitório adulto

24316 3397

Banco para refeitório adulto empilhável, estrutura metálica tubo 20x40,  assento em madeira compensada, revestida de fórmica lisa brilhante cor bege,  

perfil pvc preto. 2,00x0,30x0,33 (CLA)
Banco para refeitório adulto

24317 3397

Banco para refeitório adulto empilhável, estrutura metálica tubo 20x40,  assento em madeira compensada, revestida de fórmica lisa brilhante cor bege,  

perfil pvc preto. 2,00x0,30x0,33 (CLA)
Banco para refeitório adulto

24318 3397

Banco para refeitório adulto empilhável, estrutura metálica tubo 20x40,  assento em madeira compensada, revestida de fórmica lisa brilhante cor bege,  

perfil pvc preto. 2,00x0,30x0,33 (CLA)
Banco para refeitório adulto

24319 3397

Banco para refeitório adulto empilhável, estrutura metálica tubo 20x40,  assento em madeira compensada, revestida de fórmica lisa brilhante cor bege,  

perfil pvc preto. 2,00x0,30x0,33 (CLA)



Banco para refeitório adulto
24320 3397

Banco para refeitório adulto empilhável, estrutura metálica tubo 20x40,  assento em madeira compensada, revestida de fórmica lisa brilhante cor bege,  

perfil pvc preto. 2,00x0,30x0,33 (CLA)
Banco para refeitório adulto

24321 3397

Banco para refeitório adulto empilhável, estrutura metálica tubo 20x40,  assento em madeira compensada, revestida de fórmica lisa brilhante cor bege,  

perfil pvc preto. 2,00x0,30x0,33 (CLA)
Banco para refeitório adulto

24322 3397

Banco para refeitório adulto empilhável, estrutura metálica tubo 20x40,  assento em madeira compensada, revestida de fórmica lisa brilhante cor bege,  

perfil pvc preto. 2,00x0,30x0,33 (CLA)
Banco para refeitório adulto

24323 3397

Banco para refeitório adulto empilhável, estrutura metálica tubo 20x40,  assento em madeira compensada, revestida de fórmica lisa brilhante cor bege,  

perfil pvc preto. 2,00x0,30x0,33 (CLA)
Banco para refeitório adulto

24324 3397

Banco para refeitório adulto empilhável, estrutura metálica tubo 20x40,  assento em madeira compensada, revestida de fórmica lisa brilhante cor bege,  

perfil pvc preto. 2,00x0,30x0,33 (CLA)
Banco para refeitório adulto

24325 3397

Banco para refeitório adulto empilhável, estrutura metálica tubo 20x40,  assento em madeira compensada, revestida de fórmica lisa brilhante cor bege,  

perfil pvc preto. 2,00x0,30x0,33 (CLA)

Nome
Incorporação Plaqueta

Banco para refeitório adulto
24326 3397

Banco para refeitório adulto empilhável, estrutura metálica tubo 20x40,  assento em madeira compensada, revestida de fórmica lisa brilhante cor bege,  

perfil pvc preto. 2,00x0,30x0,33 (CLA)



Banco para refeitório adulto
24327 3397

Banco para refeitório adulto empilhável, estrutura metálica tubo 20x40,  assento em madeira compensada, revestida de fórmica lisa brilhante cor bege,  

perfil pvc preto. 2,00x0,30x0,33 (CLA)
Banco para refeitório adulto

24328 3397

Banco para refeitório adulto empilhável, estrutura metálica tubo 20x40,  assento em madeira compensada, revestida de fórmica lisa brilhante cor bege,  

perfil pvc preto. 2,00x0,30x0,33 (CLA)
Banco para refeitório adulto

24329 3397

Banco para refeitório adulto empilhável, estrutura metálica tubo 20x40,  assento em madeira compensada, revestida de fórmica lisa brilhante cor bege,  

perfil pvc preto. 2,00x0,30x0,33 (CLA)
Banco para refeitório adulto

24330 3397

Banco para refeitório adulto empilhável, estrutura metálica tubo 20x40,  assento em madeira compensada, revestida de fórmica lisa brilhante cor bege,  

perfil pvc preto. 2,00x0,30x0,33 (CLA)
Banco para refeitório adulto

24331 3397

Banco para refeitório adulto empilhável, estrutura metálica tubo 20x40,  assento em madeira compensada, revestida de fórmica lisa brilhante cor bege,  

perfil pvc preto. 2,00x0,30x0,33 (CLA)
Banco para refeitório adulto

24332 3397

Banco para refeitório adulto empilhável, estrutura metálica tubo 20x40,  assento em madeira compensada, revestida de fórmica lisa brilhante cor bege,  

perfil pvc preto. 2,00x0,30x0,33 (CLA)
Banco para refeitório adulto

24333 3397

Banco para refeitório adulto empilhável, estrutura metálica tubo 20x40,  assento em madeira compensada, revestida de fórmica lisa brilhante cor bege,  

perfil pvc preto. 2,00x0,30x0,33 (CLA)
Banco para refeitório adulto

24334 3397

Banco para refeitório adulto empilhável, estrutura metálica tubo 20x40,  assento em madeira compensada, revestida de fórmica lisa brilhante cor bege,  

perfil pvc preto. 2,00x0,30x0,33 (CLA)
Banco para refeitório adulto

24335 3397

Banco para refeitório adulto empilhável, estrutura metálica tubo 20x40,  assento em madeira compensada, revestida de fórmica lisa brilhante cor bege,  

perfil pvc preto. 2,00x0,30x0,33 (CLA)
Banco para refeitório adulto

24336 3397



Banco para refeitório adulto empilhável, estrutura metálica tubo 20x40,  assento em madeira compensada, revestida de fórmica lisa brilhante cor bege,  

perfil pvc preto. 2,00x0,30x0,33 (CLA)
Banco para refeitório adulto

24337 3397

Banco para refeitório adulto empilhável, estrutura metálica tubo 20x40,  assento em madeira compensada, revestida de fórmica lisa brilhante cor bege,  

perfil pvc preto. 2,00x0,30x0,33 (CLA)
Banco para refeitório adulto

24338 3397

Nome
Incorporação Plaqueta

Banco para refeitório adulto empilhável, estrutura metálica tubo 20x40,  assento em madeira compensada, revestida de fórmica lisa brilhante cor bege,  

perfil pvc preto. 2,00x0,30x0,33 (CLA)
Banco para refeitório adulto

24339 3397

Banco para refeitório adulto empilhável, estrutura metálica tubo 20x40,  assento em madeira compensada, revestida de fórmica lisa brilhante cor bege,  

perfil pvc preto. 2,00x0,30x0,33 (CLA)
Banco para refeitório adulto

24340 3397

Banco para refeitório adulto empilhável, estrutura metálica tubo 20x40,  assento em madeira compensada, revestida de fórmica lisa brilhante cor bege,  

perfil pvc preto. 2,00x0,30x0,33 (CLA)
Banco para refeitório adulto

24341 3397

Banco para refeitório adulto empilhável, estrutura metálica tubo 20x40,  assento em madeira compensada, revestida de fórmica lisa brilhante cor bege,  

perfil pvc preto. 2,00x0,30x0,33 (CLA)
Banco para refeitório adulto

24342 3397

Banco para refeitório adulto empilhável, estrutura metálica tubo 20x40,  assento em madeira compensada, revestida de fórmica lisa brilhante cor bege,  

perfil pvc preto. 2,00x0,30x0,33 (CLA)
Banco para refeitório adulto

24343 3397



Banco para refeitório adulto empilhável, estrutura metálica tubo 20x40,  assento em madeira compensada, revestida de fórmica lisa brilhante cor bege,  

perfil pvc preto. 2,00x0,30x0,33 (CLA)
Banco para refeitório adulto

24344 3397

Banco para refeitório adulto empilhável, estrutura metálica tubo 20x40,  assento em madeira compensada, revestida de fórmica lisa brilhante cor bege,  

perfil pvc preto. 2,00x0,30x0,33 (CLA)
Banco para refeitório adulto

24345 3397

Banco para refeitório adulto empilhável, estrutura metálica tubo 20x40,  assento em madeira compensada, revestida de fórmica lisa brilhante cor bege,  

perfil pvc preto. 2,00x0,30x0,33 (CLA)
Banco para refeitório adulto

24346 3397

Banco para refeitório adulto empilhável, estrutura metálica tubo 20x40,  assento em madeira compensada, revestida de fórmica lisa brilhante cor bege,  

perfil pvc preto. 2,00x0,30x0,33 (CLA)
Banco para refeitório adulto

24347 3397

Banco para refeitório adulto empilhável, estrutura metálica tubo 20x40,  assento em madeira compensada, revestida de fórmica lisa brilhante cor bege,  

perfil pvc preto. 2,00x0,30x0,33 (CLA)
Banco para refeitório adulto

24348 3397

Banco para refeitório adulto empilhável, estrutura metálica tubo 20x40,  assento em madeira compensada, revestida de fórmica lisa brilhante cor bege,  

perfil pvc preto. 2,00x0,30x0,33 (CLA)
Banco para refeitório adulto

24349 3397

Banco para refeitório adulto empilhável, estrutura metálica tubo 20x40,  assento em madeira compensada, revestida de fórmica lisa brilhante cor bege,  

perfil pvc preto. 2,00x0,30x0,33 (CLA)
Banco para refeitório adulto

24350 3397

Banco para refeitório adulto empilhável, estrutura metálica tubo 20x40,  assento em madeira compensada, revestida de fórmica lisa brilhante cor bege,  

perfil pvc preto. 2,00x0,30x0,33 (CLA)



Nome
Incorporação Plaqueta

Banco para refeitório adulto
24351 3397

Banco para refeitório adulto empilhável, estrutura metálica tubo 20x40,  assento em madeira compensada, revestida de fórmica lisa brilhante cor bege,  

perfil pvc preto. 2,00x0,30x0,33 (CLA)
Banco para refeitório adulto

24352 3397

Banco para refeitório adulto empilhável, estrutura metálica tubo 20x40,  assento em madeira compensada, revestida de fórmica lisa brilhante cor bege,  

perfil pvc preto. 2,00x0,30x0,33 (CLA)
Banco para refeitório adulto

24353 3397

Banco para refeitório adulto empilhável, estrutura metálica tubo 20x40,  assento em madeira compensada, revestida de fórmica lisa brilhante cor bege,  

perfil pvc preto. 2,00x0,30x0,33 (CLA)
Banco para refeitório adulto

24354 3397

Banco para refeitório adulto empilhável, estrutura metálica tubo 20x40,  assento em madeira compensada, revestida de fórmica lisa brilhante cor bege,  

perfil pvc preto. 2,00x0,30x0,33 (CLA)
Banco para refeitório adulto

24355 3397

Banco para refeitório adulto empilhável, estrutura metálica tubo 20x40,  assento em madeira compensada, revestida de fórmica lisa brilhante cor bege,  

perfil pvc preto. 2,00x0,30x0,33 (CLA)
Banco para refeitório adulto

24356 3397

Banco para refeitório adulto empilhável, estrutura metálica tubo 20x40,  assento em madeira compensada, revestida de fórmica lisa brilhante cor bege,  

perfil pvc preto. 2,00x0,30x0,33 (CLA)
Banco para refeitório adulto

24357 3397

Banco para refeitório adulto empilhável, estrutura metálica tubo 20x40,  assento em madeira compensada, revestida de fórmica lisa brilhante cor bege,  

perfil pvc preto. 2,00x0,30x0,33 (CLA)
Banco para refeitório adulto

24358 3397

Banco para refeitório adulto empilhável, estrutura metálica tubo 20x40,  assento em madeira compensada, revestida de fórmica lisa brilhante cor bege,  

perfil pvc preto. 2,00x0,30x0,33 (CLA)
Banco para refeitório adulto

24359 3397

Banco para refeitório adulto empilhável, estrutura metálica tubo 20x40,  assento em madeira compensada, revestida de fórmica lisa brilhante cor bege,  

perfil pvc preto. 2,00x0,30x0,33 (CLA)
Banco para refeitório adulto



24360 3397

Banco para refeitório adulto empilhável, estrutura metálica tubo 20x40,  assento em madeira compensada, revestida de fórmica lisa brilhante cor bege,  

perfil pvc preto. 2,00x0,30x0,33 (CLA)
Banco para refeitório adulto

24361 3397

Banco para refeitório adulto empilhável, estrutura metálica tubo 20x40,  assento em madeira compensada, revestida de fórmica lisa brilhante cor bege,  

perfil pvc preto. 2,00x0,30x0,33 (CLA)
Banco para refeitório adulto

24362 3397

Banco para refeitório adulto empilhável, estrutura metálica tubo 20x40,  assento em madeira compensada, revestida de fórmica lisa brilhante cor bege,  

perfil pvc preto. 2,00x0,30x0,33 (CLA)
Mesa para refeitório adulto

24363 3397

Nome
Incorporação Plaqueta

Mesa para refeitório adulto empilhável,2,00 x 0,80 x 0,75 m (CLA), estrutura metálica tubo 20x40 chapa 18, tampo em madeira compensada, revestida 

em fórmica lisa brilhante cor bege, perfil pvc preto.
Mesa para refeitório adulto

24364 3397

Mesa para refeitório adulto empilhável,2,00 x 0,80 x 0,75 m (CLA), estrutura metálica tubo 20x40 chapa 18, tampo em madeira compensada, revestida 

em fórmica lisa brilhante cor bege, perfil pvc preto.
Mesa para refeitório adulto

24365 3397

Mesa para refeitório adulto empilhável,2,00 x 0,80 x 0,75 m (CLA), estrutura metálica tubo 20x40 chapa 18, tampo em madeira compensada, revestida 

em fórmica lisa brilhante cor bege, perfil pvc preto.
Mesa para refeitório adulto

24366 3397

Mesa para refeitório adulto empilhável,2,00 x 0,80 x 0,75 m (CLA), estrutura metálica tubo 20x40 chapa 18, tampo em madeira compensada, revestida 

em fórmica lisa brilhante cor bege, perfil pvc preto.
Mesa para refeitório adulto



24367 3397

Mesa para refeitório adulto empilhável,2,00 x 0,80 x 0,75 m (CLA), estrutura metálica tubo 20x40 chapa 18, tampo em madeira compensada, revestida 

em fórmica lisa brilhante cor bege, perfil pvc preto.
Mesa para refeitório adulto

24368 3397

Mesa para refeitório adulto empilhável,2,00 x 0,80 x 0,75 m (CLA), estrutura metálica tubo 20x40 chapa 18, tampo em madeira compensada, revestida 

em fórmica lisa brilhante cor bege, perfil pvc preto.
Mesa para refeitório adulto

24369 3397

Mesa para refeitório adulto empilhável,2,00 x 0,80 x 0,75 m (CLA), estrutura metálica tubo 20x40 chapa 18, tampo em madeira compensada, revestida 

em fórmica lisa brilhante cor bege, perfil pvc preto.
Mesa para refeitório adulto

24370 3397

Mesa para refeitório adulto empilhável,2,00 x 0,80 x 0,75 m (CLA), estrutura metálica tubo 20x40 chapa 18, tampo em madeira compensada, revestida 

em fórmica lisa brilhante cor bege, perfil pvc preto.
Mesa para refeitório adulto

24371 3397

Mesa para refeitório adulto empilhável,2,00 x 0,80 x 0,75 m (CLA), estrutura metálica tubo 20x40 chapa 18, tampo em madeira compensada, revestida 

em fórmica lisa brilhante cor bege, perfil pvc preto.
Mesa para refeitório adulto

24372 3397

Mesa para refeitório adulto empilhável,2,00 x 0,80 x 0,75 m (CLA), estrutura metálica tubo 20x40 chapa 18, tampo em madeira compensada, revestida 

em fórmica lisa brilhante cor bege, perfil pvc preto.
Mesa para refeitório adulto

24373 3397

Mesa para refeitório adulto empilhável,2,00 x 0,80 x 0,75 m (CLA), estrutura metálica tubo 20x40 chapa 18, tampo em madeira compensada, revestida 

em fórmica lisa brilhante cor bege, perfil pvc preto.
Mesa para refeitório adulto

24374 3397

Mesa para refeitório adulto empilhável,2,00 x 0,80 x 0,75 m (CLA), estrutura metálica tubo 20x40 chapa 18, tampo em madeira compensada, revestida 

em fórmica lisa brilhante cor bege, perfil pvc preto.
Mesa para refeitório adulto

24375 3397

Mesa para refeitório adulto empilhável,2,00 x 0,80 x 0,75 m (CLA), estrutura metálica tubo 20x40 chapa 18, tampo em madeira compensada, revestida 

em fórmica lisa brilhante cor bege, perfil pvc preto.



Nome
Incorporação Plaqueta

Mesa para refeitório adulto
24376 3397

Mesa para refeitório adulto empilhável,2,00 x 0,80 x 0,75 m (CLA), estrutura metálica tubo 20x40 chapa 18, tampo em madeira compensada, revestida 

em fórmica lisa brilhante cor bege, perfil pvc preto.
Mesa para refeitório adulto

24377 3397

Mesa para refeitório adulto empilhável,2,00 x 0,80 x 0,75 m (CLA), estrutura metálica tubo 20x40 chapa 18, tampo em madeira compensada, revestida 

em fórmica lisa brilhante cor bege, perfil pvc preto.
Mesa para refeitório adulto

24378 3397

Mesa para refeitório adulto empilhável,2,00 x 0,80 x 0,75 m (CLA), estrutura metálica tubo 20x40 chapa 18, tampo em madeira compensada, revestida 

em fórmica lisa brilhante cor bege, perfil pvc preto.
Mesa para refeitório adulto

24379 3397

Mesa para refeitório adulto empilhável,2,00 x 0,80 x 0,75 m (CLA), estrutura metálica tubo 20x40 chapa 18, tampo em madeira compensada, revestida 

em fórmica lisa brilhante cor bege, perfil pvc preto.
Mesa para refeitório adulto

24380 3397

Mesa para refeitório adulto empilhável,2,00 x 0,80 x 0,75 m (CLA), estrutura metálica tubo 20x40 chapa 18, tampo em madeira compensada, revestida 

em fórmica lisa brilhante cor bege, perfil pvc preto.
Mesa para refeitório adulto

24381 3397

Mesa para refeitório adulto empilhável,2,00 x 0,80 x 0,75 m (CLA), estrutura metálica tubo 20x40 chapa 18, tampo em madeira compensada, revestida 

em fórmica lisa brilhante cor bege, perfil pvc preto.
Mesa para refeitório adulto

24382 3397

Mesa para refeitório adulto empilhável,2,00 x 0,80 x 0,75 m (CLA), estrutura metálica tubo 20x40 chapa 18, tampo em madeira compensada, revestida 

em fórmica lisa brilhante cor bege, perfil pvc preto.
Mesa para refeitório adulto

24383 3397

Mesa para refeitório adulto empilhável,2,00 x 0,80 x 0,75 m (CLA), estrutura metálica tubo 20x40 chapa 18, tampo em madeira compensada, revestida 

em fórmica lisa brilhante cor bege, perfil pvc preto.



Mesa para refeitório adulto
24384 3397

Mesa para refeitório adulto empilhável,2,00 x 0,80 x 0,75 m (CLA), estrutura metálica tubo 20x40 chapa 18, tampo em madeira compensada, revestida 

em fórmica lisa brilhante cor bege, perfil pvc preto.
Mesa para refeitório adulto

24385 3397

Mesa para refeitório adulto empilhável,2,00 x 0,80 x 0,75 m (CLA), estrutura metálica tubo 20x40 chapa 18, tampo em madeira compensada, revestida 

em fórmica lisa brilhante cor bege, perfil pvc preto.
Mesa para refeitório adulto

24386 3397

Mesa para refeitório adulto empilhável,2,00 x 0,80 x 0,75 m (CLA), estrutura metálica tubo 20x40 chapa 18, tampo em madeira compensada, revestida 

em fórmica lisa brilhante cor bege, perfil pvc preto.
Mesa para refeitório adulto

24387 3397

Mesa para refeitório adulto empilhável,2,00 x 0,80 x 0,75 m (CLA), estrutura metálica tubo 20x40 chapa 18, tampo em madeira compensada, revestida 

em fórmica lisa brilhante cor bege, perfil pvc preto.
Mesa para refeitório adulto

24388 3397

Nome
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Mesa para refeitório adulto empilhável,2,00 x 0,80 x 0,75 m (CLA), estrutura metálica tubo 20x40 chapa 18, tampo em madeira compensada, revestida 

em fórmica lisa brilhante cor bege, perfil pvc preto.
Mesa para refeitório adulto

24389 3397

Mesa para refeitório adulto empilhável,2,00 x 0,80 x 0,75 m (CLA), estrutura metálica tubo 20x40 chapa 18, tampo em madeira compensada, revestida 

em fórmica lisa brilhante cor bege, perfil pvc preto.
Mesa para refeitório adulto

24390 3397

Mesa para refeitório adulto empilhável,2,00 x 0,80 x 0,75 m (CLA), estrutura metálica tubo 20x40 chapa 18, tampo em madeira compensada, revestida 

em fórmica lisa brilhante cor bege, perfil pvc preto.



Mesa para refeitório adulto
24391 3397

Mesa para refeitório adulto empilhável,2,00 x 0,80 x 0,75 m (CLA), estrutura metálica tubo 20x40 chapa 18, tampo em madeira compensada, revestida 

em fórmica lisa brilhante cor bege, perfil pvc preto.
Mesa para refeitório adulto

24392 3397

Mesa para refeitório adulto empilhável,2,00 x 0,80 x 0,75 m (CLA), estrutura metálica tubo 20x40 chapa 18, tampo em madeira compensada, revestida 

em fórmica lisa brilhante cor bege, perfil pvc preto.
Mesa central (cjto circular)

24393 2111

Mesa central branca, tampo madeira compensada revestida em fórmica.
Mesa central (cjto circular)

24394 2111

Mesa central branca, tampo madeira compensada revestida em fórmica.
Mesa central (cjto circular)

24395 2111

Mesa central branca, tampo madeira compensada revestida em fórmica.
Mesa central (cjto circular)

24396 2111

Mesa central branca, tampo madeira compensada revestida em fórmica.
Mesa central (cjto circular)

24397 2111

Mesa central branca, tampo madeira compensada revestida em fórmica.
Mesa central (cjto circular)

24398 2111

Mesa central branca, tampo madeira compensada revestida em fórmica.
Mesa central (cjto circular)

24399 2111

Mesa central branca, tampo madeira compensada revestida em fórmica.
Mesa central (cjto circular)

24400 2111

Mesa central branca, tampo madeira compensada revestida em fórmica.



Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24401 2111

Cadeira escolar infantil impilhável estrutra metálica em tubo 3,/4, assento em compensando de 10 mm semi-anatômico colorido (azul).

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24402 2111

Cadeira escolar infantil impilhável estrutra metálica em tubo 3,/4, assento em compensando de 10 mm semi-anatômico colorido. (azul).

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24403 2111

Cadeira escolar infantil impilhável estrutra metálica em tubo 3,/4, assento em compensando de 10 mm semi-anatômico colorido. (azul).

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24404 2111

Cadeira escolar infantil impilhável estrutra metálica em tubo 3,/4, assento em compensando de 10 mm semi-anatômico colorido.(azul).

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24405 2111

Cadeira escolar infantil impilhável estrutra metálica em tubo 3,/4, assento em compensando de 10 mm semi-anatômico colorido.(azul).

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24406 2111

Cadeira escolar infantil impilhável estrutra metálica em tubo 3,/4, assento em compensando de 10 mm semi-anatômico colorido. (azul).

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24407 2111

Cadeira escolar infantil impilhável estrutra metálica em tubo 3,/4, assento em compensando de 10 mm semi-anatômico colorido. (azul).

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24408 2111

Cadeira escolar infantil impilhável estrutra metálica em tubo 3,/4, assento em compensando de 10 mm semi-anatômico colorido. (azul).

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24409 2111



Cadeira escolar infantil impilhável estrutra metálica em tubo 3,/4, assento em compensando de 10 mm semi-anatômico colorido. (verde)

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24410 2111

Cadeira escolar infantil impilhável estrutra metálica em tubo 3,/4, assento em compensando de 10 mm semi-anatômico colorido. (verde)

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24411 2111

Cadeira escolar infantil impilhável estrutra metálica em tubo 3,/4, assento em compensando de 10 mm semi-anatômico colorido. (verde)

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24412 2111

Cadeira escolar infantil impilhável estrutra metálica em tubo 3,/4, assento em compensando de 10 mm semi-anatômico colorido. (verde)

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24413 2111

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira escolar infantil impilhável estrutra metálica em tubo 3,/4, assento em compensando de 10 mm semi-anatômico colorido. (verde)

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24414 2111

Cadeira escolar infantil impilhável estrutra metálica em tubo 3,/4, assento em compensando de 10 mm semi-anatômico colorido. (verde)

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24415 2111

Cadeira escolar infantil impilhável estrutra metálica em tubo 3,/4, assento em compensando de 10 mm semi-anatômico colorido. (verde)

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24416 2111



Cadeira escolar infantil impilhável estrutra metálica em tubo 3,/4, assento em compensando de 10 mm semi-anatômico colorido. (verde)

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24417 2111

Cadeira escolar infantil impilhável estrutra metálica em tubo 3,/4, assento em compensando de 10 mm semi-anatômico colorido. (amarela)

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24418 2111

Cadeira escolar infantil impilhável estrutra metálica em tubo 3,/4, assento em compensando de 10 mm semi-anatômico colorido.  (amarela)

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24419 2111

Cadeira escolar infantil impilhável estrutra metálica em tubo 3,/4, assento em compensando de 10 mm semi-anatômico colorido.  (amarela)

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24420 2111

Cadeira escolar infantil impilhável estrutra metálica em tubo 3,/4, assento em compensando de 10 mm semi-anatômico colorido. (amarela)

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24421 2111

Cadeira escolar infantil impilhável estrutra metálica em tubo 3,/4, assento em compensando de 10 mm semi-anatômico colorido. (amarela)

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24422 2111

Cadeira escolar infantil impilhável estrutra metálica em tubo 3,/4, assento em compensando de 10 mm semi-anatômico colorido. (amarela)

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24423 2111

Cadeira escolar infantil impilhável estrutra metálica em tubo 3,/4, assento em compensando de 10 mm semi-anatômico colorido. (amarela)

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24424 2111

Cadeira escolar infantil impilhável estrutra metálica em tubo 3,/4, assento em compensando de 10 mm semi-anatômico colorido. (amarela)

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24425 2111

Cadeira escolar infantil impilhável estrutra metálica em tubo 3,/4, assento em compensando de 10 mm semi-anatômico colorido. (amarela)



Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24426 2111

Cadeira escolar infantil impilhável estrutra metálica em tubo 3,/4, assento em compensando de 10 mm semi-anatômico colorido. (amarela)

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24427 2111

Cadeira escolar infantil impilhável estrutra metálica em tubo 3,/4, assento em compensando de 10 mm semi-anatômico colorido. (amarela)

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24428 2111

Cadeira escolar infantil impilhável estrutra metálica em tubo 3,/4, assento em compensando de 10 mm semi-anatômico colorido. (amarela)

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24429 2111

Cadeira escolar infantil impilhável estrutra metálica em tubo 3,/4, assento em compensando de 10 mm semi-anatômico colorido. (amarela)

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24430 2111

Cadeira escolar infantil impilhável estrutra metálica em tubo 3,/4, assento em compensando de 10 mm semi-anatômico colorido. (amarela)

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24431 2111

Cadeira escolar infantil impilhável estrutra metálica em tubo 3,/4, assento em compensando de 10 mm semi-anatômico colorido. (amarela)

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24432 2111

Cadeira escolar infantil impilhável estrutra metálica em tubo 3,/4, assento em compensando de 10 mm semi-anatômico colorido. (amarela)

Cadeira escolar infantil (cjto circular)



24433 2111

Cadeira escolar infantil impilhável estrutra metálica em tubo 3,/4, assento em compensando de 10 mm semi-anatômico colorido. (azul)

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24434 2111

Cadeira escolar infantil impilhável estrutra metálica em tubo 3,/4, assento em compensando de 10 mm semi-anatômico colorido. (azul)

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24435 2111

Cadeira escolar infantil impilhável estrutra metálica em tubo 3,/4, assento em compensando de 10 mm semi-anatômico colorido. (azul)

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24436 2111

Cadeira escolar infantil impilhável estrutra metálica em tubo 3,/4, assento em compensando de 10 mm semi-anatômico colorido. (azul)

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24437 2111

Cadeira escolar infantil impilhável estrutra metálica em tubo 3,/4, assento em compensando de 10 mm semi-anatômico colorido. (azul)

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24438 2111

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira escolar infantil impilhável estrutra metálica em tubo 3,/4, assento em compensando de 10 mm semi-anatômico colorido. (azul)

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24439 2111

Cadeira escolar infantil impilhável estrutra metálica em tubo 3,/4, assento em compensando de 10 mm semi-anatômico colorido. (azul)

Cadeira escolar infantil (cjto circular)



24440 2111

Cadeira escolar infantil impilhável estrutra metálica em tubo 3,/4, assento em compensando de 10 mm semi-anatômico colorido. (azul)

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24441 2111

Cadeira escolar infantil impilhável estrutra metálica em tubo 3,/4, assento em compensando de 10 mm semi-anatômico colorido. (verde)

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24442 2111

Cadeira escolar infantil impilhável estrutra metálica em tubo 3,/4, assento em compensando de 10 mm semi-anatômico colorido. (verde)

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24443 2111

Cadeira escolar infantil impilhável estrutra metálica em tubo 3,/4, assento em compensando de 10 mm semi-anatômico colorido. (verde)

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24444 2111

Cadeira escolar infantil impilhável estrutra metálica em tubo 3,/4, assento em compensando de 10 mm semi-anatômico colorido. (verde)

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24445 2111

Cadeira escolar infantil impilhável estrutra metálica em tubo 3,/4, assento em compensando de 10 mm semi-anatômico colorido. (verde)

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24446 2111

Cadeira escolar infantil impilhável estrutra metálica em tubo 3,/4, assento em compensando de 10 mm semi-anatômico colorido. (verde)

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24447 2111

Cadeira escolar infantil impilhável estrutra metálica em tubo 3,/4, assento em compensando de 10 mm semi-anatômico colorido. (verde)

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24448 2111

Cadeira escolar infantil impilhável estrutra metálica em tubo 3,/4, assento em compensando de 10 mm semi-anatômico colorido. (verde)

Carteira escolar infantil (cjto circular)
24449 2111



Carteira escolar infantil impilhável estrutra metálica em tubo 3,/4, reforço nos pés, com gradil porta-livros em ferro maciço 5 mm na parte inferior, 

tampo em madeira compensada, revestida de fórmica, lisa brilhante, com acabamento nas bordas com PVC 1 mm

m, cor azul.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24450 2111

Carteira escolar infantil impilhável estrutra metálica em tubo 3,/4, reforço nos pés, com gradil porta-livros em ferro maciço 5 mm na parte inferior, 

tampo em madeira compensada, revestida de fórmica lisa brilhante, com acabamento nas bordas com PVC 1 mm,

cor azul.

Nome
Incorporação Plaqueta

Carteira escolar infantil (cjto circular)
24451 2111

Carteira escolar infantil impilhável estrutra metálica em tubo 3,/4, reforço nos pés, com gradil porta-livros em ferro maciço 5 mm na parte inferior, 

tampo em madeira compensada, revestida de fórmica lisa brilhante, com acabamento nas bordas com PVC 1 mm,

cor azul.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24452 2111

Carteira escolar infantil impilhável estrutra metálica em tubo 3,/4, reforço nos pés, com gradil porta-livros em ferro maciço 5 mm na parte inferior, 

tampo em madeira compensada, revestida de fórmica lisa brilhante, com acabamento nas bordas com PVC 1 mm,

cor azul.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24453 2111

Carteira escolar infantil impilhável estrutra metálica em tubo 3,/4, reforço nos pés, com gradil porta-livros em ferro maciço 5 mm na parte inferior, 

tampo em madeira compensada, revestida de fórmica lisa brilhante, com acabamento nas bordas com PVC 1 mm,

m, cor azul.



Carteira escolar infantil (cjto circular)
24454 2111

Carteira escolar infantil impilhável estrutra metálica em tubo 3,/4, reforço nos pés, com gradil porta-livros em ferro maciço 5 mm na parte inferior, 

tampo em madeira compensada, revestida de fórmica lisa brilhante, com acabamento nas bordas com PVC 1 mm,

m, cor azul.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24455 2111

Carteira escolar infantil impilhável estrutra metálica em tubo 3,/4, reforço nos pés, com gradil porta-livros em ferro maciço 5 mm na parte inferior, 

tampo em madeira compensada, revestida de fórmica lisa brilhante, com acabamento nas bordas com PVC 1 mm,

m, cor azul.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24456 2111

Carteira escolar infantil impilhável estrutra metálica em tubo 3,/4, reforço nos pés, com gradil porta-livros em ferro maciço 5 mm na parte inferior, 

tampo em madeira compensada, revestida de fórmica lisa brilhante, com acabamento nas bordas com PVC 1 mm,

m, cor azul.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24457 2111

Carteira escolar infantil impilhável estrutra metálica em tubo 3,/4, reforço nos pés, com gradil porta-livros em ferro maciço 5 mm na parte inferior, 

tampo em madeira compensada, revestida de fórmica lisa brilhante, com acabamento nas bordas com PVC 1 mm,

m, cor verde.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24458 2111

Carteira escolar infantil impilhável estrutra metálica em tubo 3,/4, reforço nos pés, com gradil porta-livros em ferro maciço 5 mm na parte inferior, 

tampo em madeira compensada, revestida de fórmica lisa brilhante, com acabamento nas bordas com PVC 1 mm,

m, cor verde.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24459 2111

Carteira escolar infantil impilhável estrutra metálica em tubo 3,/4, reforço nos pés, com gradil porta-livros em ferro maciço 5 mm na parte inferior, 

tampo em madeira compensada, revestida de fórmica lisa brilhante, com acabamento nas bordas com PVC 1 mm,

m, cor verde.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24460 2111



Carteira escolar infantil impilhável estrutra metálica em tubo 3,/4, reforço nos pés, com gradil porta-livros em ferro maciço 5 mm na parte inferior, 

tampo em madeira compensada, revestida de fórmica lisa brilhante, com acabamento nas bordas com PVC 1 mm,

m, cor verde.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24461 2111

Nome
Incorporação Plaqueta

Carteira escolar infantil impilhável estrutra metálica em tubo 3,/4, reforço nos pés, com gradil porta-livros em ferro maciço 5 mm na parte inferior, 

tampo em madeira compensada, revestida de fórmica lisa brilhante, com acabamento nas bordas com PVC 1 mm,

m, cor verde.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24462 2111

Carteira escolar infantil impilhável estrutra metálica em tubo 3,/4, reforço nos pés, com gradil porta-livros em ferro maciço 5 mm na parte inferior, 

tampo em madeira compensada, revestida de fórmica lisa brilhante, com acabamento nas bordas com PVC 1 mm,

m, cor verde.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24463 2111

Carteira escolar infantil impilhável estrutra metálica em tubo 3,/4, reforço nos pés, com gradil porta-livros em ferro maciço 5 mm na parte inferior, 

tampo em madeira compensada, revestida de fórmica lisa brilhante, com acabamento nas bordas com PVC 1 mm,

m cor verde.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24464 2111

Carteira escolar infantil impilhável estrutra metálica em tubo 3,/4, reforço nos pés, com gradil porta-livros em ferro maciço 5 mm na parte inferior, 

tampo em madeira compensada, revestida de fórmica lisa brilhante, com acabamento nas bordas com PVC 1 mm,

m cor verde.



Carteira escolar infantil (cjto circular)
24465 2111

Carteira escolar infantil impilhável estrutra metálica em tubo 3,/4, reforço nos pés, com gradil porta-livros em ferro maciço 5 mm na parte inferior, 

tampo em madeira compensada, revestida de fórmica lisa brilhante, com acabamento nas bordas com PVC 1 mm,

m, cor amarela.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24466 2111

Carteira escolar infantil impilhável estrutra metálica em tubo 3,/4, reforço nos pés, com gradil porta-livros em ferro maciço 5 mm na parte inferior, 

tampo em madeira compensada, revestida de fórmica lisa brilhante, com acabamento nas bordas com PVC 1 mm,

m, cor amarela.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24467 2111

Carteira escolar infantil impilhável estrutra metálica em tubo 3,/4, reforço nos pés, com gradil porta-livros em ferro maciço 5 mm na parte inferior, 

tampo em madeira compensada, revestida de fórmica lisa brilhante, com acabamento nas bordas com PVC 1 mm,

m, cor amarela.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24468 2111

Carteira escolar infantil impilhável estrutra metálica em tubo 3,/4, reforço nos pés, com gradil porta-livros em ferro maciço 5 mm na parte inferior, 

tampo em madeira compensada, revestida de fórmica lisa brilhante, com acabamento nas bordas com PVC 1 mm,

m, cor amarela.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24469 2111

Carteira escolar infantil impilhável estrutra metálica em tubo 3,/4, reforço nos pés, com gradil porta-livros em ferro maciço 5 mm na parte inferior, 

tampo em madeira compensada, revestida de fórmica lisa brilhante, com acabamento nas bordas com PVC 1 mm,

m, cor amarela.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24470 2111

Carteira escolar infantil impilhável estrutra metálica em tubo 3,/4, reforço nos pés, com gradil porta-livros em ferro maciço 5 mm na parte inferior, 

tampo em madeira compensada, revestida de fórmica lisa brilhante, com acabamento nas bordas com PVC 1 mm,

m, cor amarela.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24471 2111



Carteira escolar infantil impilhável estrutra metálica em tubo 3,/4, reforço nos pés, com gradil porta-livros em ferro maciço 5 mm na parte inferior, 

tampo em madeira compensada, revestida de fórmica lisa brilhante, com acabamento nas bordas com PVC 1 mm,

m, cor amarela.

Nome
Incorporação Plaqueta

Carteira escolar infantil (cjto circular)
24472 2111

Carteira escolar infantil impilhável estrutra metálica em tubo 3,/4, reforço nos pés, com gradil porta-livros em ferro maciço 5 mm na parte inferior, 

tampo em madeira compensada, revestida de fórmica lisa brilhante, com acabamento nas bordas com PVC 1 mm,

m, cor amarela.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24473 2111

Carteira escolar infantil impilhável estrutra metálica em tubo 3,/4, reforço nos pés, com gradil porta-livros em ferro maciço 5 mm na parte inferior, 

tampo em madeira compensada, revestida de fórmica lisa brilhante, com acabamento nas bordas com PVC 1 mm,

m, cor amarela.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24474 2111

Carteira escolar infantil impilhável estrutra metálica em tubo 3,/4, reforço nos pés, com gradil porta-livros em ferro maciço 5 mm na parte inferior, 

tampo em madeira compensada, revestida de fórmica lisa brilhante, com acabamento nas bordas com PVC 1 mm,

m, cor amarela.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24475 2111

Carteira escolar infantil impilhável estrutra metálica em tubo 3,/4, reforço nos pés, com gradil porta-livros em ferro maciço 5 mm na parte inferior, 

tampo em madeira compensada, revestida de fórmica lisa brilhante, com acabamento nas bordas com PVC 1 mm,

m, cor amarela.



Carteira escolar infantil (cjto circular)
24476 2111

Carteira escolar infantil impilhável estrutra metálica em tubo 3,/4, reforço nos pés, com gradil porta-livros em ferro maciço 5 mm na parte inferior, 

tampo em madeira compensada, revestida de fórmica lisa brilhante, com acabamento nas bordas com PVC 1 mm,

m, cor amarela.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24477 2111

Carteira escolar infantil impilhável estrutra metálica em tubo 3,/4, reforço nos pés, com gradil porta-livros em ferro maciço 5 mm na parte inferior, 

tampo em madeira compensada, revestida de fórmica lisa brilhante, com acabamento nas bordas com PVC 1 mm,

m, cor amarela.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24478 2111

Carteira escolar infantil impilhável estrutra metálica em tubo 3,/4, reforço nos pés, com gradil porta-livros em ferro maciço 5 mm na parte inferior, 

tampo em madeira compensada, revestida de fórmica lisa brilhante, com acabamento nas bordas com PVC 1 mm,

m, cor amarela.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24479 2111

Carteira escolar infantil impilhável estrutra metálica em tubo 3,/4, reforço nos pés, com gradil porta-livros em ferro maciço 5 mm na parte inferior, 

tampo em madeira compensada, revestida de fórmica lisa brilhante, com acabamento nas bordas com PVC 1 mm,

m, cor amarela.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24480 2111

Carteira escolar infantil impilhável estrutra metálica em tubo 3,/4, reforço nos pés, com gradil porta-livros em ferro maciço 5 mm na parte inferior, 

tampo em madeira compensada, revestida de fórmica lisa brilhante, com acabamento nas bordas com PVC 1 mm,

m, cor amarela.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24481 2111

Carteira escolar infantil impilhável estrutra metálica em tubo 3,/4, reforço nos pés, com gradil porta-livros em ferro maciço 5 mm na parte inferior, 

tampo em madeira compensada, revestida de fórmica lisa brilhante, com acabamento nas bordas com PVC 1 mm,

m, cor amarela.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24482 2111



Nome
Incorporação Plaqueta

Carteira escolar infantil impilhável estrutra metálica em tubo 3,/4, reforço nos pés, com gradil porta-livros em ferro maciço 5 mm na parte inferior, 

tampo em madeira compensada, revestida de fórmica lisa brilhante, com acabamento nas bordas com PVC 1 mm,

m, cor azul.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24483 2111

Carteira escolar infantil impilhável estrutra metálica em tubo 3,/4, reforço nos pés, com gradil porta-livros em ferro maciço 5 mm na parte inferior, 

tampo em madeira compensada, revestida de fórmica lisa brilhante, com acabamento nas bordas com PVC 1 mm,

m, cor azul.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24484 2111

Carteira escolar infantil impilhável estrutra metálica em tubo 3,/4, reforço nos pés, com gradil porta-livros em ferro maciço 5 mm na parte inferior, 

tampo em madeira compensada, revestida de fórmica lisa brilhante, com acabamento nas bordas com PVC 1 mm,

m, cor azul.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24485 2111

Carteira escolar infantil impilhável estrutra metálica em tubo 3,/4, reforço nos pés, com gradil porta-livros em ferro maciço 5 mm na parte inferior, 

tampo em madeira compensada, revestida de fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com 

0,50 x 0,40 m, cor azul.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24486 2111

Carteira escolar infantil impilhável estrutra metálica em tubo 3,/4, reforço nos pés, com gradil porta-livros em ferro maciço 5 mm na parte inferior, 

tampo em madeira compensada, revestida de fórmica lisa brilhante, com acabamento nas bordas com PVC 1 mm,

m, cor azul.
Carteira escolar infantil (cjto circular)



24487 2111

Carteira escolar infantil impilhável estrutra metálica em tubo 3,/4, reforço nos pés, com gradil porta-livros em ferro maciço 5 mm na parte inferior, 

tampo em madeira compensada, revestida de fórmica lisa brilhante, com acabamento nas bordas com PVC 1 mm,

m,  cor azul.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24488 2111

Carteira escolar infantil impilhável estrutra metálica em tubo 3,/4, reforço nos pés, com gradil porta-livros em ferro maciço 5 mm na parte inferior, 

tampo em madeira compensada, revestida de fórmica lisa brilhante, com acabamento nas bordas com PVC 1 mm,

m, cor azul.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24489 2111

Carteira escolar infantil impilhável estrutra metálica em tubo 3,/4, reforço nos pés, com gradil porta-livros em ferro maciço 5 mm na parte inferior, 

tampo em madeira compensada, revestida de fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com 

0,50 x 0,40 m
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24490 2111

Carteira escolar infantil impilhável estrutra metálica em tubo 3,/4, reforço nos pés, com gradil porta-livros em ferro maciço 5 mm na parte inferior, 

tampo em madeira compensada, revestida de fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com 

0,50 x 0,40 m
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24491 2111

Carteira escolar infantil impilhável estrutra metálica em tubo 3,/4, reforço nos pés, com gradil porta-livros em ferro maciço 5 mm na parte inferior, 

tampo em madeira compensada, revestida de fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com 

0,50 x 0,40 m
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24492 2111

Carteira escolar infantil impilhável estrutra metálica em tubo 3,/4, reforço nos pés, com gradil porta-livros em ferro maciço 5 mm na parte inferior, 

tampo em madeira compensada, revestida de fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com 

0,50 x 0,40 m
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Carteira escolar infantil (cjto circular)
24493 2111

Carteira escolar infantil impilhável estrutra metálica em tubo 3,/4, reforço nos pés, com gradil porta-livros em ferro maciço 5 mm na parte inferior, 

tampo em madeira compensada, revestida de fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com 

0,50 x 0,40 m
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24494 2111

Carteira escolar infantil impilhável estrutra metálica em tubo 3,/4, reforço nos pés, com gradil porta-livros em ferro maciço 5 mm na parte inferior, 

tampo em madeira compensada, revestida de fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com 

0,50 x 0,40 m
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24495 2111

Carteira escolar infantil impilhável estrutra metálica em tubo 3,/4, reforço nos pés, com gradil porta-livros em ferro maciço 5 mm na parte inferior, 

tampo em madeira compensada, revestida de fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com 

0,50 x 0,40 m
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24496 2111

Carteira escolar infantil impilhável estrutra metálica em tubo 3,/4, reforço nos pés, com gradil porta-livros em ferro maciço 5 mm na parte inferior, 

tampo em madeira compensada, revestida de fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com 

0,50 x 0,40 m
Pia em inox (Debetran)

24498 9053

Pia em inox em 1,20 m, concretada.
Mesa escolar sextavada (cjto circular)

24501 4393

Mesa escolar sextavada (cjto circular), estrutura metálica, tampo em fórmica cor laranja.
Mesa escolar sextavada (cjto circular)

24502 4393



Mesa escolar sextavada (cjto circular), estrutura metálica, tampo em fórmica cor laranja.
Mesa escolar sextavada (cjto circular)

24503 4393

Mesa escolar sextavada (cjto circular), estrutura metálica, tampo em fórmica cor laranja.
Mesa escolar sextavada (cjto circular)

24504 4393

Mesa escolar sextavada (cjto circular), estrutura metálica, tampo em fórmica cor laranja.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24505 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor verde.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24506 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor verde.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24507 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor verde.

Nome
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Carteira escolar infantil (cjto circular)
24508 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor verde.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24509 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor azul.
Carteira escolar infantil (cjto circular)



24510 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor azul.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24511 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor azul.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24512 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor azul.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24513 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor branca.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24514 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor branca.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24515 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor branca.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24516 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor branca.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24517 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor branca.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24518 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor branca.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24519 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor branca.



Carteira escolar infantil (cjto circular)
24520 4393
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Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor branca.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24521 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor branca.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24522 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor branca.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24523 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor branca.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24524 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor branca.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24525 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor branca.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24526 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor branca.



Carteira escolar infantil (cjto circular)
24527 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor branca.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24528 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor branca.
Cadeira escolar infantil (cjto circular)

24529 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24530 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24531 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24532 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Nome
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Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24533 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24534 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24535 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24536 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24537 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24538 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24539 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24540 4393



Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24541 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24542 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24543 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24544 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24545 4393
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Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir



Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24546 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24547 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24548 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24549 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24550 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24551 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24552 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Mesa escolar sextavada (cjto circular)
24553 4393

Mesa escolar sextavada (cjto circular), estrutura metálica, tampo em fórmica cor laranja.
Mesa escolar sextavada (cjto circular)



24554 4393

Mesa escolar sextavada (cjto circular), estrutura metálica, tampo em fórmica cor laranja.
Mesa escolar sextavada (cjto circular)

24555 4393

Mesa escolar sextavada (cjto circular), estrutura metálica, tampo em fórmica cor laranja.
Mesa escolar sextavada (cjto circular)

24556 4393

Mesa escolar sextavada (cjto circular), estrutura metálica, tampo em fórmica cor laranja.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24557 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor azul.
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Carteira escolar infantil (cjto circular)
24558 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor azul.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24559 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor azul.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24560 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor azul.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24561 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor verde.



Carteira escolar infantil (cjto circular)
24562 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor verde.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24563 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor verde.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24564 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor verde.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24565 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor amarela.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24566 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor amarela.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24567 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor amarela.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24568 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor rosa.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24569 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor rosa.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24570 4393
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Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor rosa.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24571 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor rosa.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24572 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor ovo.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24573 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor ovo.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24574 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor ovo.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24575 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor ovo.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24576 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor ovo.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24577 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor branca.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24578 4393



Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor branca.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24579 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor branca.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24580 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor branca.
Cadeira escolar infantil (cjto circular)

24581 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24582 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24583 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24584 4393



Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24585 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24586 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24587 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24588 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24589 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24590 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24591 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)



24592 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24593 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24594 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24595 4393

Nome
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Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24596 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24597 4393



Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24598 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Lavadora de alta pressão
24600 6252

01 MÁQUINA LAVA JATO STIHL RE 800KM 110V, ALTA PRESSÃO.
Mesa escolar sextavada (cjto circular)

24601 4393

Mesa escolar sextavada (cjto circular), estrutura metálica, tampo em fórmica cor laranja.
Mesa escolar sextavada (cjto circular)

24602 4393

Mesa escolar sextavada (cjto circular), estrutura metálica, tampo em fórmica cor laranja.
Mesa escolar sextavada (cjto circular)

24603 4393

Mesa escolar sextavada (cjto circular), estrutura metálica, tampo em fórmica cor laranja.
Mesa escolar sextavada (cjto circular)

24604 4393

Mesa escolar sextavada (cjto circular), estrutura metálica, tampo em fórmica cor laranja.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24605 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor verde.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24606 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor verde.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24607 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor verde.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24608 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor verde.



Nome
Incorporação Plaqueta

Carteira escolar infantil (cjto circular)
24609 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor amarela.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24610 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor amarela.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24611 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor amarela.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24612 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor amarela.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24613 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor azul.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24614 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor azul.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24615 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor azul.



Carteira escolar infantil (cjto circular)
24616 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor azul.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24617 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor rosa.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24618 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor rosa.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24619 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor rosa.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24620 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor rosa.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24621 4393

Nome
Incorporação Plaqueta

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor ovo.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24622 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor ovo.



Carteira escolar infantil (cjto circular)
24623 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor ovo.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24624 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor ovo.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24625 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor branca.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24626 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor branca.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24627 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor branca.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24628 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor branca.
Cadeira escolar infantil (cjto circular)

24629 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24630 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24631 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir



Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24632 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24633 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Nome
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Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24634 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24635 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24636 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24637 4393



Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24638 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24639 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24640 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24641 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24642 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24643 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24644 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)



24645 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24646 4393

Nome
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Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24647 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24648 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24649 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24650 4393



Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24651 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24652 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Mesa de reunião (Debetran)
24653 7258

Mesa de reunião redonda, em mdp, cor verde, estrutura metálica. 1,20 m diâmetro, 0,75 de altura.
Balcão ***

24654 6832

Balcão em mdf, branco, 1,20 x 0,79 x ,50 m , 2 portas, 4 gavetas
Mesa escolar sextavada (cjto circular)

24655 4393

Mesa escolar sextavada (cjto circular), estrutura metálica, tampo em fórmica cor laranja.
Mesa escolar sextavada (cjto circular)

24656 4393

Mesa escolar sextavada (cjto circular), estrutura metálica, tampo em fórmica cor laranja.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24657 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor amarela.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24658 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor amarela.



Nome
Incorporação Plaqueta

Carteira escolar infantil (cjto circular)
24659 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor azul.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24660 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor azul.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24661 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor verde.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24662 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor verde.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24663 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor rosa.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24664 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor rosa.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24665 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor branca.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24666 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor branca.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24667 4393



Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor ovo.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24668 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor ovo.
Cadeira escolar infantil (cjto circular)

24669 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24670 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24671 4393

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24672 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24673 4393



Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24674 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24675 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24676 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24677 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24678 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24679 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24680 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Arquivo de aço



24681 6438

Arquivo de aço cinza, 4 gavetas, com chave, corrediças metálicas, puxadores plásticos, 0,70x1,33x0,47 m
Arquivo de aço

24682 6438

Arquivo de aço cinza, 4 gavetas, com chave, corrediças metálicas, puxadores plásticos, 0,70x1,33x0,47 m
Ar condicionado (Debetran)

24683 7759

Ar condicionado tipo split Electrolux SE24R/SI24R, com controle remoto, 24000 Btus.

Nome
Incorporação Plaqueta

Estante de aço (Debetran)
24684 7258

Estante de aço, 7 prateleiras, 2,60 x 0,92 x 0,30 m
Ar condicionado (Debetran)

24685 7730

Ar condicionado tipo split, Consul CB 12A, 12000 Btus, com controle remoto.
Aparador de grama

24689 11258

Aparador de grama manual elétrico completo, com motor Weg 700 wats, com fio de nylon, 2 pontas, com 2 carretéis contendo 7,5 metros e meio de fio 

cada carretel. Marca: CID
Mesa conjunto com 4 cadeiras  (Condomínio do Idoso)

24690 4422

Conjunto de mesa redonda com 4 cadeiras estofadas em corino branco.estrutura metálica branca.
REFRIGERADOR (Frigobar Electrolux)

24692 15784

REFRIGERADOR ELECTROLUX RE 120 127V/60HZ BR114
Cadeira Fixa

24695 13719

Cadeira Fixa em corvim preto, 4 pés.
Mural



24697 1499

Mural em acrílico com bordas em fórmica branco, 2,00x1,13m
Cadeira giratória

24698 2186

Cadeira giratória estofada em tecido na cor azul, com apoio para os braços
MONITOR DE VÍDEO

24699 12339

MONITOR DE VÍDEO "17" LCD, MARCA AOC, MODELO NºTFT17W80PS, n/s: D3274JA017091
Mesa escolar sextavada (cjto circular)

24701 4393

Mesa escolar sextavada (cjto circular), estrutura metálica, tampo em fórmica cor laranja.
Mesa escolar sextavada (cjto circular)

24702 4393

Mesa escolar sextavada (cjto circular), estrutura metálica, tampo em fórmica cor laranja.
Mesa escolar sextavada (cjto circular)

24703 4393

Mesa escolar sextavada (cjto circular), estrutura metálica, tampo em fórmica cor laranja.
Mesa escolar sextavada (cjto circular)

24704 4393

Nome
Incorporação Plaqueta

Mesa escolar sextavada (cjto circular), estrutura metálica, tampo em fórmica cor laranja.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24705 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor amarela.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24706 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor amarela.



Carteira escolar infantil (cjto circular)
24707 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor amarela.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24708 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor amarela.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24709 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor verde.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24710 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor verde.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24711 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor verde.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24712 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor verde.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24713 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor azul.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24714 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor azul.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24715 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor azul.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24716 4393



Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor azul.

Nome
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Carteira escolar infantil (cjto circular)
24717 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor rosa.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24718 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor rosa.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24719 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor rosa.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24720 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor rosa.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24721 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor ovo.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24722 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor ovo.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24723 4393



Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor ovo.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24724 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor ovo.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24725 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor ovo.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24726 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor ovo.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24727 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor branca.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24728 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor branca.
Cadeira escolar infantil (cjto circular)

24729 4393

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)



24730 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24731 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24732 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24733 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24734 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24735 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24736 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24737 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir



Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24738 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24739 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24740 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24741 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Nome
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Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24742 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24743 4393



Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24744 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24745 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24746 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24747 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24748 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24749 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24750 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)



24751 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24752 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Mesa sextavada
24753 4393

Mesa escolar sextavada (cjto circular), estrutura metálica, tampo em fórmica cor laranja
Mesa sextavada

24754 4393

Nome
Incorporação Plaqueta

Mesa escolar sextavada (cjto circular), estrutura metálica, tampo em fórmica cor laranja
Mesa sextavada

24755 4393

Mesa escolar sextavada (cjto circular), estrutura metálica, tampo em fórmica cor laranja
Mesa sextavada

24756 4393

Mesa escolar sextavada (cjto circular), estrutura metálica, tampo em fórmica cor laranja
Carteira escolar infantil

24757 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor rosa
Carteira escolar infantil

24758 4393



Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor rosa
Carteira escolar infantil

24759 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor rosa
Carteira escolar infantil

24760 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor rosa
Carteira escolar infantil

24761 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor verde
Carteira escolar infantil

24762 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor verde
Carteira escolar infantil

24763 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor verde
Carteira escolar infantil

24764 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor verde
Carteira escolar infantil

24765 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor azul
Carteira escolar infantil

24766 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor azul.



Nome
Incorporação Plaqueta

Carteira escolar infantil
24767 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor azul
Carteira escolar infantil

24768 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor amarela
Carteira escolar infantil

24769 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor amarela
Carteira escolar infantil

24770 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor amarela
Carteira escolar infantil

24771 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor amarela
Carteira escolar infantil

24772 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor branca
Carteira escolar infantil

24773 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor branca
Carteira escolar infantil

24774 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor branca
Carteira escolar infantil



24775 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor ovo
Carteira escolar infantil

24776 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor ovo
Carteira escolar infantil

24777 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor ovo
Carteira escolar infantil

24778 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor ovo
Carteira escolar infantil

24779 4393

Nome
Incorporação Plaqueta

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor ovo
Carteira escolar infantil

24780 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor ovo
Cadeira escolar infantil

24781 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir



Cadeira escolar infantil
24782 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil
24783 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil
24784 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil
24785 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil
24786 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil
24787 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil
24788 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil
24789 4393



Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil
24790 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil
24791 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira escolar infantil
24792 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil
24793 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil
24794 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir



Cadeira escolar infantil
24795 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil
24796 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil
24797 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil
24798 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil
24799 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil
24800 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil
24801 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil
24802 4393



Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil
24803 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil
24804 4393

Nome
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Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Mesa sextavada infantil
24805 4395

Mesa escolar sextavada (cjto circular), estrutura metálica, tampo em fórmica cor laranja
Mesa sextavada infantil

24806 4395

Mesa escolar sextavada (cjto circular), estrutura metálica, tampo em fórmica cor laranja
Mesa sextavada infantil

24807 4395

Mesa escolar sextavada (cjto circular), estrutura metálica, tampo em fórmica cor laranja
Mesa sextavada infantil

24808 4395

Mesa escolar sextavada (cjto circular), estrutura metálica, tampo em fórmica cor laranja
Carteira escolar infantil

24809 4395



Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor rosa
Carteira escolar infantil

24810 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor rosa
Carteira escolar infantil

24811 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor rosa
Carteira escolar infantil

24812 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor rosa
Carteira escolar infantil

24813 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor amarela
Carteira escolar infantil

24814 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor amarela
Carteira escolar infantil

24815 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor amarela
Carteira escolar infantil

24816 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor amarela



Nome
Incorporação Plaqueta

Carteira escolar infantil
24817 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor azul
Carteira escolar infantil

24818 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor azul
Carteira escolar infantil

24819 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor azul
Carteira escolar infantil

24820 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor azul
Carteira escolar infantil

24821 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor azul
Carteira escolar infantil

24822 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor branca
Carteira escolar infantil

24823 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor branca
Carteira escolar infantil

24824 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor branca
Carteira escolar infantil

24825 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor ovo
Carteira escolar infantil



24826 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor ovo
Carteira escolar infantil

24827 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor ovo
Carteira escolar infantil

24828 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor ovo
Carteira escolar infantil

24829 4395

Nome
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Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor verde
Carteira escolar infantil

24830 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor verde
Carteira escolar infantil

24831 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor verde
Carteira escolar infantil

24832 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor verde
Cadeira escolar infantil



24833 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil
24834 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil
24835 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil
24836 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil
24837 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil
24838 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil
24839 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil
24840 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir



Cadeira escolar infantil
24841 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira escolar infantil
24842 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil
24843 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil
24844 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil
24845 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil
24846 4395



Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil
24847 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil
24848 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil
24849 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil
24850 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil
24851 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil
24852 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil
24853 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil



24854 4395

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24855 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24856 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Geladeira (Condomínio do Idoso)
24857 4313

Geladeira Consul degelo manual, 275 litros, modelo CRC28E.
Geladeira (Condomínio do Idoso)

24858 4313

Geladeira Consul degelo manual, 275 litros, modelo CRC28E.
Geladeira (Condomínio do Idoso)

24859 4313

Geladeira Consul degelo manual, 275 litros, modelo CRC28E.
Geladeira (Condomínio do Idoso)

24860 4313

Geladeira Consul degelo manual, 275 litros, modelo CRC28E.
Geladeira (Condomínio do Idoso)

24861 4313



Geladeira Consul degelo manual, 275 litros, modelo CRC28E.
Geladeira (Condomínio do Idoso)

24862 4313

Geladeira Consul degelo manual, 275 litros, modelo CRC28E.
Geladeira (Condomínio do Idoso)

24863 4313

Geladeira Consul degelo manual, 275 litros, modelo CRC28E.
Geladeira (Condomínio do Idoso)

24864 4313

Geladeira Consul degelo manual, 275 litros, modelo CRC28E.
Kit de cozinha (Condomínio do Idoso)

24867 4422

Kit de cozinha de 1,20 m, com armário de 1,20 m,  3 portas, mdf, branco.
Kit de cozinha (Condomínio do Idoso)

24868 4422

Kit de cozinha de 1,20 m, com armário de 1,20 m,  3 portas, mdf, branco.

Nome
Incorporação Plaqueta

Kit de cozinha (Condomínio do Idoso)
24869 4422

Kit de cozinha de 1,20 m, com armário de 1,20 m,  3 portas, mdf, branco.
Kit de cozinha (Condomínio do Idoso)

24870 4422

Kit de cozinha de 1,20 m, com armário de 1,20 m,  3 portas, mdf, branco.
Kit de cozinha (Condomínio do Idoso)

24871 4422

Kit de cozinha de 1,20 m, com armário de 1,20 m,  3 portas, mdf, branco.
Kit de cozinha (Condomínio do Idoso)

24872 4422

Kit de cozinha de 1,20 m, com armário de 1,20 m,  3 portas, mdf, branco.



Estofado (Condomínio do Idoso)
24874 4422

Estofado 3 lugares, estrutura em madeira, revestido de tecido.
Estofado (Condomínio do Idoso)

24875 4422

Estofado 3 lugares, estrutura em madeira, revestido de tecido.
Estofado (Condomínio do Idoso)

24876 4422

Estofado 3 lugares, estrutura em madeira, revestido de tecido.
Estofado (Condomínio do Idoso)

24877 4422

Estofado 3 lugares, estrutura em madeira, revestido de tecido.
Estofado (Condomínio do Idoso)

24878 4422

Estofado 3 lugares, estrutura em madeira, revestido de tecido.
Estofado (Condomínio do Idoso)

24879 4422

Estofado 3 lugares, estrutura em madeira, revestido de tecido.
Estofado (Condomínio do Idoso)

24880 4422

Estofado 3 lugares, estrutura em madeira, revestido de tecido.
Mesa conjunto com 4 cadeiras  (Condomínio do Idoso)

24881 4422

Conjunto de mesa redonda com 4 cadeiras estofadas em corino branco.estrutura metálica branca.
Mesa conjunto com 4 cadeiras  (Condomínio do Idoso)

24882 4422

Nome
Incorporação Plaqueta

Conjunto de mesa redonda com 4 cadeiras estofadas em corino branco.estrutura metálica branca.
Mesa conjunto com 4 cadeiras  (Condomínio do Idoso)



24883 4422

Conjunto de mesa redonda com 4 cadeiras estofadas em corino branco.estrutura metálica branca.
Mesa conjunto com 4 cadeiras  (Condomínio do Idoso)

24884 4422

Conjunto de mesa redonda com 4 cadeiras estofadas em corino branco.estrutura metálica branca.
Mesa conjunto com 4 cadeiras  (Condomínio do Idoso)

24885 4422

Conjunto de mesa redonda com 4 cadeiras estofadas em corino branco.estrutura metálica branca.
Mesa conjunto com 4 cadeiras  (Condomínio do Idoso)

24886 4422

Conjunto de mesa redonda com 4 cadeiras estofadas em corino branco.estrutura metálica branca.
Mesa conjunto com 4 cadeiras  (Condomínio do Idoso)

24887 4422

Conjunto de mesa redonda com 4 cadeiras estofadas em corino branco.estrutura metálica branca.
Fogão (Condomínio do Idoso)

24889 4423

Fogão a gás 4 bocas, acendimento manual, branco, marca Realce.
Fogão (Condomínio do Idoso)

24890 4423

Fogão a gás 4 bocas, acendimento manual, branco, marca Realce.
Fogão (Condomínio do Idoso)

24891 4423

Fogão a gás 4 bocas, acendimento manual, branco, marca Realce.
Fogão (Condomínio do Idoso)

24892 4423

Fogão a gás 4 bocas, acendimento manual, branco, marca Realce.
Fogão (Condomínio do Idoso)

24893 4423

Fogão a gás 4 bocas, acendimento manual, branco, marca Realce.
Fogão (Condomínio do Idoso)

24895 4423

Fogão a gás 4 bocas, acendimento manual, branco, marca Realce.
Mesa para escritório

24897 4488

Mesa para escritório em mdp, branco, perfil pvc preto, 3 gavetas com chave, estrutura metálica. 1,20 m



Nome
Incorporação Plaqueta

Projetor multimídia (data show)
24898 3847

Projetor multimídia LG DLP DS325 - JD, cinza, n/s: 807DTQZ01820
Bebedouro elétrico de bancada

24900 14100

Bebedouro elétrico Marca: Acqua, Modelo: ED115 - HW, n/s: 0010807 - MD03294.
Mesa escolar sextavada (cjto circular)

24901 4395

Mesa escolar sextavada (cjto circular), estrutura metálica, tampo em fórmica cor laranja.
Mesa escolar sextavada (cjto circular)

24902 4395

Mesa escolar sextavada (cjto circular), estrutura metálica, tampo em fórmica cor laranja.
Mesa escolar sextavada (cjto circular)

24903 4395

Mesa escolar sextavada (cjto circular), estrutura metálica, tampo em fórmica cor laranja.
Mesa escolar sextavada (cjto circular)

24904 4395

Mesa escolar sextavada (cjto circular), estrutura metálica, tampo em fórmica cor laranja.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24905 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor amarela.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24906 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor amarela.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24907 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor amarela.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24908 4395



Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor amarela.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24909 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor amarela.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24910 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor amarela.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24911 4395

Nome
Incorporação Plaqueta

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor rosa.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24912 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor rosa.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24913 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor rosa.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24914 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor azul.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24915 4395



Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor azul.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24916 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor azul.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24917 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor azul.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24918 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor verde.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24919 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor verde.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24920 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor verde.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24921 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor verde.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24922 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor verde.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24923 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor verde.



Nome
Incorporação Plaqueta

Carteira escolar infantil (cjto circular)
24924 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor verde.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24925 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor branca.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24926 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor branca.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24927 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor branca.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24928 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor branca.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24929 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor branca.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24930 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor branca.
Cadeira escolar infantil (cjto circular)

24931 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir



Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24932 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24933 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24934 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24935 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24936 4395

Nome
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Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24937 4395



Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24938 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24939 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24940 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24941 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24942 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24943 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24944 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)



24945 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24946 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24947 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24948 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Nome
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Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24949 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24950 4395



Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24951 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24952 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24953 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24954 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24955 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Carteira escolar infantil (cjto circular)
24956 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor azul.
Mesa escolar sextavada (cjto circular)

24957 4395

Mesa escolar sextavada (cjto circular), estrutura metálica, tampo em fórmica cor laranja.
Mesa escolar sextavada (cjto circular)

24958 4395

Mesa escolar sextavada (cjto circular), estrutura metálica, tampo em fórmica cor laranja.
Mesa escolar sextavada (cjto circular)



24959 4395

Mesa escolar sextavada (cjto circular), estrutura metálica, tampo em fórmica cor laranja.
Mesa escolar sextavada (cjto circular)

24960 4395

Mesa escolar sextavada (cjto circular), estrutura metálica, tampo em fórmica cor laranja.
Mesa escolar sextavada (cjto circular)

24961 4395
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Mesa escolar sextavada (cjto circular), estrutura metálica, tampo em fórmica cor laranja.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24962 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor amarela.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24963 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor amarela.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24964 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor amarela.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24965 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor amarela.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24966 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor amarela.



Carteira escolar infantil (cjto circular)
24967 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor rosa.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24968 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor rosa.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24969 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor rosa.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24970 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor rosa.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24971 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor azul.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24972 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor azul.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24973 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor azul.

Nome
Incorporação Plaqueta



Carteira escolar infantil (cjto circular)
24974 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor azul.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24975 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor azul.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24976 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor azul.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24977 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor azul.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24978 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor verde.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24979 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor verde.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24980 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor verde.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24981 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor verde.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24982 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor verde.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24983 4395



Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor branca.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24984 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor branca.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24985 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor branca.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24986 4395
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Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor branca.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24987 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor branca.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24988 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor branca.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24989 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor branca.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24990 4395



Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor branca.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24991 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor branca.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

24992 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor branca.
Cadeira escolar infantil (cjto circular)

24993 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24994 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24995 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24996 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24997 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24998 4395



Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir
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Cadeira escolar infantil (cjto circular)
24999 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
25000 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
25001 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
25002 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
25003 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir



Cadeira escolar infantil (cjto circular)
25004 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
25005 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
25006 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
25007 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
25008 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
25009 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
25010 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
25011 4395
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Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
25012 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
25013 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
25014 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
25015 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
25016 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
25017 4395



Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
25018 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
25019 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
25020 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
25021 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
25022 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
25023 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir



Nome
Incorporação Plaqueta

Mesa escolar sextavada (cjto circular)
25024 4395

Mesa escolar sextavada (cjto circular), estrutura metálica, tampo em fórmica cor laranja.
Mesa escolar sextavada (cjto circular)

25025 4395

Mesa escolar sextavada (cjto circular), estrutura metálica, tampo em fórmica cor laranja.
Mesa escolar sextavada (cjto circular)

25026 4395

Mesa escolar sextavada (cjto circular), estrutura metálica, tampo em fórmica cor laranja.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

25027 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor rosa.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

25028 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor rosa.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

25029 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor rosa.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

25030 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor rosa.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

25031 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor rosa.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

25032 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor rosa.
Carteira escolar infantil (cjto circular)



25033 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor rosa.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

25034 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor verde.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

25035 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor verde.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

25036 4395

Nome
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Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor verde.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

25037 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor azul.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

25038 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor azul.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

25039 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor amarela.
Carteira escolar infantil (cjto circular)



25040 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor amarela.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

25041 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor amarela.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

25042 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor branca.
Cadeira escolar infantil (cjto circular)

25043 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
25044 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
25045 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
25046 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
25047 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
25048 4395



Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir
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Cadeira escolar infantil (cjto circular)
25049 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
25050 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
25051 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
25052 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
25053 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir



Cadeira escolar infantil (cjto circular)
25054 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
25055 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
25056 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Mesa sextavada infantil
25057 4395

Mesa escolar sextavada (cjto circular), estrutura metálica, tampo em fórmica cor laranja
Mesa sextavada infantil

25058 4395

Mesa escolar sextavada (cjto circular), estrutura metálica, tampo em fórmica cor laranja
Mesa sextavada infantil

25059 4395

Mesa escolar sextavada (cjto circular), estrutura metálica, tampo em fórmica cor laranja
Mesa sextavada infantil

25060 4395

Mesa escolar sextavada (cjto circular), estrutura metálica, tampo em fórmica cor laranja
Carteira escolar infantil

25061 4395

Nome



Incorporação Plaqueta

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor amarela.
Carteira escolar infantil

25062 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor amarela.
Carteira escolar infantil

25063 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor amarela.
Carteira escolar infantil

25064 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor amarela.
Carteira escolar infantil

25065 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor rosa.
Carteira escolar infantil

25066 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor rosa.
Carteira escolar infantil

25067 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor rosa.
Carteira escolar infantil

25068 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor rosa.
Carteira escolar infantil

25069 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor verde.
Carteira escolar infantil

25070 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor verde.



Carteira escolar infantil
25071 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor verde.
Carteira escolar infantil

25072 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor verde.
Carteira escolar infantil

25073 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor azul.

Nome
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Carteira escolar infantil
25074 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor  azul.
Carteira escolar infantil

25075 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor azul.
Carteira escolar infantil

25076 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor azul.
Carteira escolar infantil

25077 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor branca.



Carteira escolar infantil
25078 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor cor branca.
Carteira escolar infantil

25079 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor branca.
Carteira escolar infantil

25080 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor branca.
Carteira escolar infantil

25081 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor ovo.
Carteira escolar infantil

25082 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor ovo.
Carteira escolar infantil

25083 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor ovo.
Carteira escolar infantil

25084 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor ovo.
Cadeira escolar infantil

25085 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil
25086 4395
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Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil
25087 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil
25088 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil
25089 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil
25090 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil
25091 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil
25092 4395



Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil
25093 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil
25094 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil
25095 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil
25096 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil
25097 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil
25098 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir



Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira escolar infantil
25099 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil
25100 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil
25101 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil
25102 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil
25103 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil
25104 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil
25105 4395



Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil
25106 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil
25107 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil
25108 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Mesa escolar sextavada (cjto circular)
25109 4393

Mesa escolar sextavada (cjto circular), estrutura metálica, tampo em fórmica cor laranja.
Mesa escolar sextavada (cjto circular)

25110 4393

Mesa escolar sextavada (cjto circular), estrutura metálica, tampo em fórmica cor laranja.
Mesa escolar sextavada (cjto circular)

25111 4393

Nome
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Mesa escolar sextavada (cjto circular), estrutura metálica, tampo em fórmica cor laranja.
Carteira escolar infantil (cjto circular)



25112 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor branca.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

25113 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor branca.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

25114 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor rosa.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

25115 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor verde.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

25116 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor ovo.
Cadeira escolar infantil (cjto circular)

25117 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
25118 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
25119 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
25120 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir



Carteira escolar infantil (cjto circular)
25121 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor azul.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

25122 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor azul.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

25123 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor azul.

Nome
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Carteira escolar infantil (cjto circular)
25124 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor amarela.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

25125 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor amarela.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

25126 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor amarela.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

25127 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor verde.



Carteira escolar infantil (cjto circular)
25128 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor verde.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

25129 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor rosa.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

25130 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor rosa.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

25131 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor ovo.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

25132 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor ovo.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

25133 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor branca.
Cadeira escolar infantil (cjto circular)

25134 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
25135 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
25136 4393
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Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
25137 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
25138 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
25139 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
25140 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
25141 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
25142 4393



Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
25143 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
25144 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
25145 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
25146 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
25147 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Mesa escolar sextavada (cjto circular)
25148 4393

Mesa escolar sextavada (cjto circular), estrutura metálica, tampo em fórmica cor laranja., estrutura metálica, tampo em fórmica cor laranja.
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Mesa escolar sextavada (cjto circular)
25149 4393

Mesa escolar sextavada (cjto circular), estrutura metálica, tampo em fórmica cor laranja., estrutura metálica, tampo em fórmica cor laranja.

Mesa escolar sextavada (cjto circular)
25150 4393

Mesa escolar sextavada (cjto circular), estrutura metálica, tampo em fórmica cor laranja., estrutura metálica, tampo em fórmica cor laranja.

Carteira escolar infantil (cjto circular)
25151 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor amarela.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

25152 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor amarela.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

25153 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor amarela.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

25154 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor rosa.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

25155 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor rosa.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

25156 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor rosa.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

25157 4393



Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor azul.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

25158 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor azul.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

25159 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor azul.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

25160 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor branca.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

25161 4393
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Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor branca.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

25162 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor branca.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

25163 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor ovo.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

25164 4393



Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor ovo.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

25165 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor ovo.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

25166 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor verde.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

25167 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor verde.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

25168 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor verde.
Cadeira escolar infantil (cjto circular)

25169 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
25170 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
25171 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
25172 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)



25173 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
25174 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
25175 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
25176 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
25177 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Monitor de vídeo
25178 4098

Monitor de vídeo CRT preto LG 710E, modelo G17 LC - 0
Cadeira escolar infantil (cjto circular)



25179 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
25180 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
25181 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
25182 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
25183 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
25184 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
25185 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
25186 4393



Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
25187 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Gabinete para microcomputador
25188 4098

Gabinete para microcomputador,preto CCE, entrada disquete CD USB, Processador Intel P4 3,0 Ghz, 512 Mb de Ram, HD 80 Gb, acompanha mouse, 

teclado e caixas de som.
Impressora

25193 4098

Impressora HP Officejet All-in-One branca, modelo 4355m n/s: Sct:tt0HESD06-169
Cadeira fixa (Debetran)

25195 4476

Cadeira fixa 4 pés, estofada, verde/preta, estrutura metálica tubo, assento e encosto anatômico, interligados por lâmina de aço fixa, revestida por capa 

sanfonada.
Cadeira fixa (Debetran)

25196 4476

Cadeira fixa 4 pés, estofada, verde/preta, estrutura metálica tubo, assento e encosto anatômico, interligados por lâmina de aço fixa, revestida por capa 

sanfonada.
Cadeira fixa (Debetran)

25197 4476

Cadeira fixa 4 pés, estofada, verde/preta, estrutura metálica tubo, assento e encosto anatômico, interligados por lâmina de aço fixa, revestida por capa 

sanfonada.
Cadeira fixa (Debetran)

25198 4476

Cadeira fixa 4 pés, estofada, verde/preta, estrutura metálica tubo, assento e encosto anatômico, interligados por lâmina de aço fixa, revestida por capa 

sanfonada.



Mesa escolar sextavada (cjto circular) E.M.Madre Boa Ventura
25201 4393

Mesa escolar sextavada (cjto circular), estrutura metálica, tampo em fórmica cor laranja
Carteira escolar (cjto circular)

25202 4393

Mesa escolar sextavada (cjto circular), estrutura metálica, tampo em fórmica cor laranja
Carteira escolar (cjto circular)

25203 4393

Mesa escolar sextavada (cjto circular), estrutura metálica, tampo em fórmica cor laranja
Carteira escolar (cjto circular)

25204 4393

Mesa escolar sextavada (cjto circular), estrutura metálica, tampo em fórmica cor laranja
Carteira escolar (cjto circular)

25205 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica. Cor rosa

Nome
Incorporação Plaqueta

Carteira escolar (cjto circular)
25206 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica. Cor rosa
Carteira escolar (cjto circular)

25207 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica. Cor rosa
Carteira escolar (cjto circular)

25208 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica. Cor rosa



Carteira escolar (cjto circular)
25209 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica. Cor rosa
Carteira escolar (cjto circular)

25210 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica. Cor rosa
Carteira escolar (cjto circular)

25211 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica. Cor rosa
Carteira escolar (cjto circular)

25212 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica. Cor amarela
Carteira escolar (cjto circular)

25213 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica. Cor amarela
Carteira escolar (cjto circular)

25214 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica. Cor amarela
Carteira escolar (cjto circular)

25215 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica. Cor amarela
Carteira escolar (cjto circular)

25216 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica. Cor amarela
Carteira escolar (cjto circular)

25217 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica. Cor amarela
Carteira escolar (cjto circular)

25218 4393



Nome
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Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica. Cor azul
Carteira escolar (cjto circular)

25219 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica. Cor azul
Carteira escolar (cjto circular)

25220 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica. Cor azul
Carteira escolar (cjto circular)

25221 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica. Cor azul
Carteira escolar (cjto circular)

25222 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica. Cor azul
Carteira escolar (cjto circular)

25223 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica. Cor verde
Carteira escolar (cjto circular)

25224 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica. Cor verde
Carteira escolar (cjto circular)

25225 4393



Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica. Cor verde
Carteira escolar (cjto circular)

25226 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica. Cor branca
Carteira escolar (cjto circular)

25227 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica. Cor branca
Carteira escolar (cjto circular)

25228 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica. Cor branca
Carteira escolar (cjto circular)

25229 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica. Cor ovo
Carteira escolar (cjto circular)

25230 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica. Cor ovo

Nome
Incorporação Plaqueta

Carteira escolar (cjto circular)
25231 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica. Cor ovo
Cadeira escolar (cjto circular) E.M. Madre Boa Ventura

25232 4393



Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar (cjto circular) E.M.Madre Boa Ventura
25233 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar (cjto circular) E.M.Madre Boa Ventura
25234 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar (cjto circular)
25235 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar (cjto circular)
25236 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar (cjto circular)
25237 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar (cjto circular)
25238 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar (cjto circular)
25239 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar (cjto circular)



25240 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar (cjto circular)
25241 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar (cjto circular)
25242 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar (cjto circular)
25243 4393

Nome
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Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar (cjto circular)
25244 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar (cjto circular)
25245 4393



Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar (cjto circular)
25246 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar (cjto circular)
25247 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar (cjto circular)
25248 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar (cjto circular)
25249 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar (cjto circular)
25250 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar (cjto circular)
25251 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar (cjto circular)
25252 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar (cjto circular)



25253 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar (cjto circular)
25254 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar (cjto circular)
25255 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Nome
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Cadeira escolar (cjto circular)
25256 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular) E.M.Madre Boa Ventura
25257 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular) E.M.Madre Boa Ventura
25258 4393



Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Mesa escolar sextavada (cjto circular) E.M.Madre Boa Ventura
25259 4393

Mesa escolar sextavada (cjto circular), estrutura metálica, tampo em fórmica cor laranja
Mesa escolar sextavada (cjto circular)

25260 4393

Mesa escolar sextavada (cjto circular), estrutura metálica, tampo em fórmica cor laranja
Mesa escolar sextavada (cjto circular)

25261 4393

Mesa escolar sextavada (cjto circular), estrutura metálica, tampo em fórmica cor laranja
Mesa escolar sextavada (cjto circular)

25262 4393

Mesa escolar sextavada (cjto circular), estrutura metálica, tampo em fórmica cor laranja
Carteira escolar infantil (cjto circular) E.M.Madre Boa Ventura

25263 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor amarela
Carteira escolar infantil (cjto circular) E.M.Madre Boa Ventrura

25264 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor amarela
Carteira escolar infantil (cjto circular) E.M.Madre Boa Ventura

25265 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor rosa
Carteira escolar infantil (cjto circular) E.M.Madre Boa Ventura

25266 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor azul
Carteira escolar infantil (cjto circular) E.M.Madre Boa Ventura

25267 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor azul
Carteira escolar infantil (cjto circular) E.M.Madre Boa Ventura

25268 4393
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Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor azul
Carteira escolar infantil (cjto circular) E.M.Madre Boa Ventura

25269 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor verde
Carteira escolar infantil (cjto circular) E.M.Madre Boa Ventura

25270 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor verde
Carteira escolar infantil (cjto circular) E.M.Madre Boa Ventura

25271 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor verde
Carteira escolar infantil (cjto circular)

25272 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor verde
Carteira escolar infantil (cjto circular)

25273 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor verde
Carteira escolar infantil (cjto circular)

25274 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor branca
Carteira escolar infantil (cjto circular)

25275 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor branca



Carteira escolar infantil (cjto circular)
25276 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor branca
Carteira escolar infantil (cjto circular)

25277 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor branca
Carteira escolar infantil (cjto circular)

25278 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor branca
Carteira escolar infantil (cjto circular)

25279 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor ovo
Carteira escolar infantil (cjto circular)

25280 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor ovo

Nome
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Carteira escolar infantil (cjto circular)
25281 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor ovo
Carteira escolar infantil (cjto circular)

25282 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor ovo



Carteira escolar infantil (cjto circular)
25283 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor ovo
Cadeira escolar (cjto circular)

25284 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar (cjto circular)
25285 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar (cjto circular)
25286 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar (cjto circular)
25287 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar (cjto circular)
25288 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar (cjto circular)
25289 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar (cjto circular)
25290 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir



Cadeira escolar (cjto circular)
25291 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar (cjto circular)
25292 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar (cjto circular)
25293 4393

Nome
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Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar (cjto circular)
25294 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar (cjto circular)
25295 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar (cjto circular)
25296 4393



Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar (cjto circular)
25297 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar (cjto circular)
25298 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar (cjto circular)
25299 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar (cjto circular)
25300 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar (cjto circular)
25301 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar (cjto circular)
25302 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar (cjto circular)
25303 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar (cjto circular)



25304 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Mesa escolar sextavada (cjto circular)
25305 4393

Mesa escolar sextavada (cjto circular), estrutura metálica, tampo em fórmica cor laranja.

Nome
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Mesa escolar sextavada (cjto circular)
25306 4393

Mesa escolar sextavada (cjto circular), estrutura metálica, tampo em fórmica cor laranja.
Mesa escolar sextavada (cjto circular)

25307 4393

Mesa escolar sextavada (cjto circular), estrutura metálica, tampo em fórmica cor laranja.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

25308 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica. Cor amarela.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

25309 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica. Cor amarela.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

25310 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica. Cor amarela.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

25311 4393



Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica. Cor azul.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

25312 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica. Cor azul.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

25313 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica. Cor azul.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

25314 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica. Cor verde.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

25315 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica. Cor verde.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

25316 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica. Cor verde.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

25317 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica. Cor branca.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

25318 4393

Nome
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Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica. Cor branca.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

25319 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica. Cor rosa.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

25320 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica. Cor rosa.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

25321 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica. Cor rosa.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

25322 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica. Cor ovo.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

25323 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica. Cor ovo.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

25324 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica. Cor ovo.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

25325 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica. Cor ovo.
Cadeira escolar infantil (cjto circular) ***

25326 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular) ***
25327 4393



Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular) ***
25328 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular) ***
25329 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular) ***
25330 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Nome
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Cadeira escolar infantil (cjto circular) ***
25331 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular) ***
25332 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir



Cadeira escolar infantil (cjto circular) ***
25333 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular) ***
25334 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular) ***
25335 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular) ***
25336 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular) ***
25337 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular) ***
25338 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular) ***
25339 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular) ***
25340 4393



Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular) ***
25341 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular) ***
25342 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular) ***
25343 4393

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Mesa escolar sextavada (cjto circular)
25344 4395

Mesa escolar sextavada (cjto circular), estrutura metálica, tampo em fórmica cor laranja.
Mesa escolar sextavada (cjto circular)

25345 4395

Mesa escolar sextavada (cjto circular), estrutura metálica, tampo em fórmica cor laranja.
Mesa escolar sextavada (cjto circular)

25346 4395

Mesa escolar sextavada (cjto circular), estrutura metálica, tampo em fórmica cor branca.
Carteira escolar infantil (cjto circular)



25347 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor amarela.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

25348 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor amarela.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

25349 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor verde.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

25350 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor verde.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

25351 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor verde.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

25352 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor azul.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

25353 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor azul.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

25354 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor rosa.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

25355 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor rosa.



Nome
Incorporação Plaqueta

Carteira escolar infantil (cjto circular)
25356 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor ovo.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

25357 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor ovo.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

25358 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor ovo.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

25359 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor ovo.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

25360 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor ovo.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

25361 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor ovo.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

25362 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor ovo.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

25363 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor ovo.



Carteira escolar infantil (cjto circular)
25364 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor branca.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

25365 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor branca.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

25366 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor branca.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

25367 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor branca.
Cadeira escolar infantil (cjto circular)

25368 4395

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
25369 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
25370 4395



Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
25371 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
25372 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
25373 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
25374 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
25375 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
25376 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
25377 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)



25378 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
25379 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
25380 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
25381 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
25382 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
25383 4395



Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
25384 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
25385 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
25386 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
25387 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
25388 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
25389 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
25390 4395

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Mesa escolar sextavada (cjto circular)



25391 4395

Mesa escolar sextavada (cjto circular), estrutura metálica, tampo em fórmica cor branca.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

25392 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor amarela.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

25393 4395

Nome
Incorporação Plaqueta

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor ovo.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

25394 4395

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor ovo.
Purificador de água / bebedouro

25395 6644

Purificador de água Latina, modelo LAPAPMIX115, refrigerado, branco com acrílico verde, água quente e gelada, n/s: 1AF01549

Rádio gravador
25396 11259

Aparelho de som - CD (3 em 1), micro system portátil, reproduz CD/CD-/CD-RW - com função Bass Boost para sons mais graves com 130 wats de 

potência, bivolt. Marca: LENOXX SOND. modelo> BB231, n/s: 72223100606
Rádio gravador

25397 11259

Aparelho de som - CD (3 em 1), micro system portátil, reproduz CD/CD-/CD-RW - com função Bass Boost para sons mais graves com 130 wats de 

potência, bivolt. Marca: LENOXX SOND, modelo BB231, n/s: 72223101560
Rádio gravador

25398 11259



Aparelho de som - CD (3 em 1), micro system portátil, reproduz CD/CD-/CD-RW - com função Bass Boost para sons mais graves com 130 wats de 

potência, bivolt. Marca: LENOXX SOND, modelo BB 231, n/s: 72223101561
Rádio gravador

25399 11259

Aparelho de som - CD (3 em 1), micro system portátil, reproduz CD/CD-/CD-RW - com função Bass Boost para sons mais graves com 130 wats de 

potência, bivolt. Marca: LENOXX SOND, modelo BB 231, n/s: 72223107559
Mesa escolar sextavada (cjto circular)

25401 4393

Mesa escolar sextavada (cjto circular), estrutura metálica, tampo em fórmica cor laranja.
Mesa escolar sextavada (cjto circular)

25402 4393

Mesa escolar sextavada (cjto circular), estrutura metálica, tampo em fórmica cor laranja.
Mesa escolar sextavada (cjto circular)

25403 4393

Mesa escolar sextavada (cjto circular), estrutura metálica, tampo em fórmica cor laranja.
Mesa escolar sextavada (cjto circular)

25404 4393

Mesa escolar sextavada (cjto circular), estrutura metálica, tampo em fórmica cor branca.
Mesa escolar sextavada (cjto circular)

25405 4393

Mesa escolar sextavada (cjto circular), estrutura metálica, tampo em fórmica cor branca.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

25406 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor amarela.

Nome
Incorporação Plaqueta

Carteira escolar infantil (cjto circular)
25407 4393



Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor amarela.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

25408 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor amarela.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

25409 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor amarela.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

25410 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor amarela.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

25411 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor verde.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

25412 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor verde.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

25413 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor verde.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

25414 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor verde.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

25415 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor verde.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

25416 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor rosa.
Carteira escolar infantil (cjto circular)



25417 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor rosa.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

25418 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor rosa.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

25419 4393

Nome
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Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor rosa.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

25420 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor rosa.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

25421 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor azul.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

25422 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor azul.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

25423 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor azul.
Carteira escolar infantil (cjto circular)



25424 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor azul.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

25425 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor azul.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

25426 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor branca.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

25427 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor branca.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

25428 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor branca.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

25429 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor branca.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

25430 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor ovo.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

25431 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor ovo.



Nome
Incorporação Plaqueta

Carteira escolar infantil (cjto circular)
25432 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor ovo.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

25433 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor ovo.
Carteira escolar infantil (cjto circular)

25434 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor ovo.
Cadeira escolar infantil (cjto circular)

25435 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
25436 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
25437 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
25438 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
25439 4393



Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
25440 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
25441 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
25442 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
25443 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
25444 4393

Nome
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Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir



Cadeira escolar infantil (cjto circular)
25445 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
25446 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
25447 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
25448 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
25449 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
25450 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
25451 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
25452 4393



Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
25453 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
25454 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
25455 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
25456 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir
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Cadeira escolar infantil (cjto circular)
25457 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir



Cadeira escolar infantil (cjto circular)
25458 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
25459 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
25460 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
25461 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
25462 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
25463 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
25464 4393

Cadeira escolar infantil (cjto circular) empilhável, estrutura metálica tubo 3/4, assento em compensado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica 

lisa lisa brilhante na parte superior e lâmina de imbuia/cerejeira na parte inferior. Medida: 33 cm a partir

Carteira escolar infantil (cjto circular)
25465 4393

Carteira escolar infantil (cjto circular), empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4, gradil porta-livros em ferro maçico 5 mm, tampo em madeira 

compensada revestida em fórmica, cor branca.



Poltrona giratória
25466 4931

Poltrona giratória, executiva, com braço, base a gás, encosto alto, espuma injetada 75 mm, revestida em tecido preto/marrom. Marca: Maqgil.

01 CADEIRA GIRATORIA, NF 7596
25490 3119

CADEIRA GIRATORIA, NF 7596
Mesa (Parque Jaime Canet - adm)

25498 3064

Mesa em madeira compensado com 3 gavetas estrutura metálica preto 1,25x0,60x0,75m
Monitor de vídeo

25501 11947

Nome
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Monitor de vídeo LCD 19, não Widescrem, marca: LG, modelo: W1942ST, n/s: 8045PJPL2108.
Gabinete para microcomputador

25502 11947

Gabinete ATX 400 watts para microcomputador, composto de Processador 2 núcleos, 2,6 ghz,memória cachê 2 mb, memória Ram 2 Gb DDDZ 800 Mhz, 

disco rígido satã II, placa mãe compatível com 4 portas USB 2.0, placa de rede 10/100 MBPS, placa de rede Weirelless

de disquete 1.44 mB, gravador de DVD dual layer, acompanha mouse óptico, pad mouse de silicone, teclado multimídia, licença Sistema Operacional 

Windows XP Professional Sp3 Português.
Monitor de vídeo

25503 11907

Monitor de vídeo LCD 19, não widescrem, marca: LG, modelo: W20435V, n/s: 908SPQJ86196
Gabinete para microcomputador (Transporte)

25504 11907

Gabinete ATX 400 watts para microcomputador, composto de Processador 2 núcleos, 2,6 ghz,memória cachê 2 mb, memória Ram 2 Gb DDDZ 800 Mhz, 

disco rígido satã II, placa mãe compatível com 4 portas USB 2.0, placa de rede 10/100 MBPS, placa de rede Weirelless



de disquete 1.44 mB, gravador de DVD dual layer, acompanha mouse óptico, pad mouse de silicone, teclado multimídia, licença Sistema Operacional 

Windows XP Professional Sp3 Português.
Gabinete para microcomputador

25505 11907

Gabinete ATX 400 watts para microcomputador, composto de Processador 2 núcleos, 2,6 ghz,memória cachê 2 mb, memória Ram 2 Gb DDDZ 800 Mhz, 

disco rígido satã II, placa mãe compatível com 4 portas USB 2.0, placa de rede 10/100 MBPS, placa de rede Weirelless

de disquete 1.44 mB, gravador de DVD dual layer, acompanha mouse óptico, pad mouse de silicone, teclado multimídia, licença Sistema Operacional 

Windows XP Professional Sp3 Português.
Monitor de vídeo (IPPUB)

25506 11907

Monitor de vídeo LCD 19, não widescrem, marca: LG, modelo: W20435V, n/s: 9085PYR86194.
Monitor de vídeo

25507 11947

Monitor de vídeo LCD 19, não  widescrem, marca: LG, modelo: W20435, n/s: 908SPED86132
Gabinete para microcomputador

25508 11947

Gabinete ATX 400 watts para microcomputador, composto de Processador 2 núcleos, 2,6 ghz,memória cachê 2 mb, memória Ram 2 Gb DDDZ 800 Mhz, 

disco rígido satã II, placa mãe compatível com 4 portas USB 2.0, placa de rede 10/100 MBPS, placa de rede Weirelless

de disquete 1.44 mB, gravador de DVD dual layer, acompanha mouse óptico, pad mouse de silicone, teclado multimídia, licença Sistema Operacional 

Windows XP Professional Sp3 Português.
Gabinete para microcomputador

25509 11929

Gabinete ATX 400 watts para microcomputador, composto de Processador 2 núcleos, 2,6 ghz,memória cachê 2 mb, memória Ram 2 Gb DDDZ 800 Mhz, 

disco rígido satã II, placa mãe compatível com 4 portas USB 2.0, placa de rede 10/100 MBPS, placa de rede Weirelless

de disquete 1.44 mB, gravador de DVD dual layer, acompanha mouse óptico, pad mouse de silicone, teclado multimídia, licença Sistema Operacional 

Windows XP Professional Sp3 Português.
Monitor de vídeo

25510 11929

Monitor de vídeo LCD 19, não widescrem, marca: LG, modelo: W20435, n/s: 9085EHG8613.
Monitor de vídeo (Geobeltrão)

25511 11921

Monitor de vídeo LCD 19, não widescrem LG modelo: W2043SV, nº de série: 9085SPZK86509
Gabinete para microcomputador (Geobeltrão)

25512 11921



Gabinete ATX 400 watts para microcomputador, composto de Processador 2 núcleos, 2,6 ghz,memória cachê 2 mb, memória Ram 2 Gb DDDZ 800 Mhz, 

disco rígido satã II, placa mãe compatível com 4 portas USB 2.0, placa de rede 10/100 MBPS, placa de rede Weirelless

de disquete 1.44 mB, gravador de DVD dual layer, acompanha mouse óptico, pad mouse de silicone, teclado multimídia, licença Sistema Operacional 

Windows XP Professional Sp3 Português.

Nome
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Monitor de vídeo
25513 11921

Monitor de vídeo LCD 19, não widescrem, LG, modelo: W2043SV, nº de série: 908SPZK86149
Gabinete para microcomputador

25514 11921

Gabinete ATX 400 watts para microcomputador, composto de Processador 2 núcleos, 2,6 ghz, memória cachê 2 mb, memória Ram 2 Gb DDDZ 800 Mhz, 

disco rígido satã II, placa mãe compatível com 4 portas USB 2.0, placa de rede 10/100 MBPS, placa de rede Wirelless

de disquete 1.44 mB, gravador de DVD dual layer, acompanha mouse óptico, pad mouse de silicone, teclado multimídia, licença Sistema Operacional 

Windows XP Professional Sp3 Português
Monitor de vídeo LG 19"

25515 11916

Monitor de vídeo LCD 19 , não widescrem, LG modelo: W2043SV, nº de série:908SPXVB2322
Gabinete para microcomputador

25516 11916

Gabinete ATX 400 watts para microcomputador, composto de Processador 2 núcleos, 2,6 ghz, memória cachê 2 mb, memória Ram 2 Gb DDDZ 800 Mhz, 

disco rígido satã II, placa mãe compatível com 4 portas USB 2.0, placa de rede 10/100 MBPS, placa de rede Wirelless

de disquete 1.44 mB, gravador de DVD dual layer, acompanha mouse óptico, pad mouse de silicone, teclado multimídia, licença Sistema Operacional 

Windows XP Professional Sp3 Português.
Gabinete para microcomputador

25517 11945



Gabinete ATX 400 watts para microcomputador, composto de Processador 2 núcleos, 2,6 ghz,memória cachê 2 mb, memória Ram 2 Gb DDDZ 800 Mhz, 

disco rígido satã II, placa mãe compatível com 4 portas USB 2.0, placa de rede 10/100 MBPS, placa de rede Weirelless

de disquete 1.44 mB, gravador de DVD dual layer, acompanha mouse óptico, pad mouse de silicone, teclado multimídia, licença Sistema Operacional 

Windows XP Professional Sp3 Português.
Monitor de vídeo

25518 11945

Monitor de vídeo LCD 19, não widescrem, marca: LG, modelo: W20435V, n/s: 9085PKN86205
Gabinete para microcomputador

25519 11945

Gabinete ATX 400 watts para microcomputador, composto de Processador 2 núcleos, 2,6 ghz,memória cachê 2 mb, memória Ram 2 Gb DDDZ 800 Mhz, 

disco rígido satã II, placa mãe compatível com 4 portas USB 2.0, placa de rede 10/100 MBPS, placa de rede Weirelless

de disquete 1.44 mB, gravador de DVD dual layer, acompanha mouse óptico, pad mouse de silicone, teclado multimídia, licença Sistema Operacional 

Windows XP Professional Sp3 Português.
Monitor de vídeo

25520 11945

Monitor de vídeo LCD 19, não widescrem, marca: LG, modelo: W20435V, n/s: 908SPKN86181
Monitor de vídeo

25521 11946

Monitor de vídeo LCD 19, não widescrem, marca: LG, madelo: W2043SV, n/s: 9085PED86468.
Gabinete para computador

25522 11946

Gabinete ATX 400 watts para microcomputador, composto de Processador 2 núcleos, 2,6 ghz,memória cachê 2 mb, memória Ram 2 Gb DDDZ 800 Mhz, 

disco rígido satã II, placa mãe compatível com 4 portas USB 2.0, placa de rede 10/100 MBPS, placa de rede Weirelless

de disquete 1.44 mB, gravador de DVD dual layer, acompanha mouse óptico, pad mouse de silicone, teclado multimídia, licença Sistema Operacional 

Windows XP Professional Sp3 Português.
Gabinete para microcomputador

25523 11945

Gabinete ATX 400 watts para microcomputador, composto de Processador 2 núcleos, 2,6 ghz,memória cachê 2 mb, memória Ram 2 Gb DDDZ 800 Mhz, 

disco rígido satã II, placa mãe compatível com 4 portas USB 2.0, placa de rede 10/100 MBPS, placa de rede Weirelless

de disquete 1.44 mB, gravador de DVD dual layer, acompanha mouse óptico, pad mouse de silicone, teclado multimídia, licença Sistema Operacional 

Windows XP Professional Sp3 Português.



Nome
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Monitor de vídeo
25524 11945

Monitor de vídeo LCD 19, não widescrem LG, modelo:W2043SV, nº de série:908SPRWB2350
Gabinete para microcomputador

25525 11945

Gabinete ATX 400 watts para microcomputador, composto de Processador 2 núcleos, 2,6 ghz,memória cachê 2 mb, memória Ram 2 Gb DDDZ 800 Mhz, 

disco rígido satã II, placa mãe compatível com 4 portas USB 2.0, placa de rede 10/100 MBPS, placa de rede Weirelless

de disquete 1.44 mB, gravador de DVD dual layer, acompanha mouse óptico, pad mouse de silicone, teclado multimídia, licença Sistema Operacional 

Windows XP Professional Sp3 Português.
Monitor de vídeo

25526 11945

Monitor de vídeo LCD 19, LG, não widescrem, modelo:W2043SV, nº de série:908SPVH86479
Gabinete para microcomputador

25527 11945

Gabinete ATX 400 watts para microcomputador, composto de Processador 2 núcleos, 2,6 ghz,memória cachê 2 mb, memória Ram 2 Gb DDDZ 800 Mhz, 

disco rígido satã II, placa mãe compatível com 4 portas USB 2.0, placa de rede 10/100 MBPS, placa de rede Weirelless

de disquete 1.44 mB, gravador de DVD dual layer, acompanha mouse óptico, pad mouse de silicone, teclado multimídia, licença Sistema Operacional 

Windows XP Professional Sp3 Português.
Monitor de vídeo

25528 11945

Monitor de vídeo LCD 19 LG, não widescrem, modelo:W2043SV, nº de série:908SPPBB2952
Gabinete para microcomputador (Ouvidoria Municipal nos Serviços de Saúde)

25529 11945

Gabinete ATX 400 watts para microcomputador, composto de Processador 2 núcleos, 2,6 ghz,memória cachê 2 mb, memória Ram 2 Gb DDDZ 800 Mhz, 

disco rígido satã II, placa mãe compatível com 4 portas USB 2.0, placa de rede 10/100 MBPS, placa de rede Weirelless

de disquete 1.44 mB, gravador de DVD dual layer, acompanha mouse óptico, pad mouse de silicone, teclado multimídia, licença Sistema Operacional 

Windows XP Professional Sp3 Português.
Monitor de vídeo

25530 11945



Monitor de vídeo LCD 19 LG, não widescrem. modelo:W2043SV, nº de série:908SPZKB2357
Gabinete para microcomputador

25531 11945

Gabinete ATX 400 watts para microcomputador, composto de Processador 2 núcleos, 2,6 ghz,memória cachê 2 mb, memória Ram 2 Gb DDDZ 800 Mhz, 

disco rígido satã II, placa mãe compatível com 4 portas USB 2.0, placa de rede 10/100 MBPS, placa de rede Weirelless

de disquete 1.44 mB, gravador de DVD dual layer, acompanha mouse óptico, pad mouse de silicone, teclado multimídia, licença Sistema Operacional 

Windows XP Professional Sp3 Português.
Monitor de vídeo

25532 11945

Monitor de vídeo LCD 19 LG, não widescrem, modelo: W2043SV, nº de série: 908SPVH86167
Gabinete para microcomputador

25533 11946

Gabinete ATX 400 watts para microcomputador, composto de Processador 2 núcleos, 2,6 ghz,memória cachê 2 mb, memória Ram 2 Gb DDDZ 800 Mhz, 

disco rígido satã II, placa mãe compatível com 4 portas USB 2.0, placa de rede 10/100 MBPS, placa de rede Weirelless

de disquete 1.44 mB, gravador de DVD dual layer, acompanha mouse óptico, pad mouse de silicone, teclado multimídia, licença Sistema Operacional 

Windows XP Professional Sp3 Português.
Monitor de vídeo

25534 11946

Monitor de vídeo LCD 19", LG, modelo:W2043SV, nº de série: 908SPUU85270
Gabinete para microcomputador (Urbanismo)

25535 11907

Nome
Incorporação Plaqueta

Gabinete ATX 400 watts para microcomputador, composto de Processador 2 núcleos, 2,6 ghz,memória cachê 2 mb, memória Ram 2 Gb DDDZ 800 Mhz, 

disco rígido satã II, placa mãe compatível com 4 portas USB 2.0, placa de rede 10/100 MBPS, placa de rede Weirelless

de disquete 1.44 mB, gravador de DVD dual layer, acompanha mouse óptico, pad mouse de silicone, teclado multimídia, licença Sistema Operacional 

Windows XP Professional Sp3 Português.



Monitor de vídeo (Urbanismo)
25536 11907

Monitor de vídeo LCD 19, LG, não widescrem, modelo: W2043SV, nº de série: 908SPAE86136
Gabinete para microcomputador (Procon)

25537 11947

Gabinete ATX 400 watts para microcomputador, composto de Processador 2 núcleos, 2,6 ghz,memória cachê 2 mb, memória Ram 2 Gb DDDZ 800 Mhz, 

disco rígido satã II, placa mãe compatível com 4 portas USB 2.0, placa de rede 10/100 MBPS, placa de rede Weirelless

de disquete 1.44 mB, gravador de DVD dual layer, acompanha mouse óptico, pad mouse de silicone, teclado multimídia, licença Sistema Operacional 

Windows XP Professional Sp3 Português.
Monitor de vídeo (Procon)

25538 11947

Monitor vídeo LCD 19, não widescrem, marca: LG, modelo: W2043SV, n/s: 908SPED86468.
Gabinete para microcomputador

25539 11947

Gabinete ATX 400 watts para microcomputador, composto de Processador 2 núcleos, 2,6 ghz,memória cachê 2 mb, memória Ram 2 Gb DDDZ 800 Mhz, 

disco rígido satã II, placa mãe compatível com 4 portas USB 2.0, placa de rede 10/100 MBPS, placa de rede Weirelless

de disquete 1.44 mB, gravador de DVD dual layer, acompanha mouse óptico, pad mouse de silicone, teclado multimídia, licença Sistema Operacional 

Windows XP Professional Sp3 Português.
Monitor de vídeo

25540 11947

Monitor de vídeo LCD 19, não widescrem, marca: LG, modelo: W20435V, n/s: 908SPBF86501.
Cadeira giratória (CRAS Norte)

25541 14605

Cadeira giratória com apóio para os braços, revestida de tecido preto, marca Art Flex.
Monitor de vídeo - APMI

25542 14602

Monitor de vídeo AOC 21", modelo: TA81KC4NKAA1E 2019SW1, n/s: K8795CA003096.
Gabinete - APMI

25543 14602

Gabinete Intel Core 2 duo E7400, 280 GHz, 1,99 GB RAM, HD 298 GB.
Mesa - APMI

25545 14505

Mesa em mdp na cor cinza, perfil em pvc cinza, com teclado retratil e suporte para gabinete, medidas: 1,00x0,60 m.
Conexão - APMI

25546 14604

Conexão em mdp cinza, perfil em pvc cinza, medidas: 0,60x0,60 m.
Armário estante - APMI



25548 14505

Armário estante em mdp cinza, 2 portas, medidas: 0,60x0,40x1,57 m.
Gabinete (Projovem)

25550 14602

Nome
Incorporação Plaqueta

Gabinete INtel core 2 duo, E 7400, 2,80GHz- 1,99 GB de ram, 298 GB de HD.
Monitor de vídeo (SMAS)

25551 14602

Monitor de vìdeo AOC, nº t8rmmsnqw5a4nni, n/s: 61097DA096875.
Armário estante (SMAS)

25552 14505

Armário estante em mdp cinza, 2 portas, medidas: 0,60x0,40x1,57 m.
Mesa para estação de trabalho (SMAS)

25553 14505

Mesa para estação de trabalho em mdp cinza, perfil cinza, com teclado retrátil, 3 gavetas, medidas: 1,22x0,50 m.
Balcão baixo (SMAS)

25555 14604

Balcão baixo com 2 portas com chave, puxadores cromados, medidas: 0,80x0,43x0,74 m.
Conexão (SMAS)

25556 14604

Conexão em mdp cinza claro, perfil em pvc cinza.
Conexão APMI habitação

25557 14604

Conexão em mdp cinza, perfil em pvc.
Mesa (SMAS)

25558 14505

Mesa em mdp cinza com 3 gavetas com chave, perfil em pvc cinza, medidas: 1,20x0,60 m.
Mesa  (SMAS)

25561 14505



Mesa em mdp cinza, 3 gavetas com perfil em pvc cinza, medidas: 1,20x0,60 m.
Mesa  (SMAS)

25562 14505

Mesa em mdp, perfil em pvc cinza, com 3 gavetas, medidas: 1,20x0,60 m.
Conexão (SMAS)

25563 14604

Conexão em mdp na cor cinza, perfil em pvc cinza, 0,60x0,60 m.
Caixa de som (Auditório)

25565 14622

Caixa de som MW Audío, alto falantes MWI 200.
Caixa de som (Auditório)

25566 14622

Caixa de som MW Audío, alto falantes MWI 200.

Nome
Incorporação Plaqueta

Mesa de som  (Auditório)
25567 14622

Mesa de som Onel audío, codigo do produto: 322219-2, n/s: OMX-6-EC, 099.b.03.025
Rack (Auditório)

25568 14622

Rack para mesa de som com rodízio, Visão Musical.
Equalizador  (Auditório)

25569 14622

Equalizador Oneal OGE 1520, n/s: OGE-1520-EC, 09.I.11.025.
Potência (amplificador) (Auditório)

25570 14622

Potência Oneal 1600 OP. Series, n/s: OP-16-00S-EC, 09.C.12.094
Cadeira giratória

25572 14605

Cadeira giratória com apóio para os braços, revestida de tecido preto, marca Art Flex.



Mesa (CRAS Norte)
25573 14505

Mesa em mdp, perfil em pvc cinza, com 3 gavetas, medidas: 1,20x0,60 m.
Conexão  (CRAS Centro)

25574 14604

Conexão em mdp cinza claro, perfil em pcv cinza, medidas: 0,60x0,60 m.
Gabinete para microcomputador (CRAS Centro)

25576 14602

Gabinete para microcomputador Core 2 duo preto.
Monitor de vídeo (CRAS Centro)

25577 14602

Monitor de vídeo AOC 17", modelo: 9315WL, n/s: 61097BA095599.
Mesa (CRAS Centro)

25578 14505

Mesa em mdp, perfil em pvc cinza, com 3 gavetas, medidas: 1,20x0,60 m.
Conexão (CRAS Centro)

25579 14604

Conexão em mdp cinza claro, perfil em pcv cinza, medidas: 0,60x0,60 m.
Balcão baixo (CRAS Centro)

25580 14604

Balcão baixo com 2 portas com chave, puxadores cromados, medidas: 0,80x0,43x0,74 m.
Seladora

25581 13128

Nome
Incorporação Plaqueta

Seladora Blue  na cor branca toda em inox com bordas em borracha na cor preto, sela papel grau cirúrgico e com suporte, data de fabricação: 

07/09/2009, n/s: 10918.
Seladora

25582 13128



Seladora Blue na cor branca em inox com bordas em borracha na cor preto, selo papel graú cirúrgico, com suporte, data de fabricação: 07/09/2009, 

n/s:10916
Seladora

25583 13128

Seladora Blue  na cor branca toda em ferro com bordas em borracha na cor preto, com suporte, data de fabricação: 07/09/2009, n/s: 10927

Seladora
25584 13128

Seladora Blue, na cor branca toda em ferro com bordas em borracha na cor preto, com suporte, data de fabricação: 07/09/2009, n/s: 10921

Cama de casal (Condomínio do Idoso)
25614 5069

Cama de casal 140 cm, mdf, tabaco e branco.
Cama de casal (Condomínio do Idoso)

25615 5069

Cama de casal 140 cm, mdf, tabaco e branco.
Cama de casal (Condomínio do Idoso)

25616 5069

Cama de casal 140 cm, mdf, tabaco e branco.
Cama de casal (Condomínio do Idoso)

25617 5069

Cama de casal 140 cm, mdf, tabaco e branco.
Cama de casal (Condomínio do Idoso)

25619 5069

Cama de casal 140 cm, mdf, tabaco e branco.
Cama de casal (Condomínio do Idoso)

25620 5069

Cama de casal 140 cm, mdf, tabaco e branco.
Cama de casal (Condomínio do Idoso)

25621 5069

Cama de casal 140 cm, mdf, tabaco e branco.
Roupeiro (Condomínio do Idoso)

25623 5069

Roupeiro 180 cm, 4 portas, 2 gavetas, calceiro, cabideiro e 3 prateleiras, tabaco e branco.
Roupeiro (Condomínio do Idoso)

25624 5069

Roupeiro 180 cm, 4 portas, 2 gavetas, calceiro, cabideiro e 3 prateleiras, tabaco e branco.



Nome
Incorporação Plaqueta

Roupeiro (Condomínio do Idoso)
25625 5069

Roupeiro 180 cm, 4 portas, 2 gavetas, calceiro, cabideiro e 3 prateleiras, tabaco e branco.
Roupeiro (Condomínio do Idoso)

25626 5069

Roupeiro 180 cm, 4 portas, 2 gavetas, calceiro, cabideiro e 3 prateleiras, tabaco e branco.
Roupeiro (Condomínio do Idoso)

25627 5069

Roupeiro 180 cm, 4 portas, 2 gavetas, calceiro, cabideiro e 3 prateleiras, tabaco e branco.
Roupeiro (Condomínio do Idoso)

25628 5069

Roupeiro 180 cm, 4 portas, 2 gavetas, calceiro, cabideiro e 3 prateleiras, tabaco e branco.
Fotopolimerizador

25630 780

01 fotopolimerizador dx turbo led 600.
Esmerilhadeira

25682 11686

Esmerilhadeira Bosch, GWS 26-180 Professional, indicada para desbastar, cortar e escovar. 2500 w
Módulo de comando

25683 8108

Modulo de comando Procomp 4025 para controle de programação de mensagens para painel eletrônicoTecnbras crt-10, com fio, com impressora de 

senha Bematech MP-2100 TH. n/s: 7664/09 (pn: 22391)
Balcão

25684 9250

Balcão em mdf branco, com 2 portas e 4 gavetas, para lactário.
Balcão

25685 9250

Balcão em mdf branco, com 2 portas e 4 gavetas, para lactário.
Sofá 2 lugares

25686 9980



Sofá para sala de espera 2 lugares, assento e encosto estofado, revestido de tecido polipropileno preto, estrutura tubular cor preta.

Sofá 2 lugares
25687 9980

Sofá para sala de espera 2 lugares, assento e encosto estofado, revestido de tecido polipropileno preto, estrutura tubular cor preta.

Sofá
25688 9980

Sofá para sala de espera 3 lugares, assento e encosto estofado, revestido de tecido polipropileno preto, estrutura tubular cor preta.

Sofá
25689 9980

Nome
Incorporação Plaqueta

Sofá para sala de espera 1 lugar, assento e encosto estofado, revestido de tecido polipropileno preto, estrutura tubular cor preta.

Mesa de centro
25690 9980

Mesa de centro estrutura tubular preta, tampo em vidro, gradil porta revistas.
Nobreak

25695 12996

Nobreak Maxi power, modelo: MP100011, n/s: 00006, lote: 1009/08
Leitor biométrico digital

25696 19129

Leitor biométrico digital HFDU02E, N/S: 4HU506051, com sistema de controle através de biometria.
Leitor biométrico digital

25697 19129

Leitor biométrico digital HFDU02E, N/S: 4HU506051, com sistema de controle através de biometria.
Leitor biométrico digital

25698 19129



Leitor biométrico digital HFDU02E, N/S: 4HU506051, com sistema de controle através de biometria.
Câmera fotográfica (SAE)

25700 4234

Câmera fotográfica digital, Sony Cyber shot DSC-S500, 6.0 MP, Zoom óptico 3x, tela LCD 2,4", n/s: 1071253.
Cadeira escolar adulto (CRAS Norte)

25702 10107

Cadeira escolar adulto branca.
Cadeira escolar adulto (CRAS Norte)

25703 10107

Cadeira escolar adulto branca.
Cadeira escolar adulto (CRAS Norte)

25704 10107

Cadeira escolar adulto branca.
Cadeira escolar adulto (CRAS Norte)

25705 10107

Cadeira escolar adulto branca.
Cadeira escolar adulto (Auditório CRAS Norte)

25706 10107

Cadeira escolar adulto branca.
Cadeira escolar adulto (Auditório CRAS Norte)

25707 10107

Cadeira escolar adulto branca.

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira escolar adulto (Auditório CRAS Norte)
25708 10107

Cadeira escolar adulto branca.
Cadeira escolar adulto (Auditório CRAS Norte)

25709 10107

Cadeira escolar adulto branca.



Cadeira escolar adulto (Auditório CRAS Norte)
25710 10107

Cadeira escolar adulto branca.
Cadeira escolar adulto (Auditório CRAS Norte)

25711 10107

Cadeira escolar adulto branca.
Cadeira escolar adulto (Auditório CRAS Norte)

25712 10107

Cadeira escolar adulto branca.
Cadeira escolar adulto (Auditório CRAS Norte)

25713 10107

Cadeira escolar adulto branca.
Cadeira escolar adulto (Auditório CRAS Norte)

25714 10107

Cadeira escolar adulto branca.
Cadeira escolar adulto (Auditório CRAS Norte)

25715 10107

Cadeira escolar adulto branca.
Cadeira escolar adulto (Auditório CRAS Norte)

25716 10107

Cadeira escolar adulto branca.
Cadeira escolar adulto (Auditório CRAS Norte)

25717 10107

Cadeira escolar adulto branca.
Cadeira escolar adulto (Auditório CRAS Norte)

25718 10107

Cadeira escolar adulto branca.
Cadeira escolar adulto (Auditório CRAS Norte)

25720 10107

Cadeira escolar adulto branca.
Cadeira escolar adulto (Projovem)

25721 10107



Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira escolar adulto branca.
Cadeira escolar adulto (Auditório CRAS Norte)

25722 10107

Cadeira escolar adulto branca.
Cadeira escolar adulto (Auditório CRAS Norte)

25723 10107

Cadeira escolar adulto branca.
Cadeira escolar adulto (Auditório CRAS Norte)

25724 10107

Cadeira escolar adulto branca.
Carteira escolar adulto (Projovem)

25725 10107

Carteira escolar adulto trapezoidal, tampo em mdf 15 mm, revestimento em fórmica branca, estrutura metálica 4 pés, e barra de apoio para os pés tubo 

7/8, pintura epóxi preta e grade para livros em metal.
Carteira escolar adulto (Projovem)

25726 10107

Carteira escolar adulto trapezoidal, tampo em mdf 15 mm, revestimento em fórmica branca, estrutura metálica 4 pés, e barra de apoio para os pés tubo 

7/8, pintura epóxi preta e grade para livros em metal.
Carteira escolar adulto (Projovem)

25727 10107

Carteira escolar adulto trapezoidal, tampo em mdf 15 mm, revestimento em fórmica branca, estrutura metálica 4 pés, e barra de apoio para os pés tubo 

7/8, pintura epóxi preta e grade para livros em metal.
Carteira escolar adulto (Projovem)

25728 10107

Carteira escolar adulto trapezoidal, tampo em mdf 15 mm, revestimento em fórmica branca, estrutura metálica 4 pés, e barra de apoio para os pés tubo 

7/8, pintura epóxi preta e grade para livros em metal.
Carteira escolar adulto (Projovem)

25729 10107

Carteira escolar adulto trapezoidal, tampo em mdf 15 mm, revestimento em fórmica branca, estrutura metálica 4 pés, e barra de apoio para os pés tubo 

7/8, pintura epóxi preta e grade para livros em metal.
Carteira escolar adulto (Projovem)

25730 10107

Carteira escolar adulto trapezoidal, tampo em mdf 15 mm, revestimento em fórmica branca, estrutura metálica 4 pés, e barra de apoio para os pés tubo 

7/8, pintura epóxi preta e grade para livros em metal.
Carteira escolar adulto (Projovem)



25731 10107

Carteira escolar adulto trapezoidal, tampo em mdf 15 mm, revestimento em fórmica branca, estrutura metálica 4 pés, e barra de apoio para os pés tubo 

7/8, pintura epóxi preta e grade para livros em metal.
Carteira escolar adulto (Projovem)

25732 10107

Carteira escolar adulto trapezoidal, tampo em mdf 15 mm, revestimento em fórmica branca, estrutura metálica 4 pés, e barra de apoio para os pés tubo 

7/8, pintura epóxi preta e grade para livros em metal.
Carteira escolar adulto (Projovem)

25733 10107

Carteira escolar adulto trapezoidal, tampo em mdf 15 mm, revestimento em fórmica branca, estrutura metálica 4 pés, e barra de apoio para os pés tubo 

7/8, pintura epóxi preta e grade para livros em metal.

Nome
Incorporação Plaqueta

Carteira escolar adulto (Projovem)
25734 10107

Carteira escolar adulto trapezoidal, tampo em mdf 15 mm, revestimento em fórmica branca, estrutura metálica 4 pés, e barra de apoio para os pés tubo 

7/8, pintura epóxi preta e grade para livros em metal.
Carteira escolar adulto (Projovem)

25735 10107

Carteira escolar adulto trapezoidal, tampo em mdf 15 mm, revestimento em fórmica branca, estrutura metálica 4 pés, e barra de apoio para os pés tubo 

7/8, pintura epóxi preta e grade para livros em metal.
Carteira escolar adulto (Projovem)

25736 10107

Carteira escolar adulto trapezoidal, tampo em mdf 15 mm, revestimento em fórmica branca, estrutura metálica 4 pés, e barra de apoio para os pés tubo 

7/8, pintura epóxi preta e grade para livros em metal.
Carteira escolar adulto (Projovem)

25737 10107

Carteira escolar adulto trapezoidal, tampo em mdf 15 mm, revestimento em fórmica branca, estrutura metálica 4 pés, e barra de apoio para os pés tubo 

7/8, pintura epóxi preta e grade para livros em metal.
Carteira escolar adulto (Projovem)



25738 10107

Carteira escolar adulto trapezoidal, tampo em mdf 15 mm, revestimento em fórmica branca, estrutura metálica 4 pés, e barra de apoio para os pés tubo 

7/8, pintura epóxi preta e grade para livros em metal.
Carteira escolar adulto (Projovem)

25739 10107

Carteira escolar adulto trapezoidal, tampo em mdf 15 mm, revestimento em fórmica branca, estrutura metálica 4 pés, e barra de apoio para os pés tubo 

7/8, pintura epóxi preta e grade para livros em metal.
Carteira escolar adulto (projovem)

25740 10107

Carteira escolar adulto trapezoidal, tampo em mdf 15 mm, revestimento em fórmica branca, estrutura metálica 4 pés, e barra de apoio para os pés tubo 

7/8, pintura epóxi preta e grade para livros em metal.
Carteira escolar adulto (Projovem)

25741 10107

Carteira escolar adulto trapezoidal, tampo em mdf 15 mm, revestimento em fórmica branca, estrutura metálica 4 pés, e barra de apoio para os pés tubo 

7/8, pintura epóxi preta e grade para livros em metal.
Carteira escolar adulto (Projovem)

25742 10107

Carteira escolar adulto trapezoidal, tampo em mdf 15 mm, revestimento em fórmica branca, estrutura metálica 4 pés, e barra de apoio para os pés tubo 

7/8, pintura epóxi preta e grade para livros em metal.
Carteira escolar adulto

25743 10107

Carteira escolar adulto trapezoidal, tampo em mdf 15 mm, revestimento em fórmica branca, estrutura metálica 4 pés, e barra de apoio para os pés tubo 

7/8, pintura epóxi preta e grade para livros em metal.
Carteira escolar adulto (Projovem)

25744 10107

Carteira escolar adulto trapezoidal, tampo em mdf 15 mm, revestimento em fórmica branca, estrutura metálica 4 pés, e barra de apoio para os pés tubo 

7/8, pintura epóxi preta e grade para livros em metal.
Carteira escolar adulto (Projovem)

25745 10107

Carteira escolar adulto trapezoidal, tampo em mdf 15 mm, revestimento em fórmica branca, estrutura metálica 4 pés, e barra de apoio para os pés tubo 

7/8, pintura epóxi preta e grade para livros em metal.
Carteira escolar adulto (Projovem)

25746 10107



Nome
Incorporação Plaqueta

Carteira escolar adulto trapezoidal, tampo em mdf 15 mm, revestimento em fórmica branca, estrutura metálica 4 pés, e barra de apoio para os pés tubo 

7/8, pintura epóxi preta e grade para livros em metal.
Carteira escolar adulto (Projovem)

25747 10107

Carteira escolar adulto trapezoidal, tampo em mdf 15 mm, revestimento em fórmica branca, estrutura metálica 4 pés, e barra de apoio para os pés tubo 

7/8, pintura epóxi preta e grade para livros em metal.
Carteira escolar adulto (Projovem)

25748 10107

Carteira escolar adulto trapezoidal, tampo em mdf 15 mm, revestimento em fórmica branca, estrutura metálica 4 pés, e barra de apoio para os pés tubo 

7/8, pintura epóxi preta e grade para livros em metal.
Mesa oitavada (Projovem)

25749 10107

Mesa oitavada tampo em mdf 15 mm revestido em fórmica branca, 4 pés.
Mesa oitavada (Auditório CRAS Norte)

25750 10107

Mesa oitavada tampo em mdf 15 mm revestido em fórmica branca, 4 pés.
Mesa oitavada (Auditório CRAS Norte)

25751 10107

Mesa oitavada tampo em mdf 15 mm revestido em fórmica branca, 4 pés.
Balcão para cozinha (Refeitório da Sec. de Desenvolvimento rural)

41495 25752 8777

Balcão para cozinha com duas portas.
Balcão para cozinha (Refeitório da Sec. de Desenvolvimento rural)

41506 25753 8777

Balcão para cozinha com duas portas.
Cadeira fixa (CRAS Norte)

25754 10107

Cadeira fixa 4 pés, estrutura metálica, assento e encosto estofado, revestida de tecido preto.
Cadeira fixa ((Projovem)

25755 10107

Cadeira fixa 4 pés, estrutura metálica, assento e encosto estofado, revestida de tecido preto.
Cadeira fixa (Projovem)

25756 10107

Cadeira fixa 4 pés, estrutura metálica, assento e encosto estofado, revestida de tecido preto.



Cadeira fixa (Projovem)
25757 10107

Cadeira fixa 4 pés, estrutura metálica, assento e encosto estofado, revestida de tecido preto.
Cadeira fixa (Projovem)

25758 10107

Cadeira fixa 4 pés, estrutura metálica, assento e encosto estofado, revestida de tecido preto.

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira fixa (CRAS Norte)
25759 10107

Cadeira fixa 4 pés, estrutura metálica, assento e encosto estofado, revestida de tecido preto.
Cadeira fixa (Cadúnico)

25760 10107

Cadeira fixa 4 pés, estrutura metálica, assento e encosto estofado, revestida de tecido preto.
Cadeira fixa (CRAS Norte)

25761 10107

Cadeira fixa 4 pés, estrutura metálica, assento e encosto estofado, revestida de tecido preto.
Cadeira fixa (CRAS Norte)

25762 10107

Cadeira fixa 4 pés, estrutura metálica, assento e encosto estofado, revestida de tecido preto.
Cadeira fixa (Projovem)

25763 10107

Cadeira fixa 4 pés, estrutura metálica, assento e encosto estofado, revestida de tecido preto.
Cadeira fixa (CRAS Norte)

25764 10107

Cadeira fixa 4 pés, estrutura metálica, assento e encosto estofado, revestida de tecido preto.
Cadeira fixa (CRA Norte)

25766 10107

Cadeira fixa 4 pés, estrutura metálica, assento e encosto estofado, revestida de tecido preto.
Cadeira fixa (Projovem)



25767 10107

Cadeira fixa 4 pés, estrutura metálica, assento e encosto estofado, revestida de tecido preto.
Cadeira fixa (CRAS Norte)

25768 10107

Cadeira fixa 4 pés, estrutura metálica, assento e encosto estofado, revestida de tecido preto.
Cadeira fixa (Cadúnico)

25769 10107

Cadeira fixa 4 pés, estrutura metálica, assento e encosto estofado, revestida de tecido preto.
Cadeira fixa (Projovem)

25770 10107

Cadeira fixa 4 pés, estrutura metálica, assento e encosto estofado, revestida de tecido preto.
Cadeira fixa (Cadúnico)

25771 10107

Cadeira fixa 4 pés, estrutura metálica, assento e encosto estofado, revestida de tecido preto.
Cadeira fixa (Cadúnico)

25772 10107

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira fixa 4 pés, estrutura metálica, assento e encosto estofado, revestida de tecido preto.
Cadeira fixa (Projovem)

25773 10107

Cadeira fixa 4 pés, estrutura metálica, assento e encosto estofado, revestida de tecido preto.
Cadeira fixa (Auditório)

25774 10107

Cadeira fixa 4 pés, estrutura metálica, assento e encosto estofado, revestida de tecido preto.
Cadeira fixa (Sala cursos)

25775 10107

Cadeira fixa 4 pés, estrutura metálica, assento e encosto estofado, revestida de tecido preto.
Cadeira fixa (Auditório SMAS)

25776 10107



Cadeira fixa 4 pés, estrutura metálica, assento e encosto estofado, revestida de tecido preto.
Cadeira fixa (CRAS - auditório => emprestada para IBGE)

25777 10107

Cadeira fixa 4 pés, estrutura metálica, assento e encosto estofado, revestida de tecido preto.
Cadeira fixa (CRAS - auditório)

25778 10107

Cadeira fixa 4 pés, estrutura metálica, assento e encosto estofado, revestida de tecido preto.
Cadeira fixa (Auditório SMAS)

25780 10107

Cadeira fixa 4 pés, estrutura metálica, assento e encosto estofado, revestida de tecido preto.
Cadeira fixa (Auditório SMAS)

25781 10107

Cadeira fixa 4 pés, estrutura metálica, assento e encosto estofado, revestida de tecido preto.
Cadeira fixa (CRAS - auditório)

25782 10107

Cadeira fixa 4 pés, estrutura metálica, assento e encosto estofado, revestida de tecido preto.
Cadeira fixa (Auditório SMAS)

25783 10107

Cadeira fixa 4 pés, estrutura metálica, assento e encosto estofado, revestida de tecido preto.
Cadeira fixa (Auditório SMAS)

25784 10107

Cadeira fixa 4 pés, estrutura metálica, assento e encosto estofado, revestida de tecido preto.
Cadeira fixa (Auditório SMAS)

25785 10107

Cadeira fixa 4 pés, estrutura metálica, assento e encosto estofado, revestida de tecido preto.

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira fixa (Auditório SMAS)
25786 10107

Cadeira fixa 4 pés, estrutura metálica, assento e encosto estofado, revestida de tecido preto.



Cadeira fixa (Auditório SMAS)
25787 10107

Cadeira fixa 4 pés, estrutura metálica, assento e encosto estofado, revestida de tecido preto.
Cadeira fixa (Auditório SMAS)

25788 10107

Cadeira fixa 4 pés, estrutura metálica, assento e encosto estofado, revestida de tecido preto.
Cadeira fixa (Auditório SMAS)

25789 10107

Cadeira fixa 4 pés, estrutura metálica, assento e encosto estofado, revestida de tecido preto.
Cadeira fixa (Auditório SMAS)

25790 10107

Cadeira fixa 4 pés, estrutura metálica, assento e encosto estofado, revestida de tecido preto.
Cadeira fixa (Auditório SMAS)

25791 10107

Cadeira fixa 4 pés, estrutura metálica, assento e encosto estofado, revestida de tecido preto.
Cadeira fixa (Auditório SMAS)

25792 10107

Cadeira fixa 4 pés, estrutura metálica, assento e encosto estofado, revestida de tecido preto.
Cadeira fixa (Auditório SMAS)

25793 10107

Cadeira fixa 4 pés, estrutura metálica, assento e encosto estofado, revestida de tecido preto.
Cadeira fixa (Auditório SMAS)

25794 10107

Cadeira fixa 4 pés, estrutura metálica, assento e encosto estofado, revestida de tecido preto.
Cadeira fixa (Auditório SMAS)

25795 10107

Cadeira fixa 4 pés, estrutura metálica, assento e encosto estofado, revestida de tecido preto.
Cadeira fixa (Auditório SMAS)

25796 10107

Cadeira fixa 4 pés, estrutura metálica, assento e encosto estofado, revestida de tecido preto.
Cadeira fixa (Auditório SMAS)

25797 10107

Cadeira fixa 4 pés, estrutura metálica, assento e encosto estofado, revestida de tecido preto.
Cadeira fixa (Auditório SMAS)

25798 10107



Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira fixa 4 pés, estrutura metálica, assento e encosto estofado, revestida de tecido preto.
Cadeira fixa (Sala Cursos)

25799 10107

Cadeira fixa 4 pés, estrutura metálica, assento e encosto estofado, revestida de tecido preto.
Cadeira fixa (Auditório SMAS)

25800 10107

Cadeira fixa 4 pés, estrutura metálica, assento e encosto estofado, revestida de tecido preto.
Balcão

25901 5184

Balcão para recepção, composto de fichário 12 gavetas de 1,40 x 1,53 x 0,53 m; balcão de canto 2 portas, 4 gavetas, de 1,63 x 0,70 x 0,53 m suspenso; 

armário aéreo 4 portas, puxadores metálicos, medindo 1,60 x 0,80 x 0,33 m (NP: 25902); 2 suporte de cpu c

Mesa (sala da administração)
25903 8527

Mesa em mdf, branca, 2 gavetas, 1,20 x 0,60 m
Balcão (Sala da administração)

25904 8527

Balcão em mdf, branco, 2 portas de correr, com chave, 1,00 x 0,80 x 0,40 m
Armário aéreo (Escovódromo)

25905 8527

Armário aéreo em mdf, branco, 2 portas de correr, com chave. 1,00 x 0,40 x 0,70 m
Longarina de 4 lugares

25906 1793

Bancada de 4 lugares (longarina) espuma injetada, revestida de corvim preto, estrutura metálica.
Longarina  (CENTRO OPERACIONAL)

25907 8176

Longarina 3 lugares, espuma injetada, revestida de corino preto.
Longarina (Centro Operacional)

25908 8176

Longarina 3 lugares, espuma injetada, revestida de corino preto.
Longarina (Centro Operacional)

25909 8176



Longarina 3 lugares, espuma injetada, revestida de corino preto.
Longarina (Centro Operacional)

25910 8176

Longarina 3 lugares, espuma injetada, revestida de corino preto.
Longarina (Centro Operacional)

25911 8176

Longarina 3 lugares, espuma injetada, revestida de corino preto.

Nome
Incorporação Plaqueta

Longarina (Centro Operacional)
25912 8176

Longarina 3 lugares, espuma injetada, revestida de corino preto.
Longarina (Centro Operacional)

25913 8176

Longarina 3 lugares, espuma injetada, revestida de corino preto.
Longarina (Centro Operacional)

25914 8176

Longarina 3 lugares, espuma injetada, revestida de corino preto.
Longarina (Centro Operacional)

25915 8176

Longarina 3 lugares, espuma injetada, revestida de corino preto.
Longarina (Centro Operacional)

25916 8176

Longarina 3 lugares, espuma injetada, revestida de corino preto.
Longarina (Centro Operacional)

25917 8176

Longarina 3 lugares, espuma injetada, revestida de corino preto.
Longarina (Centro Operacional)

25918 8176

Longarina 3 lugares, espuma injetada, revestida de corino preto.



Longarina (Centro Operacional)
25919 8176

Longarina 3 lugares, espuma injetada, revestida de corino preto.
Longarina (Centro Operacional)

25920 8176

Longarina 3 lugares, espuma injetada, revestida de corino preto.
Longarina (Centro Operacional)

25921 8176

Longarina 3 lugares, espuma injetada, revestida de corino preto.
Bebedouro industrial

25922 8346

Bebedouro industrial Aqua Gelata, 2 torneiras, branco, capacidade 80 litros, modelo: PRE100, nº 3256, n/s: 200609
Gabinete para microcomputador servidor

25923 7356

Gabinete para microcomputador Servidor de dados com processador Intel 3.0 Ghz, fsb 1333 4 núcleos, cache L2 12 Mb, 4 gb memória SDRAM TCC DDR2 

667 Dual, gravador de DVD LG Dual,  drive 1.44, placa mãe Intel c/ som e 2 redes omboard, fonte 550 wats, HD 500

teclado.
Monitor de vídeo

25924 7356

Nome
Incorporação Plaqueta

Monitor de vídeo tipo LCD, marca LG, modelo Flatron L1942PT, n/s 902SPAEC3840
Arquivo de aço

25925 5567

Arquivo de aço com corrediças, 4 gavetas, cor cinza. 0,70 x 1,33 x 0,47 m
Armário gaveteiro

25926 7403

Armário gaveteiro em mdf, branco, 8 gavetas, 2 portas, 0,79 x 1,22 x 0,59 m
Armário tipo paneleiro



25927 7579

Armário tipo paneleiro duplo c/pes conicos e puxador de alca cor prata, nf 53026, corpo branco, 2 portas marrom, 3 prateleiras internas, 1,30 x 1,45 x 

0,53 m
Gabinete para microcomputador Servidor

25928 5245

Gabinete para microcomputador Servidor de dados com processador Intel 3.0 Ghz, fsb 1333 4 núcleos, cache L2 12 Mb, 4 gb memória SDRAM TCC DDR2 

667 Dual, gravador de DVD LG Dual,  drive 1.44, placa mãe Intel, fonte 550 wats, HD 500 GB seagate.

Monitor de vídeo
25929 5245

Monitor de vídeo tipo LCD, marca LG, modeo L1942PT, n/s 9025PCAC3587
Impressora

25930 5376

Impressora HP Deskjet D1560, n/s: VN88E322HW
Gabinete para microcomputador

25931 5684

Gabinete para microcomputador K-mex, preto, composto de proc. 2.66 com memória cache 3 mb e cooler memória 2 gb, disco rígido 250 gb sata, rede 

10/100 mbps, wirelless 108 mbps pc1, drive disquete 1.44, gravador de dvd, mouse óptico, teclado multimídia ABN

Monitor de vídeo
25932 5684

Monitor de vídeo LCD, 19", Marca: AOC, Modelo TFT, preto. n/: L2192JA059569
Ventilador (Centro Operacional)

25934 8346

Ventilador de parede Ventisol.
Ventilador (Centro Operacional)

25935 8346

Ventilador de parede Ventisol.
Ventilador (Centro Operacional)

25936 8346

Ventilador de parede Ventisol.
Ventilador (Centro Operacional)

25937 8346

Ventilador de parede Ventisol.



Nome
Incorporação Plaqueta

Ventilador (Centro Operacional)
25938 8346

Ventilador de parede Ventisol.
Mesa (Garagem / Sec Interior)

25939 7231

Mesa estrutura metálica, tampo mdp, de 1,20 x 0,60 m, perfil pvc preto.
Mesa (Garagem / Sec Interior)

25940 7231

Mesa estrutura metálica, tampo mdp, de 1,20 x 0,60 m, perfil pvc preto.
Mesa (Garagem / Sec Interior)

25941 7231

Mesa estrutura metálica, tampo mdp, de 1,20 x 0,60 m, perfil pvc preto.
Gaveteiro (Sec Interior / Garagem)

25942 7717

Gaveteiro fixo 3 gavetas, com chave, anexo a mesa nº 25939.
Gaveteiro (Sec Interior / Garagem)

25943 7717

Gaveteiro fixo 2 gavetas, com chave, anexo a mesa nº 25940.
Cadeira fixa (Sec Interior - garagem)

25945 7717

Cadeira fixa sem braço, assento e encosto em espuma injetada 40mm, anatômica, revestida de tecido polipropileno cinza, 4 pés, em arco.

Cadeira fixa (Sec Interior - garagem)
25946 7717

Cadeira fixa sem braço, assento e encosto em espuma injetada 40mm, anatômica, revestida de tecido polipropileno cinza, 4 pés, em arco.

Cadeira fixa (Sec Interior - garagem)
25947 7717

Cadeira fixa sem braço, assento e encosto em espuma injetada 40mm, anatômica, revestida de tecido polipropileno cinza, 4 pés, em arco.

Cadeira fixa (Sec Interior - garagem)
25948 7717



Cadeira fixa sem braço, assento e encosto em espuma injetada 40mm, anatômica, revestida de tecido polipropileno cinza, 4 pés, em arco.

Cadeira fixa (Sec Interior - garagem)
25949 7717

Cadeira fixa sem braço, assento e encosto em espuma injetada 40mm, anatômica, revestida de tecido polipropileno cinza, 4 pés, em arco.

Cadeira fixa (Sec Interior - garagem)
25950 7717

Cadeira fixa sem braço, assento e encosto em espuma injetada 40mm, anatômica, revestida de tecido polipropileno cinza, 4 pés, em arco.

Longarina (Sec Interior - garagem)
25951 7717

Nome
Incorporação Plaqueta

Longarina 3 lugares, fixa, espuma injetada, revestida de tecido cinza, Arteflex.
Longarina (Sec Interior - garagem)

25952 7717

Longarina 3 lugares, fixa, espuma injetada, revestida de tecido cinza, Arteflex.
Fogão industrial

25953 8483

Fogão industrial 6 bocas, com forno, Metalmar.
Painel eletrônico (Cadúnico)

25954 8108

Painel eletrônico Procomp 8109.
Roçadeira (Equipe de Jardinagem)

25955 5631

Roçadeira Still FS 220, n/s: 362414798

Cadeira giratória (Garagem / Sec Interior)
25956 7231



Cadeira giratória com rodízios, sem braço, revestido de tecido preto, perfil pvc preto.
Cadeira giratória (Garagem / Sec Interior)

25957 7231

Cadeira giratória com rodízios, sem braço, revestido de tecido preto, perfil pvc preto.
Cadeira giratória (Garagem / Sec Interior)

25958 7231

Cadeira giratória com rodízios, sem braço, revestido de tecido preto, perfil pvc preto.
Mesa para manipulação (AFASP)

25959 6348

Mesa para manipulação, tampo em aço inox 430 brilhante, dimensões: 1,90 x 0,90 x 0,90. Marca: Gelocom.
Mesa para manipulação (AFASP)

25960 6348

Mesa para manipulação, tampo em aço inox 430 brilhante, dimensões: 1,90 x 0,90 x 0,90. Marca: Gelocom.
Balcão expositor (AFASP)

25961 6348

Balcão expositor refrigerado para carnes, 2,00 m, com depósito refrigerado. 2,00 x 1,66 x 0,70 m. Unifrio Refrigeração.
Vitrine estufa (AFASP)

25962 6348

Vitrine estufa, com 05 bandejas, exposição de salgados quentes, controle de temperatura por termostato. Marchesoni mod. E235.

Notebook
25963 9762

Nome
Incorporação Plaqueta

Notebook Emachines by Acer E525, n/s: LXN330C0389131C2671601
Betoneira (Cemitério Aeroporto)

25964 5054

Betoneira Maqtron 130 l, com motor.
Mesa para refeitório

25965 9249



Mesa para refeitório corpo em madeira, tampo revestido em fórmica, cor branca. Dimensões: 3,00 x 0,57 x 0,80 m
Mesa para refeitório

25966 9249

Mesa para refeitório corpo em madeira, tampo revestido em fórmica, cor branca. Dimensões: 3,00 x 0,57 x 0,80 m
Mesa para refeitório

25967 9249

Mesa para refeitório corpo em madeira, tampo revestido em fórmica, cor branca. Dimensões: 3,00 x 0,57 x 0,80 m
Mesa para refeitório

25968 9249

Mesa para refeitório corpo em madeira, tampo revestido em fórmica, cor branca. Dimensões: 3,00 x 0,57 x 0,80 m
Mesa para refeitório

25969 9249

Mesa para refeitório corpo em madeira, tampo revestido em fórmica, cor branca. Dimensões: 3,00 x 0,57 x 0,80 m
Quadro escolar (Projovem)

25980 9260

Quadro escolar branco quadriculado, 3,00 m.
Quadro escolar (Projovem)

25981 9260

Quadro escolar branco quadriculado, 3,00 m.
Cadeira fixa

25982 10107

Cadeira fixa 4 pés, estrutura metálica, assento e encosto estofado, revestida de tecido preto.
Cadeira fixa

25983 10107

Cadeira fixa 4 pés, estrutura metálica, assento e encosto estofado, revestida de tecido preto.
Roçadeira

26001 10777

Roçadeira  FS 160, 1,4 kW, tanque com capacidade para 0,58 litros de combustível -gasolina, com lâmina 3 pontas, com lâmina circular standart, com 

lâmina circular especial, com carretel com fio. Marca: OLEMAC.
Cortador de grama

26002 10779

Cortador de grama 5,0 HP, motor com 4 tempos, com bomba de óleo, largura da lâmina de corte 0,51 cm (20"), com 6 posições de altura. Marca: MTD



Nome
Incorporação Plaqueta

Balcão baixo
26003 10280

Balcão baixo, 2 portas, azul com bordas em pvc cinza, com 1 prateleira puxadores de metal 0.73x0.80x0.98cm
Pia em inox

26005 8154

1 PIA INOX 2 CUBAS 180CM, NF 6548
Bebedouro (Arrudão)

26006 2298

Bebedouro grande, usado, marrom
MARCADOR ELETRONICO

26009 23083

01 marcador eletronico digital de 24 segundos, nf 835.
Balança antropométrica

26028 1600

01 balança antropométrica cap 160kg. Micheletti, n/s: 23632
Cadeira fixa

26031 11296

Cadeira fixa, estrutura tubo, espuma injetada, revestida de tecido cinza/preto.
Cadeira fixa

26032 11296

Cadeira fixa, estrutura tubo, espuma injetada, revestida de tecido cinza/preto.
Cadeira fixa

26033 11296

Cadeira fixa, estrutura tubo, espuma injetada, revestida de tecido cinza/preto.
Cadeira fixa

26034 11296

Cadeira fixa, estrutura tubo, espuma injetada, revestida de tecido cinza/preto.
Cadeira fixa

26035 11296

Cadeira fixa, estrutura tubo, espuma injetada, revestida de tecido cinza/preto.
Cadeira fixa

26036 11296

Cadeira fixa, estrutura tubo, espuma injetada, revestida de tecido cinza/preto.
Cadeira fixa



26037 11296

Cadeira fixa, estrutura tubo, espuma injetada, revestida de tecido cinza/preto.
Cadeira fixa

26038 11296

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira fixa, estrutura tubo, espuma injetada, revestida de tecido cinza/preto.
Cadeira fixa

26039 11296

Cadeira fixa, estrutura tubo, espuma injetada, revestida de tecido cinza/preto.
Cadeira fixa

26040 11296

Cadeira fixa, estrutura tubo, espuma injetada, revestida de tecido cinza/preto.
Cadeira fixa

26041 11296

Cadeira fixa, estrutura tubo, espuma injetada, revestida de tecido cinza/preto.
Cadeira fixa

26042 11296

Cadeira fixa, estrutura tubo, espuma injetada, revestida de tecido cinza/preto.
Cadeira fixa

26043 11296

Cadeira fixa, estrutura tubo, espuma injetada, revestida de tecido cinza/preto.
Cadeira fixa

26044 11296

Cadeira fixa, estrutura tubo, espuma injetada, revestida de tecido cinza/preto.
Cadeira fixa

26045 11296

Cadeira fixa, estrutura tubo, espuma injetada, revestida de tecido cinza/preto.
Cadeira fixa

26046 11296



Cadeira fixa, estrutura tubo, espuma injetada, revestida de tecido cinza/preto.
Cadeira fixa

26047 11296

Cadeira fixa, estrutura tubo, espuma injetada, revestida de tecido cinza/preto.
Cadeira fixa

26048 11296

Cadeira fixa, estrutura tubo, espuma injetada, revestida de tecido cinza/preto.
Cadeira fixa

26049 11296

Cadeira fixa, estrutura tubo, espuma injetada, revestida de tecido cinza/preto.
Cadeira giratória

26050 11296

Cadeira giratória, tipo poltrona, com apoio para braços, espuma injetada, revestimento de tecido cinza com preto, com costura.

Nome
Incorporação Plaqueta

Arquivo de madeira
26051 11296

Arquivo em mdf tábaco, 4 gavetas, puxadores metálicos, 0,47 x 1,37 x 0,45 m.
Armário baixo

26052 11296

Armário baixo, 2 portas, com chave, puxadores metálicos. 0,91 x 0,81 x 0,41 m
Mesa com conexão

26053 11296

Mesa com conexão, em mdf tábaco, 3 gavetas, com chave, 0,60 x 1,50 ; 1,10 x 0,60 m
Mesa com conexão

26054 11296

Mesa com conexão em mdf tábaco, sem gavetas, 0,60 x 1,50; 1,10 x 0,60 m
Gaveteiro com rodízios

26055 11296



Gaveteiro com rodízios em mdf tábaco , 3 gavetas. 0,47 x 0,71 x 0,45 m
Câmera digital

26056 9779

Câmera digital Canon Rebel XSI 12 mega pixels, com cartão de memória 4 Gb.
Pintura em tela - obra de arte

26061 10779

Quadro - óleo sobre tela, emoldurado,  entitulado "Aqui nasceu Beltrão".
Arquivo de aço

26062 14878

Arquivo de aço na cor cinza, com 4 gavetas com chave, medidas: 0,47x0,60x1,34 m.
Ar condicionado

26064 15091

Ar condicionado Electrolux, 24000 btus, de teto, tipo split.
Ar condicionado - odonto

26066 14573

Ar condicionado Electrolux, 9000 btus, de teto, tipo split, modelo: PI09F, n/s: 93400624.
Ar condicionado - odonto

26067 14573

Ar condicionado Electrolux 9000 btus, de teto, tipo split, modelo: PI09F, n/s: 93400856.
Centrífuga de roupas

26068 14573

Centrífuga de roupas Arno Classic, modelo: NCRA, n/s: 16/09.
Ar condicionado - odonto

26069 14573

Nome
Incorporação Plaqueta

Ar condicionado Electrolux 9000 btus, de teto, tipo split, modelo: PI09F, n/s: 93400622
Mural

26071 1499

Mural em acrílico com bordas em fórmica branca, 2,00x1,13, m.



Mural
26072 1499

Mural em acrílico com bordas em fórmica branca
Mural

26075 1499

Mural em acrílico, com parte em fórmica branca 2,00x1,13m
REFRIGERADOR (Frigobar Electrolux)

26079 15784

REFRIGERADOR ELECTROLUX RE 120 127V/60HZ BR114
Fotopolimerizador

26089 7739

Fotopolimerizador branco Kondortech, modelo: CL - K50, nº de série: CK58078429
Ar condicionado - odonto

26094 14573

Ar condicionado Electrolux 9000 btus de teto, modelo: PI09F, n/s: 92900244
Estante de aço

26095 14505

Estante de aço cinza, com 5 prateleiras, medidas: 0,94x0,42x1,98 m.
Estante de aço

26096 14505

Estante de aço cinza, com 5 prateleiras, medidas: 0,94x0,42x1,98 m.
Carreta agrícola

26130 4324

Carreta agrícola metálica, basculante com pneus novos.
Carreta agrícola (Ponte Nova)

26131 4324

Carreta agrícola metálica, basculante com pneus novos.
Carreta agrícola (Água Vermelha)

26132 4324

Carreta agrícola metálica, basculante com pneus novos.
Carreta agrícola (Linhas Liston)

26133 4325

Carreta agrícola metálica, basculante com pneus novos.



Nome
Incorporação Plaqueta

Armário de aço (ver ocorrência)
26134 16988

Armário de aço, 2 portas, 1,98 x 0,90 x 0,40 m, cinza.
Armário de aço (ver ocorrência)

26135 16988

Armário de aço, 2 portas, 1,98 x 0,90 x 0,40 m, cinza.
Armário de aço (ver ocorrência)

26136 16988

Armário de aço, 2 portas, 1,98 x 0,90 x 0,40 m, cinza.
Armário de aço (ver ocorrência)

26137 16988

Armário de aço, 2 portas, 1,98 x 0,90 x 0,40 m, cinza.
Armário de aço (ver ocorrência)

26138 16988

Armário de aço, 2 portas, 1,98 x 0,90 x 0,40 m, cinza.
Armário de aço (ver ocorrência)

26139 16988

Armário de aço, 2 portas, 1,98 x 0,90 x 0,40 m, cinza.
Armário de aço (ver ocorrência)

26140 16988

Armário de aço, 2 portas, 1,98 x 0,90 x 0,40 m, cinza.
Armário de aço (ver ocorrência)

26141 16988

Armário de aço, 2 portas, 1,98 x 0,90 x 0,40 m, cinza.
Armário de aço (ver ocorrência)

26142 16988

Armário de aço, 2 portas, 1,98 x 0,90 x 0,40 m, cinza.
Armário de aço (ver ocorrência)

26143 16988

Armário de aço, 2 portas, 1,98 x 0,90 x 0,40 m, cinza.
Armário de aço (ver ocorrência)

26144 16988

Armário de aço, 2 portas, 1,98 x 0,90 x 0,40 m, cinza.
Armário de aço (ver ocorrência)



26145 16988

Armário de aço, 2 portas, 1,98 x 0,90 x 0,40 m, cinza.
Armário de aço (ver ocorrência)

26146 16988

Nome
Incorporação Plaqueta

Armário de aço, 2 portas, 1,98 x 0,90 x 0,40 m, cinza.
Armário de aço (ver ocorrência)

26147 16988

Armário de aço, 2 portas, 1,98 x 0,90 x 0,40 m, cinza.
Armário de aço (ver ocorrência)

26148 16988

Armário de aço, 2 portas, 1,98 x 0,90 x 0,40 m, cinza.
Armário de aço

26149 16988

Armário de aço, 2 portas, 1,98 x 0,90 x 0,40 m, cinza.
Armário de aço (ver ocorrência)

26150 16988

Armário de aço, 2 portas, 1,98 x 0,90 x 0,40 m, cinza.
Armário de aço (ver ocorrência)

26151 16988

Armário de aço, 2 portas, 1,98 x 0,90 x 0,40 m, cinza.
Armário de aço (ver ocorrência)

26152 16988

Armário de aço, 2 portas, 1,98 x 0,90 x 0,40 m, cinza.
Armário de aço (ver ocorrência)

26153 16988

Armário de aço, 2 portas, 1,98 x 0,90 x 0,40 m, cinza.
Armário de aço (ver ocorrência)

26154 16988



Armário de aço, 2 portas, 1,98 x 0,90 x 0,40 m, cinza.
Armário de aço (ver ocorrência)

26155 16988

Armário de aço, 2 portas, 1,98 x 0,90 x 0,40 m, cinza.
Armário de aço (ver ocorrência)

26156 16988

Armário de aço, 2 portas, 1,98 x 0,90 x 0,40 m, cinza.
Armário de aço (ver ocorrência)

26157 16988

Armário de aço, 2 portas, 1,98 x 0,90 x 0,40 m, cinza.
Armário de aço (ver ocorrência)

26158 16988

Armário de aço, 2 portas, 1,98 x 0,90 x 0,40 m, cinza.

Nome
Incorporação Plaqueta

Armário de aço (ver ocorrência)
26159 16988

Armário de aço, 2 portas, 1,98 x 0,90 x 0,40 m, cinza.
Armário de aço (ver ocorrência)

26160 16988

Armário de aço, 2 portas, 1,98 x 0,90 x 0,40 m, cinza.
Armário de aço (ver ocorrência)

26161 16988

Armário de aço, 2 portas, 1,98 x 0,90 x 0,40 m, cinza.
Armário de aço (ver ocorrência)

26162 16988

Armário de aço, 2 portas, 1,98 x 0,90 x 0,40 m, cinza.
Armário de aço (ver ocorrência)

26163 16988

Armário de aço, 2 portas, 1,98 x 0,90 x 0,40 m, cinza.



Armário de aço (ver ocorrência)
26164 16988

Armário de aço, 2 portas, 1,98 x 0,90 x 0,40 m, cinza.
Armário de aço (ver ocorrência)

26165 16988

Armário de aço, 2 portas, 1,98 x 0,90 x 0,40 m, cinza.
Armário de aço (ver ocorrência)

26166 16988

Armário de aço, 2 portas, 1,98 x 0,90 x 0,40 m, cinza.
Armário de aço

26167 16988

Armário de aço, 2 portas, 1,98 x 0,90 x 0,40 m, cinza.
Armário de aço

26168 16988

Armário de aço, 2 portas, 1,98 x 0,90 x 0,40 m, cinza.
Armário de aço (ver ocorrência)

26169 16988

Armário de aço, 2 portas, 1,98 x 0,90 x 0,40 m, cinza.
Cadeira giratória (Sala de Licitações)

26170 17071

Cadeira giratória base back system a gas, revestida de tecido polipropileno azul.
Cadeira giratória (Sala de Licitações)

26171 17071

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira giratória base back system a gas, revestida de tecido polipropileno azul.
Cadeira giratória (Sala de Licitações)

26172 17071

Cadeira giratória base back system a gas, revestida de tecido polipropileno azul.
Cadeira giratória (Licitação)



26173 17071

Cadeira giratória base back system a gas, revestida de tecido polipropileno azul.
Cadeira giratória (Licitação)

26174 17071

Cadeira giratória base back system a gas, revestida de tecido polipropileno azul.
Cadeira giratória (Licitação)

26175 17071

Cadeira giratória base back system a gas, revestida de tecido polipropileno azul.
Cadeira giratória (Procon)

26176 17071

Cadeira giratória base back system a gas, revestida de tecido polipropileno preto.
Cadeira giratória (Procon)

26177 17071

Cadeira giratória base back system a gas, revestida de tecido polipropileno preto.
Cadeira giratória (Procon)

26178 17071

Cadeira giratória base back system a gas, revestida de tecido polipropileno preto.
Cadeira giratória (Procon)

26179 17071

Cadeira giratória base back system a gas, revestida de tecido polipropileno preto.
Mesa para reunião (Procon)

26180 17013

Mesa para reunião de 2,40 x 1,10 m, com pés duplo, cor verde, bordas em pvc cinza. Marca: Bello
Armário (Procon)

26181 17071

Armário em mdp 18 mm revestido de bp, fechado, 2 portas, verde, marca: Bello, medidas: 0,90 x 1,65 x 0,45 m
Cadeira fixa (procon)

26182 17071

Cadeira fixa, 4 pés, espuma injetada 45 mm, revestida em tecido polipropileno preto.
Cadeira fixa (procon)

26183 17071

Cadeira fixa, 4 pés, espuma injetada 45 mm, revestida em tecido polipropileno preto.



Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira fixa (procon)
26184 17071

Cadeira fixa, 4 pés, espuma injetada 45 mm, revestida em tecido polipropileno preto.
Cadeira fixa (procon)

26185 17071

Cadeira fixa, 4 pés, espuma injetada 45 mm, revestida em tecido polipropileno preto.
Cadeira fixa (procon)

26186 17071

Cadeira fixa, 4 pés, espuma injetada 45 mm, revestida em tecido polipropileno preto.
Cadeira fixa (procon)

26187 17071

Cadeira fixa, 4 pés, espuma injetada 45 mm, revestida em tecido polipropileno preto.
Cadeira fixa (procon)

26188 17071

Cadeira fixa, 4 pés, espuma injetada 45 mm, revestida em tecido polipropileno preto.
Cadeira fixa (procon)

26189 17071

Cadeira fixa, 4 pés, espuma injetada 45 mm, revestida em tecido polipropileno preto.
Cadeira fixa (procon)

26190 17071

Cadeira fixa, 4 pés, espuma injetada 45 mm, revestida em tecido polipropileno preto.
Cadeira fixa (procon)

26191 17071

Cadeira fixa, 4 pés, espuma injetada 45 mm, revestida em tecido polipropileno preto.
Cadeira fixa (procon)

26192 17071

Cadeira fixa, 4 pés, espuma injetada 45 mm, revestida em tecido polipropileno preto.
Cadeira fixa (procon)

26193 17071

Cadeira fixa, 4 pés, espuma injetada 45 mm, revestida em tecido polipropileno preto.
Armário estante (Procon)

26194 296

Armário estante com 2 portas baixas com chave, marca Bello, mdp tabaco, puxadores prata, medidas: 0,94 x 0,47 x 1,65 m
Mesa (Procon)

26197 17013



Mesa de trabalho de 150x75x75cm com tampo mdp 18mm revestido em bp bordas pvc 180 graus, com pés semi elíptico pintura epóxi a pó aluminizada 

com calha para passa fio cor verde, com 3 gavetas, suporte de cpu e nobreak com rodízios. Marca: Bello

Mesa (Procon)
26198 17013

Nome
Incorporação Plaqueta

Mesa de trabalho de 150x75x75cm com tampo mdp 18mm revestido em bp bordas pvc 180 graus, com pés semi elíptico pintura epóxi a pó aluminizada 

com calha para passa fio cor verde, com 3 gavetas, suporte de cpu e nobreak com rodízios. Marca: Bello

Mesa (Procon)
26199 17013

Mesa de trabalho de 150x75x75cm com tampo mdp 18mm revestido em bp bordas pvc 180 graus, com pés semi elíptico pintura epóxi a pó aluminizada 

com calha para passa fio cor verde, com 3 gavetas, suporte de cpu e nobreak com rodízios. Marca: Bello

Mesa (Procon)
26200 17013

Mesa de trabalho de 150x75x75cm com tampo mdp 18mm revestido em bp bordas pvc 180 graus, com pés semi elíptico pintura epóxi a pó aluminizada 

com calha para passa fio cor verde, com 3 gavetas, suporte de cpu e nobreak com rodízios. Marca: Bello

Pintura em tela (Carmes Franciosi)
26226 1008

Pintura em tela "Residência Adelino Zanchet, construção 1956", Carmes Franciosi, 1992. 0,50x0,40 m, com moldura de madeira.

Pintura em tela (Carmes Franciosi)
26228 2180

Pintura em tela "Hospital de Beltrão, depois Hotel Liston, Travessa Frei Deodato esquina com Luiz Antonio Faedo", Carmes Franciosi, 1992. 0,50x0,40 m, 

moldura de madeira.
Pintura em tela (Carmes Franciosi)

26232 1008



Pintura em tela "1ª e 2ª Residência de Luiz Antonio Faedo", Carmes Franciosi, 1992. 0,49x0,40 m, com moldura de madeira.
Pintura em tela (Carmes Franciosi)

26233 4057

Pintura em tela "1ª Residência de Turíbio Roberto", Carmes Franciosi, 1992. 0,40 x 0,50 m, moldura em madeira.
Pintura em tela (Carmes Franciosi)

26234 2180

Pintura em tela "2ª Residência Angelo Camilotti", Carmes Franciosi, 1992. 0,50 x 0,40 m, moldura de madeira.
Pintura em tela (Carmes Franciosi)

26235 4655

Pintura em tela "Pensão Comunello", Carmes Franciosi, 1992. 0,55 x 0,45 m, moldura de madeira.
Pintura em tela (Carmes Franciosi)

26236 2180

Pintura em tela "Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão", Carmes Franciosi, 1992. 0,50 x 0,40 m, moldura de madeira.
Pintura em tela (Carmes Franciosi)

26237 2180

Pintura em tela "1ª Residência Clodoveu Franciosi - Av. Luiz Antonio Faedo", Carmes Franciosi, 1992. 0,50x0,40 m, moldura de madeira.

Pintura em tela (Carmes Franciosi)
26240 1008

Pintura em tela "1ª de Igreja de Francisco Beltrão", Carmes Franciosi, 1997. 0,48 x 0,42 m, moldura de madeira.
Pintura em tela (Carmes Franciosi)

26241 1008

Pintura em tela "1º Cemitério de Francisco Beltrão", Carmes Franciosi, 1997, 0,47 x 0,39 m, moldura em madeira.

Nome
Incorporação Plaqueta

Pintura em tela (Carmes Franciosi)
26242 4057

Pintura em tela "Residência da Família Castelli", Carmes Franciosi, 1997. 0,50 x 0,42 m, moldura de madeira.
Pintura em tela (Carmes Franciosi)

26243 4057



Pintura em tela "Residência de Balduíno Daros, atual HSBC. Carmes Franciosi, 1992. 0,50 x 0,40 m, moldura de madeira.
Pintura em tela (Carmes Franciosi)

26244 2180

Pintura em tela "Foto Willy - atual Relojoaria Tic Tac", Carmes Franciosi, 1992. 0,50 x 0,40 m, moldura de madeira.
Pintura em tela (Carmes Franciosi)

26246 4057

Pintura em tela "Residência de Ronaldo Tramujas". Carmes Franciosi, 1993.  0,50x0,40 m, moldura de madeira.
Pintura em tela (Carmes Franciosi)

26247 4057

Pintura em tela "Casa Comercial Irmãos Daros - Atual HSBC". Carmes Franciosi, 1996. 0,51 x 0,39 m, moldura de madeira.
Pintura em tela (Carmes Franciosi)

26248 4057

Pintura em tela "2ª Residência Turíbio Roberto", Carmes Franciosi, 1993. 0,53  x0,43 m , moldura de madeira.
Pintura em tela (Carmes Franciosi)

26250 2180

Pintura em tela "Farmácia Avenida - Construída em 1956", Carmes Franciosi, 1992.0,50x0,40 m, moldura de madeira.
Pintura em tela (Carmes Franciosi)

26251 2180

Pintura em tela "Residência de Germano Meyer", Carmes Franciosi, 1992. 0,50x0,40 m, moldura de madeira.
Pintura em tela (Carmes Franciosi)

26252 2180

Pintura em tela "Grupo Escolar Eduardo Suplicy", Carmes Franciosi, 1992. 0,50x0,40 m, moldura de madeira.
Pintura em tela (Carmes Franciosi)

26254 4057

Pintura em tela "Residência de José Kraschinewiski (residência e comércio)". Carmes Franciosi, 1992. 0,50 x 0,49 m, moldura de madeira.

Pintura em tela (Carmes Franciosi)
26257 4057

Pintura em tela "Atual Concatedral Nossa Senhora da Glória". Carmes Franciosi, 1997.
Pintura em tela (Carmes Franciosi)

26258 2180

Pintura em tela "Residência de Severino Davoglio, rua Ponta Grossa, próximo Camilotti", Carmes Franciosi, 1992.  0,50x0,40 m, moldura de madeira.

Pintura em tela (Carmes Franciosi)
26259 2180



Nome
Incorporação Plaqueta

Pintura em tela "1ª Residência de Júlio Assis Cavalheiro - atual Escola Mundo da Criança", Carmes Franciosi, 1992. 0,50x0,40 m, moldura de madeira.

Pintura em Tela (Carmes Franciosi)
26261 1008

Pintura em tela "1ª Residência Angelo Camilotti", Carmes Franciosi, 26261. 0,50x0,40 m, com moldura de madeira.
Pintura em tela (Carmes Franciosi)

26263 1008

Pintura em tela "Churrascaria Marabá", Carmes Franciosi, 1997. 0,48x0,40 m, moldurada em madeira.
Pintura em tela (Carmes Franciosi)

26265 2180

Pintura em Tela "Sudoauto", Carmes Franciosi, 1992. 0,50 x 0,40 m, moldura de madeira.
Pintura em tela (Carmes Franciosi)

26266 2180

Pintura em tela "Residência de Antonio de Paiva Cantelmo, em frente ao Restaurante do Nono", Carmes Franciosi, 1992. 0,50x0,40 m, moldura de 

madeira.
Pintura em tela (Carmes Franciosi)

26268 2180

Pintura em tela "2ª Residência de Júlio Assis Cavalheiro", Carmes Franciosi, 1992. 0,50x0,40 m, moldura de madeira.
Pintura em tela (Carmes Franciosi)

26269 1008

Pintura em tela "3ª Igreja de Francisco Beltrão", Carmes Franciosi, 1997. 0,48 x 0,41m, moldura de madeira.
Pintura em tela (Carmes Franciosi)

26270 5676

Pintura em tela "Cine Cacique" - atual Banco Bradesco ,Carmes Franciosi, 1997.0,40x0,40 m, moldura em madeira.
Pintura em tela (Carmes Franciosi)

26276 1008

Pintura em tela "Castelo do Bosque", Carmes Franciosi, 1992. 0,47 x 0,37 m, moldura em madeira.
Pintura em tela (Carmes Franciosi)

26278 1008

Pintura em tela "Instituto Nossa Senhora da Glória - Jardim de Infância", Carmes Franciosi, 1993. 0,46x0,36m, moldura em madeira.

Pintura em tela (Carmes Franciosi)



26280 4057

Pintura em tela "Pensão Damásio Gonçalves - atual Hospital São Francisco", 0,50 x 0,40 m, moldura de madeira.
Servidor de dados (está na sala do CPD)

26283 13121

Servidor de dados com processador com arquitetura de servidor com mínimo 04 núcleos cada, com 3.0 GHz cada, FSB 1333 MHz e cachê L2 de 8 M; 

memoria SDRAM ECC-DDR2 667 MHZ Dual Ranked, gravador de DVD dual Layer, drive 1.44, HD SATA 500 GB 3,5, placa mãe c

contraladora de rede 1000 MBPS e controladora de vídeo, acompanhado com teclado, mouse, com licença de uso Windows server standard 2003 R2 

portugues 32 bits + 05 cals.
Nobreak

26284 12996

Nobreak Marca Moxxi Power-BMI, Modelo: MP100011, com uma bateria selada interna, circuito desmagnetizador, inversor sincronizado com a rede, 

sistema PLL, n/s: 00007.

Nome
Incorporação Plaqueta

Nobreak
26285 12996

Nobreak Marca Moxxi Power-BMI, Modelo: MP100011, com uma bateria selada interna, circuito desmagnetizador, inversor sincronizado com a rede, 

sistema PLL, n/s: 00011.
Monitor de video

26286 13121

Monitor de video LCD 19 polegadas, na cor preto, modelo LA 1911, marca: Kmex, n/s: 0010155710.
Roçadeira (Parque Alvorada)

26288 2337

01 roçadeira Stihl FS-220.
Bebedouro elétrico

26290 12984

Bebedouro elétrico, marca Alqua na cor branco, modelo: E0115-HW, n/s: 0010807
Bomba submersa

26300 13897



Bomba submersa DP 15000, 12500 L/H, marca: Atman, toda preta.
Cadeira de madeira (Assessoar)

26301 10435

Cadeira em madeira de lei com encosto alto com  duas ripas e acento em palha.
Cadeira de madeira (Assessoar)

26302 10435

Cadeira em madeira de lei com encosto alto com  duas ripas e acento em palha.
Cadeira de madeira (Assessoar)

26303 10435

Cadeira em madeira de lei com encosto alto com  duas ripas e acento em palha.
Cadeira de madeira (Assessoar)

26304 10435

Cadeira em madeira de lei com encosto alto com  duas ripas e acento em palha.
Cadeira de madeira (Assessoar)

26305 10435

Cadeira em madeira de lei com encosto alto com  duas ripas e acento em palha.
Cadeira de madeira (Assessoar)

26306 10435

Cadeira em madeira de lei com encosto alto com  duas ripas e acento em palha.
Cadeira de madeira (Assessoar)

26307 10435

Cadeira em madeira de lei com encosto alto com  duas ripas e acento em palha.
Cadeira de madeira (Assessoar)

26308 10435

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira em madeira de lei com encosto alto com  duas ripas e acento em palha.
Cadeira de madeira (Assessoar)

26309 10435

Cadeira em madeira de lei com encosto alto com  duas ripas e acento em palha.



Cadeira de madeira (Assessoar)
26310 10435

Cadeira em madeira de lei com encosto alto com  duas ripas e acento em palha.
Cadeira de madeira (Assessoar)

26311 10435

Cadeira em madeira de lei com encosto alto com  duas ripas e acento em palha.
Cadeira de madeira (Assessoar)

26312 10435

Cadeira em madeira de lei com encosto alto com  duas ripas e acento em palha.
Cadeira de madeira (Assessoar)

26313 10435

Cadeira em madeira de lei com encosto alto com  duas ripas e acento em palha.
Cadeira de madeira (Assessoar)

26314 10435

Cadeira em madeira de lei com encosto alto com  duas ripas e acento em palha.
Cadeira de madeira (Assessoar)

26315 10435

Cadeira em madeira de lei com encosto alto com  duas ripas e acento em palha.
Cadeira de madeira (Assessoar)

26316 10435

Cadeira em madeira de lei com encosto alto com  duas ripas e acento em palha.
Cadeira de madeira (Assessoar)

26317 10435

Cadeira em madeira de lei com encosto alto com  duas ripas e acento em palha.
Cadeira de madeira (Assessoar)

26318 10435

Cadeira em madeira de lei com encosto alto com  duas ripas e acento em palha.
Cadeira de madeira (Assessoar)

26319 10435

Cadeira em madeira de lei com encosto alto com  duas ripas e acento em palha.
Cadeira de madeira (Assessoar)

26320 10435

Cadeira em madeira de lei com encosto alto com  duas ripas e acento em palha.



Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira de madeira (Assessoar)
26321 10435

Cadeira em madeira de lei com encosto alto com  duas ripas e acento em palha.
Cadeira de madeira (Assessoar)

26322 10435

Cadeira em madeira de lei com encosto alto com  duas ripas e acento em palha.
Cadeira de madeira (Assessoar)

26323 10435

Cadeira em madeira de lei com encosto alto com  duas ripas e acento em palha.
Cadeira de madeira (Assessoar)

26324 10435

Cadeira em madeira de lei com encosto alto com  duas ripas e acento em palha.
Cadeira de madeira (Assessoar)

26325 10435

Cadeira em madeira de lei com encosto alto com  duas ripas e acento em palha.
Cadeira de madeira (Assessoar)

26326 10435

Cadeira em madeira de lei com encosto alto com  duas ripas e acento em palha.
Cadeira de madeira (Assessoar)

26327 10435

Cadeira em madeira de lei com encosto alto com  duas ripas e acento em palha.
Cadeira de madeira (Assessoar)

26328 10435

Cadeira em madeira de lei com encosto alto com  duas ripas e acento em palha.
Cadeira de madeira (Assessoar)

26329 10435

Cadeira em madeira de lei com encosto alto com  duas ripas e acento em palha.
Cadeira de madeira (Assessoar)

26330 10435

Cadeira em madeira de lei com encosto alto com  duas ripas e acento em palha.
Cadeira de madeira (Assessoar)

26331 10435

Cadeira em madeira de lei com encosto alto com  duas ripas e acento em palha.
Cadeira de madeira (Assessoar)



26332 10435

Cadeira em madeira de lei com encosto alto com  duas ripas e acento em palha.
Cadeira de madeira (Assessoar)

26333 10435

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira em madeira de lei com encosto alto com  duas ripas e acento em palha.
Cadeira de madeira (Assessoar)

26334 10435

Cadeira em madeira de lei com encosto alto com  duas ripas e acento em palha.
Cadeira de madeira (Assessoar)

26335 10435

Cadeira em madeira de lei com encosto alto com  duas ripas e acento em palha.
Cadeira de madeira (Assessoar)

26336 10435

Cadeira em madeira de lei com encosto alto com  duas ripas e acento em palha.
Cadeira de madeira (Assessoar)

26337 10435

Cadeira em madeira de lei com encosto alto com  duas ripas e acento em palha.
Cadeira de madeira (Assessoar)

26338 10435

Cadeira em madeira de lei com encosto alto com  duas ripas e acento em palha.
Cadeira de madeira (Assessoar)

26339 10435

Cadeira em madeira de lei com encosto alto com  duas ripas e acento em palha.
Cadeira de madeira (Assessoar)

26340 10435

Cadeira em madeira de lei com encosto alto com  duas ripas e acento em palha.
Cadeira de madeira (Assessoar)

26341 10435



Cadeira em madeira de lei com encosto alto com  duas ripas e acento em palha.
Cadeira de madeira (Assessoar)

26342 10435

Cadeira em madeira de lei com encosto alto com  duas ripas e acento em palha.
Cadeira de madeira (Assessoar)

26343 10435

Cadeira em madeira de lei com encosto alto com  duas ripas e acento em palha.
Cadeira de madeira (Assessoar)

26344 10435

Cadeira em madeira de lei com encosto alto com  duas ripas e acento em palha.
Cadeira de madeira (Assessoar)

26345 10435

Cadeira em madeira de lei com encosto alto com  duas ripas e acento em palha.

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira de madeira (Assessoar)
26346 10435

Cadeira em madeira de lei com encosto alto com  duas ripas e acento em palha.
Cadeira de madeira (Assessoar)

26347 10435

Cadeira em madeira de lei com encosto alto com  duas ripas e acento em palha.
Cadeira de madeira (Assessoar)

26348 10435

Cadeira em madeira de lei com encosto alto com  duas ripas e acento em palha.
Cadeira de madeira (Assessoar)

26349 10435

Cadeira em madeira de lei com encosto alto com  duas ripas e acento em palha.
Cadeira de madeira (Assessoar)

26350 10435

Cadeira em madeira de lei com encosto alto com  duas ripas e acento em palha.



Cadeira de madeira (Assessoar)
26351 10435

Cadeira em madeira de lei com encosto alto com  duas ripas e acento em palha.
Cadeira de madeira (Assessoar)

26352 10435

Cadeira em madeira de lei com encosto alto com  duas ripas e acento em palha.
Cadeira de madeira (Assessoar)

26353 10435

Cadeira em madeira de lei com encosto alto com  duas ripas e acento em palha.
Cadeira de madeira (Assessoar)

26354 10435

Cadeira em madeira de lei com encosto alto com  duas ripas e acento em palha.
Cadeira de madeira (Assessoar)

26355 10435

Cadeira em madeira de lei com encosto alto com  duas ripas e acento em palha.
Cadeira de madeira (Assessoar)

26356 10435

Cadeira em madeira de lei com encosto alto com  duas ripas e acento em palha.
Cadeira de madeira (Assessoar)

26357 10435

Cadeira em madeira de lei com encosto alto com  duas ripas e acento em palha.
Cadeira de madeira (Assessoar)

26358 10435

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira em madeira de lei com encosto alto com  duas ripas e acento em palha.
Cadeira de madeira (Assessoar)

26359 10435

Cadeira em madeira de lei com encosto alto com  duas ripas e acento em palha.
Cadeira de madeira (Assessoar)



26360 10435

Cadeira em madeira de lei com encosto alto com  duas ripas e acento em palha.
Cadeira de madeira (Assessoar)

26361 10435

Cadeira em madeira de lei com encosto alto com  duas ripas e acento em palha.
Cadeira de madeira (Assessoar)

26362 10435

Cadeira em madeira de lei com encosto alto com  duas ripas e acento em palha.
Cadeira de madeira (Assessoar)

26363 10435

Cadeira em madeira de lei com encosto alto com  duas ripas e acento em palha.
Cadeira de madeira (Assessoar)

26364 10435

Cadeira em madeira de lei com encosto alto com  duas ripas e acento em palha.
Cadeira de madeira (Assessoar)

26365 10435

Cadeira em madeira de lei com encosto alto com  duas ripas e acento em palha.
Cadeira de madeira (Assessoar)

26366 10435

Cadeira em madeira de lei com encosto alto com  duas ripas e acento em palha.
Cadeira de madeira (Assessoar)

26367 10435

Cadeira em madeira de lei com encosto alto com  duas ripas e acento em palha.
Cadeira de madeira (Assessoar)

26368 10435

Cadeira em madeira de lei com encosto alto com  duas ripas e acento em palha.
Cadeira de madeira (Assessoar)

26369 10435

Cadeira em madeira de lei com encosto alto com  duas ripas e acento em palha.
Cadeira de madeira (Assessoar)

26370 10435

Cadeira em madeira de lei com encosto alto com  duas ripas e acento em palha.



Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira de madeira (Assessoar)
26371 10435

Cadeira em madeira de lei com encosto alto com  duas ripas e acento em palha.
Cadeira de madeira (Assessoar)

26372 10435

Cadeira em madeira de lei com encosto alto com  duas ripas e acento em palha.
Cadeira de madeira (Assessoar)

26373 10435

Cadeira em madeira de lei com encosto alto com  duas ripas e acento em palha.
Cadeira de madeira (Assessoar)

26374 10435

Cadeira em madeira de lei com encosto alto com  duas ripas e acento em palha.
Cadeira de madeira (Assessoar)

26375 10435

Cadeira em madeira de lei com encosto alto com  duas ripas e acento em palha.
Cadeira de madeira (Assessoar)

26376 10435

Cadeira em madeira de lei com encosto alto com  duas ripas e acento em palha.
Cadeira de madeira (Assessoar)

26377 10435

Cadeira em madeira de lei com encosto alto com  duas ripas e acento em palha.
Cadeira de madeira (Assessoar)

26378 10435

Cadeira em madeira de lei com encosto alto com  duas ripas e acento em palha.
Cadeira de madeira (Assessoar)

26379 10435

Cadeira em madeira de lei com encosto alto com  duas ripas e acento em palha.
Cadeira de madeira (Assessoar)

26380 10435

Cadeira em madeira de lei com encosto alto com  duas ripas e acento em palha.
Cadeira de madeira (Assessoar)

26381 10435

Cadeira em madeira de lei com encosto alto com  duas ripas e acento em palha.
Cadeira de madeira (Assessoar)

26382 10435



Cadeira em madeira de lei com encosto alto com  duas ripas e acento em palha.
Cadeira de madeira (Assessoar)

26383 10435

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira em madeira de lei com encosto alto com  duas ripas e acento em palha.
Cadeira de madeira (Assessoar)

26384 10435

Cadeira em madeira de lei com encosto alto com  duas ripas e acento em palha.
Cadeira de madeira (Assessoar)

26385 10435

Cadeira em madeira de lei com encosto alto com  duas ripas e acento em palha.
Cadeira de madeira (Assessoar)

26386 10435

Cadeira em madeira de lei com encosto alto com  duas ripas e acento em palha.
Cadeira de madeira (Assessoar)

26387 10435

Cadeira em madeira de lei com encosto alto com  duas ripas e acento em palha.
Cadeira de madeira (Assessoar)

26388 10435

Cadeira em madeira de lei com encosto alto com  duas ripas e acento em palha.
Cadeira de madeira (Assessoar)

26389 10435

Cadeira em madeira de lei com encosto alto com  duas ripas e acento em palha.
Cadeira de madeira (Assessoar)

26390 10435

Cadeira em madeira de lei com encosto alto com  duas ripas e acento em palha.
Cadeira de madeira (Assessoar)

26391 10435

Cadeira em madeira de lei com encosto alto com  duas ripas e acento em palha.



Cadeira de madeira (Assessoar)
26392 10435

Cadeira em madeira de lei com encosto alto com  duas ripas e acento em palha.
Cadeira de madeira (Assessoar)

26393 10435

Cadeira em madeira de lei com encosto alto com  duas ripas e acento em palha.
Cadeira de madeira (Assessoar)

26394 10435

Cadeira em madeira de lei com encosto alto com  duas ripas e acento em palha.
Cadeira de madeira (Assessoar)

26395 10435

Cadeira em madeira de lei com encosto alto com  duas ripas e acento em palha.

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira de madeira (Assessoar)
26396 10435

Cadeira em madeira de lei com encosto alto com  duas ripas e acento em palha.
Cadeira de madeira (Assessoar)

26397 10435

Cadeira em madeira de lei com encosto alto com  duas ripas e acento em palha.
Cadeira de madeira (Assessoar)

26398 10435

Cadeira em madeira de lei com encosto alto com  duas ripas e acento em palha.
Cadeira de madeira (Assessoar)

26399 10435

Cadeira em madeira de lei com encosto alto com  duas ripas e acento em palha.
Cadeira de madeira (Assessoar)

26400 10435

Cadeira em madeira de lei com encosto alto com  duas ripas e acento em palha.
Cadeira de madeira (Assessoar)



26401 10435

Cadeira em madeira de lei com encosto alto com  duas ripas e acento em palha.
Cadeira de madeira (Assessoar)

26402 10435

Cadeira em madeira de lei com encosto alto com  duas ripas e acento em palha.
Cadeira de madeira (Assessoar)

26403 10435

Cadeira em madeira de lei com encosto alto com  duas ripas e acento em palha.
Cadeira de madeira (Assessoar)

26404 10435

Cadeira em madeira de lei com encosto alto com  duas ripas e acento em palha.
Cadeira de madeira (Assessoar)

26405 10435

Cadeira em madeira de lei com encosto alto com  duas ripas e acento em palha.
Cadeira de madeira (Assessoar)

26406 10435

Cadeira em madeira de lei com encosto alto com  duas ripas e acento em palha.
Cadeira de madeira (Assessoar)

26407 10435

Cadeira em madeira de lei com encosto alto com  duas ripas e acento em palha.
Cadeira de madeira (Assessoar)

26408 10435

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira em madeira de lei com encosto alto com  duas ripas e acento em palha.
Cama beliche (Assessoar)

26409 10433

Cama beliche solteira de madeira com grade.
Cama beliche (Assessoar)

26410 10433



Cama beliche solteira de madeira com grade.
Cama beliche (Assessoar)

26411 10433

Cama beliche solteira de madeira com grade.
Cama beliche (Assessoar)

26412 10433

Cama beliche solteira de madeira com grade.
Cama beliche (Assessoar)

26413 10433

Cama beliche solteira de madeira com grade.
Cama beliche (Assessoar)

26414 10433

Cama beliche solteira de madeira com grade.
Cama beliche (Assessoar)

26415 10433

Cama beliche solteira de madeira com grade.
Cama beliche (Assessoar)

26416 10433

Cama beliche solteira de madeira com grade.
Cama beliche (Assessoar)

26417 10433

Cama beliche solteira de madeira com grade.
Cama beliche (Assessoar)

26418 10433

Cama beliche solteira de madeira com grade.
Cama beliche (Assessoar)

26419 10433

Cama beliche solteira de madeira com grade.
Cama beliche (Assessoar)

26420 10433

Cama beliche solteira de madeira com grade.



Nome
Incorporação Plaqueta

Cama beliche (Assessoar)
26421 10433

Cama beliche solteira de madeira com grade.
Cama beliche (Assessoar)

26422 10433

Cama beliche solteira de madeira com grade.
Cama beliche (Assessoar)

26423 10433

Cama beliche solteira de madeira com grade.
Cama beliche (Assessoar)

26424 10433

Cama beliche solteira de madeira com grade.
Cama beliche (Assessoar)

26425 10433

Cama beliche solteira de madeira com grade.
Cama beliche (Assessoar)

26426 10433

Cama beliche solteira de madeira com grade.
Cama beliche (Assessoar)

26427 10433

Cama beliche solteira de madeira com grade.
Cama beliche (Assessoar)

26428 10433

Cama beliche solteira de madeira com grade.
Cama beliche (Assessoar)

26429 10433

Cama beliche solteira de madeira com grade.
Cama beliche (Assessoar)

26430 10433

Cama beliche solteira de madeira com grade.
Cama beliche (Assessoar)

26431 10433

Cama beliche solteira de madeira com grade.
Cama beliche (Assessoar)

26432 10433

Cama beliche solteira de madeira com grade.



Cama beliche (Assessoar)
26433 10433

Nome
Incorporação Plaqueta

Cama beliche solteira de madeira com grade.
Cama beliche (Assessoar)

26434 10433

Cama beliche solteira de madeira com grade.
Cama beliche (Assessoar)

26435 10433

Cama beliche solteira de madeira com grade.
Distribuidor de calcário e adubo (Assentamento Missões)

26436 9894

Distribuidor de calcário e adubo com capacidade de 5 toneladas.
Colhedora e picadora de forragem  (linha triton)

26437 10648

Colhedora e picadora de forragem Cremasco, modelo Custom 930 CII, série: 950LO10FALA5
Adubadeira e semeadeira (Jacutinga)

26438 10649

Adubadeira e semeadeira Cremasco modelo DAC-900 Speedy, distribuidor de uréia, com caixa de depósito de polietileno com capacidade para 600 

litros, com disco de distribuição e cardan para acoplamento ao trator, cor laranja/azul.
Gabinete para microcomputador

26458 12712

Gabinete para microcomputador, processador 4 núcleos, processador soquete 775 pinos, velocidade do clok 2,33mhz, memoria cache de 4 mb, placa 

mãe soquete lga 775 pinos, barramento 1333/1060/800 mhz, memoria de 2 soquete ddr2 de 240 pinos, velocidade de 80

express 2.0x16,3 pci express 1 pci convencional, audio on-board 5.1, rede 10/100/1000 -rj 45, video on-board conectores DVI e VGA, memoria 1 card 

DDR2 4 gb pc 6400/800 mhz, hard disk/HD sata 2 500 gb 7200 RPM 2 mb decache, fonte ATX 24 pinos, 650/700 watt

CD-ROM gravador de DVD+/DL sata de 2 mb de cache. Gabinete P4 4 baias, perefericos mouse, teclado, entrada USB/PS2.



Gabinete para microcomputador
26459 12712

Gabinete para microcomputador, processador 4 núcleos, processador soquete 775 pinos, velocidade do clok 2,33mhz, memoria cache de 4 mb, placa 

mãe soquete lga 775 pinos, barramento 1333/1060/800 mhz, memoria de 2 soquete ddr2 de 240 pinos, velocidade de 80

express 2.0x16,3 pci express 1 pci convencional, audio on-board 5.1, rede 10/100/1000 -rj 45, video on-board conectores DVI e VGA, memoria 1 card 

DDR2 4 gb pc 6400/800 mhz, hard disk/HD sata 2 500 gb 7200 RPM 2 mb decache, fonte ATX 24 pinos, 650/700 watt

CD-ROM gravador de DVD+/DL sata de 2 mb de cache. Gabinete P4 4 baias, perefericos mouse, teclado, entrada USB/PS2.
Motosserra

26464

Motosserra 08-sq 43 cm stihl gasolina, nf 696200.
MOTO-SERRA 08-SQ 43CM STIHL GASOLINA

26465

Moto-serra 08-sq 43 cm stihl gasolina, nf 696200.
Furadeira

26466

Furadeira imp 1/2 1140 110v vvr Bosch.
Tesoura para vergalhões

26467

TESOURA P/VERGALHOES 30" IMP.
Tesoura corta vergalhões

26468

Nome
Incorporação Plaqueta

Tesoura corta vergalhões
Gabinete para microcomputador

26469 13448



Microcomputador todo em preto, com processador  com mínimo 2 núcleos frequencia real de 2,6 GHz cada núcleo, memoria cachê 2 MB memória RAM 

02 BG DDR2 800 MHz, disco rigido 250 BG SATA II, placa mãe compatível com 4 portas USB 2.0, placa de rede 10/100 MB

rede Wireless 108 Mbps, drive disquete, drive gravador de DVD Dual layer, Gabinete ATX 400 watts, mouse óptico com scroll e resolução mínima 800 

dpi, pad mouse de silicone, teclado multimidia, e licença sistema operacional windows XP professional Sp3 port

Gabinete para microcomputador (Casa Apoio)
26470 13448

Microcomputador todo em preto, com processador  com mínimo 2 núcleos frequencia real de 2,6 GHz cada núcleo, memoria cachê 2 MB memória RAM 

02 BG DDR2 800 MHz, disco rigido 250 BG SATA II, placa mãe compatível com 4 portas USB 2.0, placa de rede 10/100 MB

rede Wireless 108 Mbps, drive disquete, drive gravador de DVD Dual layer, Gabinete ATX 400 watts, mouse óptico com scroll e resolução mínima 800 

dpi, pad mouse de silicone, teclado multimidia, e licença sistema operacional windows XP professional Sp3 port

Gabinete para Microcomputador  (Farmácia 8ª Regional - Programa DST/AIDS)
26471 13448

Microcomputador todo em preto, com processador  com mínimo 2 núcleos frequencia real de 2,6 GHz cada núcleo, memoria cachê 2 MB memória RAM 

02 BG DDR2 800 MHz, disco rigido 250 BG SATA II, placa mãe compatível com 4 portas USB 2.0, placa de rede 10/100 MB

rede Wireless 108 Mbps, drive disquete, drive gravador de DVD Dual layer, Gabinete ATX 400 watts, mouse óptico com scroll e resolução mínima 800 

dpi, pad mouse de silicone, teclado multimidia, e licença sistema operacional windows XP professional Sp3 port

Monitor de vídeo
26472 13448

Monitor de video na cor preto, marca: Kmex, modelo: LA 1911, tela 19 polegadas wide screen, data de fabricação 13/04/2009, n/s: 001015571-0

Gabinete para microcomputador
26473 13448

Microcomputador todo em preto, com processador  com mínimo 2 núcleos frequencia real de 2,6 GHz cada núcleo, memoria cachê 2 MB memória RAM 

02 BG DDR2 800 MHz, disco rigido 250 BG SATA II, placa mãe compatível com 4 portas USB 2.0, placa de rede 10/100 MB

rede Wireless 108 Mbps, drive disquete, drive gravador de DVD Dual layer, Gabinete ATX 400 watts, mouse óptico com scroll e resolução mínima 800 

dpi, pad mouse de silicone, teclado multimidia, e licença sistema operacional windows XP professional Sp3 port

Monitor de vídeo (Casa Apoio)
26474 13448

Monitor de video na cor preto, marca: Kmex, modelo: LA 1911, tela 19 polegadas wide screen, data de fabricação 13/04/2009, n/s: 001015571-0

Monitor de vídeo



26475 13448

Monitor de video na cor preto, marca: Kmex, modelo: LA 1911, tela 19 polegadas wide screen, data de fabricação 13/04/2009, n/s: 001015571-0

Monitor de vídeo (Farmácia 8ª Regional - Programa DST/AIDS)
26476 13448

Monitor de video na cor preto, marca: Kmex, modelo: LA 1911, tela 19 polegadas wide screen, data de fabricação 13/04/2009, n/s: 001015571-0

Scanner HP
26477 13398

Scanner HP Scanjet G2710, resolução de 2.400x4.800 dpi e cores de 48 bits e velocidade de didgitação em modo pré-visualização, nº cn8a8508z, n/s: 

l2696-301.
Aparelho de ultra-som

26479 13752

Aparelho de ultra-som marca Ultrasom Esaote, modelo: mylab40, n/s: 08475083, nº 43544059, com monitor LCD 19 polegadas Monitor X Vision, 

modelo: CG19.
Nobreak

26480 12996

Nobreak Maxi power, modelo: MP100011, n/s: 00010, lote: 1009/08
Aparelho de Profilaxia

26482 14729

Nome
Incorporação Plaqueta

Aparelho de Profilaxia  Marca SCHUSTER, modelo: Jet Latis Sonic, nº do lote: 12300609, n/s: 12HBAA
Aparelho de Profilaxia

26483 14729

Aparelho de Profilaxia Marca SCHUSTER, modelo: Jet Laxis Sonic, nº do lote: 12300609, n/s: 12HBAN
Aparelho de Profilaxia

26484 14729

Aparelho de Profilaxia Marca SCHUSTER, modelo: Jet Laxis Sonic, nº do lote 12300609, n/s: 12HBAB
Cadeira



26485 14988

Cadeira em plástico na cor verde claro, com estrutura metálica na cor cinza, com rodizio e regulagem de altura.
Cadeira

26486 14988

Cadeira em plástico na cor verde claro, com estrutura metálica na cor cinza, com rodizio e regulagem de altura.
Cadeira Giratória

26487 14988

Cadeira giratória em plástico na cor verde claro
Cadeira

26488 14988

Cadeira em plástico na cor verde claro, com estrutura metálica na cor cinza, com rodizio e regulagem de altura.
Cadeira

26489 14988

Cadeira em plástico na cor verde claro, com estrutura metálica na cor cinza, com rodizio e regulagem de altura.
Cadeira Giratória

26490 14988

Cadeira giratória em plástico na cor verde claro
Mesa de reunião

26491 14878

Mesa de reunião em fórmica  na cor verde claro com bordas em pvc, formato arredondado, com pés em ferro na cor cinza.
Turbidimetro

26493 3973

Turbidimetro portatil microprocessado-solar modelo SL2K.
Câmera fotográfica

26494 2915

Câmera fotográfica digital Olympus D-395, n/s: 408215731
CORTADOR DE GRAMA

26495 612

01 trator cortador de grama mtd mod 660f, motor 12,5hp briggs 4 tempos, nf 952.

Nome



Incorporação Plaqueta

Escavadeira Hidráulica Cat 320DL-  I
26496 15238

Escavadeira hidráulica Caterpillar Cat 320DL - I, modelo 320 dl, nº série: CAT0320DVA8F01230
Coletor compactador de resíduos - instaldo no veículo ABZ-7653

26497 3399

Coletor compactador de resíduos, marca SMEQUIP, modelo SM15.
COLETOR DE LIXO

26498 15686

01 coletor compactador de lixo, novo, marca cilmel, modelo csc 10, capacidade para 10m3 de lixo compactado, nf 1529.
Coletor de lixo

26499 12527

01 Coletor Compactador de Resíduos Sólidos, capacidade volumetrica de 12M3, marca TRIEL-HT, instalado em chassi 9BFXTNSZ8VDB33516, AHB-4196, 

Ford F14000 HD.
Multi Exercitador (Academia Terceira Idade)

26501 11890

Multi Exercitador (Academia Terceira Idade) com 6 funções, marca: Ziober.
Multi Exercitador (Academia Terceira Idade)

26502 11890

Multi Exercitador (Academia Terceira Idade) com 6 funções, marca: Ziober.
Multi Exercitador (Academia Terceira Idade)

26503 11890

Multi Exercitador (Academia Terceira Idade) com 6 funções, marca: Ziober.
Multi Exercitador (Academia Terceira Idade)

26504 11890

Multi Exercitador (Academia Terceira Idade) com 6 funções, marca: Ziober.
Simulador de Caminhada Triplo (Academia da Terceira Idade)

26505 11890

Simulador de Caminhada Triplo (Academia da Terceira Idade)
Simulador de Caminhada Triplo (Academia da Terceira Idade)

26506 11890

Simulador de Caminhada Triplo (Academia da Terceira Idade)
Simulador de Caminhada Triplo (Academia da Terceira Idade)

26507 11890

Simulador de Caminhada Triplo (Academia da Terceira Idade)
Simulador de Caminhada Triplo (Academia da Terceira Idade)

26508 11890

Simulador de Caminhada Triplo (Academia da Terceira Idade)
Esqui Triplo (Academia da Terceira Idade)



26509 11890

Nome
Incorporação Plaqueta

Esqui Triplo (Academia da Terceira Idade), marca Ziober.
Esqui Triplo (Academia da Terceira Idade)

26510 11890

Esqui Triplo (Academia da Terceira Idade), marca Ziober.
Esqui Triplo (Academia da Terceira Idade)

26511 11890

Esqui Triplo (Academia da Terceira Idade), marca Ziober.
Esqui Triplo (Academia da Terceira Idade)

26512 11890

Esqui Triplo (Academia da Terceira Idade), marca Ziober.
Esqui Triplo (Academia da Terceira Idade)

26513 11890

Esqui Triplo (Academia da Terceira Idade), marca Ziober.
Esqui Triplo (Academia da Terceira Idade)

26514 11890

Esqui Triplo (Academia da Terceira Idade), marca Ziober.
Esqui Triplo (Academia da Terceira Idade)

26515 11890

Esqui Triplo (Academia da Terceira Idade), marca Ziober.
Esqui Triplo (Academia da Terceira Idade)

26516 11890

Esqui Triplo (Academia da Terceira Idade), marca Ziober.
Simulador de Cavalgada Triplo (Academia da Terceira Idade)

26517 11890

Simulador de Cavalgada Triplo (Academia da Terceira Idade), marca Ziober.
Simulador de Cavalgada Triplo (Academia da Terceira Idade)

26518 11890



Simulador de Cavalgada Triplo (Academia da Terceira Idade), marca Ziober.
Simulador de Cavalgada Triplo (Academia da Terceira Idade)

26519 11890

Simulador de Cavalgada Triplo (Academia da Terceira Idade), marca Ziober.
Simulador de Cavalgada Triplo (Academia da Terceira Idade)

26520 11890

Simulador de Cavalgada Triplo (Academia da Terceira Idade), marca Ziober.
Remada Sentada (Academia da Terceira Idade)

26521 11890

Remada Sentada (Academia da Terceira Idade), marca: Ziober.

Nome
Incorporação Plaqueta

Remada Sentada (Academia da Terceira Idade)
26522 11890

Remada Sentada (Academia da Terceira Idade), marca: Ziober.
Remada Sentada (Academia da Terceira Idade)

26523 11890

Remada Sentada (Academia da Terceira Idade), marca: Ziober.
Remada Sentada (Academia da Terceira Idade)

26524 11890

Remada Sentada (Academia da Terceira Idade), marca: Ziober.
Pressão de Pernas Triplo (Academia da Terceira Idade)

26525 11890

Pressão de Pernas Triplo (Academia da Terceira Idade), marca: Ziober.
Pressão de Pernas Triplo (Academia da Terceira Idade)

26526 11890

Pressão de Pernas Triplo (Academia da Terceira Idade), marca: Ziober.
Pressão de Pernas Triplo (Academia da Terceira Idade)

26527 11890

Pressão de Pernas Triplo (Academia da Terceira Idade), marca: Ziober.



Pressão de Pernas Triplo (Academia da Terceira Idade)
26528 11890

Pressão de Pernas Triplo (Academia da Terceira Idade), marca: Ziober.
Surf Duplo (Academia da Terceira Idade)

26529 11890

Surf Duplo (Academia da Terceira Idade), marca Ziober.
Surf Duplo (Academia da Terceira Idade)

26530 11890

Surf Duplo (Academia da Terceira Idade), marca Ziober.
Surf Duplo (Academia da Terceira Idade)

26531 11890

Surf Duplo (Academia da Terceira Idade), marca Ziober.
Surf Duplo (Academia da Terceira Idade)

26532 11890

Surf Duplo (Academia da Terceira Idade), marca Ziober.
Rotação Dupla Diagonal Tripla (Academia da Terceira Idade)

26533 11890

Rotação Dupla Diagonal Tripla (Academia da Terceira Idade), marca: Ziober.
Rotação Dupla Diagonal Tripla (Academia da Terceira Idade)

26534 11890

Nome
Incorporação Plaqueta

Rotação Dupla Diagonal Tripla (Academia da Terceira Idade), marca: Ziober.
Rotação Dupla Diagonal Tripla (Academia da Terceira Idade)

26535 11890

Rotação Dupla Diagonal Tripla (Academia da Terceira Idade), marca: Ziober.
Rotação Dupla Diagonal Tripla (Academia da Terceira Idade)

26536 11890

Rotação Dupla Diagonal Tripla (Academia da Terceira Idade), marca: Ziober.
Placa Orientativa ATI (Academia da Terceira Idade)



26537 11890

Placa Orientativa ATI (Academia da Terceira Idade)
Placa Orientativa ATI (Academia da Terceira Idade)

26538 11890

Placa Orientativa ATI (Academia da Terceira Idade)
Placa Orientativa ATI (Academia da Terceira Idade)

26539 11890

Placa Orientativa ATI (Academia da Terceira Idade)
Placa Orientativa ATI (Academia da Terceira Idade)

26540 11890

Placa Orientativa ATI (Academia da Terceira Idade)
Colchão (Assesoar)

26541 12402

Colchão de espuma D33, Med. 78cmX188cmX18cm.
Colchão (Assesoar)

26542 12402

Colchão de espuma D33, Med. 78cmX188cmX18cm.
Colchão (Assesoar)

26543 12402

Colchão de espuma D33, Med. 78cmX188cmX18cm.
Colchão (Assesoar)

26544 12402

Colchão de espuma D33, Med. 78cmX188cmX18cm.
Colchão (Assesoar)

26545 12402

Colchão de espuma D33, Med. 78cmX188cmX18cm.
Colchão (Assesoar)

26546 12402

Colchão de espuma D33, Med. 78cmX188cmX18cm.

Nome



Incorporação Plaqueta

Colchão (Assesoar)
26547 12402

Colchão de espuma D33, Med. 78cmX188cmX18cm.
Colchão (Assesoar)

26548 12402

Colchão de espuma D33, Med. 78cmX188cmX18cm.
Colchão (Assesoar)

26549 12402

Colchão de espuma D33, Med. 78cmX188cmX18cm.
Colchão (Assesoar)

26550 12402

Colchão de espuma D33, Med. 78cmX188cmX18cm.
Colchão (Assesoar)

26551 12402

Colchão de espuma D33, Med. 78cmX188cmX18cm.
Colchão (Assesoar)

26552 12402

Colchão de espuma D33, Med. 78cmX188cmX18cm.
Colchão (Assesoar)

26553 12402

Colchão de espuma D33, Med. 78cmX188cmX18cm.
Colchão (Assesoar)

26554 12402

Colchão de espuma D33, Med. 78cmX188cmX18cm.
Colchão (Assesoar)

26555 12402

Colchão de espuma D33, Med. 78cmX188cmX18cm.
Colchão (Assesoar)

26556 12402

Colchão de espuma D33, Med. 78cmX188cmX18cm.
Colchão (Assesoar)

26557 12402

Colchão de espuma D33, Med. 78cmX188cmX18cm.
Colchão (Assesoar)

26558 12402

Colchão de espuma D33, Med. 78cmX188cmX18cm.
Colchão (Assesoar)

26559 12402



Nome
Incorporação Plaqueta

Colchão de espuma D33, Med. 78cmX188cmX18cm.
Colchão (Assesoar)

26560 12402

Colchão de espuma D33, Med. 78cmX188cmX18cm.
Colchão (Assesoar)

26561 12402

Colchão de espuma D33, Med. 78cmX188cmX18cm.
Colchão (Assesoar)

26562 12402

Colchão de espuma D33, Med. 78cmX188cmX18cm.
Colchão (Assesoar)

26563 12402

Colchão de espuma D33, Med. 78cmX188cmX18cm.
Colchão (Assesoar)

26564 12402

Colchão de espuma D33, Med. 78cmX188cmX18cm.
Colchão (Assesoar)

26565 12402

Colchão de espuma D33, Med. 78cmX188cmX18cm.
Colchão (Assesoar)

26566 12402

Colchão de espuma D33, Med. 78cmX188cmX18cm.
Colchão (Assesoar)

26567 12402

Colchão de espuma D33, Med. 78cmX188cmX18cm.
Colchão (Assesoar)

26568 12402

Colchão de espuma D33, Med. 78cmX188cmX18cm.



Colchão (Assesoar)
26569 12402

Colchão de espuma D33, Med. 78cmX188cmX18cm.
Colchão (Assesoar)

26570 12402

Colchão de espuma D33, Med. 78cmX188cmX18cm.
Colchões para berço (ASSESOAR - Convênio)

26571 12403

Colchões de espuma para berço D23, med. 0,60X130X0,12 cm.

Nome
Incorporação Plaqueta

Colchões para berço (ASSESOAR - Convênio)
26572 12403

Colchões de espuma para berço D23, med. 0,60X130X0,12 cm.
Colchões para berço (ASSESOAR - Convênio)

26573 12403

Colchões de espuma para berço D23, med. 0,60X130X0,12 cm.
Colchões para berço (ASSESOAR - Convênio)

26574 12403

Colchões de espuma para berço D23, med. 0,60X130X0,12 cm.
Colchões para berço (ASSESOAR - Convênio)

26575 12403

Colchões de espuma para berço D23, med. 0,60X130X0,12 cm.
Colchões para berço (ASSESOAR - Convênio)

26576 12403

Colchões de espuma para berço D23, med. 0,60X130X0,12 cm.
Tela de projeção (Assesoar)

26577 12351

Tela de projeção retrátil, com tripé de 200 cm.
Impressora multifuncional a laser



26578 12952

Mutifuncional a laser: impressora, fax, scanner, cópia, HP Laser Jet M1319fMFP. nº de série:BRHS97F03W
Impressora multifuncional a laser

26579 12952

Mutifuncional a laser: impressora, fax, scanner, cópia, HP Laser Jet M1319fMFP. nº de série:BRHS97F05M
Impressora multifuncional a laser

26580 12952

Mutifuncional a laser: impressora, fax, scanner, cópia, HP Laser Jet M1319fMFP. nº de série:BRHS97F054
Impressrora multifuncional a laser (licitção)

26581 12952

Mutifuncional a laser: impressora, fax, scanner, cópia, HP Laser Jet M1319fMFP. nº de série:BRHS97F040
Impressora multifuncional a Laser

26582 12996

Mutifuncional a laser: impressora, fax, scanner, cópia, HP Laser Jet M1319fMFP. nº de série:BRHS97NOOD, data de fabricação: 21/07/2009.

Impressora multifuncional a Laser (Atendimento Cartão SUS)
26583 12996

Mutifuncional a laser: impressora, fax, scanner, cópia, HP Laser Jet M1319fMFP. nº de série: BRHS97F058, data da fabricação: 14/07/2009.

Monocanal (Linha Nova União)
26584 3178

Nome
Incorporação Plaqueta

Monocanal (Linha Nova União) conjunto de monocanais, radio, composto de 2 antenas e 2 fontes, para funcionamento de linha telefonica.

Monocanal (Rio Palmeirinha)
26585 3178

Monocanal (Rio Palmeirinha) conjunto de monocanais, radio, composto de 2 antenas e 2 fontes, para funcionamento de linha telefonica.

Monocanal (Barra do Jacutinga)



26586 3178

Monocanal (Barra do Jacutinga) conjunto de monocanais, radio, composto de 2 antenas e 2 fontes, para funcionamento de linha telefonica.

Monocanal (Barra Bonita)
26587 3178

Monocanal (Barra Bonita) conjunto de monocanais, radio, composto de 2 antenas e 2 fontes, para funcionamento de linha telefonica.

Monocanal (Linha Bela Vista - KM 30)
26588 6450

Monocanal (Linha Bela Vista - KM 30) conjunto de monocanais, radio, composto de 2 antenas e 2 fontes, para funcionamento de linha telefonica.

Monocanal (Linha Osvaldo Cruz)
26589 6450

Monocanal (Linha Osvaldo Cruz) conjunto de monocanais, radio, composto de 2 antenas e 2 fontes, para funcionamento de linha telefonica.

Monocanal (Água Vermelha)
26590 6450

Monocanal (Água Vermelha) conjunto de monocanais, radio, composto de 2 antenas e 2 fontes, para funcionamento de linha telefonica.

Monocanal (Linha Pagnoceli)
26591 6450

Monocanal (Linha Pagnoceli) conjunto de monocanais, radio, composto de 2 antenas e 2 fontes, para funcionamento de linha telefonica.

Roupeiros (Assessoar)
26601 12352

Roupeiro em mdf, com 3 prateleiras, 2 cabideiros, 1 calceiro, 3 gavetas com chaves e corrediças, cor tábaco/maple, 181x202x47 cm, Zanzini.

Roupeiros (Assessoar)
26602 12352

Roupeiro em mdf, com 3 prateleiras, 2 cabideiros, 1 calceiro, 3 gavetas com chaves e corrediças, cor tábaco/maple, 181x202x47 cm, Zanzini.

Roupeiros (Assessoar)
26603 12352

Roupeiro em mdf, com 3 prateleiras, 2 cabideiros, 1 calceiro, 3 gavetas com chaves e corrediças, cor tábaco/maple, 181x202x47 cm, Zanzini.

Roupeiros (Assessoar)
26604 12352

Roupeiro em mdf, com 3 prateleiras, 2 cabideiros, 1 calceiro, 3 gavetas com chaves e corrediças, cor tábaco/maple, 181x202x47 cm, Zanzini.



Roupeiros (Assessoar)
26605 12352

Roupeiro em mdf, com 3 prateleiras, 2 cabideiros, 1 calceiro, 3 gavetas com chaves e corrediças, cor tábaco/maple, 181x202x47 cm, Zanzini.

Nome
Incorporação Plaqueta

Roupeiros (Assessoar)
26606 12352

Roupeiro em mdf, com 3 prateleiras, 2 cabideiros, 1 calceiro, 3 gavetas com chaves e corrediças, cor tábaco/maple, 181x202x47 cm, Zanzini.

Roupeiros (Assessoar)
26607 12352

Roupeiro em mdf, com 3 prateleiras, 2 cabideiros, 1 calceiro, 3 gavetas com chaves e corrediças, cor tábaco/maple, 181x202x47 cm, Zanzini.

Roupeiros (Assessoar)
26608 12352

Roupeiro em mdf, com 3 prateleiras, 2 cabideiros, 1 calceiro, 3 gavetas com chaves e corrediças, cor tábaco/maple, 181x202x47 cm, Zanzini.

Roupeiros (Assessoar)
26609 12352

Roupeiro em mdf, com 3 prateleiras, 2 cabideiros, 1 calceiro, 3 gavetas com chaves e corrediças, cor tábaco/maple, 181x202x47 cm, Zanzini.

Roupeiros (Assessoar)
26610 12352

Roupeiro em mdf, com 3 prateleiras, 2 cabideiros, 1 calceiro, 3 gavetas com chaves e corrediças, cor tábaco/maple, 181x202x47 cm, Zanzini.

Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)
26611 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.



Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)
26612 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26613 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26614 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26615 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26616 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26617 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26618 12352

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.



Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)
26619 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26620 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26621 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26622 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26623 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26624 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26625 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26626 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26627 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26628 12352



Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26629 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26630 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)
26631 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26632 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26633 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26634 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26635 12352



Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26636 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26637 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26638 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26639 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26640 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26641 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26642 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26643 12352
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Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26644 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26645 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26646 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26647 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26648 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26649 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26650 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26651 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)



26652 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26653 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26654 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26655 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
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Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)
26656 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26657 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26658 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)



26659 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26660 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26661 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26662 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26663 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26664 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26665 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26666 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26667 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26668 12352
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Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26669 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26670 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26671 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26672 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26673 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26674 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26675 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.



Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)
26676 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26677 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26678 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26679 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26680 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
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Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)
26681 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26682 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.



Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)
26683 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26684 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26685 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26686 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26687 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26688 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26689 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26690 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26691 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26692 12352



Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26693 12352
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Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26694 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26695 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26696 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26697 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26698 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26699 12352



Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26700 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26701 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26702 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26703 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26704 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26705 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
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Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)
26706 12352



Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26707 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26708 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26709 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26710 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26711 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26712 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26713 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26714 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26715 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)



26716 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26717 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26718 12352
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Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26719 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26720 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26721 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26722 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)



26723 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26724 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26725 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26726 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26727 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26728 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26729 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26730 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
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Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)
26731 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26732 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26733 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26734 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26735 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26736 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26737 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26738 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26739 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.



Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)
26740 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26741 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26742 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26743 12352
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Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26744 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26745 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26746 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.



Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)
26747 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26748 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26749 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26750 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26751 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26752 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26753 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26754 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26755 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
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Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)
26756 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26757 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26758 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26759 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26760 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26761 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26762 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26763 12352



Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26764 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26765 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26766 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26767 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26768 12352
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Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26769 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26770 12352



Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26771 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26772 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26773 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26774 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26775 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26776 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26777 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26778 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26779 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)



26780 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
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Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)
26781 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26782 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26783 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26784 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26785 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26786 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)



26787 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26788 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26789 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26790 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26791 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26792 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26793 12352
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Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)



26794 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26795 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26796 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26797 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26798 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26799 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Cadeira diretor fixa com prancheta (Assesoar)

26800 12352

Cadeira diretor individual, com assento/encosto espuma injetada 50mm, prancheta escamoteável em fórmica do lado direito, com grade p/ livros, 4 pés, 

assento/encosto revestido de tecido polipropileno, Stauflex.
Mesa para refeitório (Assesoar)

26801 12542

Mesa para refeitório em madeira de lei reforçada com pés retráteis e  lugar para 06 cadeiras, medindo 160 cm x 90 cm x 78 cm de altura.

Mesa para refeitório (Assesoar)
26802 12542

Mesa para refeitório em madeira de lei reforçada com pés retráteis e  lugar para 06 cadeiras, medindo 160 cm x 90 cm x 78 cm de altura.

Mesa para refeitório (Assesoar)
26803 12542

Mesa para refeitório em madeira de lei reforçada com pés retráteis e  lugar para 06 cadeiras, medindo 160 cm x 90 cm x 78 cm de altura.



Mesa para refeitório (Assesoar)
26804 12542

Mesa para refeitório em madeira de lei reforçada com pés retráteis e  lugar para 06 cadeiras, medindo 160 cm x 90 cm x 78 cm de altura.

Mesa para refeitório (Assesoar)
26805 12542

Mesa para refeitório em madeira de lei reforçada com pés retráteis e  lugar para 06 cadeiras, medindo 160 cm x 90 cm x 78 cm de altura.

Nome
Incorporação Plaqueta

Mesa para refeitório (Assesoar)
26806 12543

Mesa para refeitório em madeira de lei reforçada com pés retráteis e  lugar para 06 cadeiras, medindo 160 cm x 90 cm x 78 cm de altura.

Carteira escolar (Assesoar)
26807 12543

Carteira escolar, estrutura metálica, tampo em fórmica na cor branca.
Carteira escolar (Assesoar)

26808 12542

Carteira escolar, estrutura metálica, tampo em fórmica na cor branca.
Carteira escolar (Assesoar)

26809 12542

Carteira escolar, estrutura metálica, tampo em fórmica na cor branca.
Carteira escolar (Assesoar)

26810 12542

Carteira escolar, estrutura metálica, tampo em fórmica na cor branca.
Carteira escolar (Assesoar)

26811 12542

Carteira escolar, estrutura metálica, tampo em fórmica na cor branca.
Carteira escolar (Assesoar)



26812 12542

Carteira escolar, estrutura metálica, tampo em fórmica na cor branca.
Carteira escolar (Assesoar)

26813 12542

Carteira escolar, estrutura metálica, tampo em fórmica na cor branca.
Carteira escolar (Assesoar)

26814 12542

Carteira escolar, estrutura metálica, tampo em fórmica na cor branca.
Carteira escolar (Assesoar)

26815 12542

Carteira escolar, estrutura metálica, tampo em fórmica na cor branca.
Carteira escolar (Assesoar)

26816 12542

Carteira escolar, estrutura metálica, tampo em fórmica na cor branca.
Carteira escolar (Assesoar)

26817 12542

Carteira escolar, estrutura metálica, tampo em fórmica na cor branca.
Carteira escolar (Assesoar)

26818 12542

Nome
Incorporação Plaqueta

Carteira escolar, estrutura metálica, tampo em fórmica na cor branca.
Carteira escolar (Assesoar)

26819 12542

Carteira escolar, estrutura metálica, tampo em fórmica na cor branca.
Carteira escolar (Assesoar)

26820 12542

Carteira escolar, estrutura metálica, tampo em fórmica na cor branca.
Carteira escolar (Assesoar)

26821 12542



Carteira escolar, estrutura metálica, tampo em fórmica na cor branca.
Carteira escolar (Assesoar)

26822 12542

Carteira escolar, estrutura metálica, tampo em fórmica na cor branca.
Carteira escolar (Assesoar)

26823 12542

Carteira escolar, estrutura metálica, tampo em fórmica na cor branca.
Carteira escolar (Assesoar)

26824 12542

Carteira escolar, estrutura metálica, tampo em fórmica na cor branca.
Carteira escolar (Assesoar)

26825 12542

Carteira escolar, estrutura metálica, tampo em fórmica na cor branca.
Carteira escolar (Assesoar)

26826 12542

Carteira escolar, estrutura metálica, tampo em fórmica na cor branca.
Carteira escolar (Assesoar)

26827 12542

Carteira escolar, estrutura metálica, tampo em fórmica na cor branca.
Carteira escolar (Assesoar)

26828 12542

Carteira escolar, estrutura metálica, tampo em fórmica na cor branca.
Carteira escolar (Assesoar)

26829 12542

Carteira escolar, estrutura metálica, tampo em fórmica na cor branca.
Carteira escolar (Assesoar)

26830 12542

Carteira escolar, estrutura metálica, tampo em fórmica na cor branca.

Nome
Incorporação Plaqueta



Carteira escolar (Assesoar)
26831 12542

Carteira escolar, estrutura metálica, tampo em fórmica na cor branca.
Carteira escolar (Assesoar)

26832 12542

Carteira escolar, estrutura metálica, tampo em fórmica na cor branca.
Carteira escolar (Assesoar)

26833 12542

Carteira escolar, estrutura metálica, tampo em fórmica na cor branca.
Carteira escolar (Assesoar)

26834 12542

Carteira escolar, estrutura metálica, tampo em fórmica na cor branca.
Carteira escolar (Assesoar)

26835 12542

Carteira escolar, estrutura metálica, tampo em fórmica na cor branca.
Carteira escolar (Assesoar)

26836 12542

Carteira escolar, estrutura metálica, tampo em fórmica na cor branca.
Carteira escolar (Assesoar)

26837 12542

Carteira escolar, estrutura metálica, tampo em fórmica na cor branca.
Carteira escolar (Assesoar)

26838 12542

Carteira escolar, estrutura metálica, tampo em fórmica na cor branca.
Carteira escolar (Assesoar)

26839 12542

Carteira escolar, estrutura metálica, tampo em fórmica na cor branca.
Carteira escolar (Assesoar)

26840 12542

Carteira escolar, estrutura metálica, tampo em fórmica na cor branca.
Carteira escolar (Assesoar)

26841 12542

Carteira escolar, estrutura metálica, tampo em fórmica na cor branca.
Carteira escolar (Assesoar)

26842 12542

Carteira escolar, estrutura metálica, tampo em fórmica na cor branca.
Carteira escolar (Assesoar)

26843 12542



Nome
Incorporação Plaqueta

Carteira escolar, estrutura metálica, tampo em fórmica na cor branca.
Carteira escolar (Assesoar)

26844 12542

Carteira escolar, estrutura metálica, tampo em fórmica na cor branca.
Carteira escolar (Assesoar)

26845 12542

Carteira escolar, estrutura metálica, tampo em fórmica na cor branca.
Carteira escolar (Assesoar)

26846 12542

Carteira escolar, estrutura metálica, tampo em fórmica na cor branca.
Carteira escolar (Assesoar)

26847 12542

Carteira escolar, estrutura metálica, tampo em fórmica na cor branca.
Carteira escolar (Assesoar)

26848 12542

Carteira escolar, estrutura metálica, tampo em fórmica na cor branca.
Carteira escolar (Assesoar)

26849 12542

Carteira escolar, estrutura metálica, tampo em fórmica na cor branca.
Carteira escolar (Assesoar)

26850 12542

Carteira escolar, estrutura metálica, tampo em fórmica na cor branca.
Carteira escolar (Assesoar)

26851 12542

Carteira escolar, estrutura metálica, tampo em fórmica na cor branca.
Carteira escolar (Assesoar)

26852 12542

Carteira escolar, estrutura metálica, tampo em fórmica na cor branca.
Carteira escolar (Assesoar)



26853 12542

Carteira escolar, estrutura metálica, tampo em fórmica na cor branca.
Carteira escolar (Assesoar)

26854 12542

Carteira escolar, estrutura metálica, tampo em fórmica na cor branca.
Carteira escolar (Assesoar)

26855 12542

Carteira escolar, estrutura metálica, tampo em fórmica na cor branca.

Nome
Incorporação Plaqueta

Carteira escolar (Assesoar)
26856 12542

Carteira escolar, estrutura metálica, tampo em fórmica na cor branca.
Carteira escolar (Assesoar)

26857 12542

Carteira escolar, estrutura metálica, tampo em fórmica na cor branca.
Carteira escolar (Assesoar)

26858 12542

Carteira escolar, estrutura metálica, tampo em fórmica na cor branca.
Carteira escolar (Assesoar)

26859 12542

Carteira escolar, estrutura metálica, tampo em fórmica na cor branca.
Carteira escolar (Assesoar)

26860 12542

Carteira escolar, estrutura metálica, tampo em fórmica na cor branca.
Carteira escolar (Assesoar)

26861 12542

Carteira escolar, estrutura metálica, tampo em fórmica na cor branca.
Carteira escolar (Assesoar)

26862 12542



Carteira escolar, estrutura metálica, tampo em fórmica na cor branca.
Carteira escolar (Assesoar)

26863 12542

Carteira escolar, estrutura metálica, tampo em fórmica na cor branca.
Carteira escolar (Assesoar)

26864 12542

Carteira escolar, estrutura metálica, tampo em fórmica na cor branca.
Carteira escolar (Assesoar)

26865 12542

Carteira escolar, estrutura metálica, tampo em fórmica na cor branca.
Carteira escolar (Assesoar)

26866 12542

Carteira escolar, estrutura metálica, tampo em fórmica na cor branca.
Carteira escolar (Assesoar)

26867 12542

Carteira escolar, estrutura metálica, tampo em fórmica na cor branca.
Carteira escolar (Assesoar)

26868 12542

Nome
Incorporação Plaqueta

Carteira escolar, estrutura metálica, tampo em fórmica na cor branca.
Carteira escolar (Assesoar)

26869 12542

Carteira escolar, estrutura metálica, tampo em fórmica na cor branca.
Carteira escolar (Assesoar)

26870 12542

Carteira escolar, estrutura metálica, tampo em fórmica na cor branca.
Carteira escolar (Assesoar)

26871 12542

Carteira escolar, estrutura metálica, tampo em fórmica na cor branca.



Carteira escolar (Assesoar)
26872 12542

Carteira escolar, estrutura metálica, tampo em fórmica na cor branca.
Carteira escolar (Assesoar)

26873 12542

Carteira escolar, estrutura metálica, tampo em fórmica na cor branca.
Carteira escolar (Assesoar)

26874 12542

Carteira escolar, estrutura metálica, tampo em fórmica na cor branca.
Carteira escolar (Assesoar)

26875 12542

Carteira escolar, estrutura metálica, tampo em fórmica na cor branca.
Carteira escolar (Assesoar)

26876 12542

Carteira escolar, estrutura metálica, tampo em fórmica na cor branca.
Cadeira escolar (Assesoar)

26877 12542

Cadeira escolar adulto, com assento e encosto reto, em fórmica, na  cor branca.
Cadeira escolar (Assesoar)

26878 12542

Cadeira escolar adulto, com assento e encosto reto, em fórmica, na  cor branca.
Cadeira escolar (Assesoar)

26879 12542

Cadeira escolar adulto, com assento e encosto reto, em fórmica, na  cor branca.
Cadeira escolar (Assesoar)

26880 12542

Cadeira escolar adulto, com assento e encosto reto, em fórmica, na  cor branca.

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira escolar (Assesoar)



26881 12542

Cadeira escolar adulto, com assento e encosto reto, em fórmica, na  cor branca.
Cadeira escolar (Assesoar)

26882 12542

Cadeira escolar adulto, com assento e encosto reto, em fórmica, na  cor branca.
Cadeira escolar (Assesoar)

26883 12542

Cadeira escolar adulto, com assento e encosto reto, em fórmica, na  cor branca.
Cadeira escolar (Assesoar)

26884 12542

Cadeira escolar adulto, com assento e encosto reto, em fórmica, na  cor branca.
Cadeira escolar (Assesoar)

26885 12542

Cadeira escolar adulto, com assento e encosto reto, em fórmica, na  cor branca.
Cadeira escolar (Assesoar)

26886 12542

Cadeira escolar adulto, com assento e encosto reto, em fórmica, na  cor branca.
Cadeira escolar (Assesoar)

26887 12542

Cadeira escolar adulto, com assento e encosto reto, em fórmica, na  cor branca.
Cadeira escolar (Assesoar)

26888 12542

Cadeira escolar adulto, com assento e encosto reto, em fórmica, na  cor branca.
Cadeira escolar (Assesoar)

26889 12542

Cadeira escolar adulto, com assento e encosto reto, em fórmica, na  cor branca.
Cadeira escolar (Assesoar)

26890 12542

Cadeira escolar adulto, com assento e encosto reto, em fórmica, na  cor branca.
Cadeira escolar (Assesoar)

26891 12542

Cadeira escolar adulto, com assento e encosto reto, em fórmica, na  cor branca.
Cadeira escolar (Assesoar)

26892 12542

Cadeira escolar adulto, com assento e encosto reto, em fórmica, na  cor branca.
Cadeira escolar (Assesoar)

26893 12542



Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira escolar adulto, com assento e encosto reto, em fórmica, na  cor branca.
Cadeira escolar (Assesoar)

26894 12542

Cadeira escolar adulto, com assento e encosto reto, em fórmica, na  cor branca.
Cadeira escolar (Assesoar)

26895 12542

Cadeira escolar adulto, com assento e encosto reto, em fórmica, na  cor branca.
Cadeira escolar (Assesoar)

26896 12542

Cadeira escolar adulto, com assento e encosto reto, em fórmica, na  cor branca.
Cadeira escolar (Assesoar)

26897 12542

Cadeira escolar adulto, com assento e encosto reto, em fórmica, na  cor branca.
Cadeira escolar (Assesoar)

26898 12542

Cadeira escolar adulto, com assento e encosto reto, em fórmica, na  cor branca.
Cadeira escolar (Assesoar)

26899 12542

Cadeira escolar adulto, com assento e encosto reto, em fórmica, na  cor branca.
Cadeira escolar (Assesoar)

26900 12542

Cadeira escolar adulto, com assento e encosto reto, em fórmica, na  cor branca.
Cadeira escolar (Assesoar)

26901 12542

Cadeira escolar adulto, com assento e encosto reto, em fórmica, na  cor branca.
Cadeira escolar (Assesoar)

26902 12542

Cadeira escolar adulto, com assento e encosto reto, em fórmica, na  cor branca.
Cadeira escolar (Assesoar)

26903 12542



Cadeira escolar adulto, com assento e encosto reto, em fórmica, na  cor branca.
Cadeira escolar (Assesoar)

26904 12542

Cadeira escolar adulto, com assento e encosto reto, em fórmica, na  cor branca.
Cadeira escolar (Assesoar)

26905 12542

Cadeira escolar adulto, com assento e encosto reto, em fórmica, na  cor branca.

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira escolar (Assesoar)
26906 12542

Cadeira escolar adulto, com assento e encosto reto, em fórmica, na  cor branca.
Cadeira escolar (Assesoar)

26907 12542

Cadeira escolar adulto, com assento e encosto reto, em fórmica, na  cor branca.
Cadeira escolar (Assesoar)

26908 12542

Cadeira escolar adulto, com assento e encosto reto, em fórmica, na  cor branca.
Cadeira escolar (Assesoar)

26909 12542

Cadeira escolar adulto, com assento e encosto reto, em fórmica, na  cor branca.
Cadeira escolar (Assesoar)

26910 12542

Cadeira escolar adulto, com assento e encosto reto, em fórmica, na  cor branca.
Cadeira escolar (Assesoar)

26911 12542

Cadeira escolar adulto, com assento e encosto reto, em fórmica, na  cor branca.
Cadeira escolar (Assesoar)

26912 12542

Cadeira escolar adulto, com assento e encosto reto, em fórmica, na  cor branca.



Cadeira escolar (Assesoar)
26913 12542

Cadeira escolar adulto, com assento e encosto reto, em fórmica, na  cor branca.
Cadeira escolar (Assesoar)

26914 12542

Cadeira escolar adulto, com assento e encosto reto, em fórmica, na  cor branca.
Cadeira escolar (Assesoar)

26915 12542

Cadeira escolar adulto, com assento e encosto reto, em fórmica, na  cor branca.
Cadeira escolar (Assesoar)

26916 12542

Cadeira escolar adulto, com assento e encosto reto, em fórmica, na  cor branca.
Cadeira escolar (Assesoar)

26917 12542

Cadeira escolar adulto, com assento e encosto reto, em fórmica, na  cor branca.
Cadeira escolar (Assesoar)

26918 12542

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira escolar adulto, com assento e encosto reto, em fórmica, na  cor branca.
Cadeira escolar (Assesoar)

26919 12542

Cadeira escolar adulto, com assento e encosto reto, em fórmica, na  cor branca.
Cadeira escolar (Assesoar)

26920 12542

Cadeira escolar adulto, com assento e encosto reto, em fórmica, na  cor branca.
Cadeira escolar (Assesoar)

26921 12542

Cadeira escolar adulto, com assento e encosto reto, em fórmica, na  cor branca.
Cadeira escolar (Assesoar)



26922 12542

Cadeira escolar adulto, com assento e encosto reto, em fórmica, na  cor branca.
Cadeira escolar (Assesoar)

26923 12542

Cadeira escolar adulto, com assento e encosto reto, em fórmica, na  cor branca.
Cadeira escolar (Assesoar)

26924 12542

Cadeira escolar adulto, com assento e encosto reto, em fórmica, na  cor branca.
Cadeira escolar (Assesoar)

26925 12542

Cadeira escolar adulto, com assento e encosto reto, em fórmica, na  cor branca.
Cadeira escolar (Assesoar)

26926 12542

Cadeira escolar adulto, com assento e encosto reto, em fórmica, na  cor branca.
Cadeira escolar (Assesoar)

26927 12542

Cadeira escolar adulto, com assento e encosto reto, em fórmica, na  cor branca.
Cadeira escolar (Assesoar)

26928 12542

Cadeira escolar adulto, com assento e encosto reto, em fórmica, na  cor branca.
Cadeira escolar (Assesoar)

26929 12542

Cadeira escolar adulto, com assento e encosto reto, em fórmica, na  cor branca.
Cadeira escolar (Assesoar)

26930 12542

Cadeira escolar adulto, com assento e encosto reto, em fórmica, na  cor branca.

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira escolar (Assesoar)
26931 12542



Cadeira escolar adulto, com assento e encosto reto, em fórmica, na  cor branca.
Cadeira escolar (Assesoar)

26932 12542

Cadeira escolar adulto, com assento e encosto reto, em fórmica, na  cor branca.
Cadeira escolar (Assesoar)

26933 12542

Cadeira escolar adulto, com assento e encosto reto, em fórmica, na  cor branca.
Cadeira escolar (Assesoar)

26934 12542

Cadeira escolar adulto, com assento e encosto reto, em fórmica, na  cor branca.
Cadeira escolar (Assesoar)

26935 12542

Cadeira escolar adulto, com assento e encosto reto, em fórmica, na  cor branca.
Cadeira escolar (Assesoar)

26936 12542

Cadeira escolar adulto, com assento e encosto reto, em fórmica, na  cor branca.
Cadeira escolar (Assesoar)

26937 12542

Cadeira escolar adulto, com assento e encosto reto, em fórmica, na  cor branca.
Cadeira escolar (Assesoar)

26938 12542

Cadeira escolar adulto, com assento e encosto reto, em fórmica, na  cor branca.
Cadeira escolar (Assesoar)

26939 12542

Cadeira escolar adulto, com assento e encosto reto, em fórmica, na  cor branca.
Cadeira escolar (Assesoar)

26940 12542

Cadeira escolar adulto, com assento e encosto reto, em fórmica, na  cor branca.
Cadeira escolar (Assesoar)

26941 12542

Cadeira escolar adulto, com assento e encosto reto, em fórmica, na  cor branca.
Cadeira escolar (Assesoar)

26942 12542

Cadeira escolar adulto, com assento e encosto reto, em fórmica, na  cor branca.
Cadeira escolar (Assesoar)

26943 12542



Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira escolar adulto, com assento e encosto reto, em fórmica, na  cor branca.
Cadeira escolar (Assesoar)

26944 12542

Cadeira escolar adulto, com assento e encosto reto, em fórmica, na  cor branca.
Cadeira escolar (Assesoar)

26945 12542

Cadeira escolar adulto, com assento e encosto reto, em fórmica, na  cor branca.
Cadeira escolar (Assesoar)

26946 12542

Cadeira escolar adulto, com assento e encosto reto, em fórmica, na  cor branca.
Cadeira escolar (Assesoar)

26947 12542

Cadeira escolar adulto, com assento e encosto reto, em fórmica, na  cor branca.
Cadeira escolar (Assesoar)

26948 12542

Cadeira escolar adulto, com assento e encosto reto, em fórmica, na  cor branca.
Gabinete para microcomputador

26949 15250

Gabinete para microcomputador ATX 400 watts, na cor preta, características: Processador com mínimo 2 núcleo freqüência real de 2.6 GHz cada núcleo, 

memória cachê 2 MB. Memória RAM 02 GB DDR2 800 MHz, disco rígido 250 GB SATA II, placa mãe compatível com 4

placa de rede 10/100 MBPS, placa de rede Wireless 108 Mbps PCI; drive de disquetes 1,44 MB; drive de gravador de DVD dual Layer; mouse óptico com 

scroll e resolução mínima 800 dpi; pad mouse de silicone; teclado multimídia layout ABNT-2; Licença Sistema O

Professional Sp3 Português.
Monitor de vídeo

26950 15250

Monitor de vídeo LCD, 19", marca AOC, modelo: TFT19W80PS, n/s: 70997BAO12340.
Gabinete para microcomputador

26951 15250



Gabinete para microcomputador ATX 400 watts, na cor preta, características: Processador com mínimo 2 núcleo freqüência real de 2.6 GHz cada núcleo, 

memória cachê 2 MB. Memória RAM 02 GB DDR2 800 MHz, disco rígido 250 GB SATA II, placa mãe compatível com 4

placa de rede 10/100 MBPS, placa de rede Wireless 108 Mbps PCI; drive de disquetes 1,44 MB; drive de gravador de DVD dual Layer; mouse óptico com 

scroll e resolução mínima 800 dpi; pad mouse de silicone; teclado multimídia layout ABNT-2; Licença Sistema O

Professional Sp3 Português.
Monitor de vídeo

26952 15250

Monitor de vídeo LCD, 19", marca AOC, modelo: TFT19W80PS, n/s: T9RHM5NQUVVA1NNJ.
Gabinete para microcomputador

26953 15250

Gabinete para microcomputador ATX 400 watts, na cor preta, características: Processador com mínimo 2 núcleo freqüência real de 2.6 GHz cada núcleo, 

memória cachê 2 MB. Memória RAM 02 GB DDR2 800 MHz, disco rígido 250 GB SATA II, placa mãe compatível com 4

placa de rede 10/100 MBPS, placa de rede Wireless 108 Mbps PCI; drive de disquetes 1,44 MB; drive de gravador de DVD dual Layer; mouse óptico com 

scroll e resolução mínima 800 dpi; pad mouse de silicone; teclado multimídia layout ABNT-2; Licença Sistema O

Professional Sp3 Português.
Monitor de vídeo

26954 15250

Monitor de vídeo LCD, 19", marca: AOC, modelo: TFT19W80PS, n/s:70997BA012173.

Nome
Incorporação Plaqueta

Gabinete para microcomputador
26955 15250

Gabinete para microcomputador ATX 400 watts, na cor preta, características: Processador com mínimo 2 núcleo freqüência real de 2.6 GHz cada núcleo, 

memória cachê 2 MB. Memória RAM 02 GB DDR2 800 MHz, disco rígido 250 GB SATA II, placa mãe compatível com 4



placa de rede 10/100 MBPS, placa de rede Wireless 108 Mbps PCI; drive de disquetes 1,44 MB; drive de gravador de DVD dual Layer; mouse óptico com 

scroll e resolução mínima 800 dpi; pad mouse de silicone; teclado multimídia layout ABNT-2; Licença Sistema O

Professional Sp3 Português.
Monitor de vídeo

26956 15250

Monitor de vídeo LCD, 19", marca: AOC, modelo: TFT19W8PS, n/s: 70997BA012344.
Gabinete para microcomputador

26957 15250

Gabinete para microcomputador ATX 400 watts, na cor preta, características: Processador com mínimo 2 núcleo freqüência real de 2.6 GHz cada núcleo, 

memória cachê 2 MB. Memória RAM 02 GB DDR2 800 MHz, disco rígido 250 GB SATA II, placa mãe compatível com 4

placa de rede 10/100 MBPS, placa de rede Wireless 108 Mbps PCI; drive de disquetes 1,44 MB; drive de gravador de DVD dual Layer; mouse óptico com 

scroll e resolução mínima 800 dpi; pad mouse de silicone; teclado multimídia layout ABNT-2; Licença Sistema O

Professional Sp3 Português.
Monitor de vídeo

26958 15250

Monitor de vídeo LCD, 19", marca: AOC, modelo: TFT19W80PS, n/s:70997BA015329.
Impressora multifuncional

26959 14118

Multifuncional a laser com impressora, fotocopiadora, Scanner e fax, HP.
Nobreak

26960 14118

Nobreak: Sistema de controle micro-processado, potência de 1000Va ou   mais, suporte tensão de entrada de 110 / 127, suporte tensão saída de 110 / 

127 V, baterias internas,  circuito desmagnetizador, inversor sincronizado com a rede (sistema PLL). BMI

Nobreak
26961 14118

Nobreak: Sistema de controle micro-processado, potência de 1000Va ou   mais, suporte tensão de entrada de 110 / 127, suporte tensão saída de 110 / 

127 V, baterias internas,  circuito desmagnetizador, inversor sincronizado com a rede (sistema PLL). BMI

Nobreak
26962 14118

Nobreak: Sistema de controle micro-processado, potência de 1000Va ou   mais, suporte tensão de entrada de 110 / 127, suporte tensão saída de 110 / 

127 V, baterias internas,  circuito desmagnetizador, inversor sincronizado com a rede (sistema PLL). BMI

Nobreak
26963 14118



Nobreak: Sistema de controle micro-processado, potência de 1000Va ou   mais, suporte tensão de entrada de 110 / 127, suporte tensão saída de 110 / 

127 V, baterias internas,  circuito desmagnetizador, inversor sincronizado com a rede (sistema PLL). BMI

Nobreak
26964 14118

Nobreak: Sistema de controle micro-processado, potência de 1000Va ou   mais, suporte tensão de entrada de 110 / 127, suporte tensão saída de 110 / 

127 V, baterias internas,  circuito desmagnetizador, inversor sincronizado com a rede (sistema PLL). BMI

Balcão
26965 14294

Balcão Dimare, em mdp, branco, puxadores abs, corrediças telescópicas, tampo mdp, 5 portas, 8 gavetas, de canto, medidas: 2,75 + 1,45 m, suspenso.

Televisor
26966 14730

Televisor LCD, 26", Samsung, preto, com HDTV, modelo: LN26B350F1XZD, n/s:A1573XES801898W

Nome
Incorporação Plaqueta

Ar condicionado - odonto
26968 14573

Ar condicionado Electrolux 9000 btus, de teto, tipo split, modelo: PI09F.
Ar condicionado - odonto

26969 14573

Ar condicionado Electrolux  9000 btus, de teto, tipo split, modelo: PI09F, n/s: 92800923.
Leitor

26972 167

01 leitor de código de barras MK9540, modelo: MS9540, n/s: 8606269276.
Cilindro de Oxigênio

26973 14735

Cilindro de Oxigênio Marca: Gifel, 20.4 Litros, 32.4 KG, PH 250 N, nº12791.
Televisor (SALA DE ESTUDOS) Telessala curso superior gestão pública



26974 15040

Televisor LCD, 42", LG T. Machine, gravação em alta definição, conversor digital, modelo:42pq30td, n/s: 907azer1s348, cor: Preta.

Armário - Sala do diretor
26975 15662

Armário em mdf branco, com 4 portas, 3 prateleiras cada porta, 16 gavetas, medidas: 1,80x0,60x2,70 m.
Armário - Secretária de saúde

26976 15662

Armário em mdf branco, com 4 portas, 3 prateleiras cada porta, 16 gavetas, medidas: 1,80x0,60x2,70 m.
Armário - enfermagem

26977 15662

Armário em mdf, branco, com 7 portas, 3 prateleiras cada porta, medidas: 3,10x0,60x1,40 m.
Armário - odonto

26978 14988

Armário em mdf, na cor branco, com 4 portas, 3 prateleiras cada porta, 16 gavetas, medidas: 1,80x0,60x2,70 m.
Armário - odonto

26979 14988

Armário em mdf, branco, com 5 portas, 3 prateleira cada porta, 12 gavatas, medidas: 1,80x0,60x2,70 m.
Aparelho de fax

26981 15657

Aparelho de fax Intelbras, modelo: Fax Linea Anatel, n/s: OS0908103544
Biombo - odonto

26982 9685

Biombo com chumbo reto Odontologic, medidas: 1,80x0,80 m.

Nome
Incorporação Plaqueta

Avental - Odonto
26983 9685

Avental de borracha plumbífera adulto - panaramico - 0,25 mm - 85x60cm, marca: Odontologic.
Aparelho de fax



26984 15657

Aparelho de fax Intelbras, preto,modelo: Fax Linea Anatel, n/s: 050908103509.
Armário (Farmácia 8ª Regional - Programa DST/AIDS)

26985 14878

Armário em mdp branco, com bordas em borracha preta, 2 portas com chave, medidas: 0,90x0,43x1,55 m.
Arquivo de aço (Farmácia 8ª Regional - Programa DST/AIDS)

26986 14878

Arquivo de aço W3, cinza, com 4 gavetas com chave, medidas: 0,47x0,60x1,30 m.
Mesa (CRAS Centro)

26987 14505

Mesa em mdp, cinza, perfil em pvc, 3 gavetas, medidas: 1,20x0,60 m.
Mesa (CRAS Centro)

26988 14505

Mesa em mdp, cinza, perfil em pcv cinza, 1,00x0,60 m.
Conexão (CRAS Centro)

26989 14604

Conexão em mdp cinza, perfil em pvc, 0,60x0,60 m.
Armário alto (CRAS Centro)

26990 14505

Armário alto fechado 2 portas, em mdp, na cor cinza, medidas: 0,90x1,57x0,43 m.
Cadeira giratória (CRAS Centro)

26991 14605

Cadeira giratória com apoio para os braços, regulável, revestida em tecido preto.
Estante de aço  (Depósito APMI)

26997 14505

Estante de aço cinza, com 5 prateleiras, medidas: 0,94x0,42x1,98 m.
Armário de aço - PRO JOVEM

26998 14505

Armário de aço cinza, 2 portas com chave, 4 prateleiras, medidas: 0,40x0,90x1,99 m.
Armário para tv

26999 805

Armário para tv em mdf, branco, 2 portas com chave, 1 prateleira externa, 0,90 x 1,90 x 0,62, 1 prateleira interna para vídeo k7 e dvd).

Freezer
27000 16185



Nome
Incorporação Plaqueta

Freezer horizontal 2 portas, Electrolux H500, 500 litros. nº série: 94800331
Armário (IPPUB)

27001 15567

Armário em mdf branco, com 8 portas, 32 gavetas, puxadores de metal cromado, medidas: 0,46x2,70x3,60 m.
Armário (Urbanismo)

27002 15567

Armário em mdf branco, com 8 portas, 32 gavetas, puxadores de metal cromado, medidas: 0,46x2,70x3,60 m.
Armário (Urbanismo)

27003 15567

Armário em mdf branco, com 8 portas, 32 gavetas, puxadores de metal cromado, medidas: 0,46x2,70x3,60 m.
Rompedor (martelo) Equipe do asfalto

27004 14588

Rompedor Makita, HM1810, AVY, nº 33095E.
Cortador de grama

27005 15566

Cortador de grama Gorthen Rolrista, GSR65005, modelo: TF000CE, n/s: 12j902-0135-01-090811856.
Gerador de energia

27006 14588

Gerador Toyama, tipo SE100E, 4 tempos a gasolina , n/s: 1218099634.
Cortador de grama

27007 15566

Cortador de grama Gorthen Rolrista, GSR65005, modelo: TF000CE, n/s: 0908185783795.
Roçadeira - Parque de exposição

27008 15007

Roçadeira Garthen, modelo: CG420, verde / amarelo.
Câmera digital

27013 15536

Câmera fotográfica digital Kodak, modelo: Modak EASYSHARE M320, n/s: KCGKV92913135, 9.2 MP.
Quadro escolar

27014 16485

Quadro escolar na cor verde em fórmica, com suporte para giz e apagador, com moldura em madeira.
Quadro escolar



27015 16485

Quadro escolar na cor verde em fórmica, com suporte para giz e apagador, com moldura em madeira.
Quadro escolar

27016 16485

Quadro escolar na cor verde em fórmica, com suporte para giz e apagador, com moldura em madeira.

Nome
Incorporação Plaqueta

Quadro escolar
27017 16485

Quadro escolar na cor verde em fórmica, com suporte para giz e apagador, com moldura em madeira.
Mesa para professor

27018 16485

Mesa para professor sendo o tampo em madeira compensada revestido em formica lisa brilhante, com acabamento em pvc preto, medidas: 

1,00x0,60x0,75 m.
Mesa para professor

27019 16485

Mesa para professor sendo o tampo em madeira compensada revestido em formica lisa brilhante, com acabamento em pvc preto, medidas: 

1,00x0,60x0,75 m.
Mesa para professor

27020 16485

Mesa para professor sendo o tampo em madeira compensada revestido em formica lisa brilhante, com acabamento em pvc preto, medidas: 

1,00x0,60x0,75 m.
Mesa para professor

27021 16485

Mesa para professor sendo o tampo em madeira compensada revestido em formica lisa brilhante, com acabamento em pvc preto, medidas: 

1,00x0,60x0,75 m.
Mesa para professor

27022 16485

Mesa para professor sendo o tampo em madeira compensada revestido em formica lisa brilhante, com acabamento em pvc preto, medidas: 

1,00x0,60x0,75 m.



Mesa para professor
27023 16485

Mesa para professor sendo o tampo em madeira compensada revestido em formica lisa brilhante, com acabamento em pvc preto, medidas: 

1,00x0,60x0,75 m.
Mesa para professor

27024 16485

Mesa para professor sendo o tampo em madeira compensada revestido em formica lisa brilhante, com acabamento em pvc preto, medidas: 

1,00x0,60x0,75 m.
Mesa para professor

27025 16485

Mesa para professor sendo o tampo em madeira compensada revestido em formica lisa brilhante, com acabamento em pvc preto, medidas: 

1,00x0,60x0,75 m.
Mesa para professor

27026 16485

Mesa para professor sendo o tampo em madeira compensada revestido em formica lisa brilhante, com acabamento em pvc preto, medidas: 

1,00x0,60x0,75 m.
Mesa para professor

27027 16485

Mesa para professor sendo o tampo em madeira compensada revestido em formica lisa brilhante, com acabamento em pvc preto, medidas: 

1,00x0,60x0,75 m.
Mesa para professor

27028 16485

Mesa para professor sendo o tampo em madeira compensada revestido em formica lisa brilhante, com acabamento em pvc preto, medidas: 

1,00x0,60x0,75 m.
Mesa para professor

27029 16485

Nome
Incorporação Plaqueta

Mesa para professor sendo o tampo em madeira compensada revestido em formica lisa brilhante, com acabamento em pvc preto, medidas: 

1,00x0,60x0,75 m.



Mesa para professor
27030 16485

Mesa para professor sendo o tampo em madeira compensada revestido em formica lisa brilhante, com acabamento em pvc preto, medidas: 

1,00x0,60x0,75 m.
Mesa para professor

27031 16485

Mesa para professor sendo o tampo em madeira compensada revestido em formica lisa brilhante, com acabamento em pvc preto, medidas: 

1,00x0,60x0,75 m.
Mesa para professor

27032 16485

Mesa para professor sendo o tampo em madeira compensada revestido em formica lisa brilhante, com acabamento em pvc preto, medidas: 

1,00x0,60x0,75 m.
Mesa para professor

27033 16485

Mesa para professor sendo o tampo em madeira compensada revestido em formica lisa brilhante, com acabamento em pvc preto, medidas: 

1,00x0,60x0,75 m.
Mesa para professor

27034 16485

Mesa para professor sendo o tampo em madeira compensada revestido em formica lisa brilhante, com acabamento em pvc preto, medidas: 

1,00x0,60x0,75 m.
Mesa para professor

27035 16485

Mesa para professor sendo o tampo em madeira compensada revestido em formica lisa brilhante, com acabamento em pvc preto, medidas: 

1,00x0,60x0,75 m.
Mesa para professor

27036 16485

Mesa para professor sendo o tampo em madeira compensada revestido em formica lisa brilhante, com acabamento em pvc preto, medidas: 

1,00x0,60x0,75 m.
Mesa para professor

27037 16485

Mesa para professor sendo o tampo em madeira compensada revestido em formica lisa brilhante, com acabamento em pvc preto, medidas: 

1,00x0,60x0,75 m.
Mesa para professor

27038 16485

Mesa para professor sendo o tampo em madeira compensada revestido em formica lisa brilhante, com acabamento em pvc preto, medidas: 

1,00x0,60x0,75 m.
Mesa para professor

27039 16485



Mesa para professor sendo o tampo em madeira compensada revestido em formica lisa brilhante, com acabamento em pvc preto, medidas: 

1,00x0,60x0,75 m.
Cadeira cjto

27040 16485

Cadeira confeccionada em tubo 7/8, pintura em epóxi, assento e encosto em madeira compensada de 10 mm.
Cadeira cjto

27041 16485

Cadeira confeccionada em tubo 7/8, pintura em epóxi, assento e encosto em madeira compensada de 10 mm.

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira cjto
27042 16485

Cadeira confeccionada em tubo 7/8, pintura em epóxi, assento e encosto em madeira compensada de 10 mm.
Cadeira cjto

27043 16485

Cadeira confeccionada em tubo 7/8, pintura em epóxi, assento e encosto em madeira compensada de 10 mm.
Cadeira cjto

27044 16485

Cadeira confeccionada em tubo 7/8, pintura em epóxi, assento e encosto em madeira compensada de 10 mm.
Cadeira cjto

27045 16485

Cadeira confeccionada em tubo 7/8, pintura em epóxi, assento e encosto em madeira compensada de 10 mm.
Cadeira cjto

27046 16485

Cadeira confeccionada em tubo 7/8, pintura em epóxi, assento e encosto em madeira compensada de 10 mm.
Cadeira cjto

27047 16485

Cadeira confeccionada em tubo 7/8, pintura em epóxi, assento e encosto em madeira compensada de 10 mm.
Cadeira cjto

27048 16485



Cadeira confeccionada em tubo 7/8, pintura em epóxi, assento e encosto em madeira compensada de 10 mm.
Cadeira cjto

27049 16485

Cadeira confeccionada em tubo 7/8, pintura em epóxi, assento e encosto em madeira compensada de 10 mm.
Cadeira cjto

27050 16485

Cadeira confeccionada em tubo 7/8, pintura em epóxi, assento e encosto em madeira compensada de 10 mm.
Cadeira cjto

27051 16485

Cadeira confeccionada em tubo 7/8, pintura em epóxi, assento e encosto em madeira compensada de 10 mm.
Cadeira cjto

27052 16485

Cadeira confeccionada em tubo 7/8, pintura em epóxi, assento e encosto em madeira compensada de 10 mm.
Cadeira cjto

27053 16485

Cadeira confeccionada em tubo 7/8, pintura em epóxi, assento e encosto em madeira compensada de 10 mm.
Cadeira cjto

27054 16485

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira confeccionada em tubo 7/8, pintura em epóxi, assento e encosto em madeira compensada de 10 mm.
Cadeira cjto

27055 16485

Cadeira confeccionada em tubo 7/8, pintura em epóxi, assento e encosto em madeira compensada de 10 mm.
Cadeira cjto

27056 16485

Cadeira confeccionada em tubo 7/8, pintura em epóxi, assento e encosto em madeira compensada de 10 mm.
Cadeira cjto

27057 16485

Cadeira confeccionada em tubo 7/8, pintura em epóxi, assento e encosto em madeira compensada de 10 mm.



Cadeira cjto
27058 16485

Cadeira confeccionada em tubo 7/8, pintura em epóxi, assento e encosto em madeira compensada de 10 mm.
Cadeira cjto

27059 16485

Cadeira confeccionada em tubo 7/8, pintura em epóxi, assento e encosto em madeira compensada de 10 mm.
Cadeira cjto

27060 16485

Cadeira confeccionada em tubo 7/8, pintura em epóxi, assento e encosto em madeira compensada de 10 mm.
Cadeira cjto

27061 16485

Cadeira confeccionada em tubo 7/8, pintura em epóxi, assento e encosto em madeira compensada de 10 mm.
Cadeira fixa

27062 16485

Cadeira fixa com 4 pés, com asento e encosto estofado com espuma expandida, revestida de tecido de polipropileno azul marinho, estrutura metálica 

tubo 7/8 na cor preta.
Cadeira fixa

27063 16485

Cadeira fixa com 4 pés, com asento e encosto estofado com espuma expandida, revestida de tecido de polipropileno azul marinho, estrutura metálica 

tubo 7/8 na cor preta.
Cadeira fixa

27064 16485

Cadeira fixa com 4 pés, com asento e encosto estofado com espuma expandida, revestida de tecido de polipropileno azul marinho, estrutura metálica 

tubo 7/8 na cor preta.
Cadeira fixa

27065 16485

Cadeira fixa com 4 pés, com asento e encosto estofado com espuma expandida, revestida de tecido de polipropileno azul marinho, estrutura metálica 

tubo 7/8 na cor preta.
Cadeira fixa

27066 16485

Cadeira fixa com 4 pés, com asento e encosto estofado com espuma expandida, revestida de tecido de polipropileno azul marinho, estrutura metálica 

tubo 7/8 na cor preta.



Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira fixa
27067 16485

Cadeira fixa com 4 pés, com asento e encosto estofado com espuma expandida, revestida de tecido de polipropileno azul marinho, estrutura metálica 

tubo 7/8 na cor preta.
Cadeira fixa

27068 16485

Cadeira fixa com 4 pés, com asento e encosto estofado com espuma expandida, revestida de tecido de polipropileno azul marinho, estrutura metálica 

tubo 7/8 na cor preta.
Cadeira fixa

27069 16485

Cadeira fixa com 4 pés, com asento e encosto estofado com espuma expandida, revestida de tecido de polipropileno azul marinho, estrutura metálica 

tubo 7/8 na cor preta.
Cadeira fixa

27070 16485

Cadeira fixa com 4 pés, com asento e encosto estofado com espuma expandida, revestida de tecido de polipropileno azul marinho, estrutura metálica 

tubo 7/8 na cor preta.
Cadeira fixa

27071 16485

Cadeira fixa com 4 pés, com asento e encosto estofado com espuma expandida, revestida de tecido de polipropileno azul marinho, estrutura metálica 

tubo 7/8 na cor preta.
Cadeira fixa

27072 16485

Cadeira fixa com 4 pés, com asento e encosto estofado com espuma expandida, revestida de tecido de polipropileno azul marinho, estrutura metálica 

tubo 7/8 na cor preta.
Cadeira fixa

27073 16485

Cadeira fixa com 4 pés, com asento e encosto estofado com espuma expandida, revestida de tecido de polipropileno azul marinho, estrutura metálica 

tubo 7/8 na cor preta.
Cadeira fixa

27074 16485

Cadeira fixa com 4 pés, com asento e encosto estofado com espuma expandida, revestida de tecido de polipropileno azul marinho, estrutura metálica 

tubo 7/8 na cor preta.
Cadeira fixa

27075 16485



Cadeira fixa com 4 pés, com asento e encosto estofado com espuma expandida, revestida de tecido de polipropileno azul marinho, estrutura metálica 

tubo 7/8 na cor preta.
Cadeira fixa

27076 16485

Cadeira fixa com 4 pés, com asento e encosto estofado com espuma expandida, revestida de tecido de polipropileno azul marinho, estrutura metálica 

tubo 7/8 na cor preta.
Cadeira fixa

27077 16485

Cadeira fixa com 4 pés, com asento e encosto estofado com espuma expandida, revestida de tecido de polipropileno azul marinho, estrutura metálica 

tubo 7/8 na cor preta.
Cadeira fixa

27078 16485

Cadeira fixa com 4 pés, com asento e encosto estofado com espuma expandida, revestida de tecido de polipropileno azul marinho, estrutura metálica 

tubo 7/8 na cor preta.
Cadeira fixa

27079 16485

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira fixa com 4 pés, com asento e encosto estofado com espuma expandida, revestida de tecido de polipropileno azul marinho, estrutura metálica 

tubo 7/8 na cor preta.
Cadeira fixa

27080 16485

Cadeira fixa com 4 pés, com asento e encosto estofado com espuma expandida, revestida de tecido de polipropileno azul marinho, estrutura metálica 

tubo 7/8 na cor preta.
Cadeira fixa

27081 16485

Cadeira fixa com 4 pés, com asento e encosto estofado com espuma expandida, revestida de tecido de polipropileno azul marinho, estrutura metálica 

tubo 7/8 na cor preta.
Cadeira fixa

27082 16485



Cadeira fixa com 4 pés, com asento e encosto estofado com espuma expandida, revestida de tecido de polipropileno azul marinho, estrutura metálica 

tubo 7/8 na cor preta.
Cadeira fixa

27083 16485

Cadeira fixa com 4 pés, com asento e encosto estofado com espuma expandida, revestida de tecido de polipropileno azul marinho, estrutura metálica 

tubo 7/8 na cor preta.
Cadeira fixa

27084 16485

Cadeira fixa com 4 pés, com asento e encosto estofado com espuma expandida, revestida de tecido de polipropileno azul marinho, estrutura metálica 

tubo 7/8 na cor preta.
Cadeira fixa

27085 16485

Cadeira fixa com 4 pés, com asento e encosto estofado com espuma expandida, revestida de tecido de polipropileno azul marinho, estrutura metálica 

tubo 7/8 na cor preta.
Cadeira fixa

27086 16485

Cadeira fixa com 4 pés, com asento e encosto estofado com espuma expandida, revestida de tecido de polipropileno azul marinho, estrutura metálica 

tubo 7/8 na cor preta.
Cadeira fixa

27087 16485

Cadeira fixa com 4 pés, com asento e encosto estofado com espuma expandida, revestida de tecido de polipropileno azul marinho, estrutura metálica 

tubo 7/8 na cor preta.
Cadeira fixa

27088 16485

Cadeira fixa com 4 pés, com asento e encosto estofado com espuma expandida, revestida de tecido de polipropileno azul marinho, estrutura metálica 

tubo 7/8 na cor preta.
Cadeira fixa

27089 16485

Cadeira fixa com 4 pés, com asento e encosto estofado com espuma expandida, revestida de tecido de polipropileno azul marinho, estrutura metálica 

tubo 7/8 na cor preta.
Cadeira fixa

27090 16485

Cadeira fixa com 4 pés, com asento e encosto estofado com espuma expandida, revestida de tecido de polipropileno azul marinho, estrutura metálica 

tubo 7/8 na cor preta.
Cadeira fixa

27091 16485

Cadeira fixa com 4 pés, com asento e encosto estofado com espuma expandida, revestida de tecido de polipropileno azul marinho, estrutura metálica 

tubo 7/8 na cor preta.



Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira fixa -
27092 16485

Cadeira fixa revestida em tecido polipropileno na cor cinza
Cadeira fixa (Sala da Psicopedagoga)

27093 16485

Cadeira fixa secretária executiva, assento e encosto espuma 50 mm, com costura, revestida de tecido polipropileno na cor cinza, com 4 pés metálicos 

tubo 7/8, pintura epóxi na cor preta.
Cadeira fixa - sec educação sala de reuniões

27094 16485

Cadeira fixa secretária executiva, assento e encosto espuma 50 mm, com costura, revestida de tecido polipropileno na cor cinza, com 4 pés metálicos 

tubo 7/8, pintura epóxi na cor preta.
Cadeira fixa

27095 16485

Cadeira fixa revestida em tecido polipropileno na cor cinza
Cadeira fixa

27096 16485

Cadeira fixa revestida de tecido polipropileno na cor cinza
Cadeira fixa

27097 16485

Cadeira fixa revestida de tecido polipropileno na cor cinza
Cadeira fixa

27098 16485

Cadeira fixa revestida de tecido polipropileno na cor cinza
Cadeira fixa

27099 16485

Cadeira fixa revestida de tecido polipropileno na cor cinza
Cadeira fixa - sec educação sala de reuniões

27100 16485



Cadeira fixa secretária executiva, assento e encosto espuma 50 mm, com costura, revestida de tecido polipropileno na cor cinza, com 4 pés metálicos 

tubo 7/8, pintura epóxi na cor preta.
Cadeira fixa

27101 16485

Cadeira fixa revestida de tecido polipropileno na cor cinza
Cadeira fixa

27102 16485

Cadeira fixa revestida de tecido polipropileno na cor cinza
Cadeira fixa - sec educação sala de reuniões

27103 16485

Cadeira fixa secretária executiva, assento e encosto espuma 50 mm, com costura, revestida de tecido polipropileno na cor cinza, com 4 pés metálicos 

tubo 7/8, pintura epóxi na cor preta.
Cadeira fixa  (Transporte)

27104 16485

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira fixa secretária executiva, assento e encosto espuma 50 mm, com costura, revestida de tecido polipropileno na cor cinza, com 4 pés metálicos 

tubo 7/8, pintura epóxi na cor preta.
Cadeira fixa

27105 16485

Cadeira fixa revestida de tecido polipropileno na cor cinza
Cadeira fixa

27106 16485

Cadeira fixa revestida de tecido polipropileno na cor cinza
Cadeira fixa

27107 16485

Cadeira fixa revestida de tecido polipropileno na cor cinza
Cadeira fixa

27108 16485

Cadeira fixa revestida de tecido polipropileno na cor cinza



Cadeira fixa
27109 16485

Cadeira fixa revestida de tecido polipropileno na cor cinza
Cadeira fixa

27110 16485

Cadeira fixa revestida de tecido polipropileno na cor cinza
Cadeira fixa

27111 16485

Cadeira fixa revestida de tecido polipropileno na cor cinza
Biombo triplo - almoxirifado

27112 14729

Biombo triplo em tecido branco, estrutura em tubo redondo, com rodizio.
Biombo triplo - almoxirifado

27113 14729

Biombo triplo em tecido branco, estrutura em tubo redondo, com rodizio.
Biombo triplo - almoxirifado

27114 14729

Biombo triplo em tecido branco, estrutura em tubo redondo, com rodizio.
Biombo triplo - almoxirifado

27115 14729

Biombo triplo em tecido branco, estrutura em tubo redondo, com rodizio.
Biombo triplo - almoxirifado

27116 14729

Biombo triplo em tecido branco, estrutura em tubo redondo, com rodizio.

Nome
Incorporação Plaqueta

Biombo sanfonado
27117 14735

Biombo sanfonado com lâminas em pvc, divisorias movel sanfonadas, medidas: 2,50x1,85 m.
Biombo sanfonado



27118 14735

Biombo sanfonado com lâminas em pvc, divisorias movel sanfonadas, medidas: 2,50x1,85 m.
Biombo sanfonado

27119 14735

Biombo sanfonado com lâminas em pvc, divisorias movel sanfonadas, medidas: 2,50x1,85 m.
Biombo sanfonado

27120 14735

Biombo sanfonado com lâminas em pvc, divisorias movel sanfonadas, medidas: 2,50x1,85 m.
Biombo sanfonado

27121 14735

Biombo sanfonado com lâminas em pvc, divisorias movel sanfonadas, medidas: 2,50x1,85 m.
Mesa de exame clínico - infantil

27122 14729

Mesa de exame clínico - infantil Divã, estrutura tubular em aço, estofada, medidas: 1,15x0,80x0,50 m.
Detector fetal

27123 13830

Detector fetal Microem, MD 700, n/s: 08559
Mural - odonto

27124 15662

Mural com 3 placas em acrílico, medidas: 1,15x2,00 m.
Mural

27125 9267

Mural com 3 placas em acrílico, medidas: 1,13x2,00 m.
Armário aéreo

27126 15635

Armário aéreo para cozinha em mdf, 5 portas, 2 gavetas, 0,92 x 0,60 x 2,00 m (LAP), branco.
Mural

27127 15662

Mural com 3 placas em acrílico, medidas: 1,13x2,00 m.
Auto-clave

27130 16006

Auto-clave Stermax, na cor branca, 30 litros, modelo: Autoclavestermax, n/s: 13913
Escovódromo portátil

27131 18582



Nome
Incorporação Plaqueta

Escovódromo portátil com 06 pias, 03 reservatórios, 06 placas e 06 apoios metálicos.
Mural

27133 15662

Mural com 3 placas em acrilico, medidas: 1,14x2,00 m.
Foco ginecológico

27134 14729

Foco ginecológico MEDPEJ, modelo: FC-3000, n/s: 23305
Mural

27135 15662

Mural em acrílico com 3 placas, medidas: 1,14x2,00 m.
Mural

27136 15662

Mural em acrílico com 3 placas, medidas: 1,14x2,00 m.
Mural

27138 15662

Mural em acrílico com 2 placas, medidas: 1,30x 1,14 m.
* Dividido em duas partes.
Seladora

27139 6913

Seladora, marca VH
Seladora

27140 6913

Seladora, marca VH
Mesa para Escritório (Ouvidoria Municipal nos Serviços de Saúde)

27141 15683

Mesa em mdf branca, com 3 gavetas com chave, bordas em pvc preta, medidas: 0,60x1,20x0,76 m.
Seladora

27142 9230

Seladora, marca VH
Armário

27143 15619

Armário em mdf branco, com 2 portas de correr com chave, 12 prateleiras, medidas: 0,60x2,09x1,84 m.
Armário



27144 15619

Armário em mdf branco, com duas portas de correr com chave, 12 prateleiras, medidas: 0,60x2,09x2,00 m.
Armário

27145 15619

Armário em mdf branco, com 2 portas de correr com chave, 12 prateleiras, medidas:0,60x2,09x2,00 m.

Nome
Incorporação Plaqueta

Armário
27146 15619

Armário em mdf branco, com 2 portas de correr com chave, 12 prateleiras, medidas: 0,60x2,09x2,02 m.
Balcão baixo

27147 15621

Balcão baixo em mdf branco, com 6 gavetas com puxadores em ferro, medidas: 0,57x0,86x1,22 m.
Armário

27148 15619

Armário em mdf branco, com 2 portas com chave, 12 prateleiras, medidas: 0,60x2,09x2,00 m.
Balcão baixo

27149 15621

Balcão baixo em mdf branco, com 6 gavetas com puxadores em ferro, medidas: 0,58x0,86x1,22 m.
Estante de aço (CRAS Centro)

27150 14505

Estante de aço cinza, com 5 prateleiras, medidas: 0,94x0,42x1,98 m.
Estante de aço (CRAS Centro)

27151 14505

Estante de aço cinza, com 5 prateleiras, medidas: 0,94x0,42x1,98 m.
Monocanal ( Santo Izidoro - Janir de Liz )

27152 14993

Monocanal conjunto de radio Enlace, com fonte e antena.
Monocanal ( Assentamento Missões - Valdecir Volpato)

27154 14993



Monocanal conjunto de radio Enlace, com fonte e antena.
Monocanal (Banco da Terra Rio 14 - Valdecir Malage)

27156 14993

Monocanal conjunto de radio Enlace, com fonte e antena.
Monocanal ( Cabeceira da Barra Bonita - Roberto Justi )

27157 14993

Monocanal conjunto de radio Enlace, com fonte e antena.
Cadeira fixa

27158 15914

Cadeira fixa, estrutura tubo, assento e encosto espuma injetada 35 mm, revestida de tecido polipropileno preto.
Cadeira fixa

27159 15914

Cadeira fixa, estrutura tubo, assento e encosto espuma injetada 35 mm, revestida de tecido polipropileno preto.
Cadeira fixa

27160 15914

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira fixa, estrutura tubo, assento e encosto espuma injetada 35 mm, revestida de tecido polipropileno preto.
Cadeira fixa

27161 15914

Cadeira fixa, estrutura tubo, assento e encosto espuma injetada 35 mm, revestida de tecido polipropileno preto.
Cadeira fixa

27162 15914

Cadeira fixa, estrutura tubo, assento e encosto espuma injetada 35 mm, revestida de tecido polipropileno preto.
Cadeira fixa

27163 15914

Cadeira fixa, estrutura tubo, assento e encosto espuma injetada 35 mm, revestida de tecido polipropileno preto.
Cadeira giratória (Conselho Tutelar)

27164 15914



Cadeira giratória secretaria executiva, sistema back sistem, assento e encosto espuma injetada 50 mm, revestida de tecido polipropileno azul.

Cadeira giratória (Conselho Tutelar)
27165 15914

Cadeira giratória secretaria executiva, sistema back sistem, assento e encosto espuma injetada 50 mm, revestida de tecido polipropileno azul.

Cadeira giratória (Conselho Tutelar)
27166 15914

Cadeira giratória secretaria executiva, sistema back sistem, assento e encosto espuma injetada 50 mm, revestida de tecido polipropileno azul.

Arquivo de aço
27167 15914

Arquivo de aço, 4 gavetas com chave, marca: W3. Medidas: 0,60 x 0,47x 1,34 m
Arquivo de aço

27168 15914

Arquivo de aço, 4 gavetas com chave, marca: W3. Medidas: 0,60 x 0,47x 1,34 m
Arquivo de aço

27169 15914

Arquivo de aço, 4 gavetas com chave, marca: W3. Medidas: 0,60 x 0,47x 1,34 m
Arquivo de aço

27170 15914

Arquivo de aço, 4 gavetas com chave, marca: W3. Medidas: 0,60 x 0,47x 1,34 m
Mesa

27171 15914

Mesa em mdp, branca, 3 gavetas, com chave, 1,20 x 0,60 m, é duplo.
Conexão

27172 15914

Conexão arredondada 60 x60, em mdf, branca, bordas pretas.

Nome
Incorporação Plaqueta



Mesa
27173 15914

Mesa em mdp, branca, 3 gavetas, com chave, 1,20 x 0,60 m, é duplo.
Conexão

27174 15914

Conexão arredondada 60 x60, em mdf, branca, bordas pretas.
Mesa

27175 15914

Mesa em mdp, branca, 3 gavetas, com chave, 1,20 x 0,60 m, é duplo.
Conexão

27176 15914

Conexão arredondada 60 x60, em mdf, branca, bordas pretas.
Câmera digital

27177 15954

Câmera digital SONY 10.1 MP, preta.
Multifuncional impressora

27178 16392

Multifuncional HP Laser Jet M1319 MFP, imprime, copia, escaneia, fax e telefone. n/s: BRJS9CL0D8
Ar condicionado

27179 15868

Ar condicionado tipo split, Consul,  7500 btus, filtro anti-bactérias, ar quente e frio.
Cadeira giratória (Urbanismo)

27180 15898

Cadeira giratória, estofada espuma 50 mm, revestida de tecido polipropileno azul, sem apoio para braço, base back sistema a gas, ergonômica com 

regulagem de altura, inclinação de encosto com trava e regulagem de altura separada do encosto.

Cadeira fixa
27181 15898

Cadeira fixa, assento e encosto interligado por lâmina de aço com sanfona plástica, espuma injetada 45 mm, revestido em tecido polipropileno azul.

Cadeira fixa
27182 15898

Cadeira fixa, assento e encosto interligado por lâmina de aço com sanfona plástica, espuma injetada 45 mm, revestido em tecido polipropileno azul.

Mesa para estação de trabalho
27183 16378

Mesa para estação de trabalho de 1,50 x 0,60 x 0,75, 3 gavetas, em mdp, branco.
Mesa para estação de trabalho (Urbanismo)

27184 16378



Mesa para estação de trabalho de 1,50 x 0,60 x 0,75, 3 gavetas, em mdp, branco.
Mesa para estação de trabalho

27185 16378

Nome
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Mesa para estação de trabalho de 1,50 x 0,60 x 0,75, 3 gavetas, em mdp, branco.
Mesa para estação de trabalho

27186 16378

Mesa para estação de trabalho de 1,50 x 0,60 x 0,75, 3 gavetas, em mdp, branco.
Mesa para estação de trabalho (Urbanismo)

27187 16378

Mesa para estação de trabalho de 1,50 x 0,60 x 0,75, 3 gavetas, em mdp, branco.
Estante para biblioteca

27191 16988

Estante para biblioteca, de aço, cinza, 10 prateleiras, sendo 5 de cada lado. 2,00 x 1,00 x 0,58 m
Estante para biblioteca

27192 16988

Estante para biblioteca, de aço, cinza, 10 prateleiras, sendo 5 de cada lado. 2,00 x 1,00 x 0,58 m
Estante para biblioteca

27193 16988

Estante para biblioteca, de aço, cinza, 10 prateleiras, sendo 5 de cada lado. 2,00 x 1,00 x 0,58 m
Estante para biblioteca

27194 16988

Estante para biblioteca, de aço, cinza, 10 prateleiras, sendo 5 de cada lado. 2,00 x 1,00 x 0,58 m
Estante para biblioteca

27195 16988

Estante para biblioteca, de aço, cinza, 10 prateleiras, sendo 5 de cada lado. 2,00 x 1,00 x 0,58 m
Poltrona diretor (Procon)

27196 17071



Poltrona diretor fixa, encosto baixo, com espuma injetada 75mm,   anatômica, revestida em tecido polipropileno costurado cinza, com braço modelo 

corsa, com estrutura em 4 pés de metal tubo 7/8 pintura epóxi a pó cor preto.
Poltrona diretor (Procon)

27197 17071

Poltrona diretor fixa, encosto baixo, com espuma injetada 75mm,   anatômica, revestida em tecido polipropileno costurado cinza, com braço modelo 

corsa, com estrutura em 4 pés de metal tubo 7/8 pintura epóxi a pó cor preto.
Arquivo de aço (Procon)

27198 17071

Arquivo de aço 4 gavetas, cor cinza, marca: W3, medidas: 1,30 x 0,60 x 0,30 m
Arquivo de aço (Procon)

27199 17071

Arquivo de aço 4 gavetas, cor cinza, marca: W3, medidas: 1,30 x 0,60 x 0,30 m
Poltrona giratória (PROCON)

27200 17071

Poltrona presidente giratória encosto alto , com espuma injetada 75mm,  anatômica , revestida em tecido polipropileno costurado cinza, com braço 

modelo corsa, e base a gás com relax , com 5 rodizios em pu.

Nome
Incorporação Plaqueta

Aparelho de som
27201 17005

Aparelho de som micro system Lenoxx, cd, mp3, rádio, modelo: BD 117 S n/s 93640117022788
Aparelho de som

27202 17005

Aparelho de som micro system Lenoxx, cd, mp3, rádio, modelo: BD 117 S n/s 93640117022788
Aparelho de som

27203 17005

Aparelho de som micro system Lenoxx, cd, mp3, rádio, modelo: BD 117 S n/s 93640117022788
Aparelho de som

27204 17005

Aparelho de som micro system Lenoxx, cd, mp3, rádio, modelo: BD 117 S n/s 93640117022788



Aparelho de som
27205 17005

Aparelho de som micro system Lenoxx, cd, mp3, rádio, modelo: BD 117 S n/s 93640117022788
Aparelho de som

27206 17005

Aparelho de som micro system Lenoxx, cd, mp3, rádio, modelo: BD 117 S n/s 93640117022788
Aparelho de som

27207 17005

Aparelho de som micro system Lenoxx, cd, mp3, rádio, modelo: BD 117 S n/s 93640117022788
Aparelho de som

27208 17005

Aparelho de som micro system Lenoxx, cd, mp3, rádio, modelo: BD 117 S n/s 93640117022788
Aparelho de som

27209 17005

Aparelho de som micro system Lenoxx, cd, mp3, rádio, modelo: BD 117 S n/s 93640117022788
Aparelho de som

27210 17005

Aparelho de som micro system Lenoxx, cd, mp3, rádio, modelo: BD 117 S n/s 93640117022788
Aparelho de som

27211 17005

Aparelho de som micro system Lenoxx, cd, mp3, rádio, modelo: BD 117 S n/s 93640117022788
Aparelho de som

27212 17005

Aparelho de som micro system Lenoxx, cd, mp3, rádio, modelo: BD 117 S n/s 93640117022788
Aparelho de som

27213 17005

Nome
Incorporação Plaqueta

Aparelho de som micro system Lenoxx, cd, mp3, rádio, modelo: BD 117 S n/s 93640117022788
Aparelho de som



27214 17005

Aparelho de som micro system Lenoxx, cd, mp3, rádio, modelo: BD 117 S n/s 93640117022788
Aparelho de som

27215 17005

Aparelho de som micro system Lenoxx, cd, mp3, rádio, modelo: BD 117 S n/s 93640117022788
Aparelho de som

27216 17005

Aparelho de som micro system Lenoxx, cd, mp3, rádio, modelo: BD 117 S n/s 93640117022788
Aparelho de som

27217 17005

Aparelho de som micro system Lenoxx, cd, mp3, rádio, modelo: BD 117 S n/s 93640117022788
Aparelho de som

27218 17005

Aparelho de som micro system Lenoxx, cd, mp3, rádio, modelo: BD 117 S n/s 93640117022788
Aparelho de som

27219 17005

Aparelho de som micro system Lenoxx, cd, mp3, rádio, modelo: BD 117 S n/s 93640117022788
Aparelho de som

27220 17005

Aparelho de som micro system Lenoxx, cd, mp3, rádio, modelo: BD 117 S n/s 93640117022788
Aparelho de som

27221 17005

Aparelho de som micro system Lenoxx, cd, mp3, rádio, modelo: BD 117 S n/s 93640117022788
Aparelho de som

27222 17005

Aparelho de som micro system Lenoxx, cd, mp3, rádio, modelo: BD 117 S n/s 93640117022788
Aparelho de som

27223 17005

Aparelho de som micro system Lenoxx, cd, mp3, rádio, modelo: BD 117 S n/s 93640117022788
Aparelho de som

27224 17005

Aparelho de som micro system Lenoxx, cd, mp3, rádio, modelo: BD 117 S n/s 93640117022788
Aparelho de som

27225 17005

Aparelho de som micro system Lenoxx, cd, mp3, rádio, modelo: BD 117 S n/s 93640117022788



Nome
Incorporação Plaqueta

Aparelho de som
27226 17005

Aparelho de som micro system Lenoxx, cd, mp3, rádio, modelo: BD 117 S n/s 93640117022788
Aparelho de som

27227 17005

Aparelho de som micro system Lenoxx, cd, mp3, rádio, modelo: BD 117 S n/s 93640117022788
Aparelho de som

27228 17005

Aparelho de som micro system Lenoxx, cd, mp3, rádio, modelo: BD 117 S n/s 93640117022788
Aparelho de som

27229 17005

Aparelho de som micro system Lenoxx, cd, mp3, rádio, modelo: BD 117 S n/s 93640117022788
Aparelho de som

27230 17005

Aparelho de som micro system Lenoxx, cd, mp3, rádio, modelo: BD 117 S n/s 93640117022788
Aparelho de som

27231 17005

Aparelho de som micro system Lenoxx, cd, mp3, rádio, modelo: BD 117 S n/s 93640117022788
Aparelho de som

27232 17005

Aparelho de som micro system Lenoxx, cd, mp3, rádio, modelo: BD 117 S n/s 93640117022788
Aparelho de som

27233 17005

Aparelho de som micro system Lenoxx, cd, mp3, rádio, modelo: BD 117 S n/s 93640117022788
Aparelho de som

27234 17005

Aparelho de som micro system Lenoxx, cd, mp3, rádio, modelo: BD 117 S n/s 93640117022788
Aparelho de som

27235 17005

Aparelho de som micro system Lenoxx, cd, mp3, rádio, modelo: BD 117 S n/s 93640117022788
Aparelho de som

27236 17005



Aparelho de som micro system Lenoxx, cd, mp3, rádio, modelo: BD 117 S n/s 93640117022788
Aparelho de som

27237 17005

Aparelho de som micro system Lenoxx, cd, mp3, rádio, modelo: BD 117 S n/s 93640117022788
Aparelho de som

27238 17005

Nome
Incorporação Plaqueta

Aparelho de som micro system Lenoxx, cd, mp3, rádio, modelo: BD 117 S n/s 93640117022788
Aparelho de som

27239 17005

Aparelho de som micro system Lenoxx, cd, mp3, rádio, modelo: BD 117 S n/s 93640117022788
Aparelho de som

27240 17005

Aparelho de som micro system Lenoxx, cd, mp3, rádio, modelo: BD 117 S n/s 93640117022788
Aparelho de som

27241 17005

Aparelho de som micro system Lenoxx, cd, mp3, rádio, modelo: BD 117 S n/s 93640117022788
Aparelho de som

27242 17005

Aparelho de som micro system Lenoxx, cd, mp3, rádio, modelo: BD 117 S n/s 93640117022788
Aparelho de som

27243 17005

Aparelho de som micro system Lenoxx, cd, mp3, rádio, modelo: BD 117 S n/s 93640117022788
Aparelho de som

27244 17005

Aparelho de som micro system Lenoxx, cd, mp3, rádio, modelo: BD 117 S n/s 93640117022788
Aparelho de som

27245 17005

Aparelho de som micro system Lenoxx, cd, mp3, rádio, modelo: BD 117 S n/s 93640117022788



Aparelho de som
27246 17005

Aparelho de som micro system Lenoxx, cd, mp3, rádio, modelo: BD 117 S n/s 93640117022788
Aparelho de som

27247 17005

Aparelho de som micro system Lenoxx, cd, mp3, rádio, modelo: BD 117 S n/s 93640117022788
Aparelho de som

27248 17005

Aparelho de som micro system Lenoxx, cd, mp3, rádio, modelo: BD 117 S n/s 93640117022788
Aparelho de som

27249 17005

Aparelho de som micro system Lenoxx, cd, mp3, rádio, modelo: BD 117 S n/s 93640117022788
Aparelho de som

27250 17005

Aparelho de som micro system Lenoxx, cd, mp3, rádio, modelo: BD 117 S n/s 93640117022788

Nome
Incorporação Plaqueta

Aparelho de som
27251 17005

Aparelho de som micro system Lenoxx, cd, mp3, rádio, modelo: BD 117 S n/s 93640117022788
Aparelho de som

27252 17005

Aparelho de som micro system Lenoxx, cd, mp3, rádio, modelo: BD 117 S n/s 93640117022788
Aparelho de som

27253 17005

Aparelho de som micro system Lenoxx, cd, mp3, rádio, modelo: BD 117 S n/s 93640117022788
Aparelho de som

27254 17005

Aparelho de som micro system Lenoxx, cd, mp3, rádio, modelo: BD 117 S n/s 93640117022788
Aparelho de som



27255 17005

Aparelho de som micro system Lenoxx, cd, mp3, rádio, modelo: BD 117 S n/s 93640117022788
Aparelho de som

27256 17005

Aparelho de som micro system Lenoxx, cd, mp3, rádio, modelo: BD 117 S n/s 93640117022788
Aparelho de som

27257 17005

Aparelho de som micro system Lenoxx, cd, mp3, rádio, modelo: BD 117 S n/s 93640117022788
Aparelho de som

27258 17005

Aparelho de som micro system Lenoxx, cd, mp3, rádio, modelo: BD 117 S n/s 93640117022788
Aparelho de som

27259 17005

Aparelho de som micro system Lenoxx, cd, mp3, rádio, modelo: BD 117 S n/s 93640117022788
Aparelho de som

27260 17005

Aparelho de som micro system Lenoxx, cd, mp3, rádio, modelo: BD 117 S n/s 93640117022788
Aparelho de som

27261 17005

Aparelho de som micro system Lenoxx, cd, mp3, rádio, modelo: BD 117 S n/s 93640117022788
Aparelho de som

27262 17005

Aparelho de som micro system Lenoxx, cd, mp3, rádio, modelo: BD 117 S n/s 93640117022788
Aparelho de som

27263 17005

Nome
Incorporação Plaqueta

Aparelho de som micro system Lenoxx, cd, mp3, rádio, modelo: BD 117 S n/s 93640117022788
Aparelho de som

27264 17005



Aparelho de som micro system Lenoxx, cd, mp3, rádio, modelo: BD 117 S n/s 93640117022788
Aparelho de som

27265 17005

Aparelho de som micro system Lenoxx, cd, mp3, rádio, modelo: BD 117 S n/s 93640117022788
Aparelho de som

27266 17005

Aparelho de som micro system Lenoxx, cd, mp3, rádio, modelo: BD 117 S n/s 93640117022788
Aparelho de som

27267 17005

Aparelho de som micro system Lenoxx, cd, mp3, rádio, modelo: BD 117 S n/s 93640117022788
Aparelho de som

27268 17005

Aparelho de som micro system Lenoxx, cd, mp3, rádio, modelo: BD 117 S n/s 93640117022788
Aparelho de som

27269 17005

Aparelho de som micro system Lenoxx, cd, mp3, rádio, modelo: BD 117 S n/s 93640117022788
Aparelho de som

27270 17005

Aparelho de som micro system Lenoxx, cd, mp3, rádio, modelo: BD 117 S n/s 93640117022788
Fogão industrial

27271 249

Fogão a gás industrial, 6 bocas, com forno, Progás.
Poltrona giratória

27273 16988

Poltrona giratória, estilo presidente, encosto alto, com espuma injetada 75 mm com costura, revestida de tecido polipropileno  marrom com bege, com 

braço corsa, base a gas com relax, 5 rodízios.
Poltrona giratória

27274 16988

Poltrona giratória, estilo presidente, encosto alto, com espuma injetada 75 mm com costura, revestida de tecido polipropileno  marrom com bege, com 

apoio de braço
Poltrona giratória

27275 16988

Poltrona giratória, estilo presidente, encosto alto, com espuma injetada 75 mm com costura, revestida de tecido polipropileno  marrom com bege, com 

apoio de braço
Poltrona giratória

27276 16988

Poltrona giratória, estilo presidente, encosto alto, com espuma injetada 75 mm com costura, revestida de tecido polipropileno  marrom com bege, com 

apoio de braço



Nome
Incorporação Plaqueta

Poltrona giratória
27277 16988

Poltrona giratória, estilo presidente, encosto alto, com espuma injetada 75 mm com costura, revestida de tecido polipropileno  marrom com bege, com 

apoio de braço
Poltrona giratória

27278 16988

Poltrona giratória, estilo presidente, encosto alto, com espuma injetada 75 mm com costura, revestida de tecido polipropileno  marrom com bege, com 

braço corsa, base a gas com relax, 5 rodízios.
Poltrona giratória

27279 16988

Poltrona giratória, estilo presidente, encosto alto, com espuma injetada 75 mm com costura, revestida de tecido polipropileno  marrom com bege, com 

apoio de braço
Poltrona giratória

27280 16988

Poltrona giratória, estilo presidente, encosto alto, com espuma injetada 75 mm com costura, revestida de tecido polipropileno  marrom com bege, com 

braço corsa, base a gas com relax, 5 rodízios.
Armário alto fechado

27281 16988

Armário alto fechado com 2 portas de abrir, com chave, 3 prateleiras internas, em mdp branco com perfil perto, 0,90 x 1,55 x 0,44 m

Armário alto
27282 16988

Armário alto fechado com 2 portas de abrir, com chave, 3 prateleiras internas, em mdp branco com perfil perto, 0,90 x 1,55 x 0,44 m

Armário alto fechado (Sala da Psicopedagoga)
27283 16988

Armário alto fechado com 2 portas de abrir, com chave, 3 prateleiras internas, em mdp branco com perfil perto, 0,90 x 1,55 x 0,44 m

Armário alto fechado (Transporte)



27284 16988

Armário alto fechado com 2 portas de abrir, com chave, 3 prateleiras internas, em mdp branco com perfil perto, 0,90 x 1,55 x 0,44 m

Armário alto (Sala da Fonoaudióloga)
27285 16988

Armário alto fechado com 2 portas de abrir, com chave, 3 prateleiras internas, em mdp branco com perfil perto, 0,90 x 1,55 x 0,44 m

Balcão baixo
27286 16988

Balcão baixo, 2 portas, com chave, 1 prateleira interna, mdp, borda pvc, branco, medidas: 0,90 x 0,80 x 0,43 m
Balcão baixo

27287 16988

Balcão baixo, 2 portas, com chave, 1 prateleira interna, mdp, borda pvc, branco, medidas: 0,90 x 0,80 x 0,43 m
Gaveteiro (EJA SMECE)

27288 16988

Gaveteiro sem rodízios, 2 gavetas com chave, em mdp 15 mm, verde, 0,48 x 0,70 x 0,58 m
Mesa (EJA SMECE)

27289 17003

Nome
Incorporação Plaqueta

Mesa em mdp 15 mm, verde, com borda pvc cinza, pés metálicos, com suporte de cpu. 0,90 x 0,62 m
Conexão (EJA SMECE)

27290 17003

Conexão para mesa, em mdp 15 mm, verde, bordas pvc cinza, 0,60 x 0,60 m
Mesa (EJA SMECE)

27291 17003

Mesa em mdp 15 mm, verde, com borda pvc cinza, pés metálicos, com suporte de cpu. 1,20 x 0,62 m
Armário alto (EJA)

27292 16988

Armário alto cin 2 portas com chave, 3 prateleiras, em mdp, verde com bordas cinzas, 0,90 x 1,55 x 0,43 m



Armário para tv
27295 805

Armário para tv em mdf, branco, 2 portas com chave, 1 prateleira externa, 0,90 x 1,90 x 0,62, 1 prateleira interna para vídeo k7 e dvd).

Tela para projeção com tripé (CRAS - Cidade Norte)
27296 7902

Tela para projeção com tripé Novotec, 2,00 x 2,00 m
Televisor

27297 357

Televisor LCD 32", com hdtv, com suporte, marca: Philips, preta, n/s: HC110948/8068
Lavadora de alta pressão

27298 1189

Lavadora de alta pressão Tekna HL2000 v, 1600 W, amarela.
Cotador de grama

27299 16423

Cortador de grama a gasolina,  Gharthen GSR-500, 5,5 Hp.
Roçadeira

27300 16423

Roçadeira Oleomac Sparta 44
Cadeira plástica (CRAS Cidade Norte)

27301 11711

Cadeira plástica (polipropileno virgem) tipo poltrona, branca.
Cadeira plástica (CRAS Cidade Norte)

27302 11711

Cadeira plástica (polipropileno virgem) tipo poltrona, branca.
Cadeira plástica (CRAS Cidade Norte)

27303 11711

Cadeira plástica (polipropileno virgem) tipo poltrona, branca.

Nome
Incorporação Plaqueta



Cadeira plástica (CRAS Cidade Norte)
27304 11711

Cadeira plástica (polipropileno virgem) tipo poltrona, branca.
Cadeira plástica (CRAS Cidade Norte)

27305 11711

Cadeira plástica (polipropileno virgem) tipo poltrona, branca.
Cadeira plástica (CRAS Cidade Norte)

27306 11711

Cadeira plástica (polipropileno virgem) tipo poltrona, branca.
Cadeira plástica (CRAS Cidade Norte)

27307 11711

Cadeira plástica (polipropileno virgem) tipo poltrona, branca.
Cadeira plástica (CRAS Cidade Norte)

27308 11711

Cadeira plástica (polipropileno virgem) tipo poltrona, branca.
Cadeira plástica (CRAS Cidade Norte)

27309 11711

Cadeira plástica (polipropileno virgem) tipo poltrona, branca.
Cadeira plástica (CRAS Cidade Norte)

27310 11711

Cadeira plástica (polipropileno virgem) tipo poltrona, branca.
Cadeira plástica (CRAS Cidade Norte)

27311 11711

Cadeira plástica (polipropileno virgem) tipo poltrona, branca.
Cadeira plástica (CRAS Cidade Norte)

27312 11711

Cadeira plástica (polipropileno virgem) tipo poltrona, branca.
Cadeira plástica (CRAS Cidade Norte)

27313 11711

Cadeira plástica (polipropileno virgem) tipo poltrona, branca.
Cadeira plástica (CRAS Cidade Norte)

27314 11711

Cadeira plástica (polipropileno virgem) tipo poltrona, branca.
Cadeira plástica (CRAS Cidade Norte)

27315 11711

Cadeira plástica (polipropileno virgem) tipo poltrona, branca.
Cadeira plástica (CRAS Cidade Norte)

27316 11711



Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira plástica (polipropileno virgem) tipo poltrona, branca.
Cadeira plástica (CRAS Cidade Norte)

27317 11711

Cadeira plástica (polipropileno virgem) tipo poltrona, branca.
Cadeira plástica (CRAS Cidade Norte)

27318 11711

Cadeira plástica (polipropileno virgem) tipo poltrona, branca.
Cadeira plástica (CRAS Cidade Norte)

27319 11711

Cadeira plástica (polipropileno virgem) tipo poltrona, branca.
Cadeira plástica (CRAS Cidade Norte)

27320 11711

Cadeira plástica (polipropileno virgem) tipo poltrona, branca.
Cadeira plástica (CRAS Cidade Norte)

27321 11711

Cadeira plástica (polipropileno virgem) tipo poltrona, branca.
Cadeira plástica (CRAS Cidade Norte)

27322 11711

Cadeira plástica (polipropileno virgem) tipo poltrona, branca.
Cadeira plástica (CRAS Cidade Norte)

27323 11711

Cadeira plástica (polipropileno virgem) tipo poltrona, branca.
Cadeira plástica (CRAS Cidade Norte)

27324 11711

Cadeira plástica (polipropileno virgem) tipo poltrona, branca.
Cadeira plástica (CRAS Cidade Norte)

27325 11711

Cadeira plástica (polipropileno virgem) tipo poltrona, branca.
Cadeira plástica (CRAS Cidade Norte)



27326 11711

Cadeira plástica (polipropileno virgem) tipo poltrona, branca.
Cadeira plástica (CRAS Cidade Norte)

27327 11711

Cadeira plástica (polipropileno virgem) tipo poltrona, branca.
Cadeira plástica (CRAS Cidade Norte)

27328 11711

Cadeira plástica (polipropileno virgem) tipo poltrona, branca.

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira plástica (CRAS Cidade Norte)
27329 11711

Cadeira plástica (polipropileno virgem) tipo poltrona, branca.
Cadeira plástica (CRAS Cidade Norte)

27330 11711

Cadeira plástica (polipropileno virgem) tipo poltrona, branca.
Cadeira plástica (CRAS Cidade Norte)

27331 11711

Cadeira plástica (polipropileno virgem) tipo poltrona, branca.
Cadeira plástica (CRAS Cidade Norte)

27332 11711

Cadeira plástica (polipropileno virgem) tipo poltrona, branca.
Cadeira plástica (CRAS Cidade Norte)

27333 11711

Cadeira plástica (polipropileno virgem) tipo poltrona, branca.
Cadeira plástica (CRAS Cidade Norte)

27334 11711

Cadeira plástica (polipropileno virgem) tipo poltrona, branca.
Cadeira plástica (CRAS Cidade Norte)

27335 11711



Cadeira plástica (polipropileno virgem) tipo poltrona, branca.
Cadeira plástica (CRAS Cidade Norte)

27336 11711

Cadeira plástica (polipropileno virgem) tipo poltrona, branca.
Cadeira plástica (CRAS Cidade Norte)

27337 11711

Cadeira plástica (polipropileno virgem) tipo poltrona, branca.
Cadeira plástica (CRAS Cidade Norte)

27338 11711

Cadeira plástica (polipropileno virgem) tipo poltrona, branca.
Cadeira plástica (CRAS Cidade Norte)

27339 11711

Cadeira plástica (polipropileno virgem) tipo poltrona, branca.
Cadeira plástica (CRAS Cidade Norte)

27340 11711

Cadeira plástica (polipropileno virgem) tipo poltrona, branca.
Cadeira plástica (CRAS Cidade Norte)

27341 11711

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira plástica (polipropileno virgem) tipo poltrona, branca.
Televisor

27351 357

Televisor LCD 32", com hdtv, com suporte, marca: Philips, preta, n/s: HC11094818050
Roçadeira

27352 16423

Roçadeira Sparta 44, tubo 28 mm, com lâmina. n/s: 258432109
Tela de projeção com tripé (ver ocorrência)

27353 16989

Tela de projeção com tripé Novotec 1,80 x 1,80 m



Tela de projeção com tripé (ver ocorrência)
27354 16989

Tela de projeção com tripé Novotec 1,80 x 1,80 m
Tela de projeção com tripé (ver ocorrência)

27355 16989

Tela de projeção com tripé Novotec 1,80 x 1,80 m
Cadeira giratória

27356 12425

Cadeira giratória, estofada, revestida na cor azul, estrutura metálica, marca: Taffer.
Arquivo de aço

27357 14878

Arquivo de aço W3, cinza, com 4 gavetas com chave, medidas: 0,47x0,60x1,30 m.
Arquivo de aço

27358 14878

Arquivo de aço W3, cinza, com 4 gavetas com chave, medidas: 0,47x0,60x1,30 m.
Mesa estação de trabalho

27359 14878

Mesa estação de trabalho em mdp, branca, 3 gavetas com chave, perifl pvc preto, 1,35 x 1,50 m
Armário alto

27360 14878

Armário em mdp branco, com bordas em borracha preta, 2 portas com chave, medidas: 0,90x0,43x1,55 m.
Mesa

27361 14878

Mesa em mdp, branca, 3 gavetas, com chave, 1,20 x 0,60 x 0,74 m
Cadeira giratória

27362 14878

Cadeira giratória com braço digitador, estofada, revestida em corvim preto. Marca: Martiflex

Nome
Incorporação Plaqueta

Mesa



27363 14878

Mesa em mdp, branca, 3 gavetas, com chave, 1,20 x 0,60 x 0,74 m
Cadeira giratória

27364 14878

Cadeira giratória com braço digitador, estofada, revestida em corvim preto. Marca: Martiflex
Impressora multifuncional (Debetran)

27365 2816

Impressora multifuncional a laser, HP modelo M1319F, imprissora, fotocopiadora, scanner e fax. n/s: BRJSB2Q045
Quadro escolar

27366 805

Quadro escolar verde (4 m) com quadro branco quadriculado de correr (2,00 m).
Quadro escolar

27367 805

Quadro escolar verde (4 m) com quadro branco quadriculado de correr (2,00 m).
Quadro escolar

27368 805

Quadro escolar verde (4 m) com quadro branco quadriculado de correr (2,00 m).
Quadro escolar

27369 805

Quadro escolar verde (4 m) com quadro branco quadriculado de correr (2,00 m).
Quadro escolar

27370 805

Quadro escolar verde (4 m) com quadro branco quadriculado de correr (2,00 m).
Quadro escolar

27371 805

Quadro escolar verde (4 m) com quadro branco quadriculado de correr (2,00 m).
Ar condicionado

27372 745

Ar condicionado tipo slplit, 7000 btus, quente/frio, Consul
Armário alto

27373 746

Armário alto fechado 90x40x155, mdp, 15 mm, c/chave, branco
Armário alto

27375 746

Armário alto fechado 90x40x155, mdp, 15 mm, c/chave, branco
Armário alto

27376 746



Nome
Incorporação Plaqueta

Armário alto fechado 90x40x155, mdp, 15 mm, c/chave, branco
Bancada (longarina)

27377 746

Bancada (longarina) 4 lugares, espuma injetada 50 mm, revestido de tecido azul, estrutura metálica.
Bancada (longarina)

27378 746

Bancada (longarina) 4 lugares, espuma injetada 50 mm, revestido de tecido azul, estrutura metálica.
Armário para tv

27379 805

Armário para tv em mdf branco, 2 portas com chave, 1 prateleira externa.
Armário para tv

27380 805

Armário para tv em mdf branco, 2 portas com chave, 1 prateleira externa.
Armário para tv

27381 805

Armário para tv em mdf branco, 2 portas com chave, 1 prateleira externa.
Armário para tv

27382 805

Armário para tv em mdf branco, 2 portas com chave, 1 prateleira externa.
Quadro escolar

27383 805

Quadro escolar verde (4 m) com quadro branco quadriculado de correr (2,00 m).
Quadro escolar

27384 805

Quadro escolar verde (4 m) com quadro branco quadriculado de correr (2,00 m).
Quadro escolar

27385 805

Quadro escolar verde (4 m) com quadro branco quadriculado de correr (2,00 m).
Quadro escolar

27386 805



Quadro escolar verde (4 m) com quadro branco quadriculado de correr (2,00 m).
Quadro escolar

27387 805

Quadro escolar verde (4 m) com quadro branco quadriculado de correr (2,00 m).
Roçadeira

27388 1189

Roçadeira lateral SP44 41 cc, tubo 28 mm.

Nome
Incorporação Plaqueta

Gabinete para microcomputador
27389 4132

Gabinete para microcomputador Processador com no mínimo 2 núcleos freqüência real de 3.0 GHz cada núcleo, memória cachê 6 MB. Memória RAM 02 

GB DDR2 800 MHz, disco rígido 250 GB SATA II, monitor LCD 19"" Não WideScren, placa mãe compatível com 4 portas US

de rede 10/100 MBPS, placa de rede Wireless 108 Mbps PCI; drive de disquete 1,44 MB; drive de gravador de DVD dual Layer; gabinete ATX 400 watts; 

mouse óptico com scroll e resolução mínima 800 dpi; pad mouse de silicone; teclado multimídia layout ABNT-2.

Monitor de vídeo
27390 4132

Monitor de vídeo Acer, lcd, mod: X193WA, n/s: ETLAM08062006008d09801
Roçadeira

27391 1697

Roçadeira lateral SP44 41CC, tubo 28 mm com Lâmina de 3 pontas e carretel de fio. n/s: 9139376386
Roçadeira

27392 1697

Roçadeira lateral SP44 41CC, tubo 28 mm com Lâmina de 3 pontas e carretel de fio. n/s: 9139376376
Bancada em granito

27393 1721

Bancada em granito, na cor cinza, com cuba e tanque em inox, com acabamento arredondado nas laterais, medidas: 4,25 x 0,55 m



Torre metálica
27394 1781

Torre metálica de 31 metros, treliçada, fabricada em ferro cantoneira bitola 3/16, com estaio de aço bitola 5/16, com esticadores bitola 1/2 e grampos 

para cabos de aço bitola 5/16, com espaçamento de 06 metros, pintada em duas cores.
Torre metálica

27395 1781

Torre metálica de 31 metros, treliçada, fabricada em ferro cantoneira bitola 3/16, com estaio de aço bitola 5/16, com esticadores bitola 1/2 e grampos 

para cabos de aço bitola 5/16, com espaçamento de 06 metros, pintada em duas cores.
Máquina de lavar roupa

27396 1908

Máquina de lavar roupa Electrolux 15 kgLTC15, n/s: 00400309
Multi exercitador (ATI)

27397 1918

Multi exercitador com 6 funções.
Simulador de cavalgada tripo (ATI)

27398 1918

Simulador de cavalgada tripo
Esqui triplo (ATI)

27399 1918

Esqui triplo
Esqui triplo (ATI)

27400 1918

Esqui triplo (ATI)
Roupeiro de aço (Casa Apoio)

27401 14878

Nome
Incorporação Plaqueta

Roupeiro de aço, 16 portas, com pitão para cadeado, cor cinza.
Cadeira fixa (ver ocorrência)

27406 14878



Cadeira fixa, 4 pés, espuma injetada.
Cadeira fixa (ver ocorrência)

27407 14878

Cadeira fixa, 4 pés, espuma injetada.
Armário de aço

27410 16988

Armário de aço 2 portas, 1,20 x 1,75 x 0,33 m, 4 prateleiras, com regulagem de altura, cor cinza.
Armário de aço

27411 16988

Armário de aço 2 portas, 1,20 x 1,75 x 0,33 m, 4 prateleiras, com regulagem de altura, cor cinza.
Armário de aço

27412 16988

Armário de aço 2 portas, 1,20 x 1,75 x 0,33 m, 4 prateleiras, com regulagem de altura, cor cinza.
Armário de aço

27413 16988

Armário de aço 2 portas, 1,20 x 1,75 x 0,33 m, 4 prateleiras, com regulagem de altura, cor cinza.
Armário de aço

27414 16988

Armário de aço 2 portas, 1,20 x 1,75 x 0,33 m, 4 prateleiras, com regulagem de altura, cor cinza.
Armário de aço

27415 16988

Armário de aço 2 portas, 1,20 x 1,75 x 0,33 m, 4 prateleiras, com regulagem de altura, cor cinza.
Arquivo de aço (ver ocorrência)

27416 16988

Arquivo de aço 4 gavetas, com chave, medidas: 0,70x1,33x0,47m
Arquivo de aço

27417 16988

Arquivo de aço 4 gavetas, com chave, medidas: 0,70x1,33x0,47m
Armário alto

27418 16988

Armário alto fechado,, 2 portas de abrir com chave, 3 prateleiras internas, mdp, cinza.
Armário alto

27419 16988

Armário alto fechado,, 2 portas de abrir com chave, 3 prateleiras internas, mdp, cinza.



Nome
Incorporação Plaqueta

Armário alto
27420 16988

Armário alto fechado,, 2 portas de abrir com chave, 3 prateleiras internas, mdp, cinza.
Armário alto

27421 16988

Armário alto fechado,, 2 portas de abrir com chave, 3 prateleiras internas, mdp, cinza.
Estante de aço

27422 16988

Estante de aço 1,98 x 0,92 x 0,42 m, 6 prateleiras, brancas, com sapata plástica.
Estante de aço

27423 16988

Estante de aço 1,98 x 0,92 x 0,42 m, 6 prateleiras, brancas, com sapata plástica.
Estante de aço

27424 16988

Estante de aço 1,98 x 0,92 x 0,42 m, 6 prateleiras, brancas, com sapata plástica.
Estante de aço

27425 16988

Estante de aço 1,98 x 0,92 x 0,42 m, 6 prateleiras, brancas, com sapata plástica.
Estante de aço

27426 16988

Estante de aço 1,98 x 0,92 x 0,42 m, 6 prateleiras, brancas, com sapata plástica.
Estante de aço

27427 16988

Estante de aço 1,98 x 0,92 x 0,42 m, 6 prateleiras, brancas, com sapata plástica.
Estante de aço

27428 16988

Estante de aço 1,98 x 0,92 x 0,42 m, 6 prateleiras, brancas, com sapata plástica.
Cilindro elétrico (ver ocorrência)

27429 16169

Cilindro elétrico SF-300 Sova Fácil 4 x 1 - Vector.
Armário

27430 16988

Armário 2 portas com chave, 3 prateleiras, em mdp, verde com bordas cinzas, 0,90 x 1,55 x 0,43 m



Armário
27431 16988

Armário 2 portas com chave, 3 prateleiras, em mdp, verde com bordas cinzas, 0,90 x 1,55 x 0,43 m
Armário

27432 16988

Nome
Incorporação Plaqueta

Armário 2 portas com chave, 3 prateleiras, em mdp, verde com bordas cinzas, 0,90 x 1,55 x 0,43 m
Armário

27433 16988

Armário 2 portas com chave, 3 prateleiras, em mdp, verde com bordas cinzas, 0,90 x 1,55 x 0,43 m
Armário

27434 16988

Armário 2 portas com chave, 3 prateleiras, em mdp, verde com bordas cinzas, 0,90 x 1,55 x 0,43 m
Armário

27435 16988

Armário 2 portas com chave, 3 prateleiras, em mdp, verde com bordas cinzas, 0,90 x 1,55 x 0,43 m
Armário

27436 16988

Armário 2 portas com chave, 3 prateleiras, em mdp, verde com bordas cinzas, 0,90 x 1,55 x 0,43 m
Armário

27437 16988

Armário 2 portas com chave, 3 prateleiras, em mdp, verde com bordas cinzas, 0,90 x 1,55 x 0,43 m
Armário

27438 16988

Armário 2 portas com chave, 3 prateleiras, em mdp, verde com bordas cinzas, 0,90 x 1,55 x 0,43 m
Armário

27439 16988

Armário 2 portas com chave, 3 prateleiras, em mdp, verde com bordas cinzas, 0,90 x 1,55 x 0,43 m
Armário



27440 16988

Armário 2 portas com chave, 3 prateleiras, em mdp, verde com bordas cinzas, 0,90 x 1,55 x 0,43 m
Armário

27441 16988

Armário 2 portas com chave, 3 prateleiras, em mdp, verde com bordas cinzas, 0,90 x 1,55 x 0,43 m
Cilindro elétrico (ver ocorrência)

27442 16169

Cilindro elétrico SF-300 Sova Fácil 4 x 1 - Vector.
Berço

27443 16988

Berço de madeira, branca, com grades de proteção coloridas nas laterais.
Berço

27444 16988

Berço de madeira, branca, com grades de proteção coloridas nas laterais.

Nome
Incorporação Plaqueta

Berço
27445 16988

Berço de madeira, branca, com grades de proteção coloridas nas laterais.
Berço

27446 16988

Berço de madeira, branca, com grades de proteção coloridas nas laterais.
Berço

27447 16988

Berço de madeira, branca, com grades de proteção coloridas nas laterais.
Berço

27448 16988

Berço de madeira, branca, com grades de proteção coloridas nas laterais.
Berço

27449 16988



Berço de madeira, branca, com grades de proteção coloridas nas laterais.
Berço

27450 16988

Berço de madeira, branca, com grades de proteção coloridas nas laterais.
Berço

27451 16988

Berço de madeira, branca, com grades de proteção coloridas nas laterais.
Berço

27452 16988

Berço de madeira, branca, com grades de proteção coloridas nas laterais.
Berço

27453 16988

Berço de madeira, branca, com grades de proteção coloridas nas laterais.
Berço

27454 16988

Berço de madeira, branca, com grades de proteção coloridas nas laterais.
Berço

27455 16988

Berço de madeira, branca, com grades de proteção coloridas nas laterais.
Berço

27456 16988

Berço de madeira, branca, com grades de proteção coloridas nas laterais.
Berço

27458 16988

Nome
Incorporação Plaqueta

Berço de madeira, branca, com grades de proteção coloridas nas laterais.
Berço

27460 16988

Berço de madeira, branca, com grades de proteção coloridas nas laterais.



Berço
27463 16988

Berço de madeira, branca, com grades de proteção coloridas nas laterais.
Berço

27464 16988

Berço de madeira, branca, com grades de proteção coloridas nas laterais.
Berço

27465 16988

Berço de madeira, branca, com grades de proteção coloridas nas laterais.
Cadeira giratória (acrescentados os braços por conta da APM)

27467 16988

Cadeira giratória, assento e encosto anatômico, interligados por lâmina de aço fixa, revestida com capa sanfonada, espuma injetada em tecido 

polipropileno cinza com preto.
Carreta agrícola (Barra Bonita)

27468 3562

Carreta agrícola 05 toneladas, com pneus recapados.
Carreta agrícola (Barra Bonita)

27469 1761

Carreta agrícola 05 toneladas, com pneus recapados.
Armário alto fechado

27470 16988

Armário alto fechado com 2 portas de abrir, com chave, 3 prateleiras internas, em mdp branco com perfil perto, 0,90 x 1,55 x 0,44 m

Armário alto fechado
27471 16988

Armário alto fechado com 2 portas de abrir, com chave, 3 prateleiras internas, em mdp branco com perfil perto, 0,90 x 1,55 x 0,44 m

Armário alto fechado
27472 16988

Armário alto fechado com 2 portas de abrir, com chave, 3 prateleiras internas, em mdp branco com perfil perto, 0,90 x 1,55 x 0,44 m

Estante para biblioteca
27473 16988

Estante para biblioteca, de aço, cinza, 10 prateleiras, sendo 5 de cada lado. 2,00 x 1,00 x 0,58 m
Estante para biblioteca

27474 16988

Estante para biblioteca, de aço, cinza, 10 prateleiras, sendo 5 de cada lado. 2,00 x 1,00 x 0,58 m



Nome
Incorporação Plaqueta

Estante para biblioteca
27475 16988

Estante para biblioteca, de aço, cinza, 10 prateleiras, sendo 5 de cada lado. 2,00 x 1,00 x 0,58 m
Estante para biblioteca

27476 16988

Estante para biblioteca, de aço, cinza, 10 prateleiras, sendo 5 de cada lado. 2,00 x 1,00 x 0,58 m
Estante para biblioteca

27477 16988

Estante para biblioteca, de aço, cinza, 10 prateleiras, sendo 5 de cada lado. 2,00 x 1,00 x 0,58 m
Estante para biblioteca

27478 16988

Estante para biblioteca, de aço, cinza, 10 prateleiras, sendo 5 de cada lado. 2,00 x 1,00 x 0,58 m
Estante para biblioteca

27479 16988

Estante para biblioteca, de aço, cinza, 10 prateleiras, sendo 5 de cada lado. 2,00 x 1,00 x 0,58 m
Estante para biblioteca

27480 16988

Estante para biblioteca, de aço, cinza, 10 prateleiras, sendo 5 de cada lado. 2,00 x 1,00 x 0,58 m
Estante para biblioteca

27481 16988

Estante para biblioteca, de aço, cinza, 10 prateleiras, sendo 5 de cada lado. 2,00 x 1,00 x 0,58 m
Estante para biblioteca

27482 16988

Estante para biblioteca, de aço, cinza, 10 prateleiras, sendo 5 de cada lado. 2,00 x 1,00 x 0,58 m
Estante para biblioteca

27483 16988

Estante para biblioteca, de aço, cinza, 10 prateleiras, sendo 5 de cada lado. 2,00 x 1,00 x 0,58 m
Estante para biblioteca

27484 16988

Estante para biblioteca, de aço, cinza, 10 prateleiras, sendo 5 de cada lado. 2,00 x 1,00 x 0,58 m



Estante para biblioteca
27485 16988

Estante para biblioteca, de aço, cinza, 10 prateleiras, sendo 5 de cada lado. 2,00 x 1,00 x 0,58 m
Estante para biblioteca

27486 16988

Estante para biblioteca, de aço, cinza, 10 prateleiras, sendo 5 de cada lado. 2,00 x 1,00 x 0,58 m
Estante para biblioteca

27487 16988

Nome
Incorporação Plaqueta

Estante para biblioteca, de aço, cinza, 10 prateleiras, sendo 5 de cada lado. 2,00 x 1,00 x 0,58 m
Estante para biblioteca

27488 16988

Estante para biblioteca, de aço, cinza, 10 prateleiras, sendo 5 de cada lado. 2,00 x 1,00 x 0,58 m
Estante para biblioteca

27489 16988

Estante para biblioteca, de aço, cinza, 10 prateleiras, sendo 5 de cada lado. 2,00 x 1,00 x 0,58 m
Estante para biblioteca

27490 16988

Estante para biblioteca, de aço, cinza, 10 prateleiras, sendo 5 de cada lado. 2,00 x 1,00 x 0,58 m
Estante para biblioteca

27491 16988

Estante para biblioteca, de aço, cinza, 10 prateleiras, sendo 5 de cada lado. 2,00 x 1,00 x 0,58 m
Estante para biblioteca

27492 16988

Estante para biblioteca, de aço, cinza, 10 prateleiras, sendo 5 de cada lado. 2,00 x 1,00 x 0,58 m
Estante para biblioteca

27493 16988

Estante para biblioteca, de aço, cinza, 10 prateleiras, sendo 5 de cada lado. 2,00 x 1,00 x 0,58 m
Estante para biblioteca



27494 16988

Estante para biblioteca, de aço, cinza, 10 prateleiras, sendo 5 de cada lado. 2,00 x 1,00 x 0,58 m
Estante para biblioteca

27495 16988

Estante para biblioteca, de aço, cinza, 10 prateleiras, sendo 5 de cada lado. 2,00 x 1,00 x 0,58 m
Estante para biblioteca

27496 16988

Estante para biblioteca, de aço, cinza, 10 prateleiras, sendo 5 de cada lado. 2,00 x 1,00 x 0,58 m
Estante para biblioteca

27497 16988

Estante para biblioteca, de aço, cinza, 10 prateleiras, sendo 5 de cada lado. 2,00 x 1,00 x 0,58 m
Geladeira

27498 16250

Geladeira Electrolux 280 litros RE28, n/s: 94808511
Geladeira

27499 16250

Geladeira Electrolux 280 litros RE28

Nome
Incorporação Plaqueta

Cortador de grama
27500 16423

Cortador de grama a gasolina,  Gharthen GSR-500, 5,5 Hp.
Refrigerador (ver ocorrência)

27501 16531

Refrigerador Electrolux duplex, 410 litros, DC41.
Fogão a gás

27502 16531

Fogão a gás doméstico, Realce Zeus, 4 bocas, autolimpante, branco.
Mesa

27503 16988



Mesa em mdp, branca, 3 gavetas, 1,50 x 0,60 m
Conexão

27504 16988

Conexão em mdp, branca, 0,60 x 0,60 m
Mesa

27505 16988

Mesa em mdp, branca, 1,00 x 0,60, teclado retrátil, suporte para cpu.
Mesa

27506 16988

Mesa em mdp, branca, 3 gavetas, 1,50 x 0,60 m
Conexão

27507 16988

Conexão em mdp, branca, 0,60 x 0,60 m
Mesa

27508 16988

Mesa em mdp, branca, 1,00 x 0,60, teclado retrátil, suporte para cpu.
Estante de aço

27509 16988

Estante de aço, 6 prateleiras, 0,30  x0,92  x 1,98 m
Estante de aço

27510 16988

Estante de aço, 6 prateleiras, 0,30  x0,92  x 1,98 m
Estante de aço

27511 16988

Estante de aço, 6 prateleiras, 0,30  x0,92  x 1,98 m
Estante de aço

27512 16988

Nome
Incorporação Plaqueta

Estante de aço, 6 prateleiras, 0,30  x0,92  x 1,98 m



Estante de aço
27513 16988

Estante de aço, 6 prateleiras, 0,30  x0,92  x 1,98 m
Estante de aço

27514 16988

Estante de aço, 6 prateleiras, 0,30  x0,92  x 1,98 m
Estante de aço

27515 16988

Estante de aço, 6 prateleiras, 0,30  x0,92  x 1,98 m
Estante de aço

27516 16988

Estante de aço, 6 prateleiras, 0,30  x0,92  x 1,98 m
Estante de aço

27517 16988

Estante de aço, 6 prateleiras, 0,30  x0,92  x 1,98 m
Estante de aço

27518 16988

Estante de aço, 6 prateleiras, 0,30  x0,92  x 1,98 m
Mesa de reunião (ver ocorrência)

27519 16988

Mesa de reunião ova, em mdp, verde, com bordas pvc cinza.
Roupeiro de aço Banda Municipal

27520 16988

Roupeiro de aço, 2,10 x 1,00 x 0,50 m, 2 portas de abrir, com chave, 1 divisão interna, 3 prateleiras e cabide, cor cinza.
Roupeiro de aço Banda Municipal

27521 16988

Roupeiro de aço, 2,10 x 1,00 x 0,50 m, 2 portas de abrir, com chave, 1 divisão interna, 3 prateleiras e cabide, cor cinza.
Auto clave

27522 16006

Auto-clave Stermax, na cor branca, 30 litros, modelo: Autoclavestermax.
CADEIRA

27524 11733

CADEIRA FIXA, C/ ASSENTO ESTOFADO C/ 4 PÉS, 20x20, C/ PRANCHETA MÓVEL. MARCA: CAVALETE
CADEIRA

27525 11733

CADEIRA FIXA, C/ ASSENTO ESTOFADO C/ 4 PÉS, 20x20, C/ PRANCHETA MÓVEL. MARCA: CAVALETE



Nome
Incorporação Plaqueta

CADEIRA
27526 11733

CADEIRA FIXA, C/ ASSENTO ESTOFADO C/ 4 PÉS, 20x20, C/ PRANCHETA MÓVEL. MARCA: CAVALETE
CADEIRA

27527 11733

CADEIRA FIXA, C/ ASSENTO ESTOFADO C/ 4 PÉS, 20x20, C/ PRANCHETA MÓVEL. MARCA: CAVALETE
CADEIRA

27528 11733

CADEIRA FIXA, C/ ASSENTO ESTOFADO C/ 4 PÉS, 20x20, C/ PRANCHETA MÓVEL. MARCA: CAVALETE
CADEIRA

27529 11733

CADEIRA FIXA, C/ ASSENTO ESTOFADO C/ 4 PÉS, 20x20, C/ PRANCHETA MÓVEL. MARCA: CAVALETE
CADEIRA

27530 11733

CADEIRA FIXA, C/ ASSENTO ESTOFADO C/ 4 PÉS, 20x20, C/ PRANCHETA MÓVEL. MARCA: CAVALETE
CADEIRA

27531 11733

CADEIRA FIXA, C/ ASSENTO ESTOFADO C/ 4 PÉS, 20x20, C/ PRANCHETA MÓVEL. MARCA: CAVALETE
CADEIRA

27532 11733

CADEIRA FIXA, C/ ASSENTO ESTOFADO C/ 4 PÉS, 20x20, C/ PRANCHETA MÓVEL. MARCA: CAVALETE
CADEIRA

27533 11733

CADEIRA FIXA, C/ ASSENTO ESTOFADO C/ 4 PÉS, 20x20, C/ PRANCHETA MÓVEL. MARCA: CAVALETE
CADEIRA

27534 11733

CADEIRA FIXA, C/ ASSENTO ESTOFADO C/ 4 PÉS, 20x20, C/ PRANCHETA MÓVEL. MARCA: CAVALETE
CADEIRA

27535 11733

CADEIRA FIXA, C/ ASSENTO ESTOFADO C/ 4 PÉS, 20x20, C/ PRANCHETA MÓVEL. MARCA: CAVALETE
CADEIRA



27536 11733

CADEIRA FIXA, C/ ASSENTO ESTOFADO C/ 4 PÉS, 20x20, C/ PRANCHETA MÓVEL. MARCA: CAVALETE
CADEIRA

27537 11733

CADEIRA FIXA, C/ ASSENTO ESTOFADO C/ 4 PÉS, 20x20, C/ PRANCHETA MÓVEL. MARCA: CAVALETE
CADEIRA

27538 11733

Nome
Incorporação Plaqueta

CADEIRA FIXA, C/ ASSENTO ESTOFADO C/ 4 PÉS, 20x20, C/ PRANCHETA MÓVEL. MARCA: CAVALETE
CADEIRA

27539 11733

CADEIRA FIXA, C/ ASSENTO ESTOFADO C/ 4 PÉS, 20x20, C/ PRANCHETA MÓVEL. MARCA: CAVALETE
CADEIRA

27540 11733

CADEIRA FIXA, C/ ASSENTO ESTOFADO C/ 4 PÉS, 20x20, C/ PRANCHETA MÓVEL. MARCA: CAVALETE
CADEIRA

27541 11733

CADEIRA FIXA, C/ ASSENTO ESTOFADO C/ 4 PÉS, 20x20, C/ PRANCHETA MÓVEL. MARCA: CAVALETE
CADEIRA

27542 11733

CADEIRA FIXA, C/ ASSENTO ESTOFADO C/ 4 PÉS, 20x20, C/ PRANCHETA MÓVEL. MARCA: CAVALETE
CADEIRA

27543 11733

CADEIRA FIXA, C/ ASSENTO ESTOFADO C/ 4 PÉS, 20x20, C/ PRANCHETA MÓVEL. MARCA: CAVALETE
CADEIRA

27544 11733

CADEIRA FIXA, C/ ASSENTO ESTOFADO C/ 4 PÉS, 20x20, C/ PRANCHETA MÓVEL. MARCA: CAVALETE
CADEIRA

27545 11733



CADEIRA FIXA, C/ ASSENTO ESTOFADO C/ 4 PÉS, 20x20, C/ PRANCHETA MÓVEL. MARCA: CAVALETE
CADEIRA

27546 11733

CADEIRA FIXA, C/ ASSENTO ESTOFADO C/ 4 PÉS, 20x20, C/ PRANCHETA MÓVEL. MARCA: CAVALETE
CADEIRA

27547 11733

CADEIRA FIXA, C/ ASSENTO ESTOFADO C/ 4 PÉS, 20x20, C/ PRANCHETA MÓVEL. MARCA: CAVALETE
CADEIRA

27548 11733

CADEIRA FIXA, C/ ASSENTO ESTOFADO C/ 4 PÉS, 20x20, C/ PRANCHETA MÓVEL. MARCA: CAVALETE
CADEIRA

27549 11733

CADEIRA FIXA, C/ ASSENTO ESTOFADO C/ 4 PÉS, 20x20, C/ PRANCHETA MÓVEL. MARCA: CAVALETE
CADEIRA

27550 11733

CADEIRA FIXA, C/ ASSENTO ESTOFADO C/ 4 PÉS, 20x20, C/ PRANCHETA MÓVEL. MARCA: CAVALETE

Nome
Incorporação Plaqueta

CADEIRA
27551 11733

CADEIRA FIXA, C/ ASSENTO ESTOFADO C/ 4 PÉS, 20x20, C/ PRANCHETA MÓVEL. MARCA: CAVALETE
CADEIRA

27552 11733

CADEIRA FIXA, C/ ASSENTO ESTOFADO C/ 4 PÉS, 20x20, C/ PRANCHETA MÓVEL. MARCA: CAVALETE
CADEIRA

27553 11733

CADEIRA FIXA, C/ ASSENTO ESTOFADO C/ 4 PÉS, 20x20, C/ PRANCHETA MÓVEL. MARCA: CAVALETE
CADEIRA

27554 11733

CADEIRA FIXA, C/ ASSENTO ESTOFADO C/ 4 PÉS, 20x20, C/ PRANCHETA MÓVEL. MARCA: CAVALETE



CADEIRA
27555 11733

CADEIRA FIXA, C/ ASSENTO ESTOFADO C/ 4 PÉS, 20x20, C/ PRANCHETA MÓVEL. MARCA: CAVALETE
CADEIRA

27556 11733

CADEIRA FIXA, C/ ASSENTO ESTOFADO C/ 4 PÉS, 20x20, C/ PRANCHETA MÓVEL. MARCA: CAVALETE
CADEIRA

27557 11733

CADEIRA FIXA, C/ ASSENTO ESTOFADO C/ 4 PÉS, 20x20, C/ PRANCHETA MÓVEL. MARCA: CAVALETE
CADEIRA

27558 11733

CADEIRA FIXA, C/ ASSENTO ESTOFADO C/ 4 PÉS, 20x20, C/ PRANCHETA MÓVEL. MARCA: CAVALETE
CADEIRA

27559 11733

CADEIRA FIXA, C/ ASSENTO ESTOFADO C/ 4 PÉS, 20x20, C/ PRANCHETA MÓVEL. MARCA: CAVALETE
CADEIRA

27560 11733

CADEIRA FIXA, C/ ASSENTO ESTOFADO C/ 4 PÉS, 20x20, C/ PRANCHETA MÓVEL. MARCA: CAVALETE
CADEIRA

27561 11733

CADEIRA FIXA, C/ ASSENTO ESTOFADO C/ 4 PÉS, 20x20, C/ PRANCHETA MÓVEL. MARCA: CAVALETE
CADEIRA

27562 11733

CADEIRA FIXA, C/ ASSENTO ESTOFADO C/ 4 PÉS, 20x20, C/ PRANCHETA MÓVEL. MARCA: CAVALETE
CADEIRA

27563 11733

Nome
Incorporação Plaqueta

CADEIRA FIXA, C/ ASSENTO ESTOFADO C/ 4 PÉS, 20x20, C/ PRANCHETA MÓVEL. MARCA: CAVALETE
CADEIRA



27564 11733

CADEIRA FIXA, C/ ASSENTO ESTOFADO C/ 4 PÉS, 20x20, C/ PRANCHETA MÓVEL. MARCA: CAVALETE
CADEIRA

27565 11733

CADEIRA FIXA, C/ ASSENTO ESTOFADO C/ 4 PÉS, 20x20, C/ PRANCHETA MÓVEL. MARCA: CAVALETE
CADEIRA

27566 11733

CADEIRA FIXA, C/ ASSENTO ESTOFADO C/ 4 PÉS, 20x20, C/ PRANCHETA MÓVEL. MARCA: CAVALETE
CADEIRA

27567 11733

CADEIRA FIXA, C/ ASSENTO ESTOFADO C/ 4 PÉS, 20x20, C/ PRANCHETA MÓVEL. MARCA: CAVALETE
CADEIRA

27568 11733

CADEIRA FIXA, C/ ASSENTO ESTOFADO C/ 4 PÉS, 20x20, C/ PRANCHETA MÓVEL. MARCA: CAVALETE
CADEIRA

27569 11733

CADEIRA FIXA, C/ ASSENTO ESTOFADO C/ 4 PÉS, 20x20, C/ PRANCHETA MÓVEL. MARCA: CAVALETE
CADEIRA

27570 11733

CADEIRA FIXA, C/ ASSENTO ESTOFADO C/ 4 PÉS, 20x20, C/ PRANCHETA MÓVEL. MARCA: CAVALETE
CADEIRA

27571 11733

CADEIRA FIXA, C/ ASSENTO ESTOFADO C/ 4 PÉS, 20x20, C/ PRANCHETA MÓVEL. MARCA: CAVALETE
CADEIRA

27572 11733

CADEIRA FIXA, C/ ASSENTO ESTOFADO C/ 4 PÉS, 20x20, C/ PRANCHETA MÓVEL. MARCA: CAVALETE
CADEIRA

27573 11733

CADEIRA FIXA, C/ ASSENTO ESTOFADO C/ 4 PÉS, 20x20, C/ PRANCHETA MÓVEL. MARCA: CAVALETE
CADEIRA

27574 11733

CADEIRA FIXA, C/ ASSENTO ESTOFADO C/ 4 PÉS, 20x20, C/ PRANCHETA MÓVEL. MARCA: CAVALETE
CADEIRA

27575 11733

CADEIRA FIXA, C/ ASSENTO ESTOFADO C/ 4 PÉS, 20x20, C/ PRANCHETA MÓVEL. MARCA: CAVALETE



Nome
Incorporação Plaqueta

CADEIRA
27576 11733

CADEIRA FIXA, C/ ASSENTO ESTOFADO C/ 4 PÉS, 20x20, C/ PRANCHETA MÓVEL. MARCA: CAVALETE
CADEIRA

27577 11733

CADEIRA FIXA, C/ ASSENTO ESTOFADO C/ 4 PÉS, 20x20, C/ PRANCHETA MÓVEL. MARCA: CAVALETE
CADEIRA

27578 11733

CADEIRA FIXA, C/ ASSENTO ESTOFADO C/ 4 PÉS, 20x20, C/ PRANCHETA MÓVEL. MARCA: CAVALETE
CADEIRA

27579 11733

CADEIRA FIXA, C/ ASSENTO ESTOFADO C/ 4 PÉS, 20x20, C/ PRANCHETA MÓVEL. MARCA: CAVALETE
CADEIRA

27580 11733

CADEIRA FIXA, C/ ASSENTO ESTOFADO C/ 4 PÉS, 20x20, C/ PRANCHETA MÓVEL. MARCA: CAVALETE
CADEIRA

27581 11733

CADEIRA FIXA, C/ ASSENTO ESTOFADO C/ 4 PÉS, 20x20, C/ PRANCHETA MÓVEL. MARCA: CAVALETE
CADEIRA

27582 11733

CADEIRA FIXA, C/ ASSENTO ESTOFADO C/ 4 PÉS, 20x20, C/ PRANCHETA MÓVEL. MARCA: CAVALETE
CADEIRA

27583 11733

CADEIRA FIXA, C/ ASSENTO ESTOFADO C/ 4 PÉS, 20x20, C/ PRANCHETA MÓVEL. MARCA: CAVALETE
CADEIRA

27584 11733

CADEIRA FIXA, C/ ASSENTO ESTOFADO C/ 4 PÉS, 20x20, C/ PRANCHETA MÓVEL. MARCA: CAVALETE
CADEIRA

27585 11733

CADEIRA FIXA, C/ ASSENTO ESTOFADO C/ 4 PÉS, 20x20, C/ PRANCHETA MÓVEL. MARCA: CAVALETE
CADEIRA

27586 11733



CADEIRA FIXA, C/ ASSENTO ESTOFADO C/ 4 PÉS, 20x20, C/ PRANCHETA MÓVEL. MARCA: CAVALETE
CADEIRA

27587 11733

CADEIRA FIXA, C/ ASSENTO ESTOFADO C/ 4 PÉS, 20x20, C/ PRANCHETA MÓVEL. MARCA: CAVALETE
CADEIRA

27588 11733

Nome
Incorporação Plaqueta

CADEIRA FIXA, C/ ASSENTO ESTOFADO C/ 4 PÉS, 20x20, C/ PRANCHETA MÓVEL. MARCA: CAVALETE
CADEIRA

27589 11733

CADEIRA FIXA, C/ ASSENTO ESTOFADO C/ 4 PÉS, 20x20, C/ PRANCHETA MÓVEL. MARCA: CAVALETE
CADEIRA

27590 11733

CADEIRA FIXA, C/ ASSENTO ESTOFADO C/ 4 PÉS, 20x20, C/ PRANCHETA MÓVEL. MARCA: CAVALETE
CADEIRA

27591 11733

CADEIRA FIXA, C/ ASSENTO ESTOFADO C/ 4 PÉS, 20x20, C/ PRANCHETA MÓVEL. MARCA: CAVALETE
CADEIRA

27592 11733

CADEIRA FIXA, C/ ASSENTO ESTOFADO C/ 4 PÉS, 20x20, C/ PRANCHETA MÓVEL. MARCA: CAVALETE
CADEIRA

27593 11733

CADEIRA FIXA, C/ ASSENTO ESTOFADO C/ 4 PÉS, 20x20, C/ PRANCHETA MÓVEL. MARCA: CAVALETE
CADEIRA

27594 11733

CADEIRA FIXA, C/ ASSENTO ESTOFADO C/ 4 PÉS, 20x20, C/ PRANCHETA MÓVEL. MARCA: CAVALETE
CADEIRA

27595 11733

CADEIRA FIXA, C/ ASSENTO ESTOFADO C/ 4 PÉS, 20x20, C/ PRANCHETA MÓVEL. MARCA: CAVALETE



CADEIRA
27596 11733

CADEIRA FIXA, C/ ASSENTO ESTOFADO C/ 4 PÉS, 20x20, C/ PRANCHETA MÓVEL. MARCA: CAVALETE
CADEIRA

27597 11733

CADEIRA FIXA, C/ ASSENTO ESTOFADO C/ 4 PÉS, 20x20, C/ PRANCHETA MÓVEL. MARCA: CAVALETE
CADEIRA

27598 11733

CADEIRA FIXA, C/ ASSENTO ESTOFADO C/ 4 PÉS, 20x20, C/ PRANCHETA MÓVEL. MARCA: CAVALETE
CADEIRA

27599 11733

CADEIRA FIXA, C/ ASSENTO ESTOFADO C/ 4 PÉS, 20x20, C/ PRANCHETA MÓVEL. MARCA: CAVALETE
CADEIRA

27600 11733

CADEIRA FIXA, C/ ASSENTO ESTOFADO C/ 4 PÉS, 20x20, C/ PRANCHETA MÓVEL. MARCA: CAVALETE

Nome
Incorporação Plaqueta

CADEIRA
27601 11733

CADEIRA FIXA, C/ ASSENTO ESTOFADO C/ 4 PÉS, 20x20, C/ PRANCHETA MÓVEL. MARCA: CAVALETE
CADEIRA

27602 11733

CADEIRA FIXA, C/ ASSENTO ESTOFADO C/ 4 PÉS, 20x20, C/ PRANCHETA MÓVEL. MARCA: CAVALETE
CADEIRA

27603 11733

CADEIRA FIXA, C/ ASSENTO ESTOFADO C/ 4 PÉS, 20x20, C/ PRANCHETA MÓVEL. MARCA: CAVALETE
APARADOR (MESA)

27604 11760

APARADOR RETANGULAR 180 C
Etilômetro (Comodato PM)



27606 11704

Etilômetro BAF 300, n/s: 00187.
Impressora (Comodato Etilômetro com PM)

27607 11704

Impressora iDP 3110, nº série: 0321026.
Distribuidor de adubo e calcário (Divisor)

27608

Distribuidor de adubo e calcário, azul, 5,5 toneladas, pneus novos, série: 0036
Central de pabx (linha Cerne)

27609 3884

Central pabx Corp6000 Intelbras 2104.
Central de pabx (Linha Formiga)

27610 3884

Central pabx Corp6000 Intelbras 2104.
Torre metálica (Km08)

27611 4032

Torre metálica de 31 metros, modelo treliçado, fabricado com ferro cantoneira bitola 3/16 com estaios de cabo bitola 5/16, com esticadores bitola 1/2 e 

grampos para cabos de aço bitola 5/16, com espaçamento de 06 metros, pintada em duas cores.

Armário
27612 4777

Armário alto fechado, em mdp, 2 portas.
Armário

27613 4777

Armário alto fechado, em mdp, 2 portas.
Armário

27614 4777

Nome
Incorporação Plaqueta

Armário alto fechado, em mdp, 2 portas.



Armário
27615 4777

Armário alto fechado, em mdp, 2 portas.
Armário

27616 4777

Armário alto fechado, em mdp, 2 portas.
Mesa de refeitório

27617 5072

Mesa de refeitório adulto, empilhável, 2,00 x 0,80 x 0,76 m, estrutura metálica, tampo em compensado, revestido de fórmica lisa brilhante cor bege, 

perfil em pvc preto.
Mesa de refeitório

27618 5072

Mesa de refeitório adulto, empilhável, 2,00 x 0,80 x 0,76 m, estrutura metálica, tampo em compensado, revestido de fórmica lisa brilhante cor bege, 

perfil em pvc preto.
Mesa de refeitório

27619 5072

Mesa de refeitório adulto, empilhável, 2,00 x 0,80 x 0,76 m, estrutura metálica, tampo em compensado, revestido de fórmica lisa brilhante cor bege, 

perfil em pvc preto.
Mesa de refeitório

27620 5072

Mesa de refeitório adulto, empilhável, 2,00 x 0,80 x 0,76 m, estrutura metálica, tampo em compensado, revestido de fórmica lisa brilhante cor bege, 

perfil em pvc preto.
Mesa de refeitório

27621 5072

Mesa de refeitório adulto, empilhável, 2,00 x 0,80 x 0,76 m, estrutura metálica, tampo em compensado, revestido de fórmica lisa brilhante cor bege, 

perfil em pvc preto.
Mesa de refeitório

27622 5072

Mesa de refeitório adulto, empilhável, 2,00 x 0,80 x 0,76 m, estrutura metálica, tampo em compensado, revestido de fórmica lisa brilhante cor bege, 

perfil em pvc preto.
Mesa de refeitório

27623 5072

Mesa de refeitório adulto, empilhável, 2,00 x 0,80 x 0,76 m, estrutura metálica, tampo em compensado, revestido de fórmica lisa brilhante cor bege, 

perfil em pvc preto.
Mesa de refeitório

27624 5072

Mesa de refeitório adulto, empilhável, 2,00 x 0,80 x 0,76 m, estrutura metálica, tampo em compensado, revestido de fórmica lisa brilhante cor bege, 

perfil em pvc preto.
Banco para refeitório



27625 5072

Banco para refeitório adulto, empilhável, 2,00 x 0,29 x 0,43 m, estrutura metálica, tampo em compensado, revestido de fórmica lisa brilhante cor bege, 

perfil em pvc preto.
Banco para refeitório

27626 5072

Banco para refeitório adulto, empilhável, 2,00 x 0,29 x 0,43 m, estrutura metálica, tampo em compensado, revestido de fórmica lisa brilhante cor bege, 

perfil em pvc preto.

Nome
Incorporação Plaqueta

Banco para refeitório
27627 5072

Banco para refeitório adulto, empilhável, 2,00 x 0,29 x 0,43 m, estrutura metálica, tampo em compensado, revestido de fórmica lisa brilhante cor bege, 

perfil em pvc preto.
Banco para refeitório

27628 5072

Banco para refeitório adulto, empilhável, 2,00 x 0,29 x 0,43 m, estrutura metálica, tampo em compensado, revestido de fórmica lisa brilhante cor bege, 

perfil em pvc preto.
Banco para refeitório

27629 5072

Banco para refeitório adulto, empilhável, 2,00 x 0,29 x 0,43 m, estrutura metálica, tampo em compensado, revestido de fórmica lisa brilhante cor bege, 

perfil em pvc preto.
Banco para refeitório

27630 5072

Banco para refeitório adulto, empilhável, 2,00 x 0,29 x 0,43 m, estrutura metálica, tampo em compensado, revestido de fórmica lisa brilhante cor bege, 

perfil em pvc preto.
Banco para refeitório

27631 5072

Banco para refeitório adulto, empilhável, 2,00 x 0,29 x 0,43 m, estrutura metálica, tampo em compensado, revestido de fórmica lisa brilhante cor bege, 

perfil em pvc preto.
Banco para refeitório



27632 5072

Banco para refeitório adulto, empilhável, 2,00 x 0,29 x 0,43 m, estrutura metálica, tampo em compensado, revestido de fórmica lisa brilhante cor bege, 

perfil em pvc preto.
Banco para refeitório

27633 5072

Banco para refeitório adulto, empilhável, 2,00 x 0,29 x 0,43 m, estrutura metálica, tampo em compensado, revestido de fórmica lisa brilhante cor bege, 

perfil em pvc preto.
Banco para refeitório

27634 5072

Banco para refeitório adulto, empilhável, 2,00 x 0,29 x 0,43 m, estrutura metálica, tampo em compensado, revestido de fórmica lisa brilhante cor bege, 

perfil em pvc preto.
Banco para refeitório

27635 5072

Banco para refeitório adulto, empilhável, 2,00 x 0,29 x 0,43 m, estrutura metálica, tampo em compensado, revestido de fórmica lisa brilhante cor bege, 

perfil em pvc preto.
Banco para refeitório

27636 5072

Banco para refeitório adulto, empilhável, 2,00 x 0,29 x 0,43 m, estrutura metálica, tampo em compensado, revestido de fórmica lisa brilhante cor bege, 

perfil em pvc preto.
Banco para refeitório

27637 5072

Banco para refeitório adulto, empilhável, 2,00 x 0,29 x 0,43 m, estrutura metálica, tampo em compensado, revestido de fórmica lisa brilhante cor bege, 

perfil em pvc preto.
Banco para refeitório

27638 5072

Banco para refeitório adulto, empilhável, 2,00 x 0,29 x 0,43 m, estrutura metálica, tampo em compensado, revestido de fórmica lisa brilhante cor bege, 

perfil em pvc preto.
Banco para refeitório

27639 5072

Nome



Incorporação Plaqueta

Banco para refeitório adulto, empilhável, 2,00 x 0,29 x 0,43 m, estrutura metálica, tampo em compensado, revestido de fórmica lisa brilhante cor bege, 

perfil em pvc preto.
Banco para refeitório

27640 5072

Banco para refeitório adulto, empilhável, 2,00 x 0,29 x 0,43 m, estrutura metálica, tampo em compensado, revestido de fórmica lisa brilhante cor bege, 

perfil em pvc preto.
Estante de biblioteca

27641 4167

Estante de aço para biblioteca, dupla, cor cinza.
Estante de biblioteca

27642 4167

Estante de aço para biblioteca, dupla, cor cinza.
Estante de biblioteca

27643 4167

Estante de aço para biblioteca, dupla, cor cinza.
Estante de biblioteca

27644 4167

Estante de aço para biblioteca, dupla, cor cinza.
Estante de biblioteca

27645 4167

Estante de aço para biblioteca, dupla, cor cinza.
Cadeira escolar infantil (cjto circular infatil)

27646 4777

Cadeira escolar infantil,  estutura metálica cor preta, assento e encosto em compensado 10 mm anatômico, revestido de fórmica lisa brilhante colorida.

Cadeira escolar infantil (cjto circular infatil)
27647 4777

Cadeira escolar infantil,  estutura metálica cor preta, assento e encosto em compensado 10 mm anatômico, revestido de fórmica lisa brilhante colorida.

Cadeira escolar infantil (cjto circular infatil)
27648 4777

Cadeira escolar infantil,  estutura metálica cor preta, assento e encosto em compensado 10 mm anatômico, revestido de fórmica lisa brilhante colorida.

Cadeira escolar infantil (cjto circular infatil)
27649 4777

Cadeira escolar infantil,  estutura metálica cor preta, assento e encosto em compensado 10 mm anatômico, revestido de fórmica lisa brilhante colorida.

Cadeira escolar infantil (cjto circular infatil)



27650 4777

Cadeira escolar infantil,  estutura metálica cor preta, assento e encosto em compensado 10 mm anatômico, revestido de fórmica lisa brilhante colorida.

Cadeira escolar infantil (cjto circular infatil)
27651 4777

Cadeira escolar infantil,  estutura metálica cor preta, assento e encosto em compensado 10 mm anatômico, revestido de fórmica lisa brilhante colorida.

Nome
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Cadeira escolar infantil (cjto circular infatil)
27652 4777

Cadeira escolar infantil,  estutura metálica cor preta, assento e encosto em compensado 10 mm anatômico, revestido de fórmica lisa brilhante colorida.

Cadeira escolar infantil (cjto circular infatil)
27653 4777

Cadeira escolar infantil,  estutura metálica cor preta, assento e encosto em compensado 10 mm anatômico, revestido de fórmica lisa brilhante colorida.

Cadeira escolar infantil (cjto circular infatil)
27654 4777

Cadeira escolar infantil,  estutura metálica cor preta, assento e encosto em compensado 10 mm anatômico, revestido de fórmica lisa brilhante colorida.

Cadeira escolar infantil (cjto circular infatil)
27655 4777

Cadeira escolar infantil,  estutura metálica cor preta, assento e encosto em compensado 10 mm anatômico, revestido de fórmica lisa brilhante colorida.

Cadeira escolar infantil (cjto circular infatil)
27656 4777

Cadeira escolar infantil,  estutura metálica cor preta, assento e encosto em compensado 10 mm anatômico, revestido de fórmica lisa brilhante colorida.

Cadeira escolar infantil (cjto circular infatil)



27657 4777

Cadeira escolar infantil,  estutura metálica cor preta, assento e encosto em compensado 10 mm anatômico, revestido de fórmica lisa brilhante colorida.

Cadeira escolar infantil (cjto circular infatil)
27658 4777

Cadeira escolar infantil,  estutura metálica cor preta, assento e encosto em compensado 10 mm anatômico, revestido de fórmica lisa brilhante colorida.

Cadeira escolar infantil (cjto circular infatil)
27659 4777

Cadeira escolar infantil,  estutura metálica cor preta, assento e encosto em compensado 10 mm anatômico, revestido de fórmica lisa brilhante colorida.

Cadeira escolar infantil (cjto circular infatil)
27660 4777

Cadeira escolar infantil,  estutura metálica cor preta, assento e encosto em compensado 10 mm anatômico, revestido de fórmica lisa brilhante colorida.

Cadeira escolar infantil (cjto circular infatil)
27661 4777

Cadeira escolar infantil,  estutura metálica cor preta, assento e encosto em compensado 10 mm anatômico, revestido de fórmica lisa brilhante colorida.

Cadeira escolar infantil (cjto circular infatil)
27662 4777

Cadeira escolar infantil,  estutura metálica cor preta, assento e encosto em compensado 10 mm anatômico, revestido de fórmica lisa brilhante colorida.

Cadeira escolar infantil (cjto circular infatil)
27663 4777

Cadeira escolar infantil,  estutura metálica cor preta, assento e encosto em compensado 10 mm anatômico, revestido de fórmica lisa brilhante colorida.

Cadeira escolar infantil (cjto circular infatil)
27664 4777

Nome



Incorporação Plaqueta

Cadeira escolar infantil,  estutura metálica cor preta, assento e encosto em compensado 10 mm anatômico, revestido de fórmica lisa brilhante colorida.

Cadeira escolar infantil (cjto circular infatil)
27665 4777

Cadeira escolar infantil,  estutura metálica cor preta, assento e encosto em compensado 10 mm anatômico, revestido de fórmica lisa brilhante colorida.

Cadeira escolar infantil (cjto circular infatil)
27666 4777

Cadeira escolar infantil,  estutura metálica cor preta, assento e encosto em compensado 10 mm anatômico, revestido de fórmica lisa brilhante colorida.

Cadeira escolar infantil (cjto circular infatil)
27667 4777

Cadeira escolar infantil,  estutura metálica cor preta, assento e encosto em compensado 10 mm anatômico, revestido de fórmica lisa brilhante colorida.

Cadeira escolar infantil (cjto circular infatil)
27668 4777

Cadeira escolar infantil,  estutura metálica cor preta, assento e encosto em compensado 10 mm anatômico, revestido de fórmica lisa brilhante colorida.

Cadeira escolar infantil (cjto circular infatil)
27669 4777

Cadeira escolar infantil,  estutura metálica cor preta, assento e encosto em compensado 10 mm anatômico, revestido de fórmica lisa brilhante colorida.

Cadeira escolar infantil (cjto circular infatil)
27670 4777

Cadeira escolar infantil,  estutura metálica cor preta, assento e encosto em compensado 10 mm anatômico, revestido de fórmica lisa brilhante colorida.

Cadeira escolar infantil (cjto circular infatil)
27671 4777

Cadeira escolar infantil,  estutura metálica cor preta, assento e encosto em compensado 10 mm anatômico, revestido de fórmica lisa brilhante colorida.

Cadeira escolar infantil (cjto circular infatil)
27672 4777

Cadeira escolar infantil,  estutura metálica cor preta, assento e encosto em compensado 10 mm anatômico, revestido de fórmica lisa brilhante colorida.

Cadeira escolar infantil (cjto circular infatil)
27673 4777

Cadeira escolar infantil,  estutura metálica cor preta, assento e encosto em compensado 10 mm anatômico, revestido de fórmica lisa brilhante colorida.



Cadeira escolar infantil (cjto circular infatil)
27674 4777

Cadeira escolar infantil,  estutura metálica cor preta, assento e encosto em compensado 10 mm anatômico, revestido de fórmica lisa brilhante colorida.

Cadeira escolar infantil (cjto circular infatil)
27675 4777

Cadeira escolar infantil,  estutura metálica cor preta, assento e encosto em compensado 10 mm anatômico, revestido de fórmica lisa brilhante colorida.

Carteira escolar infantil (cjto circular infatil)
27676 4777

Carteira escolar infantil,  estutura metálica cor preta, tampo em compensado, revestido de fórmica lisa brilhante colorida, gradil porta livros.

Nome
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Carteira escolar infantil (cjto circular infatil)
27677 4777

Carteira escolar infantil,  estutura metálica cor preta, tampo em compensado, revestido de fórmica lisa brilhante colorida, gradil porta livros.

Carteira escolar infantil (cjto circular infatil)
27678 4777

Carteira escolar infantil,  estutura metálica cor preta, tampo em compensado, revestido de fórmica lisa brilhante colorida, gradil porta livros.

Carteira escolar infantil (cjto circular infatil)
27679 4777

Carteira escolar infantil,  estutura metálica cor preta, tampo em compensado, revestido de fórmica lisa brilhante colorida, gradil porta livros.

Carteira escolar infantil (cjto circular infatil)
27680 4777

Carteira escolar infantil,  estutura metálica cor preta, tampo em compensado, revestido de fórmica lisa brilhante colorida, gradil porta livros.



Carteira escolar infantil (cjto circular infatil)
27681 4777

Carteira escolar infantil,  estutura metálica cor preta, tampo em compensado, revestido de fórmica lisa brilhante colorida, gradil porta livros.

Carteira escolar infantil (cjto circular infatil)
27682 4777

Carteira escolar infantil,  estutura metálica cor preta, tampo em compensado, revestido de fórmica lisa brilhante colorida, gradil porta livros.

Carteira escolar infantil (cjto circular infatil)
27683 4777

Carteira escolar infantil,  estutura metálica cor preta, tampo em compensado, revestido de fórmica lisa brilhante colorida, gradil porta livros.

Carteira escolar infantil (cjto circular infatil)
27684 4777

Carteira escolar infantil,  estutura metálica cor preta, tampo em compensado, revestido de fórmica lisa brilhante colorida, gradil porta livros.

Carteira escolar infantil (cjto circular infatil)
27685 4777

Carteira escolar infantil,  estutura metálica cor preta, tampo em compensado, revestido de fórmica lisa brilhante colorida, gradil porta livros.

Carteira escolar infantil (cjto circular infatil)
27686 4777

Carteira escolar infantil,  estutura metálica cor preta, tampo em compensado, revestido de fórmica lisa brilhante colorida, gradil porta livros.

Carteira escolar infantil (cjto circular infatil)
27687 4777

Carteira escolar infantil,  estutura metálica cor preta, tampo em compensado, revestido de fórmica lisa brilhante colorida, gradil porta livros.

Carteira escolar infantil (cjto circular infatil)
27688 4777

Carteira escolar infantil,  estutura metálica cor preta, tampo em compensado, revestido de fórmica lisa brilhante colorida, gradil porta livros.

Carteira escolar infantil (cjto circular infatil)
27689 4777
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Carteira escolar infantil,  estutura metálica cor preta, tampo em compensado, revestido de fórmica lisa brilhante colorida, gradil porta livros.

Carteira escolar infantil (cjto circular infatil)
27690 4777

Carteira escolar infantil,  estutura metálica cor preta, tampo em compensado, revestido de fórmica lisa brilhante colorida, gradil porta livros.

Carteira escolar infantil (cjto circular infatil)
27691 4777

Carteira escolar infantil,  estutura metálica cor preta, tampo em compensado, revestido de fórmica lisa brilhante colorida, gradil porta livros.

Carteira escolar infantil (cjto circular infatil)
27692 4777

Carteira escolar infantil,  estutura metálica cor preta, tampo em compensado, revestido de fórmica lisa brilhante colorida, gradil porta livros.

Carteira escolar infantil (cjto circular infatil)
27693 4777

Carteira escolar infantil,  estutura metálica cor preta, tampo em compensado, revestido de fórmica lisa brilhante colorida, gradil porta livros.

Carteira escolar infantil (cjto circular infatil)
27694 4777

Carteira escolar infantil,  estutura metálica cor preta, tampo em compensado, revestido de fórmica lisa brilhante colorida, gradil porta livros.

Carteira escolar infantil (cjto circular infatil)
27695 4777

Carteira escolar infantil,  estutura metálica cor preta, tampo em compensado, revestido de fórmica lisa brilhante colorida, gradil porta livros.

Carteira escolar infantil (cjto circular infatil)
27696 4777

Carteira escolar infantil,  estutura metálica cor preta, tampo em compensado, revestido de fórmica lisa brilhante colorida, gradil porta livros.

Carteira escolar infantil (cjto circular infatil)
27697 4777



Carteira escolar infantil,  estutura metálica cor preta, tampo em compensado, revestido de fórmica lisa brilhante colorida, gradil porta livros.

Carteira escolar infantil (cjto circular infatil)
27698 4777

Carteira escolar infantil,  estutura metálica cor preta, tampo em compensado, revestido de fórmica lisa brilhante colorida, gradil porta livros.

Carteira escolar infantil (cjto circular infatil)
27699 4777

Carteira escolar infantil,  estutura metálica cor preta, tampo em compensado, revestido de fórmica lisa brilhante colorida, gradil porta livros.

Carteira escolar infantil (cjto circular infatil)
27700 4777

Carteira escolar infantil,  estutura metálica cor preta, tampo em compensado, revestido de fórmica lisa brilhante colorida, gradil porta livros.

Bebedouro
27761 1178

Bebedouro 2 torneiras, 100 litros, branco, marca Venâncio RB10, n/s: RB10116B01205/8300

Nome
Incorporação Plaqueta

Caixa amplificadora
27762 2285

Caixa amplificadora OCM-812 muli uso - ONEAL
Quadro escolar

27763 805

Quadro escolar verde (4 m) com quadro branco quadriculado de correr (2,00 m).
Quadro escolar

27764 805

Quadro escolar verde (4 m) com quadro branco quadriculado de correr (2,00 m).
Forno elétrico

27765 1933



Forno elétrico Nardelli Calabria Grill, 45 litros.
Balança digital para cozinha

27768 248

Balança digital para cozinha, marca Michelleti, n/s: 809179/2009
Balança digital para cozinha

27769 248

Balança digital para cozinha, marca Michelleti, n/s: 8091792/2009
Serra policorte (garagem municipal)

27770 204

Serra policorte industrial 12", Metalmaq
Fogão industrial

27771 249

Fogão a gás industrial, 6 bocas, com forno, Progás.
Televisor

27772 357

Televisor LCD 32", com hdtv, com suporte, Philips, mod: 32PDL3404/78, n/s: HC1209488179083
Televisor

27773 357

Televisor LCD 32", com hdtv, com suporte, Philips  32PFL3404/78, n/s: HC110948180531
Televisor

27774 357

Televisor LCD 32", com hdtv, com suporte, Philips 32PFl, n/s: HC110948180535
Monitor de vídeo (habitação)

27775 2339

Monitor de vídeo LCD 19", preto, Sansung, modelo 933NWPLUS, n/s: CM19HQCZ10100270L
Gabinete para microcomputador (Habitação)

27776 2339

Nome
Incorporação Plaqueta



Gabinete para microcomputador ATX 400 watts, na cor preta, características: Processador com mínimo 2 núcleo freqüência real de 2.6 GHz cada núcleo, 

memória cachê 2 MB. Memória RAM 02 GB DDR2 800 MHz, disco rígido 250 GB SATA II, placa mãe compatível com 4

placa de rede 10/100 MBPS, placa de rede Wireless 108 Mbps PCI; drive de disquetes 1,44 MB; drive de gravador de DVD dual Layer; mouse óptico com 

scroll e resolução mínima 800 dpi; pad mouse de silicone; teclado multimídia layout ABNT-2; Licença Sistema O

Professional Sp3 Português.
Micro system

27777 737

Micro system NKS com mp3.
Cadeira para alimentação de bebê

27778 838

Cadeira para alimentação de bebê, ideal até 18 kg, com cinto de segurança, bandeja de apoio para os pés, estofada e anti-aderente. Marca: Burigotto.

Cadeira para alimentação de bebê
27779 838

Cadeira para alimentação de bebê, ideal até 18 kg, com cinto de segurança, bandeja de apoio para os pés, estofada e anti-aderente. Marca: Burigotto.

Cadeira para alimentação de bebê
27780 838

Cadeira para alimentação de bebê, ideal até 18 kg, com cinto de segurança, bandeja de apoio para os pés, estofada e anti-aderente. Marca: Burigotto.

Cadeira para alimentação de bebê
27781 838

Cadeira para alimentação de bebê, ideal até 18 kg, com cinto de segurança, bandeja de apoio para os pés, estofada e anti-aderente. Marca: Burigotto.

Cadeira para alimentação de bebê
27782 838

Cadeira para alimentação de bebê, ideal até 18 kg, com cinto de segurança, bandeja de apoio para os pés, estofada e anti-aderente. Marca: Burigotto.

Cadeira para alimentação de bebê
27783 838

Cadeira para alimentação de bebê, ideal até 18 kg, com cinto de segurança, bandeja de apoio para os pés, estofada e anti-aderente. Marca: Burigotto.

Cadeira para alimentação de bebê
27784 838

Cadeira para alimentação de bebê, ideal até 18 kg, com cinto de segurança, bandeja de apoio para os pés, estofada e anti-aderente. Marca: Burigotto.

Cadeira para alimentação de bebê



27785 838

Cadeira para alimentação de bebê, ideal até 18 kg, com cinto de segurança, bandeja de apoio para os pés, estofada e anti-aderente. Marca: Burigotto.

Cadeira para alimentação de bebê
27786 838

Cadeira para alimentação de bebê, ideal até 18 kg, com cinto de segurança, bandeja de apoio para os pés, estofada e anti-aderente. Marca: Burigotto.

Cadeira para alimentação de bebê
27787 838

Cadeira para alimentação de bebê, ideal até 18 kg, com cinto de segurança, bandeja de apoio para os pés, estofada e anti-aderente. Marca: Burigotto.

Cadeira para alimentação de bebê
27788 838

Cadeira para alimentação de bebê, ideal até 18 kg, com cinto de segurança, bandeja de apoio para os pés, estofada e anti-aderente. Marca: Burigotto.

Nome
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Cadeira para alimentação de bebê
27789 838

Cadeira para alimentação de bebê, ideal até 18 kg, com cinto de segurança, bandeja de apoio para os pés, estofada e anti-aderente. Marca: Burigotto.

Cadeira para alimentação de bebê (CMEI Cantinho do Céu)
27790 838

Cadeira para alimentação de bebê, ideal até 18 kg, com cinto de segurança, bandeja de apoio para os pés, estofada e anti-aderente. Marca: Burigotto.

Cadeira para alimentação de bebê (CMEI Cantinho do Céu)
27791 838

Cadeira para alimentação de bebê, ideal até 18 kg, com cinto de segurança, bandeja de apoio para os pés, estofada e anti-aderente. Marca: Burigotto.

Cadeira para alimentação de bebê (CMEI Cantinho do Céu)



27792 838

Cadeira para alimentação de bebê, ideal até 18 kg, com cinto de segurança, bandeja de apoio para os pés, estofada e anti-aderente. Marca: Burigotto.

Cadeira para alimentação de bebê (CMEI Cantinho do Céu)
27793 838

Cadeira para alimentação de bebê, ideal até 18 kg, com cinto de segurança, bandeja de apoio para os pés, estofada e anti-aderente. Marca: Burigotto.

Cadeira para alimentação de bebê
27794 838

Cadeira para alimentação de bebê, ideal até 18 kg, com cinto de segurança, bandeja de apoio para os pés, estofada e anti-aderente. Marca: Burigotto.

Cadeira para alimentação de bebê
27795 838

Cadeira para alimentação de bebê, ideal até 18 kg, com cinto de segurança, bandeja de apoio para os pés, estofada e anti-aderente. Marca: Burigotto.

Cadeira para alimentação de bebê
27796 838

Cadeira para alimentação de bebê, ideal até 18 kg, com cinto de segurança, bandeja de apoio para os pés, estofada e anti-aderente. Marca: Burigotto.

Cadeira para alimentação de bebê
27797 838

Cadeira para alimentação de bebê, ideal até 18 kg, com cinto de segurança, bandeja de apoio para os pés, estofada e anti-aderente. Marca: Burigotto.

Cadeira odontológica completa
27798 915

Cadeira odontológica completa Klinic Nacional (Kavo)
Amalgamador

27799 915

Amalgamador Vibramat automático Schuster
Amalgamador

27800 915

Amalgamador Vibramat automático Schuster
Monitor de vídeo

27801 1012
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Monitor de vídeo 19", LCD, Sansung, modelo: 933NWPLUS, n/série: CM19HQBSB1127SP
Gabinete para microcomputador

27802 1012

Gabinete para microcomputador na cor preta, 4 baias atx 450w, com processador 2,7 ghz, placa mãe AND64, hd 250 g, dvd-rw, acompanhado de 

teclado e mouse, com sistema operacional windows XP Professional SP3
Monitor de vídeo

27803 1007

Monitor de vídeo 19", LCD.
Gabinete para microcomputador

27804 1007

Gabinete para microcomputador na cor preta, 4 baias atx 450w, com processador 2,7 ghz, placa mãe AND64, hd 250 g, dvd-rw, acompanhado de 

teclado e mouse, com sistema operacional windows XP Professional SP3
Câmera fotográfica digital

27805 1159

Câmera fotográfica digital DSC-W210 13.6 MP, LCD, 2,7 Sony
Câmera fotográfica digital

27806 1159

Câmera fotográfica digital DSC-W210 13.6 MP, LCD, 2,7 Sony
Bebedouro

27807 1178

Bebedouro 2 torneirass, 100 litros, branco, marca Venâncio RB10.
Bebedouro

27808 1178

Bebedouro 2 torneirass, 100 litros, branco, marca Venâncio RB10.
Bebedouro

27809 1178

Bebedouro 2 torneirass, 100 litros, branco, marca Venâncio RB10.
Bebedouro

27810 1178

Bebedouro 2 torneirass, 100 litros, branco, marca Venâncio RB10, n/s: RB10115B09121218406
Geladeira comercial

27811 1178

Geladeira comercial 4 portas, completa, branca, Refrimate.



Mesa sextavada (conjunto sextavado adulto)
27812 1679

Mesa sextavada (conjunto sextavado adulto) tampo em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante na cor ovo, com estrutura metálica em tubo 

7/8 tratados contra ferrugem, pintura epóxi (a pó), solda mig, com ponteiras de plástico resistente, com acabame

com altura de 0,75 m e diâmetro de 1,22 m.
Mesa sextavada (conjunto sextavado adulto)

27813 1679

Mesa sextavada (conjunto sextavado adulto) tampo em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante na cor ovo, com estrutura metálica em tubo 

7/8 tratados contra ferrugem, pintura epóxi (a pó), solda mig, com ponteiras de plástico resistente, com acabame

com altura de 0,75 m e diâmetro de 1,22 m.

Nome
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Mesa sextavada (conjunto sextavado adulto)
27814 1679

Mesa sextavada (conjunto sextavado adulto) tampo em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante na cor ovo, com estrutura metálica em tubo 

7/8 tratados contra ferrugem, pintura epóxi (a pó), solda mig, com ponteiras de plástico resistente, com acabame

com altura de 0,75 m e diâmetro de 1,22 m.
Mesa sextavada (conjunto sextavado adulto)

27815 1679

Mesa sextavada (conjunto sextavado adulto) tampo em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante na cor ovo, com estrutura metálica em tubo 

7/8 tratados contra ferrugem, pintura epóxi (a pó), solda mig, com ponteiras de plástico resistente, com acabame

com altura de 0,75 m e diâmetro de 1,22 m.
Mesa sextavada (conjunto sextavado adulto)

27816 1679



Mesa sextavada (conjunto sextavado adulto) tampo em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante na cor ovo, com estrutura metálica em tubo 

7/8 tratados contra ferrugem, pintura epóxi (a pó), solda mig, com ponteiras de plástico resistente, com acabame

com altura de 0,75 m e diâmetro de 1,22 m.
Cadeira escolar adulto (conjunto sextavado)

27817 1679

Cadeira escolar adulto (conjunto sextavado) com assento e encosto 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica colorida, com acabamento nas bordas 

em pvc preto, altura da cadeira 0,35 cm a partir do assento, estrutrura metálica 7/8, tratados contra ferrugem

com ponteiras de plástico resistente.
Cadeira escolar adulto (conjunto sextavado)

27818 1679

Cadeira escolar adulto (conjunto sextavado) com assento e encosto 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica colorida, com acabamento nas bordas 

em pvc preto, altura da cadeira 0,35 cm a partir do assento, estrutrura metálica 7/8, tratados contra ferrugem

com ponteiras de plástico resistente.
Cadeira escolar adulto (conjunto sextavado)

27819 1679

Cadeira escolar adulto (conjunto sextavado) com assento e encosto 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica colorida, com acabamento nas bordas 

em pvc preto, altura da cadeira 0,35 cm a partir do assento, estrutrura metálica 7/8, tratados contra ferrugem

com ponteiras de plástico resistente.
Cadeira escolar adulto (conjunto sextavado)

27820 1679

Cadeira escolar adulto (conjunto sextavado) com assento e encosto 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica colorida, com acabamento nas bordas 

em pvc preto, altura da cadeira 0,35 cm a partir do assento, estrutrura metálica 7/8, tratados contra ferrugem

com ponteiras de plástico resistente.
Cadeira escolar adulto (conjunto sextavado)

27821 1679

Cadeira escolar adulto (conjunto sextavado) com assento e encosto 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica colorida, com acabamento nas bordas 

em pvc preto, altura da cadeira 0,35 cm a partir do assento, estrutrura metálica 7/8, tratados contra ferrugem

com ponteiras de plástico resistente.
Cadeira escolar adulto (conjunto sextavado)

27822 1679

Cadeira escolar adulto (conjunto sextavado) com assento e encosto 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica colorida, com acabamento nas bordas 

em pvc preto, altura da cadeira 0,35 cm a partir do assento, estrutrura metálica 7/8, tratados contra ferrugem



com ponteiras de plástico resistente.
Cadeira escolar adulto (conjunto sextavado)

27823 1679

Cadeira escolar adulto (conjunto sextavado) com assento e encosto 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica colorida, com acabamento nas bordas 

em pvc preto, altura da cadeira 0,35 cm a partir do assento, estrutrura metálica 7/8, tratados contra ferrugem

com ponteiras de plástico resistente.
Cadeira escolar adulto (conjunto sextavado)

27824 1679

Nome
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Cadeira escolar adulto (conjunto sextavado) com assento e encosto 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica colorida, com acabamento nas bordas 

em pvc preto, altura da cadeira 0,35 cm a partir do assento, estrutrura metálica 7/8, tratados contra ferrugem

com ponteiras de plástico resistente.
Cadeira escolar adulto (conjunto sextavado)

27825 1679

Cadeira escolar adulto (conjunto sextavado) com assento e encosto 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica colorida, com acabamento nas bordas 

em pvc preto, altura da cadeira 0,35 cm a partir do assento, estrutrura metálica 7/8, tratados contra ferrugem

com ponteiras de plástico resistente.
Cadeira escolar adulto (conjunto sextavado)

27826 1679

Cadeira escolar adulto (conjunto sextavado) com assento e encosto 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica colorida, com acabamento nas bordas 

em pvc preto, altura da cadeira 0,35 cm a partir do assento, estrutrura metálica 7/8, tratados contra ferrugem

com ponteiras de plástico resistente.
Cadeira escolar adulto (conjunto sextavado)

27827 1679



Cadeira escolar adulto (conjunto sextavado) com assento e encosto 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica colorida, com acabamento nas bordas 

em pvc preto, altura da cadeira 0,35 cm a partir do assento, estrutrura metálica 7/8, tratados contra ferrugem

com ponteiras de plástico resistente.
Cadeira escolar adulto (conjunto sextavado)

27828 1679

Cadeira escolar adulto (conjunto sextavado) com assento e encosto 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica colorida, com acabamento nas bordas 

em pvc preto, altura da cadeira 0,35 cm a partir do assento, estrutrura metálica 7/8, tratados contra ferrugem

com ponteiras de plástico resistente.
Cadeira escolar adulto (conjunto sextavado)

27829 1679

Cadeira escolar adulto (conjunto sextavado) com assento e encosto 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica colorida, com acabamento nas bordas 

em pvc preto, altura da cadeira 0,35 cm a partir do assento, estrutrura metálica 7/8, tratados contra ferrugem

com ponteiras de plástico resistente.
Cadeira escolar adulto (conjunto sextavado)

27830 1679

Cadeira escolar adulto (conjunto sextavado) com assento e encosto 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica colorida, com acabamento nas bordas 

em pvc preto, altura da cadeira 0,35 cm a partir do assento, estrutrura metálica 7/8, tratados contra ferrugem

com ponteiras de plástico resistente.
Cadeira escolar adulto (conjunto sextavado)

27831 1679

Cadeira escolar adulto (conjunto sextavado) com assento e encosto 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica colorida, com acabamento nas bordas 

em pvc preto, altura da cadeira 0,35 cm a partir do assento, estrutrura metálica 7/8, tratados contra ferrugem

com ponteiras de plástico resistente.
Cadeira escolar adulto (conjunto sextavado)

27832 1679

Cadeira escolar adulto (conjunto sextavado) com assento e encosto 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica colorida, com acabamento nas bordas 

em pvc preto, altura da cadeira 0,35 cm a partir do assento, estrutrura metálica 7/8, tratados contra ferrugem

com ponteiras de plástico resistente.
Cadeira escolar adulto (conjunto sextavado)

27833 1679

Cadeira escolar adulto (conjunto sextavado) com assento e encosto 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica colorida, com acabamento nas bordas 

em pvc preto, altura da cadeira 0,35 cm a partir do assento, estrutrura metálica 7/8, tratados contra ferrugem



com ponteiras de plástico resistente.
Cadeira escolar adulto (conjunto sextavado)

27834 1679

Cadeira escolar adulto (conjunto sextavado) com assento e encosto 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica colorida, com acabamento nas bordas 

em pvc preto, altura da cadeira 0,35 cm a partir do assento, estrutrura metálica 7/8, tratados contra ferrugem

com ponteiras de plástico resistente.

Nome
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Cadeira escolar adulto (conjunto sextavado)
27835 1679

Cadeira escolar adulto (conjunto sextavado) com assento e encosto 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica colorida, com acabamento nas bordas 

em pvc preto, altura da cadeira 0,35 cm a partir do assento, estrutrura metálica 7/8, tratados contra ferrugem

com ponteiras de plástico resistente.
Cadeira escolar adulto (conjunto sextavado)

27836 1679

Cadeira escolar adulto (conjunto sextavado) com assento e encosto 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica colorida, com acabamento nas bordas 

em pvc preto, altura da cadeira 0,35 cm a partir do assento, estrutrura metálica 7/8, tratados contra ferrugem

com ponteiras de plástico resistente.
Cadeira escolar adulto (conjunto sextavado)

27837 1679

Cadeira escolar adulto (conjunto sextavado) com assento e encosto 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica colorida, com acabamento nas bordas 

em pvc preto, altura da cadeira 0,35 cm a partir do assento, estrutrura metálica 7/8, tratados contra ferrugem

com ponteiras de plástico resistente.
Cadeira escolar adulto (conjunto sextavado)

27838 1679



Cadeira escolar adulto (conjunto sextavado) com assento e encosto 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica colorida, com acabamento nas bordas 

em pvc preto, altura da cadeira 0,35 cm a partir do assento, estrutrura metálica 7/8, tratados contra ferrugem

com ponteiras de plástico resistente.
Cadeira escolar adulto (conjunto sextavado)

27839 1679

Cadeira escolar adulto (conjunto sextavado) com assento e encosto 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica colorida, com acabamento nas bordas 

em pvc preto, altura da cadeira 0,35 cm a partir do assento, estrutrura metálica 7/8, tratados contra ferrugem

com ponteiras de plástico resistente.
Cadeira escolar adulto (conjunto sextavado)

27840 1679

Cadeira escolar adulto (conjunto sextavado) com assento e encosto 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica colorida, com acabamento nas bordas 

em pvc preto, altura da cadeira 0,35 cm a partir do assento, estrutrura metálica 7/8, tratados contra ferrugem

com ponteiras de plástico resistente.
Cadeira escolar adulto (conjunto sextavado)

27841 1679

Cadeira escolar adulto (conjunto sextavado) com assento e encosto 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica colorida, com acabamento nas bordas 

em pvc preto, altura da cadeira 0,35 cm a partir do assento, estrutrura metálica 7/8, tratados contra ferrugem

com ponteiras de plástico resistente.
Cadeira escolar adulto (conjunto sextavado)

27842 1679

Cadeira escolar adulto (conjunto sextavado) com assento e encosto 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica colorida, com acabamento nas bordas 

em pvc preto, altura da cadeira 0,35 cm a partir do assento, estrutrura metálica 7/8, tratados contra ferrugem

com ponteiras de plástico resistente.
Cadeira escolar adulto (conjunto sextavado)

27843 1679

Cadeira escolar adulto (conjunto sextavado) com assento e encosto 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica colorida, com acabamento nas bordas 

em pvc preto, altura da cadeira 0,35 cm a partir do assento, estrutrura metálica 7/8, tratados contra ferrugem

com ponteiras de plástico resistente.
Cadeira escolar adulto (conjunto sextavado)

27844 1679

Cadeira escolar adulto (conjunto sextavado) com assento e encosto 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica colorida, com acabamento nas bordas 

em pvc preto, altura da cadeira 0,35 cm a partir do assento, estrutrura metálica 7/8, tratados contra ferrugem



com ponteiras de plástico resistente.
Cadeira escolar adulto (conjunto sextavado)

27845 1679

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira escolar adulto (conjunto sextavado) com assento e encosto 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica colorida, com acabamento nas bordas 

em pvc preto, altura da cadeira 0,35 cm a partir do assento, estrutrura metálica 7/8, tratados contra ferrugem

com ponteiras de plástico resistente.
Cadeira escolar adulto (conjunto sextavado)

27846 1679

Cadeira escolar adulto (conjunto sextavado) com assento e encosto 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica colorida, com acabamento nas bordas 

em pvc preto, altura da cadeira 0,35 cm a partir do assento, estrutrura metálica 7/8, tratados contra ferrugem

com ponteiras de plástico resistente.
Simulador de caminhada triplo (ATI)

27847 1918

Simulador de caminhada triplo (ATI)
Remada Sentada (ATI)

27848 1918

Remada Sentada (ATI)
Surf Duplo (ATI)

27849 1918

Surf Duplo (ATI)
Pressão de pernas triplo (ATI)

27850 1918

Pressão de pernas triplo (ATI)
Rotação Dupla Diagonal Triplo (ATI)

27851 1918

Rotação Dupla Diagonal Triplo (ATI)



Placa orientativa (ATI)
27852 1918

Placa orientativa (ATI)
Televisor

27853 1934

Televisor Sansung 22", LCD, c/r, T220M, A1373XESB00533H
Televisor

27854 1934

Televisor Sansung 22", LCD, c/r, T220M, n/s: AU373XESA09673R
Lavadora de alta pressão

27855 1952

Lavadora de alta pressão Electrolux Electra 1600, n/s: 85100166
Lavadora de alta pressão

27856 1952

Lavadora de altra pressão Electrolux Electra 1600.
Forno elétrico

27857 1952

Forno elétrico Nardelli Calabria Grill 45 litros

Nome
Incorporação Plaqueta

Freeezer
27858 2014

Freezer horizontal Electrolux 500 litros, H500, n/s: 94800349
Fogão industrial

27859 2015

Fogão a gás industrial completo, linha reforçada, seis queimadores, sendo três queimadores simples de 120 mm e três duplos de 160 mm, grelha 

30x30cm, perifl 25 cm, forno FSP6800 com pedra refratária, marca Progás.
Monitor de vídeo  (Procon)

27860 2123

Monitor de vídeo LCD, 19", Sansung modelo 933NWPLUS, fab: jan/2010. n/s: CM19HQCZ100243F



Gabinete para microcomputador  (Procon)
27861 2123

Gabinete para microcomputador na cor preta, 4 baias atx 450w, com processador 2,7 ghz, placa mãe AMD64, hd 250 g, dvd-rw, acompanhado de 

teclado e mouse, com sistema operacional windows XP Professional SP3
Geladeira comercial

27862 2394

Geladeira comercial completa, com estrutura interna em chapa galvanizada e estrutura externa com pintura epóxi na cor branca, medidas aprox.: 1,16 x 

0,68 x 1,95 m (C P A). Refrimate
Quadro escolar

27863 2428

Quadro escolar verde com quadro branco quadriculado de correr anexo, 2 metros - quadro branco, 4 metros - quadro verde.

Quadro escolar
27864 2428

Quadro escolar verde com quadro branco quadriculado de correr anexo, 2 metros - quadro branco, 4 metros - quadro verde.

Quadro escolar
27865 2428

Quadro escolar verde com quadro branco quadriculado de correr anexo, 2 metros - quadro branco, 4 metros - quadro verde.

Quadro escolar
27866 2428

Quadro escolar verde com quadro branco quadriculado de correr anexo, 2 metros - quadro branco, 4 metros - quadro verde.

Quadro escolar
27867 2428

Quadro escolar verde com quadro branco quadriculado de correr anexo, 2 metros - quadro branco, 4 metros - quadro verde.

Quadro escolar
27868 2428

Quadro escolar verde com quadro branco quadriculado de correr anexo, 2 metros - quadro branco, 4 metros - quadro verde.

Quadro escolar
27869 2428

Quadro escolar verde com quadro branco quadriculado de correr anexo, 2 metros - quadro branco, 4 metros - quadro verde.

Armário
27870 2431



Nome
Incorporação Plaqueta

Armário em mdf bp padrão madeirado 18 mm, sob medida, sendo uma lateral com 2 portas de correr e 4 prateleiras internas,  com puxadores de metal 

e na outra lateral 12 portas de bater com fechadura e com dobradiça caneco 35 mm.
Armário para tv (Telessala) SALA DE ESTUDOS

27871 2660

Armário para tv 42 polegadas, em mdf, branco, com fitas de bordas pretas, 2 portas de abrir e embutir no armário com 2 gavetas externas e 2 portas de 

abrir normal, medindo 2,10 m de altura, 0,6 m profundidade e 1,5 m de largura.
Armário (IGD - CADUNICO)

27872 2826

Armário alto com 2 portas de abrir, com chave, cinza, em mdp, 95x1,55x45 cm (LAP)
Balcão baixo (IGD CADUNICO)

27873 2826

Balcão baixo 2 portas, com chave, mdp, cinza, 90x80x40 cm (LAP)
Bomba pressurizadora (para o climatizador do Centro de Eventos)

27875 3108

Bomba pressurizadora 220 v
Mesa inox

27876 3302

Mesa inox 304, com duas cubas de 40x50x25 cm, com cantos arredondados, e tampo medindo 200 x 80 cm com bordas e espelho. Estrutura em tubo de 

aço carbono de 30x30mm, com pintura epóxi branca.'
Gaveteiro

27877 3303

Gaveteiro em mdf, de 1,35 m de altura, 0,55 m de profundidade, 0,80 m de largura, com 8 gavetas.
Gaveteiro

27878 3303

Gaveteiro em mdf, de 1,35 m de altura, 0,55 m de profundidade, 0,80 m de largura, com 8 gavetas.
Transformador de potência (Centro de Eventos - INSTALADO NA POTÊNCIA 14312)

27879 3326

Transformador de potência Stúdio R.
Impressora multifuncional (Procon)



27880 3366

Impressora multifuncional a laser, HP modelo M1319F, impressora, fotocopiadora, scanner e fax. n/s: BBRJSB2P012
Cadeira escolar adulto

27881 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

27882 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

27883 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.

Nome
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Cadeira escolar adulto
27884 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

27885 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

27886 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

27887 1214



Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

27888 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

27889 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

27890 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

27891 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

27892 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

27893 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

27894 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

27895 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

27896 1214



Nome
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Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

27897 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

27898 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

27899 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

27900 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

27901 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

27902 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

27903 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto



27904 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

27905 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

27906 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

27907 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

27908 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.

Nome
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Cadeira escolar adulto
27909 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

27910 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto



27911 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

27912 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

27913 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

27914 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

27915 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

27916 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

27917 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

27918 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

27919 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

27920 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.



Cadeira escolar adulto
27921 1214

Nome
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Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

27922 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

27923 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

27924 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

27925 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

27926 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

27927 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.



Cadeira escolar adulto
27928 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

27929 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

27930 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

27931 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

27932 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

27933 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira escolar adulto
27934 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.



Cadeira escolar adulto
27935 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

27936 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

27937 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

27938 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

27939 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

27940 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

27941 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

27942 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

27943 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

27944 1214



Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

27945 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

27946 1214

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

27947 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

27948 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

27949 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

27950 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

27951 1214



Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

27952 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

27953 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

27954 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

27955 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

27956 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

27957 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

27958 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.



Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira escolar adulto
27959 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

27960 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

27961 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

27962 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

27963 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

27964 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

27965 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

27966 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

27967 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto



27968 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

27969 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

27970 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

27971 1214

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

27972 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

27973 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

27974 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto



27975 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

27976 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

27977 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

27978 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

27979 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

27980 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

27981 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

27982 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

27983 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.



Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira escolar adulto
27984 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

27985 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

27986 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

27987 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

27988 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

27989 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

27990 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

27991 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.



Cadeira escolar adulto
27992 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

27993 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

27994 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

27995 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

27996 1214

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

27997 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

27998 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.



Cadeira escolar adulto
27999 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28000 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28001 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28002 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28003 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28004 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28005 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28006 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28007 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28008 1214



Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira escolar adulto
28009 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28010 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28011 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28012 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28013 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28014 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28015 1214



Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28016 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28017 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28018 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28019 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28020 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28021 1214

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28022 1214



Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28023 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28024 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28025 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28026 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28027 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28028 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28029 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28030 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28031 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto



28032 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28033 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira escolar adulto
28034 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28035 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28036 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28037 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28038 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto



28039 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28040 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28041 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28042 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28043 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28044 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28045 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28046 1214

Nome



Incorporação Plaqueta

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28047 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28048 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28049 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28050 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28051 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28052 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28053 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28054 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28055 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.



Cadeira escolar adulto
28056 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28057 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28058 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira escolar adulto
28059 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28060 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28061 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28062 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.



Cadeira escolar adulto
28063 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28064 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28065 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28066 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28067 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28068 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28069 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28070 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28071 1214



Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28072 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28073 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28074 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28075 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28076 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28077 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28078 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28079 1214



Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28080 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28081 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28082 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28083 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.

Nome
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Cadeira escolar adulto
28084 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28085 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28086 1214



Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28087 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28088 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28089 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28090 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28091 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28092 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28093 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28094 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28095 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto



28096 1214

Nome
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Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28097 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28098 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28099 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28100 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28101 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28102 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto



28103 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28104 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28105 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28106 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28107 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28108 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira escolar adulto
28109 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto



28110 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28111 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28112 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28113 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28114 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28115 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28116 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28117 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28118 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28119 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.



Cadeira escolar adulto
28120 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28121 1214

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28122 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28123 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28124 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28125 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28126 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.



Cadeira escolar adulto
28127 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28128 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28129 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28130 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Carteira escolar adulto

28131 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28132 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28133 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.



Nome
Incorporação Plaqueta

Carteira escolar adulto
28134 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28135 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28136 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28137 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28138 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28139 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28140 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto



28141 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28142 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28143 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28144 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28145 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28146 1214

Nome
Incorporação Plaqueta



Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28147 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28148 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28149 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28150 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28151 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28152 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28153 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto



28154 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28155 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28156 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28157 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28158 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Nome
Incorporação Plaqueta

Carteira escolar adulto
28159 1214



Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28160 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28161 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28162 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28163 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28164 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28165 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28166 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto



28167 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28168 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28169 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28170 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28171 1214

Nome
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Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28172 1214



Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28173 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28174 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28175 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28176 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28177 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28178 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28179 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto



28180 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28181 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28182 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28183 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Nome
Incorporação Plaqueta

Carteira escolar adulto
28184 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28185 1214



Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28186 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28187 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28188 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28189 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28190 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28191 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28192 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto



28193 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28194 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28195 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28196 1214

Nome
Incorporação Plaqueta

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28197 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28198 1214



Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28199 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28200 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28201 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28202 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28203 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28204 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28205 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto



28206 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28207 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28208 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Nome
Incorporação Plaqueta

Carteira escolar adulto
28209 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28210 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28211 1214



Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28212 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28213 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28214 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28215 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28216 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28217 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28218 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto



28219 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28220 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28221 1214

Nome
Incorporação Plaqueta

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28222 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28223 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28224 1214



Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28225 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28226 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28227 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28228 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28229 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28230 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28231 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto



28232 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28233 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Nome
Incorporação Plaqueta

Carteira escolar adulto
28234 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28235 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28236 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28237 1214



Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28238 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28239 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28240 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28241 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28242 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28243 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28244 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto



28245 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28246 1214

Nome
Incorporação Plaqueta

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28247 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28248 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28249 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28250 1214



Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28251 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28252 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28253 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28254 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28255 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28256 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28257 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto



28258 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Nome
Incorporação Plaqueta

Carteira escolar adulto
28259 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28260 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28261 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28262 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28263 1214



Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28264 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28265 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28266 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28267 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28268 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28269 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28270 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto



28271 1214

Nome
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Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28272 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28273 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28274 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28275 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28276 1214



Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28277 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28278 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28279 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28280 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28281 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28282 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28283 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.



Nome
Incorporação Plaqueta

Carteira escolar adulto
28284 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28285 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28286 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28287 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28288 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28289 1214



Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28290 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28291 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28292 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28293 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28294 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28295 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28296 1214



Nome
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Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28297 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28298 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28299 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28300 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28301 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28302 1214



Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28303 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28304 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28305 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28306 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28307 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28308 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.



Nome
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Carteira escolar adulto
28309 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28310 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28311 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28312 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28313 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28314 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28315 1214



Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28316 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28317 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28318 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28319 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28320 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28321 1214
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Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28322 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28323 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28324 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28325 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28326 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28327 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28328 1214



Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28329 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28330 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28331 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28332 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28333 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Nome
Incorporação Plaqueta



Carteira escolar adulto
28334 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28335 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28336 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28337 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28338 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28339 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28340 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28341 1214



Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28342 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28343 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28344 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28345 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28346 1214

Nome
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Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.



Carteira escolar adulto
28347 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28348 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28349 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28350 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28351 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28352 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28353 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28354 1214



Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28355 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28356 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28357 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28358 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Nome
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Carteira escolar adulto
28359 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.



Carteira escolar adulto
28360 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28361 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28362 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28363 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28364 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28365 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28366 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28367 1214



Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28368 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28369 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28370 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28371 1214

Nome
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Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28372 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.



Carteira escolar adulto
28373 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28374 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28375 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28376 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28377 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28378 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28379 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28380 1214



Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Cadeira escolar adulto
28381 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28382 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28383 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
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Cadeira escolar adulto
28384 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28385 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28386 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto



28387 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28388 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28389 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28390 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28391 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28392 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28393 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28394 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28395 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28396 1214
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Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28397 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28398 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28399 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28400 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28401 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28402 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28403 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.



Cadeira escolar adulto
28404 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28405 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28406 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28407 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28408 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira escolar adulto
28409 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28410 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.



Cadeira escolar adulto
28411 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28412 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28413 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28414 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28415 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28416 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28417 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28418 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28419 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28420 1214



Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Carteira escolar adulto

28421 1214

Nome
Incorporação Plaqueta

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28422 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28423 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28424 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28425 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto



28426 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28427 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28428 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28429 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28430 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28431 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28432 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28433 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.



Nome
Incorporação Plaqueta

Carteira escolar adulto
28434 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28435 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28436 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28437 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28438 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28439 1214



Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28440 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28441 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28442 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28443 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28444 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28445 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28446 1214



Nome
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Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28447 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28448 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28449 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28450 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28451 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28452 1214



Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28453 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28454 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28455 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28456 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28457 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28458 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.
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Carteira escolar adulto
28459 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28460 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Cadeira escolar adulto
28461 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28462 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28463 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28464 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28465 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28466 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.



Cadeira escolar adulto
28467 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28468 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28469 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28470 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28471 1214

Nome
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Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28472 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28473 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.



Cadeira escolar adulto
28474 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28475 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28476 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28477 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28478 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28479 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28480 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28481 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28482 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28483 1214



Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira escolar adulto
28484 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28485 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28486 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28487 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28488 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28489 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28490 1214



Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Carteira escolar adulto

28491 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28492 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28493 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28494 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28495 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28496 1214

Nome



Incorporação Plaqueta

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28497 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28498 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28499 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28500 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28501 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28502 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28503 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.



Carteira escolar adulto
28504 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28505 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28506 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28507 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28508 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Nome
Incorporação Plaqueta

Carteira escolar adulto
28509 1214



Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28510 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28511 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28512 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28513 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28514 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28515 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28516 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto



28517 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28518 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28519 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28520 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Cadeira escolar adulto
28521 1214

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28522 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto



28523 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28524 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28525 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28526 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28527 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28528 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28529 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28530 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28531 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28532 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.



Cadeira escolar adulto
28533 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira escolar adulto
28534 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28535 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28536 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28537 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28538 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28539 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.



Cadeira escolar adulto
28540 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28541 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28542 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28543 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28544 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28545 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28546 1214

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.



Cadeira escolar adulto
28547 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28548 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28549 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28550 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28551 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28552 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28553 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28554 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28555 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28556 1214



Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28557 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28558 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira escolar adulto
28559 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulto

28560 1214

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Carteira escolar adulto

28561 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28562 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.



Carteira escolar adulto
28563 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28564 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28565 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28566 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28567 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28568 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28569 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28570 1214



Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28571 1214

Nome
Incorporação Plaqueta

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28572 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28573 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28574 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28575 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.



Carteira escolar adulto
28576 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28577 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28578 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28579 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28580 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28581 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28582 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28583 1214



Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Nome
Incorporação Plaqueta

Carteira escolar adulto
28584 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28585 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28586 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28587 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28588 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.



Carteira escolar adulto
28589 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28590 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28591 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28592 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28593 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28594 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28595 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28596 1214



Nome
Incorporação Plaqueta

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28597 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28598 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28599 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28600 1214

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Mesa para refeitório adulto
28601 1720

Mesa para refeitório adulto empilhável, medidas 2,00 x 0,80 x 0,53 m, tampo em fórmica lisa brilhante bege, estrutura metálica.

Mesa para refeitório adulto
28602 1720



Mesa para refeitório adulto empilhável, medidas 2,00 x 0,80 x 0,53 m, tampo em fórmica lisa brilhante bege, estrutura metálica.

Mesa para refeitório adulto
28603 1720

Mesa para refeitório adulto empilhável, medidas 2,00 x 0,80 x 0,53 m, tampo em fórmica lisa brilhante bege, estrutura metálica.

Mesa para refeitório adulto
28604 1720

Mesa para refeitório adulto empilhável, medidas 2,00 x 0,80 x 0,53 m, tampo em fórmica lisa brilhante bege, estrutura metálica.

Mesa para refeitório adulto
28605 1720

Mesa para refeitório adulto empilhável, medidas 2,00 x 0,80 x 0,53 m, tampo em fórmica lisa brilhante bege, estrutura metálica.

Mesa para refeitório adulto
28606 1720

Mesa para refeitório adulto empilhável, medidas 2,00 x 0,80 x 0,53 m, tampo em fórmica lisa brilhante bege, estrutura metálica.

Mesa para refeitório adulto
28607 1720

Mesa para refeitório adulto empilhável, medidas 2,00 x 0,80 x 0,53 m, tampo em fórmica lisa brilhante bege, estrutura metálica.

Mesa para refeitório adulto
28608 1720

Mesa para refeitório adulto empilhável, medidas 2,00 x 0,80 x 0,53 m, tampo em fórmica lisa brilhante bege, estrutura metálica.

Nome
Incorporação Plaqueta

Mesa para refeitório adulto
28609 1720



Mesa para refeitório adulto empilhável, medidas 2,00 x 0,80 x 0,53 m, tampo em fórmica lisa brilhante bege, estrutura metálica.

Mesa para refeitório adulto
28610 1720

Mesa para refeitório adulto empilhável, medidas 2,00 x 0,80 x 0,53 m, tampo em fórmica lisa brilhante bege, estrutura metálica.

Mesa para refeitório adulto
28611 1720

Mesa para refeitório adulto empilhável, medidas 2,00 x 0,80 x 0,53 m, tampo em fórmica lisa brilhante bege, estrutura metálica.

Mesa para refeitório adulto
28612 1720

Mesa para refeitório adulto empilhável, medidas 2,00 x 0,80 x 0,53 m, tampo em fórmica lisa brilhante bege, estrutura metálica.

Mesa para refeitório adulto
28613 1720

Mesa para refeitório adulto empilhável, medidas 2,00 x 0,80 x 0,53 m, tampo em fórmica lisa brilhante bege, estrutura metálica.

Mesa para refeitório adulto
28614 1720

Mesa para refeitório adulto empilhável, medidas 2,00 x 0,80 x 0,53 m, tampo em fórmica lisa brilhante bege, estrutura metálica.

Mesa para refeitório adulto
28615 1720

Mesa para refeitório adulto empilhável, medidas 2,00 x 0,80 x 0,53 m, tampo em fórmica lisa brilhante bege, estrutura metálica.

Mesa para refeitório adulto
28616 1720

Mesa para refeitório adulto empilhável, medidas 2,00 x 0,80 x 0,53 m, tampo em fórmica lisa brilhante bege, estrutura metálica.

Mesa para refeitório adulto
28617 1720

Mesa para refeitório adulto empilhável, medidas 2,00 x 0,80 x 0,53 m, tampo em fórmica lisa brilhante bege, estrutura metálica.

Mesa para refeitório adulto
28618 1720

Mesa para refeitório adulto empilhável, medidas 2,00 x 0,80 x 0,53 m, tampo em fórmica lisa brilhante bege, estrutura metálica.

Mesa para refeitório adulto



28619 1720

Mesa para refeitório adulto empilhável, medidas 2,00 x 0,80 x 0,53 m, tampo em fórmica lisa brilhante bege, estrutura metálica.

Mesa para refeitório adulto
28620 1720

Mesa para refeitório adulto empilhável, medidas 2,00 x 0,80 x 0,53 m, tampo em fórmica lisa brilhante bege, estrutura metálica.

Banco para refeitório adulto
28621 1720

Nome
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Banco para refeitório adulto, medindo 2,00 x 0,30 x 0,35 m, assento em compensando, revestido de fórmica lisa brilhante cor bege, estrutura metálica.

Banco para refeitório adulto
28622 1720

Banco para refeitório adulto, medindo 2,00 x 0,30 x 0,35 m, assento em compensando, revestido de fórmica lisa brilhante cor bege, estrutura metálica.

Banco para refeitório adulto
28623 1720

Banco para refeitório adulto, medindo 2,00 x 0,30 x 0,35 m, assento em compensando, revestido de fórmica lisa brilhante cor bege, estrutura metálica.

Banco para refeitório adulto
28624 1720

Banco para refeitório adulto, medindo 2,00 x 0,30 x 0,35 m, assento em compensando, revestido de fórmica lisa brilhante cor bege, estrutura metálica.

Banco para refeitório adulto
28625 1720

Banco para refeitório adulto, medindo 2,00 x 0,30 x 0,35 m, assento em compensando, revestido de fórmica lisa brilhante cor bege, estrutura metálica.

Banco para refeitório adulto



28626 1720

Banco para refeitório adulto, medindo 2,00 x 0,30 x 0,35 m, assento em compensando, revestido de fórmica lisa brilhante cor bege, estrutura metálica.

Banco para refeitório adulto
28627 1720

Banco para refeitório adulto, medindo 2,00 x 0,30 x 0,35 m, assento em compensando, revestido de fórmica lisa brilhante cor bege, estrutura metálica.

Banco para refeitório adulto
28628 1720

Banco para refeitório adulto, medindo 2,00 x 0,30 x 0,35 m, assento em compensando, revestido de fórmica lisa brilhante cor bege, estrutura metálica.

Banco para refeitório adulto
28629 1720

Banco para refeitório adulto, medindo 2,00 x 0,30 x 0,35 m, assento em compensando, revestido de fórmica lisa brilhante cor bege, estrutura metálica.

Banco para refeitório adulto
28630 1720

Banco para refeitório adulto, medindo 2,00 x 0,30 x 0,35 m, assento em compensando, revestido de fórmica lisa brilhante cor bege, estrutura metálica.

Banco para refeitório adulto
28631 1720

Banco para refeitório adulto, medindo 2,00 x 0,30 x 0,35 m, assento em compensando, revestido de fórmica lisa brilhante cor bege, estrutura metálica.

Banco para refeitório adulto
28632 1720

Banco para refeitório adulto, medindo 2,00 x 0,30 x 0,35 m, assento em compensando, revestido de fórmica lisa brilhante cor bege, estrutura metálica.

Banco para refeitório adulto
28633 1720

Banco para refeitório adulto, medindo 2,00 x 0,30 x 0,35 m, assento em compensando, revestido de fórmica lisa brilhante cor bege, estrutura metálica.



Nome
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Banco para refeitório adulto
28634 1720

Banco para refeitório adulto, medindo 2,00 x 0,30 x 0,35 m, assento em compensando, revestido de fórmica lisa brilhante cor bege, estrutura metálica.

Banco para refeitório adulto
28635 1720

Banco para refeitório adulto, medindo 2,00 x 0,30 x 0,35 m, assento em compensando, revestido de fórmica lisa brilhante cor bege, estrutura metálica.

Banco para refeitório adulto
28636 1720

Banco para refeitório adulto, medindo 2,00 x 0,30 x 0,35 m, assento em compensando, revestido de fórmica lisa brilhante cor bege, estrutura metálica.

Banco para refeitório adulto
28637 1720

Banco para refeitório adulto, medindo 2,00 x 0,30 x 0,35 m, assento em compensando, revestido de fórmica lisa brilhante cor bege, estrutura metálica.

Banco para refeitório adulto
28638 1720

Banco para refeitório adulto, medindo 2,00 x 0,30 x 0,35 m, assento em compensando, revestido de fórmica lisa brilhante cor bege, estrutura metálica.

Banco para refeitório adulto
28639 1720

Banco para refeitório adulto, medindo 2,00 x 0,30 x 0,35 m, assento em compensando, revestido de fórmica lisa brilhante cor bege, estrutura metálica.

Banco para refeitório adulto
28640 1720

Banco para refeitório adulto, medindo 2,00 x 0,30 x 0,35 m, assento em compensando, revestido de fórmica lisa brilhante cor bege, estrutura metálica.

Banco para refeitório adulto
28641 1720

Banco para refeitório adulto, medindo 2,00 x 0,30 x 0,35 m, assento em compensando, revestido de fórmica lisa brilhante cor bege, estrutura metálica.

Banco para refeitório adulto
28642 1720

Banco para refeitório adulto, medindo 2,00 x 0,30 x 0,35 m, assento em compensando, revestido de fórmica lisa brilhante cor bege, estrutura metálica.



Banco para refeitório adulto
28643 1720

Banco para refeitório adulto, medindo 2,00 x 0,30 x 0,35 m, assento em compensando, revestido de fórmica lisa brilhante cor bege, estrutura metálica.

Banco para refeitório adulto
28644 1720

Banco para refeitório adulto, medindo 2,00 x 0,30 x 0,35 m, assento em compensando, revestido de fórmica lisa brilhante cor bege, estrutura metálica.

Banco para refeitório adulto
28645 1720

Banco para refeitório adulto, medindo 2,00 x 0,30 x 0,35 m, assento em compensando, revestido de fórmica lisa brilhante cor bege, estrutura metálica.

Banco para refeitório adulto
28646 1720

Nome
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Banco para refeitório adulto, medindo 2,00 x 0,30 x 0,35 m, assento em compensando, revestido de fórmica lisa brilhante cor bege, estrutura metálica.

Banco para refeitório adulto
28647 1720

Banco para refeitório adulto, medindo 2,00 x 0,30 x 0,35 m, assento em compensando, revestido de fórmica lisa brilhante cor bege, estrutura metálica.

Banco para refeitório adulto
28648 1720

Banco para refeitório adulto, medindo 2,00 x 0,30 x 0,35 m, assento em compensando, revestido de fórmica lisa brilhante cor bege, estrutura metálica.

Banco para refeitório adulto
28649 1720

Banco para refeitório adulto, medindo 2,00 x 0,30 x 0,35 m, assento em compensando, revestido de fórmica lisa brilhante cor bege, estrutura metálica.



Banco para refeitório adulto
28650 1720

Banco para refeitório adulto, medindo 2,00 x 0,30 x 0,35 m, assento em compensando, revestido de fórmica lisa brilhante cor bege, estrutura metálica.

Banco para refeitório adulto
28651 1720

Banco para refeitório adulto, medindo 2,00 x 0,30 x 0,35 m, assento em compensando, revestido de fórmica lisa brilhante cor bege, estrutura metálica.

Banco para refeitório adulto
28652 1720

Banco para refeitório adulto, medindo 2,00 x 0,30 x 0,35 m, assento em compensando, revestido de fórmica lisa brilhante cor bege, estrutura metálica.

Banco para refeitório adulto
28653 1720

Banco para refeitório adulto, medindo 2,00 x 0,30 x 0,35 m, assento em compensando, revestido de fórmica lisa brilhante cor bege, estrutura metálica.

Banco para refeitório adulto
28654 1720

Banco para refeitório adulto, medindo 2,00 x 0,30 x 0,35 m, assento em compensando, revestido de fórmica lisa brilhante cor bege, estrutura metálica.

Banco para refeitório adulto
28655 1720

Banco para refeitório adulto, medindo 2,00 x 0,30 x 0,35 m, assento em compensando, revestido de fórmica lisa brilhante cor bege, estrutura metálica.

Banco para refeitório adulto
28656 1720

Banco para refeitório adulto, medindo 2,00 x 0,30 x 0,35 m, assento em compensando, revestido de fórmica lisa brilhante cor bege, estrutura metálica.

Banco para refeitório adulto
28657 1720

Banco para refeitório adulto, medindo 2,00 x 0,30 x 0,35 m, assento em compensando, revestido de fórmica lisa brilhante cor bege, estrutura metálica.

Banco para refeitório adulto
28658 1720

Banco para refeitório adulto, medindo 2,00 x 0,30 x 0,35 m, assento em compensando, revestido de fórmica lisa brilhante cor bege, estrutura metálica.



Nome
Incorporação Plaqueta

Banco para refeitório adulto
28659 1720

Banco para refeitório adulto, medindo 2,00 x 0,30 x 0,35 m, assento em compensando, revestido de fórmica lisa brilhante cor bege, estrutura metálica.

Banco para refeitório adulto
28660 1720

Banco para refeitório adulto, medindo 2,00 x 0,30 x 0,35 m, assento em compensando, revestido de fórmica lisa brilhante cor bege, estrutura metálica.

Filmadora
28661

Filmadora Sony SCR-SR47 - Handy Cam, n/s: 1263830
Câmera digital

28662

Câmera digital Sony Cyber-shot 10,1 MP, prata. n/s: 0623124
Câmera digital Sony

28663

Câmera digital Sony Cyber-shot 10,1 MP, prata. n/s: 0623125
Balança digital

28664 3338

Balança digital para cozinha. Michelleti, n/s: 12091597/2009
Balança digital

28665 3338

Balança digital para cozinha. Michelleti, n/s: 12091595/2009
Balança digital

28666 3338

Balança digital para cozinha. Michelleti, n/s: 12091600/2009
Centrífuga

28667 4183

Centrífuga de roupas Mueller Nina Soft NCM084
Balança digital

28668 3338



Balança digital para cozinha. Michelleti, N/S: 12091603/2009
Balança digital

28669 3338

Balança digital para cozinha. Michelleti, n/s: 12091599/2009
Escaninho (Sec Educação - Recepção)

28670 4641

Escaninho em mdf branco, 24 gavetas, puxadores metálicos, corrediças,  2,60X1,04 x0,56 m.
Escaninho (Sec Educação - Recepção)

28671 4641

Nome
Incorporação Plaqueta

Escaninho em mdf branco, 15 gavetas, puxadores metálicos, corrediças,  1,64X1,04X0,56 m.
Balcão baixo

28672 4641

Balcão  baixo em mdf, branco, 2 portas, puxadores metálicos, 0,85X0,83X0,55 m
Gabinete (contabilidade)

28673 4827

Gabinete para microcomputador na cor preta, 4 baias atx 450w, com processador 2,7 ghz, placa mãe AMD64, hd 250 g, dvd-rw, acompanhado de 

teclado e mouse, com sistema operacional windows XP Professional SP3
Monitor de vídeo (contabilidade)

28674 4827

Monitor de vídeo Sansung, 19", lcd, mod: 933NWPLUS, n/s: CM19HQAZ2319707V
Gabinete (contabilidade)

28675 4827

Gabinete para microcomputador na cor preta, 4 baias atx 450w, com processador 2,7 ghz, placa mãe AMD64, hd 250 g, dvd-rw, acompanhado de 

teclado e mouse, com sistema operacional windows XP Professional SP3
Monitor de vídeo (contabilidade)

28676 4827

Monitor de vídeo Sansung, 19", lcd, mod: 933NWPLUS, n/s: CM19HQBZ203646N
Gabinete para microcomputador (DEBETRAN)



28677 4277

Gabinete para microcomputador na cor preta, 4 baias atx 450w, com processador 2,7 ghz, placa mãe AMD64, hd 250 g, dvd-rw, acompanhado de 

teclado e mouse, com sistema operacional windows XP Professional SP3
Monitor de vídeo  (DEBETRAN)

28678 4277

Monitor de vídeo LCD, 19", Sansung modelo 933NWPLUS, fab: jan/2010. n/s: CM19HQCZ100243F
Impressora multifuncional (IPPUB)

28679 4824

Impressora multifuncional HP Laser Jet M1319F MFP, n/s: BRJSB2P019
Gabinete para microcomputador (Urbanismo)

28680 4824

Gabinete para microcomputador na cor preta, 4 baias atx 450w, com processador 2,7 ghz, placa mãe AMD64, hd 250 g, dvd-rw, acompanhado de 

teclado e mouse, com sistema operacional windows XP Professional SP3, nº série: 3397CDA000514.

Monitor de vídeo (IPPUB)
28681 4824

Monitor de vídeo LCD, 19", Sansung modelo 933NWPLUS, n/s: CM19HQCZ203209V
Gabinete para microcomputador (DFI)

28682 4826

Gabinete para microcomputador na cor preta, 4 baias atx 450w, com processador 2,7 ghz, placa mãe AMD64, hd 250 g, dvd-rw, acompanhado de 

teclado e mouse, com sistema operacional windows XP Professional SP3
Monitor de vídeo (DFI)

28683 4826

Monitor de vídeo Sansung, 19", lcd, mod: 933NWPLUS, n/s: CM19HQCZ203207M

Nome
Incorporação Plaqueta

Gabinete (DFI)
28684 4826

Gabinete para microcomputador na cor preta, 4 baias atx 450w, com processador 2,7 ghz, placa mãe AMD64, hd 250 g, dvd-rw, acompanhado de 

teclado e mouse, com sistema operacional windows XP Professional SP3



Monitor de vídeo (DFI)
28685 4826

Monitor de vídeo Sansung, 19", lcd, mod: 933NWPLUS, n/s: CM19HQBZ203561B
Nobreak (IPUB)

28686 4824

Nobreak Ragtech Save 2, n/s: 180709525140
Nobreak (IPUB)

28687 4824

Nobreak Ragtech Save 2, n/s: 180709525139
Central telefônica

28691 3299

Central telefônica Intelbras Modulare, equipada para duas linhas e seis ramais, terminal TI 730 Intelbras
Ar condicionado (CADUNICO)

28692 4233

Ar condicionado Electrolux, tipo split, 30000 btus, mod: SI30F, n/s: 00400674
Impressora multifuncional

28693 3631

Impressora multifuncional a laser DCP808DN BROTHER,  N/S: U62269M9J269976.
Mini pabx

28694 3632

Mini pabx Keo 2 linhas 2 ramais
Armário estante

28695 3571

Armário estante (CREAS) em mdp,  2 portas com chave, branco, 90x155x40.
Balcão baixo

28696 3571

Balcão baixo 2 portas com chave, branco, perfil pvc preto, 90x80x40.
Balcão baixo

28697 3571

Balcão baixo 2 portas com chave, branco, perfil pvc preto, 90x80x40.
Armário de aço (CREAS)

28698 3571

Armário de aço 2 portas, com chave, cinza, 90x200x40
Armário de aço

28699 3571



Nome
Incorporação Plaqueta

Armário de aço 2 portas, com chave, cinza, 90x200x40
Armário de aço

28700 3571

Armário de aço cinza, 2 portas, com chave, 1,20x2,00x0,40
Aquecedor elétrico de chão

28701 5501

Aquecedor elétrico de chão Britânia AB 1200 127V, n/s: 000218
Aquecedor elétrico de chão

28702 5501

Aquecedor elétrico de chão Britânia AB 1200 127V, n/s: 000713
Aquecedor elétrico de chão

28703 5501

Aquecedor elétrico de chão Britânia AB 1200 127V, n/s: 0003307
Aquecedor elétrico de chão

28704 5501

Aquecedor elétrico de chão Britânia AB 1200 127V, n/s: 003296
Aquecedor elétrico de chão

28705 5501

Aquecedor elétrico de chão Britânia AB 1200 127V, n/s: 000733
Aquecedor elétrico de chão

28706 5501

Aquecedor elétrico de chão Britânia AB 1200 127V, n/s:
Aquecedor elétrico de chão

28707 5501

Aquecedor elétrico de chão Britânia AB 1200 127V, n/s:  004517
Aquecedor elétrico de chão

28708 5501

Aquecedor elétrico de chão Britânia AB 1200 127V, n/s: 000002
Aquecedor elétrico de chão

28709 5501

Aquecedor elétrico de chão Britânia AB 1200 127V, n/s: 003285
Aquecedor elétrico de chão



28710 5501

Aquecedor elétrico de chão Britânia AB 1200 127V, n/s: 0000647
Maca

28711 6497

Maca para exames clínicos, estofada, forrada, revestida em corino preto.

Nome
Incorporação Plaqueta

Monitor multiparametrico
28712 6497

Monitor multiparametrico Bionet, modelo BM3, n/s: D1K0100001
Eletrocardiografo

28713 6497

Eletrocardiografo Bionet, modelo: Cardio Care-2000 EKG-2000, n/s: EK0100062
Carro emergência

28714 6497

Carro emergência estr. aço, pintura epóxi, supero para soro Solimed-001.
Cadeira giratória (IPUB)

28715 5611

Cadeira giratória, revestida em tecido preto.
Cadeira giratória (IPPUB)

28716 5611

Cadeira giratória, revestida em tecido preto.
Cadeira giratória

28717 5611

Cadeira giratória, revestida em tecido preto.
Mesa para estação de trabalho (IPPUB)

28718 5611

Mesa para estação de trabalho em mdp, 3 gavetas com chave, com suporte para cpu.
Mesa para estação de trabalho (IPPUB)

28719 5611



Mesa para estação de trabalho em mdp, 3 gavetas com chave, com suporte para cpu.
Mesa para estação de trabalho (IPUB)

28720 5611

Mesa para estação de trabalho em mdp, 3 gavetas com chave, com suporte para cpu.
Mesa para estação de trabalho (IPUB)

28721 5611

Mesa para estação de trabalho em mdp, 3 gavetas com chave, com suporte para cpu.
Gabinete para microcomputador (CPD - servidor Ação Social)

28722 4132

Gabinete para microcomputador Processador com no mínimo 2 núcleos freqüência real de 3.0 GHz cada núcleo, memória cachê 6 MB. Memória RAM 02 

GB DDR2 800 MHz, disco rígido 250 GB SATA II, monitor LCD 19"" Não WideScren, placa mãe compatível com 4 portas US

de rede 10/100 MBPS, placa de rede Wireless 108 Mbps PCI; drive de disquete 1,44 MB; drive de gravador de DVD dual Layer; gabinete ATX 400 watts; 

mouse óptico com scroll e resolução mínima 800 dpi; pad mouse de silicone; teclado multimídia layout ABNT-2.

Monitor de vídeo
28723 4132

Monitor de vídeo Sansung, lcd, 19", modelo: 933SMPLUS, n/s: CM19HXISB0385SE
Cadeira fixa (Urbanismo)

28724 5611

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira fixa estofada em tecido preto.
Cadeira fixa

28725 5611

Cadeira fixa estofada em tecido preto.
Cadeira fixa (Urbanismo)

28726 5611

Cadeira fixa estofada em tecido preto.
Cadeira fixa



28727 5611

Cadeira fixa estofada em tecido preto.
Cadeira fixa

28728 5611

Cadeira fixa estofada em tecido preto.
Cadeira fixa (Urbanismo)

28729 5611

Cadeira fixa estofada em tecido preto.
Cadeira fixa (Urbanismo)

28730 5611

Cadeira fixa estofada em tecido preto.
Cadeira fixa (Urbanismo)

28731 5611

Cadeira fixa estofada em tecido preto.
Cadeira fixa (Urbanismo)

28732 5611

Cadeira fixa estofada em tecido preto.
Cadeira fixa (sala dos motoristas)

28733 5611

Cadeira fixa estofada em tecido preto.
Cadeira fixa (Urbanismo)

28734 5611

Cadeira fixa estofada em tecido preto.
Cadeira fixa (sala dos motoristas)

28735 5611

Cadeira fixa estofada em tecido preto.
Cadeira fixa (Urbanismo)

28736 5611

Cadeira fixa estofada em tecido preto.

Nome



Incorporação Plaqueta

Cadeira fixa (Urbanismo)
28737 5611

Cadeira fixa estofada em tecido preto.
Cadeira fixa (Urbanismo)

28738 5611

Cadeira fixa estofada em tecido preto.
Mesa de reunião retangular ( IPPUB)

28739 5612

Mesa de reunião em mdp branco, estrutura metálica, perfi pvc, 2,75 x 1,20 x 0,75 m
Carteira escolar infantil (cjto circular infatil)

28741 4777

Carteira escolar infantil,  estutura metálica cor preta, tampo em compensado, revestido de fórmica lisa brilhante colorida, gradil porta livros.

Carteira escolar infantil (cjto circular infatil)
28742 4777

Carteira escolar infantil,  estutura metálica cor preta, tampo em compensado, revestido de fórmica lisa brilhante colorida, gradil porta livros.

Carteira escolar infantil (cjto circular infatil)
28743 4777

Carteira escolar infantil,  estutura metálica cor preta, tampo em compensado, revestido de fórmica lisa brilhante colorida, gradil porta livros.

Carteira escolar infantil (cjto circular infatil)
28744 4777

Carteira escolar infantil,  estutura metálica cor preta, tampo em compensado, revestido de fórmica lisa brilhante colorida, gradil porta livros.

Carteira escolar infantil (cjto circular infatil)
28745 4777

Carteira escolar infantil,  estutura metálica cor preta, tampo em compensado, revestido de fórmica lisa brilhante colorida, gradil porta livros.

Mesa central (cjto circular infatil)
28746 4777

Mesa central empilhável, estutura metálica cor preta, tampo em compensado, revestido de fórmica lisa brilhante.
Mesa central (cjto circular infatil)

28747 4777

Mesa central empilhável, estutura metálica cor preta, tampo em compensado, revestido de fórmica lisa brilhante.
Mesa central (cjto circular infatil)

28748 4777

Mesa central empilhável, estutura metálica cor preta, tampo em compensado, revestido de fórmica lisa brilhante.



Mesa central (cjto circular infatil)
28749 4777

Mesa central empilhável, estutura metálica cor preta, tampo em compensado, revestido de fórmica lisa brilhante.
Mesa central (cjto circular infatil)

28750 4777

Nome
Incorporação Plaqueta

Mesa central empilhável, estutura metálica cor preta, tampo em compensado, revestido de fórmica lisa brilhante.
Cadeira escolar infantil (cjto circular infatil)

28751 4777

Cadeira escolar infantil,  estutura metálica cor preta, assento e encosto em compensado 10 mm anatômico, revestido de fórmica lisa brilhante colorida.

Cadeira escolar infantil (cjto circular infatil)
28752 4777

Cadeira escolar infantil,  estutura metálica cor preta, assento e encosto em compensado 10 mm anatômico, revestido de fórmica lisa brilhante colorida.

Cadeira escolar infantil (cjto circular infatil)
28753 4777

Cadeira escolar infantil,  estutura metálica cor preta, assento e encosto em compensado 10 mm anatômico, revestido de fórmica lisa brilhante colorida.

Cadeira escolar infantil (cjto circular infatil)
28754 4777

Cadeira escolar infantil,  estutura metálica cor preta, assento e encosto em compensado 10 mm anatômico, revestido de fórmica lisa brilhante colorida.

Cadeira escolar infantil (cjto circular infatil)
28755 4777

Cadeira escolar infantil,  estutura metálica cor preta, assento e encosto em compensado 10 mm anatômico, revestido de fórmica lisa brilhante colorida.

Cadeira escolar infantil (cjto circular infatil)
28756 4777



Cadeira escolar infantil,  estutura metálica cor preta, assento e encosto em compensado 10 mm anatômico, revestido de fórmica lisa brilhante colorida.

Cadeira escolar infantil (cjto circular infatil)
28757 4777

Cadeira escolar infantil,  estutura metálica cor preta, assento e encosto em compensado 10 mm anatômico, revestido de fórmica lisa brilhante colorida.

Cadeira escolar infantil (cjto circular infatil)
28758 4777

Cadeira escolar infantil,  estutura metálica cor preta, assento e encosto em compensado 10 mm anatômico, revestido de fórmica lisa brilhante colorida.

Cadeira escolar infantil (cjto circular infatil)
28759 4777

Cadeira escolar infantil,  estutura metálica cor preta, assento e encosto em compensado 10 mm anatômico, revestido de fórmica lisa brilhante colorida.

Cadeira escolar infantil (cjto circular infatil)
28760 4777

Cadeira escolar infantil,  estutura metálica cor preta, assento e encosto em compensado 10 mm anatômico, revestido de fórmica lisa brilhante colorida.

Cadeira escolar infantil (cjto circular infatil)
28761 4777

Cadeira escolar infantil,  estutura metálica cor preta, assento e encosto em compensado 10 mm anatômico, revestido de fórmica lisa brilhante colorida.

Cadeira escolar infantil (cjto circular infatil)
28762 4777

Cadeira escolar infantil,  estutura metálica cor preta, assento e encosto em compensado 10 mm anatômico, revestido de fórmica lisa brilhante colorida.

Nome
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Cadeira escolar infantil (cjto circular infatil)
28763 4777



Cadeira escolar infantil,  estutura metálica cor preta, assento e encosto em compensado 10 mm anatômico, revestido de fórmica lisa brilhante colorida.

Cadeira escolar infantil (cjto circular infatil)
28764 4777

Cadeira escolar infantil,  estutura metálica cor preta, assento e encosto em compensado 10 mm anatômico, revestido de fórmica lisa brilhante colorida.

Cadeira escolar infantil (cjto circular infatil)
28765 4777

Cadeira escolar infantil,  estutura metálica cor preta, assento e encosto em compensado 10 mm anatômico, revestido de fórmica lisa brilhante colorida.

Cadeira escolar infantil (cjto circular infatil)
28766 4777

Cadeira escolar infantil,  estutura metálica cor preta, assento e encosto em compensado 10 mm anatômico, revestido de fórmica lisa brilhante colorida.

Cadeira escolar infantil (cjto circular infatil)
28767 4777

Cadeira escolar infantil,  estutura metálica cor preta, assento e encosto em compensado 10 mm anatômico, revestido de fórmica lisa brilhante colorida.

Cadeira escolar infantil (cjto circular infatil)
28768 4777

Cadeira escolar infantil,  estutura metálica cor preta, assento e encosto em compensado 10 mm anatômico, revestido de fórmica lisa brilhante colorida.

Cadeira escolar infantil (cjto circular infatil)
28769 4777

Cadeira escolar infantil,  estutura metálica cor preta, assento e encosto em compensado 10 mm anatômico, revestido de fórmica lisa brilhante colorida.

Cadeira escolar infantil (cjto circular infatil)
28770 4777

Cadeira escolar infantil,  estutura metálica cor preta, assento e encosto em compensado 10 mm anatômico, revestido de fórmica lisa brilhante colorida.

Cadeira escolar infantil (cjto circular infatil)
28771 4777

Cadeira escolar infantil,  estutura metálica cor preta, assento e encosto em compensado 10 mm anatômico, revestido de fórmica lisa brilhante colorida.

Cadeira escolar infantil (cjto circular infatil)
28772 4777

Cadeira escolar infantil,  estutura metálica cor preta, assento e encosto em compensado 10 mm anatômico, revestido de fórmica lisa brilhante colorida.

Cadeira escolar infantil (cjto circular infatil)



28773 4777

Cadeira escolar infantil,  estutura metálica cor preta, assento e encosto em compensado 10 mm anatômico, revestido de fórmica lisa brilhante colorida.

Cadeira escolar infantil (cjto circular infatil)
28774 4777

Cadeira escolar infantil,  estutura metálica cor preta, assento e encosto em compensado 10 mm anatômico, revestido de fórmica lisa brilhante colorida.

Cadeira escolar infantil (cjto circular infatil)
28775 4777

Nome
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Cadeira escolar infantil,  estutura metálica cor preta, assento e encosto em compensado 10 mm anatômico, revestido de fórmica lisa brilhante colorida.

Cadeira escolar infantil (cjto circular infatil)
28776 4777

Cadeira escolar infantil,  estutura metálica cor preta, assento e encosto em compensado 10 mm anatômico, revestido de fórmica lisa brilhante colorida.

Cadeira escolar infantil (cjto circular infatil)
28777 4777

Cadeira escolar infantil,  estutura metálica cor preta, assento e encosto em compensado 10 mm anatômico, revestido de fórmica lisa brilhante colorida.

Cadeira escolar infantil (cjto circular infatil)
28778 4777

Cadeira escolar infantil,  estutura metálica cor preta, assento e encosto em compensado 10 mm anatômico, revestido de fórmica lisa brilhante colorida.

Cadeira escolar infantil (cjto circular infatil)
28779 4777

Cadeira escolar infantil,  estutura metálica cor preta, assento e encosto em compensado 10 mm anatômico, revestido de fórmica lisa brilhante colorida.

Cadeira escolar infantil (cjto circular infatil)



28780 4777

Cadeira escolar infantil,  estutura metálica cor preta, assento e encosto em compensado 10 mm anatômico, revestido de fórmica lisa brilhante colorida.

Cadeira escolar infantil (cjto circular infatil)
28781 4777

Cadeira escolar infantil,  estutura metálica cor preta, assento e encosto em compensado 10 mm anatômico, revestido de fórmica lisa brilhante colorida.

Cadeira escolar infantil (cjto circular infatil)
28782 4777

Cadeira escolar infantil,  estutura metálica cor preta, assento e encosto em compensado 10 mm anatômico, revestido de fórmica lisa brilhante colorida.

Cadeira escolar infantil (cjto circular infatil)
28783 4777

Cadeira escolar infantil,  estutura metálica cor preta, assento e encosto em compensado 10 mm anatômico, revestido de fórmica lisa brilhante colorida.

Cadeira escolar infantil (cjto circular infatil)
28784 4777

Cadeira escolar infantil,  estutura metálica cor preta, assento e encosto em compensado 10 mm anatômico, revestido de fórmica lisa brilhante colorida.

Cadeira escolar infantil (cjto circular infatil)
28785 4777

Cadeira escolar infantil,  estutura metálica cor preta, assento e encosto em compensado 10 mm anatômico, revestido de fórmica lisa brilhante colorida.

Cadeira escolar infantil (cjto circular infatil)
28786 4777

Cadeira escolar infantil,  estutura metálica cor preta, assento e encosto em compensado 10 mm anatômico, revestido de fórmica lisa brilhante colorida.

Cadeira escolar infantil (cjto circular infatil)
28787 4777

Cadeira escolar infantil,  estutura metálica cor preta, assento e encosto em compensado 10 mm anatômico, revestido de fórmica lisa brilhante colorida.



Nome
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Cadeira escolar infantil (cjto circular infatil)
28788 4777

Cadeira escolar infantil,  estutura metálica cor preta, assento e encosto em compensado 10 mm anatômico, revestido de fórmica lisa brilhante colorida.

Cadeira escolar infantil (cjto circular infatil)
28789 4777

Cadeira escolar infantil,  estutura metálica cor preta, assento e encosto em compensado 10 mm anatômico, revestido de fórmica lisa brilhante colorida.

Cadeira escolar infantil (cjto circular infatil)
28790 4777

Cadeira escolar infantil,  estutura metálica cor preta, assento e encosto em compensado 10 mm anatômico, revestido de fórmica lisa brilhante colorida.

Cadeira escolar infantil (cjto circular infatil)
28791 4777

Cadeira escolar infantil,  estutura metálica cor preta, assento e encosto em compensado 10 mm anatômico, revestido de fórmica lisa brilhante colorida.

Cadeira escolar infantil (cjto circular infatil)
28792 4777

Cadeira escolar infantil,  estutura metálica cor preta, assento e encosto em compensado 10 mm anatômico, revestido de fórmica lisa brilhante colorida.

Monocanal (instalado na resid. sr. Celso Reolon - Seção Progresso)
28793 8185

Monocanal  Intelbras Corp 6000
Mesa central (cjto circular infatil)

28794 4777

Mesa central empilhável, estutura metálica cor preta, tampo em compensado, revestido de fórmica lisa brilhante.
Mesa central (cjto circular infatil)

28795 4777

Mesa central empilhável, estutura metálica cor preta, tampo em compensado, revestido de fórmica lisa brilhante.
Mesa central (cjto circular infatil)

28796 4777

Mesa central empilhável, estutura metálica cor preta, tampo em compensado, revestido de fórmica lisa brilhante.
Mesa central (cjto circular infatil)

28797 4777

Mesa central empilhável, estutura metálica cor preta, tampo em compensado, revestido de fórmica lisa brilhante.
Mesa central (cjto circular infatil)



28798 4777

Mesa central empilhável, estutura metálica cor preta, tampo em compensado, revestido de fórmica lisa brilhante.
Mesa central (cjto circular infatil)

28799 4777

Mesa central empilhável, estutura metálica cor preta, tampo em compensado, revestido de fórmica lisa brilhante.
Mesa central (cjto circular infatil)

28800 4777

Nome
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Mesa central empilhável, estutura metálica cor preta, tampo em compensado, revestido de fórmica lisa brilhante.
Carteira escolar infantil (cjto circular infatil)

28801 4777

Carteira escolar infantil,  estutura metálica cor preta, tampo em compensado, revestido de fórmica lisa brilhante colorida, gradil porta livros.

Carteira escolar infantil (cjto circular infatil)
28802 4777

Carteira escolar infantil,  estutura metálica cor preta, tampo em compensado, revestido de fórmica lisa brilhante colorida, gradil porta livros.

Carteira escolar infantil (cjto circular infatil)
28803 4777

Carteira escolar infantil,  estutura metálica cor preta, tampo em compensado, revestido de fórmica lisa brilhante colorida, gradil porta livros.

Carteira escolar infantil (cjto circular infatil)
28804 4777

Carteira escolar infantil,  estutura metálica cor preta, tampo em compensado, revestido de fórmica lisa brilhante colorida, gradil porta livros.

Carteira escolar infantil (cjto circular infatil)
28805 4777

Carteira escolar infantil,  estutura metálica cor preta, tampo em compensado, revestido de fórmica lisa brilhante colorida, gradil porta livros.



Carteira escolar infantil (cjto circular infatil)
28806 4777

Carteira escolar infantil,  estutura metálica cor preta, tampo em compensado, revestido de fórmica lisa brilhante colorida, gradil porta livros.

Carteira escolar infantil (cjto circular infatil)
28807 4777

Carteira escolar infantil,  estutura metálica cor preta, tampo em compensado, revestido de fórmica lisa brilhante colorida, gradil porta livros.

Carteira escolar infantil (cjto circular infatil)
28808 4777

Carteira escolar infantil,  estutura metálica cor preta, tampo em compensado, revestido de fórmica lisa brilhante colorida, gradil porta livros.

Carteira escolar infantil (cjto circular infatil)
28809 4777

Carteira escolar infantil,  estutura metálica cor preta, tampo em compensado, revestido de fórmica lisa brilhante colorida, gradil porta livros.

Carteira escolar infantil (cjto circular infatil)
28810 4777

Carteira escolar infantil,  estutura metálica cor preta, tampo em compensado, revestido de fórmica lisa brilhante colorida, gradil porta livros.

Carteira escolar infantil (cjto circular infatil)
28811 4777

Carteira escolar infantil,  estutura metálica cor preta, tampo em compensado, revestido de fórmica lisa brilhante colorida, gradil porta livros.

Carteira escolar infantil (cjto circular infatil)
28812 4777

Carteira escolar infantil,  estutura metálica cor preta, tampo em compensado, revestido de fórmica lisa brilhante colorida, gradil porta livros.

Nome
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Carteira escolar infantil (cjto circular infatil)
28813 4777

Carteira escolar infantil,  estutura metálica cor preta, tampo em compensado, revestido de fórmica lisa brilhante colorida, gradil porta livros.

Carteira escolar infantil (cjto circular infatil)
28814 4777

Carteira escolar infantil,  estutura metálica cor preta, tampo em compensado, revestido de fórmica lisa brilhante colorida, gradil porta livros.

Carteira escolar infantil (cjto circular infatil)
28815 4777

Carteira escolar infantil,  estutura metálica cor preta, tampo em compensado, revestido de fórmica lisa brilhante colorida, gradil porta livros.

Carteira escolar infantil (cjto circular infatil)
28816 4777

Carteira escolar infantil,  estutura metálica cor preta, tampo em compensado, revestido de fórmica lisa brilhante colorida, gradil porta livros.

Carteira escolar infantil (cjto circular infatil)
28817 4777

Carteira escolar infantil,  estutura metálica cor preta, tampo em compensado, revestido de fórmica lisa brilhante colorida, gradil porta livros.

Carteira escolar infantil (cjto circular infatil)
28818 4777

Carteira escolar infantil,  estutura metálica cor preta, tampo em compensado, revestido de fórmica lisa brilhante colorida, gradil porta livros.

Carteira escolar infantil (cjto circular infatil)
28819 4777

Carteira escolar infantil,  estutura metálica cor preta, tampo em compensado, revestido de fórmica lisa brilhante colorida, gradil porta livros.

Carteira escolar infantil (cjto circular infatil)
28820 4777

Carteira escolar infantil,  estutura metálica cor preta, tampo em compensado, revestido de fórmica lisa brilhante colorida, gradil porta livros.

Carteira escolar infantil (cjto circular infatil)
28821 4777

Carteira escolar infantil,  estutura metálica cor preta, tampo em compensado, revestido de fórmica lisa brilhante colorida, gradil porta livros.

Carteira escolar infantil (cjto circular infatil)
28822 4777



Carteira escolar infantil,  estutura metálica cor preta, tampo em compensado, revestido de fórmica lisa brilhante colorida, gradil porta livros.

Carteira escolar infantil (cjto circular infatil)
28823 4777

Carteira escolar infantil,  estutura metálica cor preta, tampo em compensado, revestido de fórmica lisa brilhante colorida, gradil porta livros.

Carteira escolar infantil (cjto circular infatil)
28824 4777

Carteira escolar infantil,  estutura metálica cor preta, tampo em compensado, revestido de fórmica lisa brilhante colorida, gradil porta livros.

Carteira escolar infantil (cjto circular infatil)
28825 4777

Nome
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Carteira escolar infantil,  estutura metálica cor preta, tampo em compensado, revestido de fórmica lisa brilhante colorida, gradil porta livros.

Carteira escolar infantil (cjto circular infatil)
28826 4777

Carteira escolar infantil,  estutura metálica cor preta, tampo em compensado, revestido de fórmica lisa brilhante colorida, gradil porta livros.

Carteira escolar infantil (cjto circular infatil)
28827 4777

Carteira escolar infantil,  estutura metálica cor preta, tampo em compensado, revestido de fórmica lisa brilhante colorida, gradil porta livros.

Carteira escolar infantil (cjto circular infatil)
28828 4777

Carteira escolar infantil,  estutura metálica cor preta, tampo em compensado, revestido de fórmica lisa brilhante colorida, gradil porta livros.

Carteira escolar infantil (cjto circular infatil)
28829 4777



Carteira escolar infantil,  estutura metálica cor preta, tampo em compensado, revestido de fórmica lisa brilhante colorida, gradil porta livros.

Carteira escolar infantil (cjto circular infatil)
28830 4777

Carteira escolar infantil,  estutura metálica cor preta, tampo em compensado, revestido de fórmica lisa brilhante colorida, gradil porta livros.

Carteira escolar infantil (cjto circular infatil)
28831 4777

Carteira escolar infantil,  estutura metálica cor preta, tampo em compensado, revestido de fórmica lisa brilhante colorida, gradil porta livros.

Carteira escolar infantil (cjto circular infatil)
28832 4777

Carteira escolar infantil,  estutura metálica cor preta, tampo em compensado, revestido de fórmica lisa brilhante colorida, gradil porta livros.

Carteira escolar infantil (cjto circular infatil)
28833 4777

Carteira escolar infantil,  estutura metálica cor preta, tampo em compensado, revestido de fórmica lisa brilhante colorida, gradil porta livros.

Carteira escolar infantil (cjto circular infatil)
28834 4777

Carteira escolar infantil,  estutura metálica cor preta, tampo em compensado, revestido de fórmica lisa brilhante colorida, gradil porta livros.

Carteira escolar infantil (cjto circular infatil)
28835 4777

Carteira escolar infantil,  estutura metálica cor preta, tampo em compensado, revestido de fórmica lisa brilhante colorida, gradil porta livros.

Carteira escolar infantil (cjto circular infatil)
28836 4777

Carteira escolar infantil,  estutura metálica cor preta, tampo em compensado, revestido de fórmica lisa brilhante colorida, gradil porta livros.

Carteira escolar infantil (cjto circular infatil)
28837 4777

Carteira escolar infantil,  estutura metálica cor preta, tampo em compensado, revestido de fórmica lisa brilhante colorida, gradil porta livros.
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Carteira escolar infantil (cjto circular infatil)
28838 4777

Carteira escolar infantil,  estutura metálica cor preta, tampo em compensado, revestido de fórmica lisa brilhante colorida, gradil porta livros.

Carteira escolar infantil (cjto circular infatil)
28839 4777

Carteira escolar infantil,  estutura metálica cor preta, tampo em compensado, revestido de fórmica lisa brilhante colorida, gradil porta livros.

Carteira escolar infantil (cjto circular infatil)
28840 4777

Carteira escolar infantil,  estutura metálica cor preta, tampo em compensado, revestido de fórmica lisa brilhante colorida, gradil porta livros.

Carteira escolar infantil (cjto circular infatil)
28841 4777

Carteira escolar infantil,  estutura metálica cor preta, tampo em compensado, revestido de fórmica lisa brilhante colorida, gradil porta livros.

Carteira escolar infantil (cjto circular infatil)
28842 4777

Carteira escolar infantil,  estutura metálica cor preta, tampo em compensado, revestido de fórmica lisa brilhante colorida, gradil porta livros.

Armário (Debetran)
28843 6874

Armário em mdf, cinza, Kappesbefg, 1,60 x 0,90 x 0,40 m
Monitor de vídeo

28844 7026

Monitor de vídeo Philips, 19", lcd, preto, modelo 170CW8FB178, n/s: AF500816067905
Gabinete para microcomputador (Sec. Meio Ambiente)

28845 7026

Gabinete para microcomputador na cor preta, 4 baias atx 450w, com processador 2,7 ghz, placa mãe AMD64, hd 250 g, dvd-rw, acompanhado de 

teclado e mouse, com sistema operacional windows XP Professional SP3
Ar condicionado (IPPUB)

28846 7580

Ar condicionado tipo split Electrolux Heat Cool, 24000 btus, quente e frio.



Ar condicionado (IPPUB)
28847 7580

Ar condicionado tipo split Electrolux Heat Cool, 24000 btus, quente e frio.
Armário

28848 7117

Armário aéreo, em mdf bp, branco 2,00 x 0,32 x 0,60 m
Televisor

28849 7527

Televisor lcd 32" Philips, modelo: 32PFL3404/78, n/s: HC111017255275
Mesa para refeitório (cjto)

28850 7650

Nome
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Mesa para refeitório adulto empilhável, medidas 2,00 x 0,80 x 0,53 m, tampo em fórmica lisa brilhante bege, estrutura metálica.

Mesa para refeitório (cjto)
28851 7650

Mesa para refeitório adulto empilhável, medidas 2,00 x 0,80 x 0,53 m, tampo em fórmica lisa brilhante bege, estrutura metálica.

Mesa para refeitório (cjto)
28852 7650

Mesa para refeitório adulto empilhável, medidas 2,00 x 0,80 x 0,53 m, tampo em fórmica lisa brilhante bege, estrutura metálica.

Mesa para refeitório (cjto)
28853 7650

Mesa para refeitório adulto empilhável, medidas 2,00 x 0,80 x 0,53 m, tampo em fórmica lisa brilhante bege, estrutura metálica.

Mesa para refeitório (cjto)
28854 7650



Mesa para refeitório adulto empilhável, medidas 2,00 x 0,80 x 0,53 m, tampo em fórmica lisa brilhante bege, estrutura metálica.

Banco para refeitório adulto (cjto)
28855 7650

Banco para refeitório adulto, empilhável, 2,00 x 0,29 x 0,43 m, estrutura metálica, tampo em compensado, revestido de fórmica lisa brilhante cor bege, 

perfil em pvc preto.
Banco para refeitório adulto (cjto)

28856 7650

Banco para refeitório adulto, empilhável, 2,00 x 0,29 x 0,43 m, estrutura metálica, tampo em compensado, revestido de fórmica lisa brilhante cor bege, 

perfil em pvc preto.
Banco para refeitório adulto (cjto)

28857 7650

Banco para refeitório adulto, empilhável, 2,00 x 0,29 x 0,43 m, estrutura metálica, tampo em compensado, revestido de fórmica lisa brilhante cor bege, 

perfil em pvc preto.
Banco para refeitório adulto (cjto)

28858 7650

Banco para refeitório adulto, empilhável, 2,00 x 0,29 x 0,43 m, estrutura metálica, tampo em compensado, revestido de fórmica lisa brilhante cor bege, 

perfil em pvc preto.
Banco para refeitório adulto (cjto)

28859 7650

Banco para refeitório adulto, empilhável, 2,00 x 0,29 x 0,43 m, estrutura metálica, tampo em compensado, revestido de fórmica lisa brilhante cor bege, 

perfil em pvc preto.
Banco para refeitório adulto (cjto)

28860 7650

Banco para refeitório adulto, empilhável, 2,00 x 0,29 x 0,43 m, estrutura metálica, tampo em compensado, revestido de fórmica lisa brilhante cor bege, 

perfil em pvc preto.
Banco para refeitório adulto (cjto)

28861 7650

Banco para refeitório adulto, empilhável, 2,00 x 0,29 x 0,43 m, estrutura metálica, tampo em compensado, revestido de fórmica lisa brilhante cor bege, 

perfil em pvc preto.
Banco para refeitório adulto (cjto)

28862 7650

Banco para refeitório adulto, empilhável, 2,00 x 0,29 x 0,43 m, estrutura metálica, tampo em compensado, revestido de fórmica lisa brilhante cor bege, 

perfil em pvc preto.
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Banco para refeitório adulto (cjto)
28863 7650

Banco para refeitório adulto, empilhável, 2,00 x 0,29 x 0,43 m, estrutura metálica, tampo em compensado, revestido de fórmica lisa brilhante cor bege, 

perfil em pvc preto.
Banco para refeitório adulto (cjto)

28864 7650

Banco para refeitório adulto, empilhável, 2,00 x 0,29 x 0,43 m, estrutura metálica, tampo em compensado, revestido de fórmica lisa brilhante cor bege, 

perfil em pvc preto.
Quadro escolar

28865 7819

Quadro escolar verde escolar, com quadro branco quadriculado.
Quadro escolar

28866 7819

Quadro escolar verde escolar, com quadro branco quadriculado.
Quadro escolar

28867 7819

Quadro escolar verde escolar, com quadro branco quadriculado.
Monitor de vídeo (Sec Interior - Garagem)

28868 7493

Monitor de vídeo lcd, 19", AOC, modelo 912VWA, n/s: 33502XZ005859
Gabinete para microcomputador (Sec Interior - Garagem)

28869 7493

Gabinete para microcomputador na cor preta, 4 baias atx 450w, com processador 2,7 ghz, placa mãe AMD64, hd 250 g, dvd-rw, acompanhado de 

teclado e mouse, com sistema operacional windows XP Professional SP3
Mesa para refeitório (cjto)

28870 7651

Mesa para refeitório adulto empilhável, medidas 2,00 x 0,80 x 0,53 m, tampo em fórmica lisa brilhante bege, estrutura metálica.

Mesa para refeitório (cjto)
28871 7651

Mesa para refeitório adulto empilhável, medidas 2,00 x 0,80 x 0,53 m, tampo em fórmica lisa brilhante bege, estrutura metálica.

Mesa para refeitório (cjto)



28872 7651

Mesa para refeitório adulto empilhável, medidas 2,00 x 0,80 x 0,53 m, tampo em fórmica lisa brilhante bege, estrutura metálica.

Mesa para refeitório (cjto)
28873 7651

Mesa para refeitório adulto empilhável, medidas 2,00 x 0,80 x 0,53 m, tampo em fórmica lisa brilhante bege, estrutura metálica.

Mesa para refeitório (cjto)
28874 7651

Mesa para refeitório adulto empilhável, medidas 2,00 x 0,80 x 0,53 m, tampo em fórmica lisa brilhante bege, estrutura metálica.

Mesa para refeitório (cjto)
28875 7651

Nome
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Mesa para refeitório adulto empilhável, medidas 2,00 x 0,80 x 0,53 m, tampo em fórmica lisa brilhante bege, estrutura metálica.

Banco para refeitório adulto (cjto)
28876 7651

Banco para refeitório adulto, empilhável, 2,00 x 0,29 x 0,43 m, estrutura metálica, tampo em compensado, revestido de fórmica lisa brilhante cor bege, 

perfil em pvc preto.
Banco para refeitório adulto (cjto)

28877 7651

Banco para refeitório adulto, empilhável, 2,00 x 0,29 x 0,43 m, estrutura metálica, tampo em compensado, revestido de fórmica lisa brilhante cor bege, 

perfil em pvc preto.
Banco para refeitório adulto (cjto)

28878 7651

Banco para refeitório adulto, empilhável, 2,00 x 0,29 x 0,43 m, estrutura metálica, tampo em compensado, revestido de fórmica lisa brilhante cor bege, 

perfil em pvc preto.
Banco para refeitório adulto (cjto)



28879 7651

Banco para refeitório adulto, empilhável, 2,00 x 0,29 x 0,43 m, estrutura metálica, tampo em compensado, revestido de fórmica lisa brilhante cor bege, 

perfil em pvc preto.
Banco para refeitório adulto (cjto)

28880 7651

Banco para refeitório adulto, empilhável, 2,00 x 0,29 x 0,43 m, estrutura metálica, tampo em compensado, revestido de fórmica lisa brilhante cor bege, 

perfil em pvc preto.
Banco para refeitório adulto (cjto)

28881 7651

Banco para refeitório adulto, empilhável, 2,00 x 0,29 x 0,43 m, estrutura metálica, tampo em compensado, revestido de fórmica lisa brilhante cor bege, 

perfil em pvc preto.
Banco para refeitório adulto (cjto)

28882 7651

Banco para refeitório adulto, empilhável, 2,00 x 0,29 x 0,43 m, estrutura metálica, tampo em compensado, revestido de fórmica lisa brilhante cor bege, 

perfil em pvc preto.
Banco para refeitório adulto (cjto)

28883 7651

Banco para refeitório adulto, empilhável, 2,00 x 0,29 x 0,43 m, estrutura metálica, tampo em compensado, revestido de fórmica lisa brilhante cor bege, 

perfil em pvc preto.
Banco para refeitório adulto (cjto)

28884 7651

Banco para refeitório adulto, empilhável, 2,00 x 0,29 x 0,43 m, estrutura metálica, tampo em compensado, revestido de fórmica lisa brilhante cor bege, 

perfil em pvc preto.
Banco para refeitório adulto (cjto)

28885 7651

Banco para refeitório adulto, empilhável, 2,00 x 0,29 x 0,43 m, estrutura metálica, tampo em compensado, revestido de fórmica lisa brilhante cor bege, 

perfil em pvc preto.
Banco para refeitório adulto (cjto)

28886 7651

Banco para refeitório adulto, empilhável, 2,00 x 0,29 x 0,43 m, estrutura metálica, tampo em compensado, revestido de fórmica lisa brilhante cor bege, 

perfil em pvc preto.
Banco para refeitório adulto (cjto)

28887 7651

Banco para refeitório adulto, empilhável, 2,00 x 0,29 x 0,43 m, estrutura metálica, tampo em compensado, revestido de fórmica lisa brilhante cor bege, 

perfil em pvc preto.
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Quadro escolar
28888 7499

Quadro escolar verde com quadro branco quadriculado.  Medidas do quadro verde: 1,25 x 4,00 m, medidas do quadro branco: 1,25 x 2,00 m

Quadro escolar
28889 7499

Quadro escolar verde com quadro branco quadriculado.  Medidas do quadro verde: 1,25 x 4,00 m, medidas do quadro branco: 1,25 x 2,00 m

Quadro escolar
28890 7499

Quadro escolar verde com quadro branco quadriculado.  Medidas do quadro verde: 1,25 x 4,00 m, medidas do quadro branco: 1,25 x 2,00 m

Balcão
28891 7552

Balcão mdp 15 mm, branco, 3 portas, 2 gavetas, 1,80 x 0,83 x 0,50 m
Balcão

28892 7552

Balcão em mdf 15 mm, branco, 3 gavetas, 1 porta, 0,82 x ,91 x 0,62 (LAP).
Central telefônica (Aeroporto)

28893 6858

Central telefônica Intelbras Impacta 16, KC:SGTOY, n/s: CF0905250197
Notebook (Debetran)

28894 6388

Notebook Acer 5810T2-4657, n/s: LXPDMDX04393401D9E2000
Monitor de vídeo (Junta do Serviço Militar)

28895 7303

Monitor de vídeo 19', lcd, Sansung, modelo 933NWPLUS, preto, n/s: CM19HQBSB10946V
Gabinete para microcomputador (Junta do Serviço Militar)

28896 7303

Gabinete para microcomputador na cor preta, 4 baias atx 450w, com processador 2,7 ghz, placa mãe AMD64, hd 250 g, dvd-rw, acompanhado de 

teclado e mouse, com sistema operacional windows XP Professional SP3
Roupeiro de aço



28897 6776

Roupeiro de aço, 16 portas, cinza, 0,42 x 1,23 x 1,96 m
Armário em mdf

28898 7598

Armário em mdf branco, 12 portas, com chave, 2,10 x 0,60 x 1,50 m
Armário em mdf

28899 7598

Armário em mdf branco, 12 portas, com chave, 2,10 x 0,60 x 1,50 m
Arquivo em mdf

28900 7598
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Arquivo em mdf, branco, 4 gavetas, para pasta suspensa, 0,50 x 1,40 x 0,45 m
Armário

28901 7989

Armário, azul ,MDF, 2 portas com chave, 3 prateleiras, 1,60 x 0,90 x 0,40 m
Painel de comando (Aterro Sanitário)

28902 6640

Painel de comando com 6 partidas trifásico, 220 V
Carteira escolar adulto

28903 4777

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28904 4777

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto



28905 4777

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28906 4777

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28907 4777

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28908 4777

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28909 4777

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28910 4777

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28911 4777

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28912 4777

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.
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Carteira escolar adulto
28913 4777

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28914 4777

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28915 4777

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28916 4777

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28917 4777

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28918 4777



Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28919 4777

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28920 4777

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28921 4777

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28922 4777

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28923 4777

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28924 4777

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28925 4777
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Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28926 4777

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28927 4777

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28928 4777

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28929 4777

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28930 4777

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28931 4777



Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28932 4777

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28933 4777

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28934 4777

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28935 4777

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28936 4777

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28937 4777

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.
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Carteira escolar adulto
28938 4777

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28939 4777

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28940 4777

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28941 4777

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28942 4777

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28943 4777

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28944 4777



Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28945 4777

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28946 4777

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28947 4777

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28948 4777

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28949 4777

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28950 4777
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Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28951 4777

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28952 4777

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28953 4777

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28954 4777

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28955 4777

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28956 4777

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28957 4777



Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28958 4777

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28959 4777

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28960 4777

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28961 4777

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28962 4777

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.
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Carteira escolar adulto
28963 4777

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28964 4777

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28965 4777

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28966 4777

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28967 4777

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28968 4777

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28969 4777

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28970 4777



Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28971 4777

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28972 4777

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28973 4777

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28974 4777

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28975 4777

Nome
Incorporação Plaqueta

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.



Carteira escolar adulto
28976 4777

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28977 4777

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28978 4777

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28979 4777

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28980 4777

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28981 4777

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28982 4777

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28983 4777



Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28984 4777

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28985 4777

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28986 4777

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28987 4777

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Nome
Incorporação Plaqueta

Carteira escolar adulto
28988 4777

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.



Carteira escolar adulto
28989 4777

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28990 4777

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28991 4777

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28992 4777

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28993 4777

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28994 4777

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28995 4777

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28996 4777



Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28997 4777

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28998 4777

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
28999 4777

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
29000 4777

Nome
Incorporação Plaqueta

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
29001 4777

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.



Carteira escolar adulto
29002 4777

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
29003 4777

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
29004 4777

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
29005 4777

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
29006 4777

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
29007 4777

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
29008 4777

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
29009 4777



Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
29010 4777

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
29011 4777

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
29012 4777

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Nome
Incorporação Plaqueta

Carteira escolar adulto
29013 4777

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
29014 4777

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.



Carteira escolar adulto
29015 4777

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
29016 4777

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
29017 4777

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
29018 4777

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
29019 4777

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
29020 4777

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
29021 4777

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
29022 4777



Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
29023 4777

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
29024 4777

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
29025 4777

Nome
Incorporação Plaqueta

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
29026 4777

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
29027 4777

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.



Carteira escolar adulto
29028 4777

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
29029 4777

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
29030 4777

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
29031 4777

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
29032 4777

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
29033 4777

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
29034 4777

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
29035 4777



Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
29036 4777

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
29037 4777

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Nome
Incorporação Plaqueta

Carteira escolar adulto
29038 4777

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
29039 4777

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
29040 4777

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.



Carteira escolar adulto
29041 4777

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Carteira escolar adulto
29042 4777

Carteira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, tampo  em compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege, 

com acabamento nas laterais em verniz naval, com gradil porta livros em ferro maciço abaixo do tampo.

Mesa
29043 7598

Mesa para escritório em mdf, branca, 3 gavetas, com chave, 1,20 x 0,60 x 0,74 m
Mesa para estação de trabalho

29044 6776

Mesa para estação de trabalho 1,35 x 1,50 m, em mdp 15 mm, branca, com fita de borda preta, 3 gavetas, com painel divisor.

Mesa para estação de trabalho
29045 6776

Mesa para estação de trabalho 1,35 x 1,50 m, em mdp 15 mm, branca, com fita de borda preta, 3 gavetas, com painel divisor.

Mesa para estação de trabalho
29046 6776

Mesa para estação de trabalho 1,35 x 1,50 m, em mdp 15 mm, branca, com fita de borda preta, 3 gavetas, com 2 painéis divisores em mdp 1,35 x 1,45 

m.
Caixa contendo 01 estetoscópio e 01 aparelho pressão.

29047 13957

01 estetoscópio e 01 aparelho pressão.
EQUIPAMENTO laboratorial

29050 4779

01 tracer cloro com 1 tracer sensor ph com 1 tracer sensor orp, nf 26408.
REFRIGERADOR (Frigobar Electrolux)

29051 15784

REFRIGERADOR ELECTROLUX RE 120 127V/60HZ BR114
Longarina (Atendimento cartão SUS)

29053 9267



Nome
Incorporação Plaqueta

Longarina 2 lugares, estrutura metálica, revestida de corvim preto.
Conjunto de mesa e cadeira para professor (Depósito da merenda)

29057 4777

Conjunto de mesa e cadeira para professor, mesa estrutura metálica, tampo em madeira compensada revestida em fórmica lisa brilhante, acabamento 

em pvc preto, cadeira estrutura tubo, assento e encosto de compensado de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilh

verniz.
Conjunto de mesa e cadeira para professor (Depósito da Merenda)

29058 4777

Conjunto de mesa e cadeira para professor, mesa estrutura metálica, tampo em madeira compensada revestida em fórmica lisa brilhante, acabamento 

em pvc preto, cadeira estrutura tubo, assento e encosto de compensado de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilh

verniz.
Conjunto de mesa e cadeira para professor (Depósito da Merenda)

29059 4777

Conjunto de mesa e cadeira para professor, mesa estrutura metálica, tampo em madeira compensada revestida em fórmica lisa brilhante, acabamento 

em pvc preto, cadeira estrutura tubo, assento e encosto de compensado de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilh

verniz.
Conjunto de mesa e cadeira para professor

29060 4777

Conjunto de mesa e cadeira para professor, mesa estrutura metálica, tampo em madeira compensada revestida em fórmica lisa brilhante, acabamento 

em pvc preto, cadeira estrutura tubo, assento e encosto de compensado de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilh

verniz.
Conjunto de mesa e cadeira para professor

29061 4777

Conjunto de mesa e cadeira para professor, mesa estrutura metálica, tampo em madeira compensada revestida em fórmica lisa brilhante, acabamento 

em pvc preto, cadeira estrutura tubo, assento e encosto de compensado de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilh

verniz.



Conjunto de mesa e cadeira para professor
29062 4777

Conjunto de mesa e cadeira para professor, mesa estrutura metálica, tampo em madeira compensada revestida em fórmica lisa brilhante, acabamento 

em pvc preto, cadeira estrutura tubo, assento e encosto de compensado de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilh

verniz.
Conjunto de mesa e cadeira para professor

29063 4777

Conjunto de mesa e cadeira para professor, mesa estrutura metálica, tampo em madeira compensada revestida em fórmica lisa brilhante, acabamento 

em pvc preto, cadeira estrutura tubo, assento e encosto de compensado de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilh

verniz.
Conjunto de mesa e cadeira para professor

29064 4777

Conjunto de mesa e cadeira para professor, mesa estrutura metálica, tampo em madeira compensada revestida em fórmica lisa brilhante, acabamento 

em pvc preto, cadeira estrutura tubo, assento e encosto de compensado de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilh

verniz.
Conjunto de mesa e cadeira para professor

29065 4777

Conjunto de mesa e cadeira para professor, mesa estrutura metálica, tampo em madeira compensada revestida em fórmica lisa brilhante, acabamento 

em pvc preto, cadeira estrutura tubo, assento e encosto de compensado de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilh

verniz.
Conjunto de mesa e cadeira para professor

29066 4777

Conjunto de mesa e cadeira para professor, mesa estrutura metálica, tampo em madeira compensada revestida em fórmica lisa brilhante, acabamento 

em pvc preto, cadeira estrutura tubo, assento e encosto de compensado de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilh

verniz.



Nome
Incorporação Plaqueta

Moto poda
29067 7995

Moto Poda, maraca STIHL, modelo HT75, n/s 41389673700 DSAL
Máquina de lavar roupas

29068

Máquina de lavar roupas Electrolux, modelo LTE 09, 9 kg, usada, n/s: 81400774
Forno a gás

29069

Forno a gás Tedesco, modelo FB900L, capacidade para 10 pães.
Televisor

29070

Televisor Samsung Slim 21", modelo CV21A551ML, n/s: A1943XSZ114206F
Aparelho de DVD

29071

Aparelho de DVD Britania Fama, n/s: JJ013475V61C
Televisor

29072

Televisor Samsung Slim 21", modelo CV21A551ML, n/s: A1943XDZ204142V
Aparelho de DVD

29073

Aparelho de DVD Britania Fama, n/s: JJ013474V61C
Aparelho de dvd

29074

Aparelho de dvd Philips DVP320KX/78.
Aparelho de DVD

29075

Aparelho de DVD ETEC modelo DVD20100
Televisor

29076

Televisor Samsung Slim 21", modelo CV21A551ML, n/s: A1943XDZ202428D
Aquecedor

29077

Aquecedor Britânia modelo AB1500.
Aparelho de dvd c/karaoke

29078

Aparelho de dvd Philips DVP5100k/78, com Karaoke, n/s: kx1a0533168078
Televisor



29079

Nome
Incorporação Plaqueta

Televisor Semp 29", modelo TV2921 GFSFS5, n/s: 916423-11013717
Aquecedor

29080

Aquecedor Britânia modelo AB1500.
Impressora multifuncional (Licitação)

29081 6227

Impressora multifuncional HP Laser Jet M1319FMFP, n/s: BRJHB4004V
Monitor de vídeo

29088 4278

Monitor de vídeo Sansung, 19", lcd, mod: 933NWPLUS, n/s: CM19HQAZ219539W
Gabinete para microcomputador

29089 4278

Gabinete para microcomputador na cor preta, 4 baias atx 450w, com processador 2,7 ghz, placa mãe AMD64, hd 250 g, dvd-rw, acompanhado de 

teclado e mouse, com sistema operacional windows XP Professional SP3
Armário escaninho

29090 4625

Armário escaninho, em mdp, branco, 20 portas, 2,60 X 2,16 X 0,53 m
Armário

29091 4625

Armário com 2 portas de correr, mdf, branco, 1,52 x 1,95 x 0,54 m
Ar condicionado

29096 4176

Ar condicionado split 30000 btus, quente e frio, 220 v, Electrolux.
Oxímetro de pulso

29097 6936

Oxímetro de pulso MD300 FTEC
Bomba de infusão



29098 6936

Bomba de infusão Med Pump MP-20 CELM, série: 4279
Cadeira giratória presidente

29100 9837

Cadeira giratória presidente com braço, base a gás, com regulagem de altura, asssento com espuma injetada 75 mm com costura, com perfil em pvc, 

revestida de tecido polipropileno preto.
Cadeira fixa

29101 3571

Cadeira fixa estofada, revestida em tecido preto.
Cadeira fixa (CREAS)

29102 3571

Cadeira fixa estofada, revestida em tecido preto.

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira fixa (CREAS)
29103 3571

Cadeira fixa estofada, revestida em tecido preto.
Cadeira fixa (CREAS)

29104 3571

Cadeira fixa estofada, revestida em tecido preto.
Cadeira fixa (CREAS)

29105 3571

Cadeira fixa estofada, revestida em tecido preto.
Cadeira fixa (CREAS)

29106 3571

Cadeira fixa estofada, revestida em tecido preto.
Cadeira fixa (CREAS)

29107 3571

Cadeira fixa estofada, revestida em tecido preto.
Cadeira fixa (CREAS)



29108 3571

Cadeira fixa estofada, revestida em tecido preto.
Cadeira fixa (CREAS)

29109 3571

Cadeira fixa estofada, revestida em tecido preto.
Cadeira fixa (CREAS)

29110 3571

Cadeira fixa estofada, revestida em tecido preto.
Cadeira fixa (CREAS)

29111 3571

Cadeira fixa estofada, revestida em tecido preto.
Cadeira fixa (CREAS)

29112 3571

Cadeira fixa estofada, revestida em tecido preto.
Cadeira fixa (CREAS)

29113 3571

Cadeira fixa estofada, revestida em tecido preto.
Cadeira fixa (CREAS)

29114 3571

Cadeira fixa estofada, revestida em tecido preto.
Cadeira fixa (CREAS)

29115 3571

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira fixa estofada, revestida em tecido preto.
Cadeira fixa (CREAS)

29116 3571

Cadeira fixa estofada, revestida em tecido preto.
Cadeira fixa (CREAS)

29117 3571



Cadeira fixa estofada, revestida em tecido preto.
Mesa oitavada (cjto oitavado - CREAS)

29118 3571

Mesa oitavada (cjto oitavado - CREAS), em mdp branco.
Cadeira escolar adulto (cjto oitavado - CREAS)

29119 3571

Carteira escolar adulto tampo em fórmica branca, estrutura tubo.
Cadeira escolar adulto (cjto oitavado - CREAS)

29120 3571

Carteira escolar adulto tampo em fórmica branca, estrutura tubo.
Cadeira escolar adulto (cjto oitavado - CREAS)

29121 3571

Carteira escolar adulto tampo em fórmica branca, estrutura tubo.
Cadeira escolar adulto (cjto oitavado - CREAS)

29122 3571

Carteira escolar adulto tampo em fórmica branca, estrutura tubo.
Cadeira escolar adulto (cjto oitavado - CREAS)

29123 3571

Carteira escolar adulto tampo em fórmica branca, estrutura tubo.
Cadeira escolar adulto (cjto oitavado - CREAS)

29124 3571

Carteira escolar adulto tampo em fórmica branca, estrutura tubo.
Cadeira escolar adulto (cjto oitavado - CREAS)

29125 3571

Carteira escolar adulto tampo em fórmica branca, estrutura tubo.
Cadeira escolar adulto (cjto oitavado - CREAS)

29126 3571

Carteira escolar adulto tampo em fórmica branca, estrutura tubo.
Cadeira escolar adulto (cjto oitavado - CREAS)

29127 3571

Cadeira escolar adulto tampo e encosto em fórmica branca.



Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira escolar adulto (cjto oitavado - CREAS)
29128 3571

Cadeira escolar adulto tampo e encosto em fórmica branca.
Cadeira escolar adulto (cjto oitavado - CREAS)

29129 3571

Cadeira escolar adulto tampo e encosto em fórmica branca.
Cadeira escolar adulto (cjto oitavado - CREAS)

29130 3571

Cadeira escolar adulto tampo e encosto em fórmica branca.
Cadeira escolar adulto (cjto oitavado - CREAS)

29131 3571

Cadeira escolar adulto tampo e encosto em fórmica branca.
Cadeira escolar adulto (cjto oitavado - CREAS)

29132 3571

Cadeira escolar adulto tampo e encosto em fórmica branca.
Cadeira escolar adulto (cjto oitavado - CREAS)

29133 3571

Cadeira escolar adulto tampo e encosto em fórmica branca.
Cadeira escolar adulto (cjto oitavado - CREAS)

29134 3571

Cadeira escolar adulto tampo e encosto em fórmica branca.
Enceradeira (CREAS)

29135 3572

Enceradeira industrial Deep Clean Plus bivolt.
Lavadora de alta pressão (CREAS)

29136 3573

Lavadora de alta pressão Wap Bravo 110 v, n/s: 1006196/09
Balança digital

29140 3338

Balança digital para cozinha. Michelleti, n/s: 9091936/2009
Geladeira comercial

29141 4143

Geladeira comercial 4 portas, pintura epóxi branca, Refrimate.
Armário de aço

29142 4167

Armário de aço, 2 portas com chave, cinza, 2,00x0,90x0,40 m



Armário de aço
29143 4167

Nome
Incorporação Plaqueta

Armário de aço, 2 portas com chave, cinza, 2,00x0,90x0,40 m
Armário de aço

29144 4167

Armário de aço, 2 portas com chave, cinza, 2,00x0,90x0,40 m
Armário de aço

29145 4167

Armário de aço, 2 portas com chave, cinza, 2,00x0,90x0,40 m
Armário de aço

29146 4167

Armário de aço, 2 portas com chave, cinza, 2,00x0,90x0,40 m
Armário de aço

29147 4167

Armário de aço, 2 portas com chave, cinza, 2,00x0,90x0,40 m
Armário de aço

29148 4167

Armário de aço, 2 portas com chave, cinza, 2,00x0,90x0,40 m
Armário de aço

29149 4167

Armário de aço, 2 portas com chave, cinza, 2,00x0,90x0,40 m
Armário de aço

29150 4167

Armário de aço, 2 portas com chave, cinza, 2,00x0,90x0,40 m
Armário de aço

29151 4167

Armário de aço, 2 portas com chave, cinza, 2,00x0,90x0,40 m
Armário de aço



29152 4167

Armário de aço, 2 portas com chave, cinza, 2,00x0,90x0,40 m
Armário de aço

29153 4167

Armário de aço, 2 portas com chave, cinza, 2,00x0,90x0,40 m
Armário de aço

29154 4167

Armário de aço, 2 portas com chave, cinza, 2,00x0,90x0,40 m
Armário de aço

29155 4167

Armário de aço, 2 portas com chave, cinza, 2,00x0,90x0,40 m

Nome
Incorporação Plaqueta

Armário de aço
29156 4167

Armário de aço, 2 portas com chave, cinza, 2,00x0,90x0,40 m
Mesa de reunião (retangular)

29157 4167

Mesa de reunião, em mdp, verde.
Estante de biblioteca

29158 4167

Estante para biblioteca dupla, cor cinza.
Estante de biblioteca

29159 4167

Estante para biblioteca dupla, cor cinza.
Estante de biblioteca

29160 4167

Estante para biblioteca dupla, cor cinza.
Estante de biblioteca

29161 4167



Estante para biblioteca dupla, cor cinza.
Estante de biblioteca

29162 4167

Estante para biblioteca dupla, cor cinza.
Estante de biblioteca

29163 4167

Estante para biblioteca dupla, cor cinza.
Estante de biblioteca

29164 4167

Estante para biblioteca dupla, cor cinza.
Estante de biblioteca

29165 4167

Estante para biblioteca dupla, cor cinza.
Estante de biblioteca

29166 4167

Estante para biblioteca dupla, cor cinza.
Estante de biblioteca

29167 4167

Estante para biblioteca dupla, cor cinza.
Ar condicionado

29168 3747

Nome
Incorporação Plaqueta

Ar condicionado Electrolux de teto, 24000 btus, modelo TL24R, n/s: 00108331
Ar condicionado

29169 3747

Ar condicionado Electrolux de teto, 24000 btus, modelo TL24R, n/s: 00108310
Cadeira giratória

29170 4702

Cadeira giratória presidente, estofada, revestida em tecido cor preta, com costura.



Armário de aço
29171 5664

Armário de aço 2 portas, cinza, 2,00 x 0,90 x 0,40 m
Armário de aço

29172 5664

Armário de aço 2 portas, cinza, 2,00 x 0,90 x 0,40 m
Armário de aço

29173 5664

Armário de aço 2 portas, cinza, 2,00 x 0,90 x 0,40 m
Armário de aço

29174 5664

Armário de aço 2 portas, cinza, 2,00 x 0,90 x 0,40 m
Armário de aço

29175 5664

Armário de aço 2 portas, cinza, 2,00 x 0,90 x 0,40 m
Armário de aço

29176 5664

Armário de aço 2 portas, cinza, 2,00 x 0,90 x 0,40 m
Armário de aço

29177 5664

Armário de aço 2 portas, cinza, 2,00 x 0,90 x 0,40 m
Armário de aço

29178 5664

Armário de aço 2 portas, cinza, 2,00 x 0,90 x 0,40 m
Armário de aço

29179 5664

Armário de aço 2 portas, cinza, 2,00 x 0,90 x 0,40 m
Armário de aço

29180 5664

Armário de aço 2 portas, cinza, 2,00 x 0,90 x 0,40 m



Nome
Incorporação Plaqueta

Armário de aço
29181 5664

Armário de aço 2 portas, cinza, 2,00 x 0,90 x 0,40 m
Armário de aço

29182 5664

Armário de aço 2 portas, cinza, 2,00 x 0,90 x 0,40 m
Mesa

29183 5664

Mesa em mdp branco, perfil pvc preto, 1,00 x 0,60 m
Conexão

29184 5664

Conexão para mesa, em mdp, 0,60 x 0,60 m
Mesa

29185 5664

Mesa em mdp branco, 3 gavetas, teclado retrátil, suporte de cpu, 1,50 x 0,60 m
Ar condicionado

29186 1467

Ar condicionado tipo split, unidade interna e externa PI09F/PE09F, Electrolux, 9.000 btus.
Ar condicionado

29187 1467

Ar condicionado tipo split, unidade interna e externa PI09F/PE09F, Electrolux, 9.000 btus.
Escaninho

29188 2431

Escaninho em mdf bp padrão madeirado 18 mm, sob medida, 12 portas de bater com fechadura e com dobradiça caneco 35 mm.

Impressora multifuncional
29189

Impressora multifuncional HP PSC1510, n/s: BR63S2N0SP
Aquecedor elétrico de chão

29190 5501

Aquecedor elétrico de chão Britânia AB 1200 127V, n/s: 000426
Aquecedor elétrico de chão

29191 5501

Aquecedor elétrico de chão Britânia AB 1200 127V, n/s: 000800
Aquecedor elétrico de chão

29192 5501

Aquecedor elétrico de chão Britânia AB 1200 127V, n/s: 000179



Aquecedor elétrico de chão
29193 5501

Nome
Incorporação Plaqueta

Aquecedor elétrico de chão Britânia AB 1200 127V, n/s: 000724
Aquecedor elétrico de chão

29194 5501

Aquecedor elétrico de chão Britânia AB 1200 127V, n/s: 000408
Ventilador pulmonar (Ambu)

29195 5512

Ventilador pulmonar eletrônico Leistung, modelo PR4-G, n/s: E10038.
Forno elétrico

29196 5071

Forno elétrico Nardelli Calabria Grill 45 litros.
Balança digital

29197

Balança digital para cozinha, Micheletti, n/s: 12091601/2009
Impressora multifuncional (Tesouraria)

29198 5416

Impressora multifuncional HP Laser M1319F MFP, n/s: BRJSB2501R
Balança digital

29199

Balança digital para cozinha, Micheletti, n/s: 12091598/2009
Cadeira fixa

29201 8425

Estrutura tubo preta , estofada revestida de tecido azul e preto.
Cadeira fixa

29202 8425

Estrutura tubo preta , estofada revestida de tecido azul e preto.
Cadeira fixa



29203 8425

Estrutura tubo preta , estofada revestida de tecido azul e preto.
Cadeira fixa

29204 8425

Estrutura tubo preta , estofada revestida de tecido azul e preto.
Cadeira fixa

29205 8425

Estrutura tubo preta , estofada revestida de tecido azul e preto.
Mesa de reunião

29207 8001

Mesa de Reunião, retangular MDP, cinza perfil pvc cinza . 2,69 x 1,23 m

Nome
Incorporação Plaqueta

Armário de aço
29208 8002

Armário de aço, cinza, com 2 portas e chave, 2,00 x 0,90 x 0,40 m
Mesa

29209 8002

Mesa , MDP cinza, teclado retratil suporte pra CPU 1,00 x 0,60
Conexão

29210 8002

Conexão, MDP cinza, perfil pvc
Mesa

29211 8002

Mesa MDP, cinza 3 gavetas 1,50 x 0,60
Mesa para refeitório

29212 8170

Mesa para refeitório adulto, empilhável, 2,00 x ,80 x 0,53 m, estrutura metálica, tampo em compensado, revestido de fórmica lisa brilhante cor bege, 

laterais em pvc preto.
Mesa para refeitório



29213 8170

Mesa para refeitório adulto, empilhável, 2,00 x ,80 x 0,53 m, estrutura metálica, tampo em compensado, revestido de fórmica lisa brilhante cor bege, 

laterais em pvc preto.
Mesa para refeitório

29214 8170

Mesa para refeitório adulto, empilhável, 2,00 x ,80 x 0,53 m, estrutura metálica, tampo em compensado, revestido de fórmica lisa brilhante cor bege, 

laterais em pvc preto.
Banco para refeitório

29215 8170

Banco para refeitório adulto, empilhável, 2,00 x 0,30 x 0,35 m, estrutura metálica, tampo em compensado, revestido de fórmica lisa brilhante cor bege, 

laterais em pvc preto.
Banco para refeitório

29216 8170

Banco para refeitório adulto, empilhável, 2,00 x 0,30 x 0,35 m, estrutura metálica, tampo em compensado, revestido de fórmica lisa brilhante cor bege, 

laterais em pvc preto.
Banco para refeitório

29217 8170

Banco para refeitório adulto, empilhável, 2,00 x 0,30 x 0,35 m, estrutura metálica, tampo em compensado, revestido de fórmica lisa brilhante cor bege, 

laterais em pvc preto.
Banco para refeitório

29218 8170

Banco para refeitório adulto, empilhável, 2,00 x 0,30 x 0,35 m, estrutura metálica, tampo em compensado, revestido de fórmica lisa brilhante cor bege, 

laterais em pvc preto.
Banco para refeitório

29219 8170

Banco para refeitório adulto, empilhável, 2,00 x 0,30 x 0,35 m, estrutura metálica, tampo em compensado, revestido de fórmica lisa brilhante cor bege, 

laterais em pvc preto.
Banco para refeitório

29220 8170

Nome



Incorporação Plaqueta

Banco para refeitório adulto, empilhável, 2,00 x 0,30 x 0,35 m, estrutura metálica, tampo em compensado, revestido de fórmica lisa brilhante cor bege, 

laterais em pvc preto.
Cadeira universitária (Auditório PM)

29221 4925

Cadeira universitária, assento  e encosto revestido em tecido, com grade porta livros, prancheta em bp, acabamento em fórmica, bordas em pvc.

Cadeira universitária (Auditório PM)
29222 4925

Cadeira universitária, assento  e encosto revestido em tecido, com grade porta livros, prancheta em bp, acabamento em fórmica, bordas em pvc.

Cadeira universitária (Auditório PM)
29223 4925

Cadeira universitária, assento  e encosto revestido em tecido, com grade porta livros, prancheta em bp, acabamento em fórmica, bordas em pvc.

Cadeira universitária (Auditório PM)
29224 4925

Cadeira universitária, assento  e encosto revestido em tecido, com grade porta livros, prancheta em bp, acabamento em fórmica, bordas em pvc.

Cadeira universitária (Auditório PM)
29225 4925

Cadeira universitária, assento  e encosto revestido em tecido, com grade porta livros, prancheta em bp, acabamento em fórmica, bordas em pvc.

Cadeira universitária (Auditório PM)
29226 4925

Cadeira universitária, assento  e encosto revestido em tecido, com grade porta livros, prancheta em bp, acabamento em fórmica, bordas em pvc.

Cadeira universitária (Auditório PM)
29227 4925

Cadeira universitária, assento  e encosto revestido em tecido, com grade porta livros, prancheta em bp, acabamento em fórmica, bordas em pvc.

Cadeira universitária (Auditório PM)
29228 4925

Cadeira universitária, assento  e encosto revestido em tecido, com grade porta livros, prancheta em bp, acabamento em fórmica, bordas em pvc.

Cadeira universitária (Auditório PM)
29229 4925

Cadeira universitária, assento  e encosto revestido em tecido, com grade porta livros, prancheta em bp, acabamento em fórmica, bordas em pvc.



Cadeira universitária (Auditório PM)
29230 4925

Cadeira universitária, assento  e encosto revestido em tecido, com grade porta livros, prancheta em bp, acabamento em fórmica, bordas em pvc.

Cadeira universitária (Auditório PM)
29231 4925

Cadeira universitária, assento  e encosto revestido em tecido, com grade porta livros, prancheta em bp, acabamento em fórmica, bordas em pvc.

Cadeira universitária (Auditório PM)
29232 4925

Cadeira universitária, assento  e encosto revestido em tecido, com grade porta livros, prancheta em bp, acabamento em fórmica, bordas em pvc.

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira universitária (Auditório PM)
29233 4925

Cadeira universitária, assento  e encosto revestido em tecido, com grade porta livros, prancheta em bp, acabamento em fórmica, bordas em pvc.

Cadeira universitária (Auditório PM)
29234 4925

Cadeira universitária, assento  e encosto revestido em tecido, com grade porta livros, prancheta em bp, acabamento em fórmica, bordas em pvc.

Cadeira universitária (Auditório PM)
29235 4925

Cadeira universitária, assento  e encosto revestido em tecido, com grade porta livros, prancheta em bp, acabamento em fórmica, bordas em pvc.

Cadeira universitária (Auditório PM)
29236 4925

Cadeira universitária, assento  e encosto revestido em tecido, com grade porta livros, prancheta em bp, acabamento em fórmica, bordas em pvc.



Cadeira universitária (Auditório PM)
29237 4925

Cadeira universitária, assento  e encosto revestido em tecido, com grade porta livros, prancheta em bp, acabamento em fórmica, bordas em pvc.

Cadeira universitária (Auditório PM)
29238 4925

Cadeira universitária, assento  e encosto revestido em tecido, com grade porta livros, prancheta em bp, acabamento em fórmica, bordas em pvc.

Cadeira universitária (Auditório PM)
29239 4925

Cadeira universitária, assento  e encosto revestido em tecido, com grade porta livros, prancheta em bp, acabamento em fórmica, bordas em pvc.

Cadeira universitária (Auditório PM)
29240 4925

Cadeira universitária, assento  e encosto revestido em tecido, com grade porta livros, prancheta em bp, acabamento em fórmica, bordas em pvc.

Cadeira universitária (Auditório PM)
29241 4925

Cadeira universitária, assento  e encosto revestido em tecido, com grade porta livros, prancheta em bp, acabamento em fórmica, bordas em pvc.

Cadeira universitária (Auditório PM)
29242 4925

Cadeira universitária, assento  e encosto revestido em tecido, com grade porta livros, prancheta em bp, acabamento em fórmica, bordas em pvc.

Cadeira universitária (Auditório PM)
29243 4925

Cadeira universitária, assento  e encosto revestido em tecido, com grade porta livros, prancheta em bp, acabamento em fórmica, bordas em pvc.

Cadeira universitária (Auditório PM)
29244 4925

Cadeira universitária, assento  e encosto revestido em tecido, com grade porta livros, prancheta em bp, acabamento em fórmica, bordas em pvc.

Cadeira universitária (Auditório PM)
29245 4925



Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira universitária, assento  e encosto revestido em tecido, com grade porta livros, prancheta em bp, acabamento em fórmica, bordas em pvc.

Cadeira universitária (Auditório PM)
29246 4925

Cadeira universitária, assento  e encosto revestido em tecido, com grade porta livros, prancheta em bp, acabamento em fórmica, bordas em pvc.

Cadeira universitária (Auditório PM)
29247 4925

Cadeira universitária, assento  e encosto revestido em tecido, com grade porta livros, prancheta em bp, acabamento em fórmica, bordas em pvc.

Cadeira universitária (Auditório PM)
29248 4925

Cadeira universitária, assento  e encosto revestido em tecido, com grade porta livros, prancheta em bp, acabamento em fórmica, bordas em pvc.

Cadeira universitária (Auditório PM)
29249 4925

Cadeira universitária, assento  e encosto revestido em tecido, com grade porta livros, prancheta em bp, acabamento em fórmica, bordas em pvc.

Cadeira universitária (Auditório PM)
29250 4925

Cadeira universitária, assento  e encosto revestido em tecido, com grade porta livros, prancheta em bp, acabamento em fórmica, bordas em pvc.

Cadeira universitária (Auditório PM)
29251 4925

Cadeira universitária, assento  e encosto revestido em tecido, com grade porta livros, prancheta em bp, acabamento em fórmica, bordas em pvc.

Cadeira universitária (Auditório PM)
29252 4925

Cadeira universitária, assento  e encosto revestido em tecido, com grade porta livros, prancheta em bp, acabamento em fórmica, bordas em pvc.

Cadeira universitária (Auditório PM)
29253 4925



Cadeira universitária, assento  e encosto revestido em tecido, com grade porta livros, prancheta em bp, acabamento em fórmica, bordas em pvc.

Cadeira universitária (Auditório PM)
29254 4925

Cadeira universitária, assento  e encosto revestido em tecido, com grade porta livros, prancheta em bp, acabamento em fórmica, bordas em pvc.

Cadeira universitária (Auditório PM)
29255 4925

Cadeira universitária, assento  e encosto revestido em tecido, com grade porta livros, prancheta em bp, acabamento em fórmica, bordas em pvc.

Cadeira universitária (Auditório PM)
29256 4925

Cadeira universitária, assento  e encosto revestido em tecido, com grade porta livros, prancheta em bp, acabamento em fórmica, bordas em pvc.

Cadeira universitária (Auditório PM)
29257 4925

Cadeira universitária, assento  e encosto revestido em tecido, com grade porta livros, prancheta em bp, acabamento em fórmica, bordas em pvc.

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira universitária (Auditório PM)
29258 4925

Cadeira universitária, assento  e encosto revestido em tecido, com grade porta livros, prancheta em bp, acabamento em fórmica, bordas em pvc.

Cadeira universitária (Auditório PM)
29259 4925

Cadeira universitária, assento  e encosto revestido em tecido, com grade porta livros, prancheta em bp, acabamento em fórmica, bordas em pvc.

Cadeira universitária (Auditório PM)
29260 4925



Cadeira universitária, assento  e encosto revestido em tecido, com grade porta livros, prancheta em bp, acabamento em fórmica, bordas em pvc.

Cadeira universitária (Auditório PM)
29261 4925

Cadeira universitária, assento  e encosto revestido em tecido, com grade porta livros, prancheta em bp, acabamento em fórmica, bordas em pvc.

Cadeira universitária (Auditório PM)
29262 4925

Cadeira universitária, assento  e encosto revestido em tecido, com grade porta livros, prancheta em bp, acabamento em fórmica, bordas em pvc.

Cadeira universitária (Auditório PM)
29263 4925

Cadeira universitária, assento  e encosto revestido em tecido, com grade porta livros, prancheta em bp, acabamento em fórmica, bordas em pvc.

Cadeira universitária (Auditório PM)
29264 4925

Cadeira universitária, assento  e encosto revestido em tecido, com grade porta livros, prancheta em bp, acabamento em fórmica, bordas em pvc.

Cadeira universitária (Auditório PM)
29265 4925

Cadeira universitária, assento  e encosto revestido em tecido, com grade porta livros, prancheta em bp, acabamento em fórmica, bordas em pvc.

Cadeira universitária (Auditório PM)
29266 4925

Cadeira universitária, assento  e encosto revestido em tecido, com grade porta livros, prancheta em bp, acabamento em fórmica, bordas em pvc.

Cadeira universitária (Auditório PM)
29267 4925

Cadeira universitária, assento  e encosto revestido em tecido, com grade porta livros, prancheta em bp, acabamento em fórmica, bordas em pvc.

Cadeira universitária (Auditório PM)
29268 4925

Cadeira universitária, assento  e encosto revestido em tecido, com grade porta livros, prancheta em bp, acabamento em fórmica, bordas em pvc.

Cadeira universitária (Auditório PM)
29269 4925

Cadeira universitária, assento  e encosto revestido em tecido, com grade porta livros, prancheta em bp, acabamento em fórmica, bordas em pvc.

Cadeira universitária (Auditório PM)



29270 4925

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira universitária, assento  e encosto revestido em tecido, com grade porta livros, prancheta em bp, acabamento em fórmica, bordas em pvc.

Cadeira universitária (Auditório PM)
29271 4925

Cadeira universitária, assento  e encosto revestido em tecido, com grade porta livros, prancheta em bp, acabamento em fórmica, bordas em pvc.

Cadeira universitária (Auditório PM)
29272 4925

Cadeira universitária, assento  e encosto revestido em tecido, com grade porta livros, prancheta em bp, acabamento em fórmica, bordas em pvc.

Cadeira universitária (Auditório PM)
29273 4925

Cadeira universitária, assento  e encosto revestido em tecido, com grade porta livros, prancheta em bp, acabamento em fórmica, bordas em pvc.

Cadeira universitária (Auditório PM)
29274 4925

Cadeira universitária, assento  e encosto revestido em tecido, com grade porta livros, prancheta em bp, acabamento em fórmica, bordas em pvc.

Cadeira universitária (Auditório PM)
29275 4925

Cadeira universitária, assento  e encosto revestido em tecido, com grade porta livros, prancheta em bp, acabamento em fórmica, bordas em pvc.

Cadeira universitária (Auditório PM)
29276 4925

Cadeira universitária, assento  e encosto revestido em tecido, com grade porta livros, prancheta em bp, acabamento em fórmica, bordas em pvc.

Gabinete para microcomputador



29278 8265

Gabinete para microcomputador com processador AMD 3.0 ghz, placa mãe Asrock N68-5, gabinete ATX, fonte 450 wts, 26B DDR2, HD 320 Gb, drive de 

disquete 1,44 mb, gravador de dvd-cd, teclado PS2, mouse óptico PS2, sistema operacional Windows XP Professional 

Monitor de vídeo
29279 8265

Monitor de Vídeo, lcd, 19", ACER, modelo X193WA, n/s: ETLAM080620250A4F99801
Monitor de vídeo

29280 8265

Monitor de Vídeo, lcd, 19", ACER, modelo X193WA, n/s: ETLAM080620250A0189801
Monitor de vídeo

29281 8265

Monitor de Vídeo, lcd, 19", ACER, modelo X193WA, n/s: ETLAM080620250A01C9801
Monitor de vídeo (Sala da Psicopedagoga)

29282 8265

Monitor de Vídeo, lcd, 19", ACER, modelo X193WA, n/s: ETLAM080620250A4F89801
Monitor de vídeo Acer

29283 8265

Monitor de Vídeo, 19", ACER, modelo X193WA, n/s: ETLAM0806202509FF99801

Nome
Incorporação Plaqueta

Monitor de vídeo
29284 8265

Monitor de Vídeo, lcd, 19", ACER, modelo X193WA, n/s: ETLAM08066202509FF89801
Monitor de vídeo Acer

29285 8265

Monitor de Vídeo, lcd, 19", ACER, modelo X193WA, n/s: ETLAM080620250A4F59801
Monitor de vídeo

29286 8265

Monitor de Vídeo, lcd, 19", ACER, modelo X193WA, n/s: ETLAM080620250A0109801



Monitor de vídeo
29287 8265

Monitor de Vídeo, lcd, 19", ACER, modelo X193WA, n/s: ETLAM080620250A0109801
Gabinete para microcomputador

29288 8265

Gabinete para microcomputador com processador AMD 3.0 ghz, placa mãe Asrock N68-5, gabinete ATX, fonte 450 wts, 26B DDR2, HD 320 Gb, drive de 

disquete 1,44 mb, gravador de dvd-cd, teclado PS2, mouse óptico PS2, sistema operacional Windows XP Professional 

Gabinete para microcomputador
29289 8265

Gabinete para microcomputador com processador AMD 3.0 ghz, placa mãe Asrock N68-5, gabinete ATX, fonte 450 wts, 26B DDR2, HD 320 Gb, drive de 

disquete 1,44 mb, gravador de dvd-cd, teclado PS2, mouse óptico PS2, sistema operacional Windows XP Professional 

Gabinete para microcomputador (Sala da Psicopedagoga)
29290 8265

Gabinete para microcomputador com processador AMD 3.0 ghz, placa mãe Asrock N68-5, gabinete ATX, fonte 450 wts, 26B DDR2, HD 320 Gb, drive de 

disquete 1,44 mb, gravador de dvd-cd, teclado PS2, mouse óptico PS2, sistema operacional Windows XP Professional 

Gabinete para microcomputador
29291 8265

Gabinete para microcomputador com processador AMD 3.0 ghz, placa mãe Asrock N68-5, gabinete ATX, fonte 450 wts, 26B DDR2, HD 320 Gb, drive de 

disquete 1,44 mb, gravador de dvd-cd, teclado PS2, mouse óptico PS2, sistema operacional Windows XP Professional 

Gabinete para microcomputador
29292 8265

Gabinete para microcomputador com processador AMD 3.0 ghz, placa mãe Asrock N68-5, gabinete ATX, fonte 450 wts, 26B DDR2, HD 320 Gb, drive de 

disquete 1,44 mb, gravador de dvd-cd, teclado PS2, mouse óptico PS2, sistema operacional Windows XP Professional 

Gabinete para microcomputador
29293 8265

Gabinete para microcomputador com processador AMD 3.0 ghz, placa mãe Asrock N68-5, gabinete ATX, fonte 450 wts, 26B DDR2, HD 320 Gb, drive de 

disquete 1,44 mb, gravador de dvd-cd, teclado PS2, mouse óptico PS2, sistema operacional Windows XP Professional 

Gabinete para microcomputador
29294 8265

Gabinete para microcomputador com processador AMD 3.0 ghz, placa mãe Asrock N68-5, gabinete ATX, fonte 450 wts, 26B DDR2, HD 320 Gb, drive de 

disquete 1,44 mb, gravador de dvd-cd, teclado PS2, mouse óptico PS2, sistema operacional Windows XP Professional 

Gabinete para microcomputador



29295 8265

Gabinete para microcomputador com processador AMD 3.0 ghz, placa mãe Asrock N68-5, gabinete ATX, fonte 450 wts, 26B DDR2, HD 320 Gb, drive de 

disquete 1,44 mb, gravador de dvd-cd, teclado PS2, mouse óptico PS2, sistema operacional Windows XP Professional 

Geladeira industrial
29297 9075

Nome
Incorporação Plaqueta

Geladeira industrial Refrimate, inox, 4 portas.
Gabinete para microcomputador

41500 29302 9020

Microcomputador com processador 2 núcleos e 4 threads de 3.1 GHZ e 3 MB de cache Max TPD 65W, RAM 4 GB, Sistema operacional Windows 7 

professional 64 bits. Marca: GP Gold
Gabinete para microcomputador

41500 29303 9020

Microcomputador com processador 2 núcleos e 4 threads de 3.1 GHZ e 3 MB de cache Max TPD 65W, RAM 4 GB, Sistema operacional Windows 7 

professional 64 bits. Marca: GP Gold
Gabinete para Microcomputador

41500 29304 9020

Microcomputador com processador 2 núcleos e 4 threads de 3.1 GHZ e 3 MB de cache Max TPD 65W, RAM 4 GB, Sistema operacional Windows 7 

professional 64 bits. Marca: GP Gold
Gabinete para Microcomputador

41500 29305 9020

Microcomputador com processador 2 núcleos e 4 threads de 3.1 GHZ e 3 MB de cache Max TPD 65W, RAM 4 GB, Sistema operacional Windows 7 

professional 64 bits. Marca: GP Gold
Gabinete para Microcomputador

41500 29306 9020

Microcomputador com processador 2 núcleos e 4 threads de 3.1 GHZ e 3 MB de cache Max TPD 65W, RAM 4 GB, Sistema operacional Windows 7 

professional 64 bits. Marca: GP Gold
Gabinete para Microcomputador



41500 29307 9020

Microcomputador com processador 2 núcleos e 4 threads de 3.1 GHZ e 3 MB de cache Max TPD 65W, RAM 4 GB, Sistema operacional Windows 7 

professional 64 bits. Marca: GP Gold
Gabinete para Microcomputador

41500 29308 9020

Microcomputador com processador 2 núcleos e 4 threads de 3.1 GHZ e 3 MB de cache Max TPD 65W, RAM 4 GB, Sistema operacional Windows 7 

professional 64 bits. Marca: GP Gold
Gabinete para Microcomputador

41500 29309 9020

Microcomputador com processador 2 núcleos e 4 threads de 3.1 GHZ e 3 MB de cache Max TPD 65W, RAM 4 GB, Sistema operacional Windows 7 

professional 64 bits. Marca: GP Gold
Gabinete para Microcomputador

41500 29310 9020

Microcomputador com processador 2 núcleos e 4 threads de 3.1 GHZ e 3 MB de cache Max TPD 65W, RAM 4 GB, Sistema operacional Windows 7 

professional 64 bits. Marca: GP Gold
Gabinete para Microcomputador

41500 29311 9020

Microcomputador com processador 2 núcleos e 4 threads de 3.1 GHZ e 3 MB de cache Max TPD 65W, RAM 4 GB, Sistema operacional Windows 7 

professional 64 bits. Marca: GP Gold
Gabinete para Microcomputador

41500 29312 9020

Microcomputador com processador 2 núcleos e 4 threads de 3.1 GHZ e 3 MB de cache Max TPD 65W, RAM 4 GB, Sistema operacional Windows 7 

professional 64 bits. Marca: GP Gold
Gabinete para Microcomputador

41500 29313 9020

Microcomputador com processador 2 núcleos e 4 threads de 3.1 GHZ e 3 MB de cache Max TPD 65W, RAM 4 GB, Sistema operacional Windows 7 

professional 64 bits. Marca: GP Gold

Nome
Incorporação Plaqueta

Gabinete para Microcomputador



41500 29314 9020

Microcomputador com processador 2 núcleos e 4 threads de 3.1 GHZ e 3 MB de cache Max TPD 65W, RAM 4 GB, Sistema operacional Windows 7 

professional 64 bits. Marca: GP Gold
Gabinete para Microcomputador (Posto de Saúde Pinheirinho)

41500 29315 9020

Microcomputador com processador 2 núcleos e 4 threads de 3.1 GHZ e 3 MB de cache Max TPD 65W, RAM 4 GB, Sistema operacional Windows 7 

professional 64 bits. Marca: GP Gold
Gabinete para Microcomputador (Posto de Saúde Pinheirinho)

41500 29316 9020

Microcomputador com processador 2 núcleos e 4 threads de 3.1 GHZ e 3 MB de cache Max TPD 65W, RAM 4 GB, Sistema operacional Windows 7 

professional 64 bits. Marca: GP Gold
Gabinete para Microcomputador

41500 29317 9020

Microcomputador com processador 2 núcleos e 4 threads de 3.1 GHZ e 3 MB de cache Max TPD 65W, RAM 4 GB, Sistema operacional Windows 7 

professional 64 bits. Marca: GP Gold
Gabinete para Microcomputador

41500 29318 9020

Microcomputador com processador 2 núcleos e 4 threads de 3.1 GHZ e 3 MB de cache Max TPD 65W, RAM 4 GB, Sistema operacional Windows 7 

professional 64 bits. Marca: GP Gold
Gabinete para Microcomputador

41500 29319 9020

Microcomputador com processador 2 núcleos e 4 threads de 3.1 GHZ e 3 MB de cache Max TPD 65W, RAM 4 GB, Sistema operacional Windows 7 

professional 64 bits. Marca: GP Gold
Gabinete para Microcomputador

41500 29320 9020

Microcomputador com processador 2 núcleos e 4 threads de 3.1 GHZ e 3 MB de cache Max TPD 65W, RAM 4 GB, Sistema operacional Windows 7 

professional 64 bits. Marca: GP Gold
Gabinete para Microcomputador

41500 29321 9020

Microcomputador com processador 2 núcleos e 4 threads de 3.1 GHZ e 3 MB de cache Max TPD 65W, RAM 4 GB, Sistema operacional Windows 7 

professional 64 bits. Marca: GP Gold
Gabinete para Microcomputador

41500 29322 9020

Microcomputador com processador 2 núcleos e 4 threads de 3.1 GHZ e 3 MB de cache Max TPD 65W, RAM 4 GB, Sistema operacional Windows 7 

professional 64 bits. Marca: GP Gold
Gabinete para Microcomputador

41500 29323 9020

Microcomputador com processador 2 núcleos e 4 threads de 3.1 GHZ e 3 MB de cache Max TPD 65W, RAM 4 GB, Sistema operacional Windows 7 

professional 64 bits. Marca: GP Gold



Gabinete para Microcomputador
41500 29324 9020

Microcomputador com processador 2 núcleos e 4 threads de 3.1 GHZ e 3 MB de cache Max TPD 65W, RAM 4 GB, Sistema operacional Windows 7 

professional 64 bits. Marca: GP Gold
Gabinete para Microcomputador

41500 29325 9020

Microcomputador com processador 2 núcleos e 4 threads de 3.1 GHZ e 3 MB de cache Max TPD 65W, RAM 4 GB, Sistema operacional Windows 7 

professional 64 bits. Marca: GP Gold
Gabinete para Microcomputador

41500 29326 9020

Nome
Incorporação Plaqueta

Microcomputador com processador 2 núcleos e 4 threads de 3.1 GHZ e 3 MB de cache Max TPD 65W, RAM 4 GB, Sistema operacional Windows 7 

professional 64 bits. Marca: GP Gold
Gabinete para Microcomputador

41500 29327 9020

Microcomputador com processador 2 núcleos e 4 threads de 3.1 GHZ e 3 MB de cache Max TPD 65W, RAM 4 GB, Sistema operacional Windows 7 

professional 64 bits. Marca: GP Gold
Gabinete para Microcomputador

41500 29328 9020

Microcomputador com processador 2 núcleos e 4 threads de 3.1 GHZ e 3 MB de cache Max TPD 65W, RAM 4 GB, Sistema operacional Windows 7 

professional 64 bits. Marca: GP Gold
Gabinete para Microcomputador

41500 29329 9020

Microcomputador com processador 2 núcleos e 4 threads de 3.1 GHZ e 3 MB de cache Max TPD 65W, RAM 4 GB, Sistema operacional Windows 7 

professional 64 bits. Marca: GP Gold
Gabinete para Microcomputador

41500 29330 9020

Microcomputador com processador 2 núcleos e 4 threads de 3.1 GHZ e 3 MB de cache Max TPD 65W, RAM 4 GB, Sistema operacional Windows 7 

professional 64 bits. Marca: GP Gold



Gabinete para Microcomputador
41500 29331 9020

Microcomputador com processador 2 núcleos e 4 threads de 3.1 GHZ e 3 MB de cache Max TPD 65W, RAM 4 GB, Sistema operacional Windows 7 

professional 64 bits. Marca: GP Gold
Gabinete para Microcomputador

41500 29332 9020

Microcomputador com processador 2 núcleos e 4 threads de 3.1 GHZ e 3 MB de cache Max TPD 65W, RAM 4 GB, Sistema operacional Windows 7 

professional 64 bits. Marca: GP Gold
Gabinete para Microcomputador

41500 29333 9020

Microcomputador com processador 2 núcleos e 4 threads de 3.1 GHZ e 3 MB de cache Max TPD 65W, RAM 4 GB, Sistema operacional Windows 7 

professional 64 bits. Marca: GP Gold
Monitor AOC 18,5"

41500 29334 9020

Monitor AOC 18,5" n/s: DFG36IA005364
Monitor AOC 18,5"

41500 29335 9020

Monitor AOC 18,5" n/s: DFG36IA005357
Monitor AOC 18,5"

41500 29336 9020

Monitor AOC 18,5" n/s: DFG36IA005538
Monitor AOC 18,5"

41502 29337 9020

Monitor AOC 18,5" n/s: DFG36IA002724
Monitor AOC 18,5"

41500 29338 9020

Monitor AOC 18,5" n/s: DFG36IA003023

Nome
Incorporação Plaqueta

Monitor AOC 18,5"



41500 29339 9020

Monitor AOC 18,5" n/s: DFG36IA003864
Monitor AOC 18,5"

41500 29340 9020

Monitor AOC 18,5" n/s: DFG36IA005369
Monitor AOC 18,5"

41500 29341 9020

Monitor AOC 18,5" n/s: DFG36IA007939
Monitor AOC 18,5"

41500 29342 9020

Monitor AOC 18,5" n/s: DFG36IA005891
Monitor AOC 18,5"

41500 29343 9020

Monitor AOC 18,5" n/s: DFG36IA005385
Monitor AOC 18,5"

41500 29344 9020

Monitor AOC 18,5" n/s: DFG36IA003031
Monitor AOC 18,5"

41500 29345 9020

Monitor AOC 18,5" n/s: DFG36IA005370
Monitor AOC 18,5"

41500 29346 9020

Monitor AOC 18,5" n/s: DFG36IA001255
Monitor AOC 18,5" (Posto de Saúde Pinheirinho)

41500 29347 9020

Monitor AOC 18,5" n/s: DFG36IA004078
Monitor AOC 18,5" (Posto de Saúde Pinheirinho)

41500 29348 9020

Monitor AOC 18,5" n/s: DFG36IA003021
Monitor AOC 18,5"

41500 29349 9020

Monitor AOC 18,5" n/s: DFG36IA007688
Monitor AOC 18,5"

41500 29350 9020

Monitor AOC 18,5" n/s: DFG36IA005410
Monitor AOC 18,5"

41500 29351 9020



Nome
Incorporação Plaqueta

Monitor AOC 18,5" n/s: DFG36IA005356
Monitor AOC 18,5"

41500 29352 9020

Monitor AOC 18,5" n/s: DFG36IA005897
Monitor AOC 18,5"

41500 29353 9020

Monitor AOC 18,5" n/s: DFG36IA007943
Monitor AOC 18,5"

41500 29354 9020

Monitor AOC 18,5" n/s: DFG36IA005916
Monitor AOC 18,5"

41439 29355 9020

Monitor AOC 18,5" n/s: DFG36IA003063
Monitor AOC 18,5"

41500 29356 9020

Monitor AOC 18,5" n/s: DFG36IA005377
Monitor AOC 18,5"

41500 29357 9020

Monitor AOC 18,5" n/s: DFG36IA005850
Monitor AOC 18,5"

41500 29358 9020

Monitor AOC 18,5" n/s: DFG36IA005368
Monitor AOC 18,5"

41500 29359 9020

Monitor AOC 18,5" n/s: DFG36IA005382
Monitor AOC 18,5"

41500 29360 9020

Monitor AOC 18,5" n/s: DFG36IA005366
Monitor AOC 18,5"

41500 29361 9020



Monitor AOC 18,5" n/s: DFG36IA003757
Monitor AOC 18,5"

41500 29362 9020

Monitor AOC 18,5" n/s: DFG36IA004674
Monitor AOC 18,5"

41500 29363 9020

Monitor AOC 18,5" n/s: DFG36IA003069

Nome
Incorporação Plaqueta

Monitor AOC 18,5"
41500 29364 9020

Monitor AOC 18,5" n/s: DFG36IA003783
Monitor AOC 18,5"

41500 29365 9020

Monitor AOC 18,5" n/s: DFG36IA005335
Impressora Brother

41599 29366 9069

Impressora Laser HL5452DN Brother n/s: U63257D3N343704
Impressora brother

41599 29367 9069

Impressora Laser HL5452DN Brother n/s: U63257D3N343708
Impressora Brother

41599 29368 9069

Impressora Laser HL5452DN Brother n/s: U63257D3N343730
Impressora Brother

41599 29369 9069

Impressora Laser HL5452DN Brother n/s: U63257D3N343797
Impressora Brother

41599 29370 9069

Impressora Laser HL5452DN Brother n/s: U63257D3N343733



Impressora Brother
41599 29371 9069

Impressora Laser HL5452DN Brother n/s: U63257D3N343766
Impressora Brother

41599 29372 9069

Impressora Laser HL5452DN Brother n/s: U63257D3N343718
Impressora Brother

41599 29373 9069

Impressora Laser HL5452DN Brother n/s: U63257D3N343716
Impressora Brother

41599 29374 9069

Impressora Laser HL5452DN Brother n/s: U63257D3N343709
Impressora Brother

41599 29375 9069

Impressora Laser HL5452DN Brother n/s: U63257D3N343794
Impressora Brother

41599 29376 9069

Nome
Incorporação Plaqueta

Impressora Laser HL5452DN Brother n/s: U63257D3N343715
Impressora Brother

41599 29377 9069

Impressora Laser HL5452DN Brother n/s: U63257D3N343707
Impressora Brother

41599 29378 9069

Impressora Laser HL5452DN Brother n/s: U63257D3N343732
Projetor Epson S12+  (Formação do PNAIC)

41506 29379 10364

Prjetor Multimídia 2800 Ansi Lumens. Marca: Epson S12+ n/s: PSQK3200639
Projetor Epson S12+ (Formação do PNAIC)



41506 29380 10364

Projetor Multimídia 2800 Ansi Lumens. Marca: Epson S12+ n/s: PSQK3200701
Ar condicionado Elgin

41506 29381 7069

Ar condicionado Elgin 9.000 btus
Ar condicionado Elgin

41506 29382 7069

Ar condicionado Elgin 9.000 btus
Ar condicionado Elgin

41506 29383 7069

Ar condicionado Elgin 9.000 btus
Ar condicionado

41506 29384 7069

Ar condicionado Elgin 9.000 btus
Ar condicionado Elgin

41506 29385 7069

Ar condicionado Elgin 9.000 btus
Ar Condicionado Elgin

41506 29386 7069

Ar condicionado Elgin 9.000 btus
Longarina com 4 lugares

41506 29387 7071

Longarina com 4 lugares revestida em tecido na cor preta
Longarina com 4 lugares

41506 29388 7071

Longarina com 4 lugares revestida em tecido preto

Nome
Incorporação Plaqueta

Estante de aço
41506 29389 6835



Estante de aço com 6 prateleiras
Estante de aço

41506 29390 6835

Estante de aço com 6 prateleiras
Estante de aço

41506 29391 6835

Estante de aço com 6 prateleiras
Estante de aço

41506 29392 6835

Estante de aço com 6 prateleiras
Estante de aço

41506 29393 6835

Estante de aço com 6 prateleiras
Estante de aço

41506 29394 6835

Estante de aço com 6 prateleiras
Estante de aço

41506 29395 6835

Estante de aço com 6 prateleiras
Estante de aço

41506 29396 6835

Estante de aço com 6 prateleiras
Estante de aço

41506 29397 6835

Estante de aço com 6 prateleiras
Estante de aço

41506 29398 6835

Estante de aço com 6 prateleiras
Cadeira giratória

41507 29399 7751

Cadeira giratória com apoio de braços revestida em courvin
Cadeira giratória

41507 29400 7751

Cadeira giratória com apoio de braços revestida em courvin
Cadeira escolar adulta

29401 4777



Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulta

29402 4777

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulta

29403 4777

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulta

29404 4777

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulta

29405 4777

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulta

29406 4777

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulta

29407 4777

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulta

29408 4777

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulta



29409 4777

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulta

29410 4777

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulta

29411 4777

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulta

29412 4777

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulta

29413 4777

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira escolar adulta
29414 4777

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulta

29415 4777

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulta



29416 4777

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulta

29417 4777

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulta

29418 4777

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulta

29419 4777

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulta

29420 4777

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulta

29421 4777

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulta

29422 4777

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulta

29423 4777

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulta

29424 4777

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulta

29425 4777

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.



Cadeira escolar adulta
29426 4777

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulta

29427 4777

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulta

29428 4777

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulta

29429 4777

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulta

29430 4777

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulta

29431 4777

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulta

29432 4777

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.



Cadeira escolar adulta
29433 4777

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulta

29434 4777

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulta

29435 4777

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulta

29436 4777

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulta

29437 4777

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulta

29438 4777

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira escolar adulta
29439 4777

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.



Cadeira escolar adulta
29440 4777

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulta

29441 4777

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulta

29442 4777

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulta

29443 4777

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulta

29444 4777

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulta

29445 4777

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulta

29446 4777

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulta

29447 4777

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulta

29448 4777

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulta

29449 4777



Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulta

29450 4777

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulta

29451 4777

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulta

29452 4777

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulta

29453 4777

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulta

29454 4777

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulta

29455 4777

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulta

29456 4777



Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulta

29457 4777

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulta

29458 4777

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulta

29459 4777

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulta

29460 4777

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulta

29461 4777

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulta

29462 4777

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulta

29463 4777

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.



Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira escolar adulta
29464 4777

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulta

29465 4777

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulta

29466 4777

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulta

29467 4777

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulta

29468 4777

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulta

29469 4777

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulta

29470 4777

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulta

29471 4777

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulta

29472 4777

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulta



29473 4777

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulta

29474 4777

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulta

29475 4777

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulta

29476 4777

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulta

29477 4777

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulta

29478 4777

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulta

29479 4777

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulta



29480 4777

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulta

29481 4777

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulta

29482 4777

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulta

29483 4777

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulta

29484 4777

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulta

29485 4777

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulta

29486 4777

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulta

29487 4777

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulta

29488 4777

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.



Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira escolar adulta
29489 4777

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulta

29490 4777

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulta

29491 4777

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulta

29492 4777

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulta

29493 4777

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulta

29494 4777

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulta

29495 4777

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulta

29496 4777

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.



Cadeira escolar adulta
29497 4777

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulta

29498 4777

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulta

29499 4777

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulta

29500 4777

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulta

29501 4777

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulta

29502 4777

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulta

29503 4777

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.



Cadeira escolar adulta
29504 4777

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulta

29505 4777

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulta

29506 4777

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulta

29507 4777

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulta

29508 4777

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulta

29509 4777

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulta

29510 4777

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulta

29511 4777

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulta

29512 4777

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulta

29513 4777



Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira escolar adulta
29514 4777

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulta

29515 4777

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulta

29516 4777

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulta

29517 4777

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulta

29518 4777

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulta

29519 4777

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulta

29520 4777



Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulta

29521 4777

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulta

29522 4777

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulta

29523 4777

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulta

29524 4777

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulta

29525 4777

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulta

29526 4777

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulta

29527 4777



Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulta

29528 4777

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulta

29529 4777

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulta

29530 4777

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulta

29531 4777

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulta

29532 4777

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulta

29533 4777

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulta

29534 4777

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulta

29535 4777

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulta

29536 4777

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulta



29537 4777

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulta

29538 4777

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira escolar adulta
29539 4777

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Cadeira escolar adulta

29540 4777

Cadeira escolar adulto estrutura metálica em tubo 7/8, pintado em preto, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, 

revestido em fórmica lisa brilhante, na cor bege.
Bancada (longarina - Aeroporto)

29541 9950

Bancada com 3 lugares com apoio de braços, assento e encosto diretor, com estrutura interna em compensado multi-laminado 12 mm interligados por 

lâmina de aço com sanfona plástica, espuma injetada anatômica, com costuras, revestimento em tecido polipropile

em corino, bordas em pvc.
Bancada (longarina - Aeroporto)

29542 9950

Bancada com 3 lugares com apoio de braços, assento e encosto diretor, com estrutura interna em compensado multi-laminado 12 mm interligados por 

lâmina de aço com sanfona plástica, espuma injetada anatômica, com costuras, revestimento em tecido polipropile

em corino, bordas em pvc.
Bancada (longarina - Aeroporto)



29543 9950

Bancada com 3 lugares com apoio de braços, assento e encosto diretor, com estrutura interna em compensado multi-laminado 12 mm interligados por 

lâmina de aço com sanfona plástica, espuma injetada anatômica, com costuras, revestimento em tecido polipropile

em corino, bordas em pvc.
Bancada (longarina - Aeroporto)

29544 9950

Bancada com 3 lugares com apoio de braços, assento e encosto diretor, com estrutura interna em compensado multi-laminado 12 mm interligados por 

lâmina de aço com sanfona plástica, espuma injetada anatômica, com costuras, revestimento em tecido polipropile

em corino, bordas em pvc.
Bancada (longarina - Aeroporto)

29545 9950

Bancada com 3 lugares com apoio de braços, assento e encosto diretor, com estrutura interna em compensado multi-laminado 12 mm interligados por 

lâmina de aço com sanfona plástica, espuma injetada anatômica, com costuras, revestimento em tecido polipropile

em corino, bordas em pvc.
Bancada (longarina - Aeroporto)

29546 9950

Bancada com 3 lugares com apoio de braços, assento e encosto diretor, com estrutura interna em compensado multi-laminado 12 mm interligados por 

lâmina de aço com sanfona plástica, espuma injetada anatômica, com costuras, revestimento em tecido polipropile

em corino, bordas em pvc.
Bancada (longarina - Aeroporto)

29547 9950

Bancada com 3 lugares com apoio de braços, assento e encosto diretor, com estrutura interna em compensado multi-laminado 12 mm interligados por 

lâmina de aço com sanfona plástica, espuma injetada anatômica, com costuras, revestimento em tecido polipropile

em corino, bordas em pvc.
Bancada (longarina - Aeroporto)

29548 9950

Bancada com 3 lugares com apoio de braços, assento e encosto diretor, com estrutura interna em compensado multi-laminado 12 mm interligados por 

lâmina de aço com sanfona plástica, espuma injetada anatômica, com costuras, revestimento em tecido polipropile

em corino, bordas em pvc.
Mesa (cjto. café/lanchonete - Aeroporto)

29549 9950

Mesa redonda 60 cm diâmetro, bordas em fórmica com perfil pvc, estrutura metálica cromada, com pé central de tubo redondo.



Nome
Incorporação Plaqueta

Mesa (cjto. café/lanchonete - Aeroporto)
29550 9950

Mesa redonda 60 cm diâmetro, bordas em fórmica com perfil pvc, estrutura metálica cromada, com pé central de tubo redondo.

Mesa (cjto. café/lanchonete - Aeroporto)
29551 9950

Mesa redonda 60 cm diâmetro, bordas em fórmica com perfil pvc, estrutura metálica cromada, com pé central de tubo redondo.

Mesa (cjto. café/lanchonete - Aeroporto)
29552 9950

Mesa redonda 60 cm diâmetro, bordas em fórmica com perfil pvc, estrutura metálica cromada, com pé central de tubo redondo.

Banqueta
29553 9950

Banqueta assento redondo 35 cm diâmetro e estrutra interna em compensado 12 mm, estofada com espuma laminada, revestida em corino e encosto 

com 2 apoios anatômicos em aço cromado, estrutura fixa 4 pés em tubo metálico cromado com apoio de pés e ponteiras 

Banqueta
29554 9950

Banqueta assento redondo 35 cm diâmetro e estrutra interna em compensado 12 mm, estofada com espuma laminada, revestida em corino e encosto 

com 2 apoios anatômicos em aço cromado, estrutura fixa 4 pés em tubo metálico cromado com apoio de pés e ponteiras 

Banqueta
29555 9950

Banqueta assento redondo 35 cm diâmetro e estrutra interna em compensado 12 mm, estofada com espuma laminada, revestida em corino e encosto 

com 2 apoios anatômicos em aço cromado, estrutura fixa 4 pés em tubo metálico cromado com apoio de pés e ponteiras 

Banqueta



29556 9950

Banqueta assento redondo 35 cm diâmetro e estrutra interna em compensado 12 mm, estofada com espuma laminada, revestida em corino e encosto 

com 2 apoios anatômicos em aço cromado, estrutura fixa 4 pés em tubo metálico cromado com apoio de pés e ponteiras 

Banqueta
29557 9950

Banqueta assento redondo 35 cm diâmetro e estrutra interna em compensado 12 mm, estofada com espuma laminada, revestida em corino e encosto 

com 2 apoios anatômicos em aço cromado, estrutura fixa 4 pés em tubo metálico cromado com apoio de pés e ponteiras 

Banqueta
29558 9950

Banqueta assento redondo 35 cm diâmetro e estrutra interna em compensado 12 mm, estofada com espuma laminada, revestida em corino e encosto 

com 2 apoios anatômicos em aço cromado, estrutura fixa 4 pés em tubo metálico cromado com apoio de pés e ponteiras 

Banqueta
29559 9950

Banqueta assento redondo 35 cm diâmetro e estrutra interna em compensado 12 mm, estofada com espuma laminada, revestida em corino e encosto 

com 2 apoios anatômicos em aço cromado, estrutura fixa 4 pés em tubo metálico cromado com apoio de pés e ponteiras 

Banqueta
29560 9950

Banqueta assento redondo 35 cm diâmetro e estrutra interna em compensado 12 mm, estofada com espuma laminada, revestida em corino e encosto 

com 2 apoios anatômicos em aço cromado, estrutura fixa 4 pés em tubo metálico cromado com apoio de pés e ponteiras 

Poltrona (Aeroporto)
29561 9950

Poltrona estofada, revestida em couro, cor preta, assento e encosto arredondado, base fixa 4 pés em aço maciço cromado, marca Tumar.

Poltrona (Aeroporto)
29562 9950
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Poltrona estofada, revestida em couro, cor preta, assento e encosto arredondado, base fixa 4 pés em aço maciço cromado, marca Tumar.

Poltrona (Aeroporto)
29563 9950

Poltrona estofada, revestida em couro, cor preta, assento e encosto arredondado, base fixa 4 pés em aço maciço cromado, marca Tumar.

Poltrona (Aeroporto)
29564 9950

Poltrona estofada, revestida em couro, cor preta, assento e encosto arredondado, base fixa 4 pés em aço maciço cromado, marca Tumar.

Cadeira giratória (Aeroporto)
29565 9950

Cadeira giratória executiva, assento e encosto espuma injetada, revestida de tecido polipropileno preto com costuras, braço digitador tipo T com 

regulagem de altura.
Cadeira giratória (Aeroporto)

29566 9950

Cadeira giratória executiva, assento e encosto espuma injetada, revestida de tecido polipropileno preto com costuras, braço digitador tipo T com 

regulagem de altura.
Cadeira giratória (Aeroporto)

29567 9950

Cadeira giratória executiva, assento e encosto espuma injetada, revestida de tecido polipropileno preto com costuras, braço digitador tipo T com 

regulagem de altura.
Cadeira giratória (Aeroporto)

29568 9950

Cadeira giratória executiva, assento e encosto espuma injetada, revestida de tecido polipropileno preto com costuras, braço digitador tipo T com 

regulagem de altura.
Cadeira giratória (Aeroporto)

29569 9950

Cadeira giratória executiva, assento e encosto espuma injetada, revestida de tecido polipropileno preto com costuras, braço digitador tipo T com 

regulagem de altura.
Cadeira giratória (Aeroporto)

29570 9950

Cadeira giratória executiva, assento e encosto espuma injetada, revestida de tecido polipropileno preto com costuras, braço digitador tipo T com 

regulagem de altura.
Cadeira giratória (Aeroporto)

29571 9950



Cadeira giratória executiva, assento e encosto espuma injetada, revestida de tecido polipropileno preto com costuras, braço digitador tipo T com 

regulagem de altura.
Cadeira giratória (Aeroporto)

29572 9950

Cadeira giratória executiva, assento e encosto espuma injetada, revestida de tecido polipropileno preto com costuras, braço digitador tipo T com 

regulagem de altura.
Cadeira giratória (Aeroporto)

29573 9950

Cadeira giratória executiva, assento e encosto espuma injetada, revestida de tecido polipropileno preto com costuras, braço digitador tipo T com 

regulagem de altura.
Cadeira giratória (Aeroporto)

29574 9950

Cadeira giratória executiva, assento e encosto espuma injetada, revestida de tecido polipropileno preto com costuras, braço digitador tipo T com 

regulagem de altura.

Nome
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Poltrona giratória (Aeroporto)
29575 9950

Poltrona giratória, estilo presidente, assento e encosto com estrutura interna em compensado multi-laminado12 mm interligados por lâmina de aço 

com sanfona plástica, espuma injetada, revestida de tecido polipropileno preto, gase giratória a gás, com relax

com estrutura interna em aço.
Poltrona diretor (Aeroporto)

29576 9950

Poltrona tipo diretor, assento e encosto com estrutura interna em compensado multi-laminado interligados por lâmina de aço com sanfona plástica, 

com espuma injetada, revestida por tecido polipropileno preto, estrutura de 4 pés de metal tubo 7/8, braços co

em polipropileno injetado.
Poltrona diretor (Aeroporto)

29577 9950



Poltrona tipo diretor, assento e encosto com estrutura interna em compensado multi-laminado interligados por lâmina de aço com sanfona plástica, 

com espuma injetada, revestida por tecido polipropileno preto, estrutura de 4 pés de metal tubo 7/8, braços co

em polipropileno injetado.
Mesa para escritório (Aeroporto)

29578 9950

Mesa  de trabalho de 1,25 x 0,75 x 0,75 m, tampo em mdp revestido em bp, cor wengue (tabaco), bordas pvc 18 graus, com pés semi elíptico, gaveteiro 

fixo mdp 18 mm revestido em  bp com 3 gaveas com chave, corrediças metálicas e puxador ABS aluminizado cor 

Mesa para escritório (Aeroporto)
29579 9950

Mesa conexão de 1,70 x 0,75 x 0,75 direita ou esquerda,  com tampo mdp 18 mm revestido em bp, bordas em pvc 180 graus, com pés  semi elíptico, cor 

wengue (tabaco).
Armário baixo (Aeroporto)

29580 9950

Armário baixo fechado em mdp, cor wengue (tabaco) 2 portas, com chave, 1 prateleira, 0,90x0,47x0,75 m
Mesa de reunião redonda (Aeroporto)

29581 9950

Mesa de reunião, redonda, 120 cm diâmetro, em mdp, com pé central de tubo metálico,  e 4 hastes com sapatas niveladoras de altura, cor wengue 

(tabaco)
Armário alto (Aeroporto)

29582 9950

Armário alto em mdp cor wengue (tabaco) 1,65x0,90x0,48 m, 2 portas, 4 prateleiras, puxador abs aluminizado cor cinza, com sapatas de metal com 

suporte nivelador.
Guiche para venda de passagem (Aeroporto Sala de Check'in)

29583 8784

Guiche para venda de passagem em mdf, tabaco, 3,70 x 1,00 x 1,10 m, com suportes para cpu, tampo com vidro 6mm com película vermelha.

Armário baixo (Aeroporto Sala de Check'in)
29584 8784

Armário baixo em mdf tabaco, 6 portas, 1 divisória, tampo com vidro 6mm com película vermelha. 2,50 x 0,70 x 0,37 m
Balcão de atendimento (Aeroporto - Sala de Informações)

29585 8784

Balcão de atendimento em mdf, tabaco, tampo com vidro 10 mm  com película vermelha, 2,22 x 0,75 x 1,07 m
Balcão de atendimento (Aeroporto - Sala de Informações)

29586 8784

Balcão de atendimento em mdf, tabaco, tampo com vidro 10 mm, com película vermelha, com 2 portas de correr . 2,03 x 1,07 x 0,60 m
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Balcão de canto (Aeroporto - Sala dos Pilotos)
29587 8785

Balcão de canto em mdf, tabaco, 2 portas de correr, com divisória, medidas: 0,82 x 0,60 x 2,50 - 0,82 x 0,60 x 2,04 m
Armário (Aeroporto Sala de AIS Rádio)

29588 8784

Armário mdf, tabaco detalhes em vermelho, 6 portas, com divisória interna. 1,91 x 0,37 x 1,10 m
Balcão de canto (Aeroporto Sala de AIS Rádio)

29589 8784

Balcão de canto, em mdf, tabaco com detalhes em vermelho, 8 gavetas (4 em cada canto), 1 porta, tampo inclinado.
Bebedouro

29591 9076

Bebedouro elétrico marca Venâncio, modelo RB10, 2 torneiras, branco.
Mesa

29592 10012

Mesa em mdp, com 3 gavetas na cor branca
Conexão para mesa

29593 10012

Conexão para mesa em mdp, 60x60 na cor branca
Mesa

29594 10012

Mesa em mdp, com suporte para teclado e cpu, 1,00 x 0,60 m na cor branca
Armário de aço (Recepção)

29595 9097

Armário de aço 2 portas, com chave, 1,98 x 0,90 x 0,40 m
Armário de aço (Recepção)

29596 9097

Armário de aço 2 portas, com chave, 1,98 x 0,90 x 0,40 m
Armário estante (Cadúnico)

29597 10012



Armário estante em mdp, cinza, 90x40x155 cm, 2 prateleiras, 2 portas com chave.
Armário (Cadúnico)

29598 10012

Armário alto fechado 90x40x155 cm, em mdp, bordas em pvc, 2 portas de abrir com chave, cor cinza.
Balcão baixo (Cadúnico)

29599 10012

Balcão baixo 90x40x79 cm, em mdp, bordas em pvc, 2 portas de abrir,  com chave, puxador tipo alça, prateleira interna com regulagem de altura, cor 

cinza.
Central Telefônica

29600 9495

Nome
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Central Telefônica Intelbras NKT4245
Impressora multifuncional

29601 9145

Impressora multifuncional Sansung modelo SCX-4300, imprime, copia, escaneia. n/s 1456bfbz100149b
Impressora multifuncional

29602 9145

Impressora multifuncional Sansung modelo SCX-4300, imprime, copia, escaneia.n/s 1456bffsa00844a
Impressora Samsung SCX-4300

29603 9145

Impressora multifuncional Sansung modelo SCX-4300, imprime, copia, escaneia.n/s 1456BFEZ201693W
Impressora multifuncional

29604 9145

Impressora multifuncional Sansung modelo SCX-4300, imprime, copia, escaneia. n/s 1456bfbz100611p
Impressora multifuncional

29605 9145

Impressora multifuncional Sansung modelo SCX-4300, imprime, copia, escaneia. n/s 1456bfbsc01439w
Monocanal (Menino Jesus / Barra do Rio Tuna)

29606 8699



Conjunto de Monocanal, com fonte e antena, central Intelbras Corp 6000.
Cadeira giratória (Cadúnico)

29607 10012

Cadeira giratória assento e encosto com espuma injetada, revestida em tecido polipropileno cinza, base a gas, braço digitador.

Cadeira giratória (Cadúnico)
29608 10012

Cadeira giratória assento e encosto com espuma injetada, revestida em tecido polipropileno cinza, base a gas, braço digitador.

Cadeira giratória (CRAS - Cidade Norte)
29609 10012

Cadeira giratória assento e encosto com espuma injetada, revestida em tecido polipropileno cinza, base a gas, braço digitador.

Cadeira giratória (CRAS - Cidade Norte)
29610 10012

Cadeira giratória assento e encosto com espuma injetada, revestida em tecido polipropileno cinza, base a gas, braço digitador.

Mesa para escritório (Cadúnico)
29611 10012

Mesa para escritório com tampo e painel frontal em mdp 15 mm, acabamento em bp melamínico e bordas em pvc, estrutura metálica, gaveteiro com 3 

gavetas com chave, cor cinza. medidas 1,20 x 0,60 x 0,75 cm
Conexão para mesa

29612 10012

Conexão para mesa 60 x 60 cm em mdp, cinza.

Nome
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Cadeira giratória (SMAS)
29614 10012

Cadeira giratória assento e encosto com espuma injetada, revestida em tecido polipropileno cinza, base a gas, braço digitador.



Cadeira giratória (Cadúnico)
29616 10012

Cadeira giratória assento e encosto com espuma injetada, revestida em tecido polipropileno cinza, base a gas, braço digitador.

Balcão baixo (CRAS Centro)
29617 10012

Balcão baixo 90x40x79 cm, em mdp, bordas em pvc, 2 portas de abrir,  com chave, puxador tipo alça, prateleira interna com regulagem de altura, cor 

cinza.
Balcão baixo (CRAS Centro)

29618 10012

Balcão baixo 90x40x79 cm, em mdp, bordas em pvc, 2 portas de abrir,  com chave, puxador tipo alça, prateleira interna com regulagem de altura, cor 

cinza.
Mesa (cjto. mesa escritório) (CRAS Centro)

29621 9097

Mesa em mdp, cinza claro, 1,20 x 0,60, 3 gavetas com chave.
Armário (CRAS Centro)

29622 10012

Armário alto fechado 90x40x155 cm, em mdp, bordas em pvc, 2 portas de abrir com chave, cor cinza.
Armário (CRAS Centro)

29623 10012

Armário alto fechado 90x40x155 cm, em mdp, bordas em pvc, 2 portas de abrir com chave, cor cinza.
Armário estante (CRAS Centro)

29624 10012

Armário estante em mdp, cinza, 90x40x155 cm, 2 prateleiras, 2 portas com chave.
Mesa para refeitório (cjto. infantil)

29625 9841

Mesa para refeitório infantil, empilhável, medindo 2,00 x 0,80 x 0,53 m (CLA), estrutura metálica tubo 20x40, ponteira de plástico nos pés, tampo em 

madeira compensanda, revestido em fórmica lisa brilhante na cor bege, acabamento nas laterais em perfil pv

Mesa para refeitório (cjto. infantil)
29626 9841

Mesa para refeitório infantil, empilhável, medindo 2,00 x 0,80 x 0,53 m (CLA), estrutura metálica tubo 20x40, ponteira de plástico nos pés, tampo em 

madeira compensanda, revestido em fórmica lisa brilhante na cor bege, acabamento nas laterais em perfil pv

Mesa para refeitório (cjto. infantil)
29627 9841

Mesa para refeitório infantil, empilhável, medindo 2,00 x 0,80 x 0,53 m (CLA), estrutura metálica tubo 20x40, ponteira de plástico nos pés, tampo em 

madeira compensanda, revestido em fórmica lisa brilhante na cor bege, acabamento nas laterais em perfil pv



Mesa para refeitório (cjto. infantil)
29628 9841

Mesa para refeitório infantil, empilhável, medindo 2,00 x 0,80 x 0,53 m (CLA), estrutura metálica tubo 20x40, ponteira de plástico nos pés, tampo em 

madeira compensanda, revestido em fórmica lisa brilhante na cor bege, acabamento nas laterais em perfil pv

Mesa para refeitório (cjto. infantil)
29629 9841

Nome
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Mesa para refeitório infantil, empilhável, medindo 2,00 x 0,80 x 0,53 m (CLA), estrutura metálica tubo 20x40, ponteira de plástico nos pés, tampo em 

madeira compensanda, revestido em fórmica lisa brilhante na cor bege, acabamento nas laterais em perfil pv

Mesa para refeitório (cjto. infantil)
29630 9841

Mesa para refeitório infantil, empilhável, medindo 2,00 x 0,80 x 0,53 m (CLA), estrutura metálica tubo 20x40, ponteira de plástico nos pés, tampo em 

madeira compensanda, revestido em fórmica lisa brilhante na cor bege, acabamento nas laterais em perfil pv

Mesa para refeitório (cjto. infantil)
29631 9841

Mesa para refeitório infantil, empilhável, medindo 2,00 x 0,80 x 0,53 m (CLA), estrutura metálica tubo 20x40, ponteira de plástico nos pés, tampo em 

madeira compensanda, revestido em fórmica lisa brilhante na cor bege, acabamento nas laterais em perfil pv

Mesa para refeitório (cjto. infantil)
29632 9841

Mesa para refeitório infantil, empilhável, medindo 2,00 x 0,80 x 0,53 m (CLA), estrutura metálica tubo 20x40, ponteira de plástico nos pés, tampo em 

madeira compensanda, revestido em fórmica lisa brilhante na cor bege, acabamento nas laterais em perfil pv

Mesa para refeitório (cjto. infantil)
29633 9841



Mesa para refeitório infantil, empilhável, medindo 2,00 x 0,80 x 0,53 m (CLA), estrutura metálica tubo 20x40, ponteira de plástico nos pés, tampo em 

madeira compensanda, revestido em fórmica lisa brilhante na cor bege, acabamento nas laterais em perfil pv

Mesa para refeitório (cjto. infantil)
29634 9841

Mesa para refeitório infantil, empilhável, medindo 2,00 x 0,80 x 0,53 m (CLA), estrutura metálica tubo 20x40, ponteira de plástico nos pés, tampo em 

madeira compensanda, revestido em fórmica lisa brilhante na cor bege, acabamento nas laterais em perfil pv

Mesa para refeitório infantil
29635 9841

Mesa para refeitório infantil, empilhável, medindo 2,00 x 0,80 x 0,53 m (CLA), estrutura metálica tubo 20x40, ponteira de plástico nos pés, assento em 

madeira compensanda, revestido em fórmica lisa brilhante na cor bege, acabamento nas laterais em perfil 

Mesa para refeitório infantil
29636 9841

Mesa para refeitório infantil, empilhável, medindo 2,00 x 0,80 x 0,53 m (CLA), estrutura metálica tubo 20x40, ponteira de plástico nos pés, assento em 

madeira compensanda, revestido em fórmica lisa brilhante na cor bege, acabamento nas laterais em perfil 

Mesa para refeitório infantil
29637 9841

Mesa para refeitório infantil, empilhável, medindo 2,00 x 0,80 x 0,53 m (CLA), estrutura metálica tubo 20x40, ponteira de plástico nos pés, assento em 

madeira compensanda, revestido em fórmica lisa brilhante na cor bege, acabamento nas laterais em perfil 

Mesa para refeitório infantil
29638 9841

Mesa para refeitório infantil, empilhável, medindo 2,00 x 0,80 x 0,53 m (CLA), estrutura metálica tubo 20x40, ponteira de plástico nos pés, assento em 

madeira compensanda, revestido em fórmica lisa brilhante na cor bege, acabamento nas laterais em perfil 

Mesa para refeitório infantil
29639 9841

Mesa para refeitório infantil, empilhável, medindo 2,00 x 0,80 x 0,53 m (CLA), estrutura metálica tubo 20x40, ponteira de plástico nos pés, assento em 

madeira compensanda, revestido em fórmica lisa brilhante na cor bege, acabamento nas laterais em perfil 

Mesa para refeitório infantil
29640 9841

Mesa para refeitório infantil, empilhável, medindo 2,00 x 0,80 x 0,53 m (CLA), estrutura metálica tubo 20x40, ponteira de plástico nos pés, assento em 

madeira compensanda, revestido em fórmica lisa brilhante na cor bege, acabamento nas laterais em perfil 

Mesa para refeitório infantil



29641 9841

Mesa para refeitório infantil, empilhável, medindo 2,00 x 0,80 x 0,53 m (CLA), estrutura metálica tubo 20x40, ponteira de plástico nos pés, assento em 

madeira compensanda, revestido em fórmica lisa brilhante na cor bege, acabamento nas laterais em perfil 

Nome
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Mesa para refeitório infantil
29642 9841

Mesa para refeitório infantil, empilhável, medindo 2,00 x 0,80 x 0,53 m (CLA), estrutura metálica tubo 20x40, ponteira de plástico nos pés, assento em 

madeira compensanda, revestido em fórmica lisa brilhante na cor bege, acabamento nas laterais em perfil 

Mesa para refeitório infantil
29643 9841

Mesa para refeitório infantil, empilhável, medindo 2,00 x 0,80 x 0,53 m (CLA), estrutura metálica tubo 20x40, ponteira de plástico nos pés, assento em 

madeira compensanda, revestido em fórmica lisa brilhante na cor bege, acabamento nas laterais em perfil 

Mesa para refeitório infantil
29644 9841

Mesa para refeitório infantil, empilhável, medindo 2,00 x 0,80 x 0,53 m (CLA), estrutura metálica tubo 20x40, ponteira de plástico nos pés, assento em 

madeira compensanda, revestido em fórmica lisa brilhante na cor bege, acabamento nas laterais em perfil 

Mesa para professor (cjto mesa e cadeira)
29655 9840

Mesa para professor estrutura metálica tubo 20x40, tampo em madeira compensada revestido em fórmica lisa brilhante, acabamento em pvc preto, 

medidas: 1,00 x 0,60 x 0,75 m
Mesa para professor (cjto mesa e cadeira)

29656 9840

Mesa para professor estrutura metálica tubo 20x40, tampo em madeira compensada revestido em fórmica lisa brilhante, acabamento em pvc preto, 

medidas: 1,00 x 0,60 x 0,75 m
Mesa para professor (cjto mesa e cadeira)



29657 9840

Mesa para professor estrutura metálica tubo 20x40, tampo em madeira compensada revestido em fórmica lisa brilhante, acabamento em pvc preto, 

medidas: 1,00 x 0,60 x 0,75 m
Cadeira para professor (cjto mesa e cadeira)

29658 9840

Cadeira para professor estrutura metálica tubo 7/8, assento e encosto de compensado 10 mm  revestido em fórmica lisa brilhante verde, acabamento 

em verniz.
Cadeira para professor (cjto mesa e cadeira)

29659 9840

Cadeira para professor estrutura metálica tubo 7/8, assento e encosto de compensado 10 mm  revestido em fórmica lisa brilhante verde, acabamento 

em verniz.
Cadeira para professor (cjto mesa e cadeira)

29660 9840

Cadeira para professor estrutura metálica tubo 7/8, assento e encosto de compensado 10 mm  revestido em fórmica lisa brilhante verde, acabamento 

em verniz.
Fogão a gás industrial

29661 9500

Fogão a gás industrial Progás - Quality Fine, 6 bocas, com forno.
Cadeira escolar infantil (cjto circular)

29662 9840

Cadeira escolar infantil, em compensado 10 mm semi-anatômico colorido, estrutura metálica.
Cadeira escolar infantil (cjto circular)

29663 9840

Cadeira escolar infantil, em compensado 10 mm semi-anatômico colorido, estrutura metálica.
Cadeira escolar infantil (cjto circular)

29664 9840

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira escolar infantil, em compensado 10 mm semi-anatômico colorido, estrutura metálica.
Cadeira escolar infantil (cjto circular)



29665 9840

Cadeira escolar infantil, em compensado 10 mm semi-anatômico colorido, estrutura metálica.
Cadeira escolar infantil (cjto circular)

29666 9840

Cadeira escolar infantil, em compensado 10 mm semi-anatômico colorido, estrutura metálica.
Cadeira escolar infantil (cjto circular)

29667 9840

Cadeira escolar infantil, em compensado 10 mm semi-anatômico colorido, estrutura metálica.
Cadeira escolar infantil (cjto circular)

29668 9840

Cadeira escolar infantil, em compensado 10 mm semi-anatômico colorido, estrutura metálica.
Cadeira escolar infantil (cjto circular)

29669 9840

Cadeira escolar infantil, em compensado 10 mm semi-anatômico colorido, estrutura metálica.
Cadeira escolar infantil (cjto circular)

29670 9840

Cadeira escolar infantil, em compensado 10 mm semi-anatômico colorido, estrutura metálica.
Cadeira escolar infantil (cjto circular)

29671 9840

Cadeira escolar infantil, em compensado 10 mm semi-anatômico colorido, estrutura metálica.
Cadeira escolar infantil (cjto circular)

29672 9840

Cadeira escolar infantil, em compensado 10 mm semi-anatômico colorido, estrutura metálica.
Cadeira escolar infantil (cjto circular)

29673 9840

Cadeira escolar infantil, em compensado 10 mm semi-anatômico colorido, estrutura metálica.
Cadeira escolar infantil (cjto circular)

29674 9840

Cadeira escolar infantil, em compensado 10 mm semi-anatômico colorido, estrutura metálica.
Cadeira escolar infantil (cjto circular)

29675 9840

Cadeira escolar infantil, em compensado 10 mm semi-anatômico colorido, estrutura metálica.
Cadeira escolar infantil (cjto circular)

29676 9840

Cadeira escolar infantil, em compensado 10 mm semi-anatômico colorido, estrutura metálica.



Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
29677 9840

Cadeira escolar infantil, em compensado 10 mm semi-anatômico colorido, estrutura metálica.
Cadeira escolar infantil (cjto circular)

29678 9840

Cadeira escolar infantil, em compensado 10 mm semi-anatômico colorido, estrutura metálica.
Cadeira escolar infantil (cjto circular)

29679 9840

Cadeira escolar infantil, em compensado 10 mm semi-anatômico colorido, estrutura metálica.
Cadeira escolar infantil (cjto circular)

29680 9840

Cadeira escolar infantil, em compensado 10 mm semi-anatômico colorido, estrutura metálica.
Cadeira escolar infantil (cjto circular)

29681 9840

Cadeira escolar infantil, em compensado 10 mm semi-anatômico colorido, estrutura metálica.
Cadeira escolar infantil (cjto circular)

29682 9840

Cadeira escolar infantil, em compensado 10 mm semi-anatômico colorido, estrutura metálica.
Cadeira escolar infantil (cjto circular)

29683 9840

Cadeira escolar infantil, em compensado 10 mm semi-anatômico colorido, estrutura metálica.
Cadeira escolar infantil (cjto circular)

29684 9840

Cadeira escolar infantil, em compensado 10 mm semi-anatômico colorido, estrutura metálica.
Cadeira escolar infantil (cjto circular)

29685 9840

Cadeira escolar infantil, em compensado 10 mm semi-anatômico colorido, estrutura metálica.
Mesa sextava infantil (cjto circular)

29686 9840

Mesa sextava infantil (cjto circular), estrutura metálica, tampo em madeira compensada, revestida em fórmica branca lisa brilhante.

Mesa sextava infantil (cjto circular)



29687 9840

Mesa sextava infantil (cjto circular), estrutura metálica, tampo em madeira compensada, revestida em fórmica branca lisa brilhante.

Mesa sextava infantil (cjto circular)
29688 9840

Mesa sextava infantil (cjto circular), estrutura metálica, tampo em madeira compensada, revestida em fórmica branca lisa brilhante.

Mesa sextava infantil (cjto circular)
29689 9840

Nome
Incorporação Plaqueta

Mesa sextava infantil (cjto circular), estrutura metálica, tampo em madeira compensada, revestida em fórmica branca lisa brilhante.

Mesa sextava infantil (cjto circular)
29690 9840

Mesa sextava infantil (cjto circular), estrutura metálica, tampo em madeira compensada, revestida em fórmica branca lisa brilhante.

Mesa sextava infantil (cjto circular)
29691 9840

Mesa sextava infantil (cjto circular), estrutura metálica, tampo em madeira compensada, revestida em fórmica branca lisa brilhante.

Mesa sextava infantil (cjto circular)
29692 9840

Mesa sextava infantil (cjto circular), estrutura metálica, tampo em madeira compensada, revestida em fórmica branca lisa brilhante.

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
29693 9840

Cadeira escolar infantil, em compensado 10 mm semi-anatômico colorido, estrutura metálica.
Cadeira escolar infantil (cjto circular)

29694 9840



Cadeira escolar infantil, em compensado 10 mm semi-anatômico colorido, estrutura metálica.
Cadeira escolar infantil (cjto circular)

29695 9840

Cadeira escolar infantil, em compensado 10 mm semi-anatômico colorido, estrutura metálica.
Cadeira escolar infantil (cjto circular)

29696 9840

Cadeira escolar infantil, em compensado 10 mm semi-anatômico colorido, estrutura metálica.
Cadeira escolar infantil (cjto circular)

29697 9840

Cadeira escolar infantil, em compensado 10 mm semi-anatômico colorido, estrutura metálica.
Cadeira escolar infantil (cjto circular)

29698 9840

Cadeira escolar infantil, em compensado 10 mm semi-anatômico colorido, estrutura metálica.
Cadeira giratória presidente

29699 9834

Cadeira giratória presidente com braço, base a gás com regulagem de altura , assento com espuma injetada 75 mm COM COSTURA, perfil em pvc preto, 

revestida de tecido polipropileno preto.
Câmera digital

29700 9775

Câmera digital Samsung DC 4.2 V, n/s: 092KC09Z500148D
Carteira escolar infantil (cjto circular)

29701 9840

Carteira escolar infantil estrutura metálica, gradil porta livros, tampo em madeira compensada, revestida em fórmica lisa colorida brilhante.

Nome
Incorporação Plaqueta

Carteira escolar infantil (cjto circular)
29702 9840

Carteira escolar infantil estrutura metálica, gradil porta livros, tampo em madeira compensada, revestida em fórmica lisa colorida brilhante.



Carteira escolar infantil (cjto circular)
29703 9840

Carteira escolar infantil estrutura metálica, gradil porta livros, tampo em madeira compensada, revestida em fórmica lisa colorida brilhante.

Carteira escolar infantil (cjto circular)
29704 9840

Carteira escolar infantil estrutura metálica, gradil porta livros, tampo em madeira compensada, revestida em fórmica lisa colorida brilhante.

Carteira escolar infantil (cjto circular)
29705 9840

Carteira escolar infantil estrutura metálica, gradil porta livros, tampo em madeira compensada, revestida em fórmica lisa colorida brilhante.

Carteira escolar infantil (cjto circular)
29706 9840

Carteira escolar infantil estrutura metálica, gradil porta livros, tampo em madeira compensada, revestida em fórmica lisa colorida brilhante.

Carteira escolar infantil (cjto circular)
29707 9840

Carteira escolar infantil estrutura metálica, gradil porta livros, tampo em madeira compensada, revestida em fórmica lisa colorida brilhante.

Carteira escolar infantil (cjto circular)
29708 9840

Carteira escolar infantil estrutura metálica, gradil porta livros, tampo em madeira compensada, revestida em fórmica lisa colorida brilhante.

Carteira escolar infantil (cjto circular)
29709 9840

Carteira escolar infantil estrutura metálica, gradil porta livros, tampo em madeira compensada, revestida em fórmica lisa colorida brilhante.

Carteira escolar infantil (cjto circular)
29710 9840

Carteira escolar infantil estrutura metálica, gradil porta livros, tampo em madeira compensada, revestida em fórmica lisa colorida brilhante.

Carteira escolar infantil (cjto circular)
29711 9840

Carteira escolar infantil estrutura metálica, gradil porta livros, tampo em madeira compensada, revestida em fórmica lisa colorida brilhante.

Carteira escolar infantil (cjto circular)
29712 9840



Carteira escolar infantil estrutura metálica, gradil porta livros, tampo em madeira compensada, revestida em fórmica lisa colorida brilhante.

Carteira escolar infantil (cjto circular)
29713 9840

Carteira escolar infantil estrutura metálica, gradil porta livros, tampo em madeira compensada, revestida em fórmica lisa colorida brilhante.

Carteira escolar infantil (cjto circular)
29714 9840

Nome
Incorporação Plaqueta

Carteira escolar infantil estrutura metálica, gradil porta livros, tampo em madeira compensada, revestida em fórmica lisa colorida brilhante.

Carteira escolar infantil (cjto circular)
29715 9840

Carteira escolar infantil estrutura metálica, gradil porta livros, tampo em madeira compensada, revestida em fórmica lisa colorida brilhante.

Carteira escolar infantil (cjto circular)
29716 9840

Carteira escolar infantil estrutura metálica, gradil porta livros, tampo em madeira compensada, revestida em fórmica lisa colorida brilhante.

Carteira escolar infantil (cjto circular)
29717 9840

Carteira escolar infantil estrutura metálica, gradil porta livros, tampo em madeira compensada, revestida em fórmica lisa colorida brilhante.

Carteira escolar infantil (cjto circular)
29718 9840

Carteira escolar infantil estrutura metálica, gradil porta livros, tampo em madeira compensada, revestida em fórmica lisa colorida brilhante.

Carteira escolar infantil (cjto circular)
29719 9840



Carteira escolar infantil estrutura metálica, gradil porta livros, tampo em madeira compensada, revestida em fórmica lisa colorida brilhante.

Carteira escolar infantil (cjto circular)
29720 9840

Carteira escolar infantil estrutura metálica, gradil porta livros, tampo em madeira compensada, revestida em fórmica lisa colorida brilhante.

Carteira escolar infantil (cjto circular)
29721 9840

Carteira escolar infantil estrutura metálica, gradil porta livros, tampo em madeira compensada, revestida em fórmica lisa colorida brilhante.

Carteira escolar infantil (cjto circular)
29722 9840

Carteira escolar infantil estrutura metálica, gradil porta livros, tampo em madeira compensada, revestida em fórmica lisa colorida brilhante.

Carteira escolar infantil (cjto circular)
29723 9840

Carteira escolar infantil estrutura metálica, gradil porta livros, tampo em madeira compensada, revestida em fórmica lisa colorida brilhante.

Carteira escolar infantil (cjto circular)
29724 9840

Carteira escolar infantil estrutura metálica, gradil porta livros, tampo em madeira compensada, revestida em fórmica lisa colorida brilhante.

Carteira escolar infantil (cjto circular)
29725 9840

Carteira escolar infantil estrutura metálica, gradil porta livros, tampo em madeira compensada, revestida em fórmica lisa colorida brilhante.

Carteira escolar infantil (cjto circular)
29726 9840

Carteira escolar infantil estrutura metálica, gradil porta livros, tampo em madeira compensada, revestida em fórmica lisa colorida brilhante.



Nome
Incorporação Plaqueta

Carteira escolar infantil (cjto circular)
29727 9840

Carteira escolar infantil estrutura metálica, gradil porta livros, tampo em madeira compensada, revestida em fórmica lisa colorida brilhante.

Carteira escolar infantil (cjto circular)
29728 9840

Carteira escolar infantil estrutura metálica, gradil porta livros, tampo em madeira compensada, revestida em fórmica lisa colorida brilhante.

Carteira escolar infantil (cjto circular)
29729 9840

Carteira escolar infantil estrutura metálica, gradil porta livros, tampo em madeira compensada, revestida em fórmica lisa colorida brilhante.

Carteira escolar infantil (cjto circular)
29730 9840

Carteira escolar infantil estrutura metálica, gradil porta livros, tampo em madeira compensada, revestida em fórmica lisa colorida brilhante.

Cadeira escolar infantil (cjto circular)
29734 9840

Cadeira escolar infantil, em compensado 10 mm semi-anatômico colorido, estrutura metálica.
Cadeira escolar infantil (cjto circular)

29735 9840

Cadeira escolar infantil, em compensado 10 mm semi-anatômico colorido, estrutura metálica.
Cadeira escolar infantil (cjto circular)

29743 9840

Cadeira escolar infantil, em compensado 10 mm semi-anatômico colorido, estrutura metálica.
Cadeira escolar infantil (cjto circular)

29744 9840

Cadeira escolar infantil, em compensado 10 mm semi-anatômico colorido, estrutura metálica.
Cadeira escolar infantil (cjto circular)

29745 9840

Cadeira escolar infantil, em compensado 10 mm semi-anatômico colorido, estrutura metálica.
Cadeira escolar infantil (cjto circular)

29746 9840

Cadeira escolar infantil, em compensado 10 mm semi-anatômico colorido, estrutura metálica.
Cadeira escolar infantil (cjto circular)

29748 9840

Cadeira escolar infantil, em compensado 10 mm semi-anatômico colorido, estrutura metálica.



Carteira escolar infantil (cjto circular)
29749 9840

Carteira escolar infantil estrutura metálica, gradil porta livros, tampo em madeira compensada, revestida em fórmica lisa colorida brilhante.

Carteira escolar infantil (cjto circular)
29750 9840

Nome
Incorporação Plaqueta

Carteira escolar infantil estrutura metálica, gradil porta livros, tampo em madeira compensada, revestida em fórmica lisa colorida brilhante.

Carteira escolar infantil (cjto circular)
29751 9840

Carteira escolar infantil estrutura metálica, gradil porta livros, tampo em madeira compensada, revestida em fórmica lisa colorida brilhante.

Carteira escolar infantil (cjto circular)
29752 9840

Carteira escolar infantil estrutura metálica, gradil porta livros, tampo em madeira compensada, revestida em fórmica lisa colorida brilhante.

Carteira escolar infantil (cjto circular)
29753 9840

Carteira escolar infantil estrutura metálica, gradil porta livros, tampo em madeira compensada, revestida em fórmica lisa colorida brilhante.

Carteira escolar infantil (cjto circular)
29754 9840

Carteira escolar infantil estrutura metálica, gradil porta livros, tampo em madeira compensada, revestida em fórmica lisa colorida brilhante.

Cadeira fixa estofada
29755 9830

Cadeira fixa, estofada, revestida de tecido cor azul.
Cadeira fixa estofada



29756 9830

Cadeira fixa, estofada, revestida de tecido cor azul.
Cadeira fixa estofada

29757 9830

Cadeira fixa, estofada, revestida de tecido cor azul.
Cadeira fixa estofada

29758 9830

Cadeira fixa, estofada, revestida de tecido cor azul.
Cadeira fixa

29759 9836

Cadeira fixa, assento e encosto com espuma expandida, revestida em tecido polipropileno azul marinho, estrutura metálica tubo 7/8 na cor preta.

Cadeira fixa
29760 9836

Cadeira fixa, assento e encosto com espuma expandida, revestida em tecido polipropileno azul marinho, estrutura metálica tubo 7/8 na cor preta.

Cadeira fixa
29761 9836

Cadeira fixa, assento e encosto com espuma expandida, revestida em tecido polipropileno azul marinho, estrutura metálica tubo 7/8 na cor preta.

Cadeira fixa
29762 9836

Cadeira fixa, assento e encosto com espuma expandida, revestida em tecido polipropileno azul marinho, estrutura metálica tubo 7/8 na cor preta.

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira fixa
29763 9836

Cadeira fixa, assento e encosto com espuma expandida, revestida em tecido polipropileno azul marinho, estrutura metálica tubo 7/8 na cor preta.



Cadeira fixa
29764 9836

Cadeira fixa, assento e encosto com espuma expandida, revestida em tecido polipropileno azul marinho, estrutura metálica tubo 7/8 na cor preta.

Cadeira fixa
29765 9836

Cadeira fixa, assento e encosto com espuma expandida, revestida em tecido polipropileno azul marinho, estrutura metálica tubo 7/8 na cor preta.

Cadeira fixa
29766 9836

Cadeira fixa, assento e encosto com espuma expandida, revestida em tecido polipropileno azul marinho, estrutura metálica tubo 7/8 na cor preta.

Cadeira fixa
29767 9836

Cadeira fixa, assento e encosto com espuma expandida, revestida em tecido polipropileno azul marinho, estrutura metálica tubo 7/8 na cor preta.

Cadeira fixa
29768 9836

Cadeira fixa, assento e encosto com espuma expandida, revestida em tecido polipropileno azul marinho, estrutura metálica tubo 7/8 na cor preta.

Mesa para professor (cjto mesa e cadeira)
29769 9832

Mesa para professor estrutura metálica tubo 20x40, tampo em madeira compensada revestido em fórmica lisa brilhante, acabamento em pvc preto, 

medidas: 1,00 x 0,60 x 0,75 m
Mesa para professor (cjto mesa e cadeira)

29770 9832

Mesa para professor estrutura metálica tubo 20x40, tampo em madeira compensada revestido em fórmica lisa brilhante, acabamento em pvc preto, 

medidas: 1,00 x 0,60 x 0,75 m
Mesa para professor (cjto mesa e cadeira)

29771 9832

Mesa para professor estrutura metálica tubo 20x40, tampo em madeira compensada revestido em fórmica lisa brilhante, acabamento em pvc preto, 

medidas: 1,00 x 0,60 x 0,75 m
Mesa para professor (cjto mesa e cadeira)

29772 9832

Mesa para professor estrutura metálica tubo 20x40, tampo em madeira compensada revestido em fórmica lisa brilhante, acabamento em pvc preto, 

medidas: 1,00 x 0,60 x 0,75 m
Cadeira para professor (cjto mesa e cadeira)

29773 9832



Cadeira para professor estrutura metálica tubo 7/8, assento e encosto de compensado 10 mm  revestido em fórmica lisa brilhante, acabamento em 

verniz.
Cadeira para professor (cjto mesa e cadeira)

29774 9832

Cadeira para professor estrutura metálica tubo 7/8, assento e encosto de compensado 10 mm  revestido em fórmica lisa brilhante, acabamento em 

verniz.
Cadeira para professor (cjto mesa e cadeira)

29775 9832

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira para professor estrutura metálica tubo 7/8, assento e encosto de compensado 10 mm  revestido em fórmica lisa brilhante, acabamento em 

verniz.
Cadeira para professor (cjto mesa e cadeira)

29776 9832

Cadeira para professor estrutura metálica tubo 7/8, assento e encosto de compensado 10 mm  revestido em fórmica lisa brilhante, acabamento em 

verniz.
Cadeira fixa

29783 9839

Cadeira fixa 4 pés, assento e encosto estofado com espuma expandida, revestida em tecido polipropileno na cor azul marinho, estrutura metálica tubo 

7/8, na cor preta.
Cadeira fixa

29784 9839

Cadeira fixa 4 pés, assento e encosto estofado com espuma expandida, revestida em tecido polipropileno na cor azul marinho, estrutura metálica tubo 

7/8, na cor preta.
Cadeira fixa

29785 9839

Cadeira fixa 4 pés, assento e encosto estofado com espuma expandida, revestida em tecido polipropileno na cor azul marinho, estrutura metálica tubo 

7/8, na cor preta.
Cadeira fixa

29786 9839



Cadeira fixa 4 pés, assento e encosto estofado com espuma expandida, revestida em tecido polipropileno na cor azul marinho, estrutura metálica tubo 

7/8, na cor preta.
Mesa para professor (cjto mesa e cadeira)

29787 9831

Mesa para professor estrutura metálica tubo 20x40, tampo em madeira compensada revestido em fórmica lisa brilhante, acabamento em pvc preto, 

medidas: 1,00 x 0,60 x 0,75 m
Mesa para professor (cjto mesa e cadeira)

29788 9831

Mesa para professor estrutura metálica tubo 20x40, tampo em madeira compensada revestido em fórmica lisa brilhante, acabamento em pvc preto, 

medidas: 1,00 x 0,60 x 0,75 m
Mesa para professor (cjto mesa e cadeira)

29789 9831

Mesa para professor estrutura metálica tubo 20x40, tampo em madeira compensada revestido em fórmica lisa brilhante, acabamento em pvc preto, 

medidas: 1,00 x 0,60 x 0,75 m
Mesa para professor (cjto mesa e cadeira)

29790 9831

Mesa para professor estrutura metálica tubo 20x40, tampo em madeira compensada revestido em fórmica lisa brilhante, acabamento em pvc preto, 

medidas: 1,00 x 0,60 x 0,75 m
Mesa para professor (cjto mesa e cadeira)

29791 9831

Mesa para professor estrutura metálica tubo 20x40, tampo em madeira compensada revestido em fórmica lisa brilhante, acabamento em pvc preto, 

medidas: 1,00 x 0,60 x 0,75 m
Mesa para professor (cjto mesa e cadeira)

29792 9831

Mesa para professor estrutura metálica tubo 20x40, tampo em madeira compensada revestido em fórmica lisa brilhante, acabamento em pvc preto, 

medidas: 1,00 x 0,60 x 0,75 m
Cadeira para professor (cjto mesa e cadeira)

29793 9831

Cadeira para professor estrutura metálica tubo 7/8, assento e encosto de compensado 10 mm  revestido em fórmica lisa brilhante, acabamento em 

verniz.



Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira para professor (cjto mesa e cadeira)
29794 9831

Cadeira para professor estrutura metálica tubo 7/8, assento e encosto de compensado 10 mm  revestido em fórmica lisa brilhante, acabamento em 

verniz.
Cadeira para professor (cjto mesa e cadeira)

29795 9831

Cadeira para professor estrutura metálica tubo 7/8, assento e encosto de compensado 10 mm  revestido em fórmica lisa brilhante, acabamento em 

verniz.
Cadeira para professor (cjto mesa e cadeira)

29796 9831

Cadeira para professor estrutura metálica tubo 7/8, assento e encosto de compensado 10 mm  revestido em fórmica lisa brilhante, acabamento em 

verniz.
Cadeira para professor (cjto mesa e cadeira)

29797 9831

Cadeira para professor estrutura metálica tubo 7/8, assento e encosto de compensado 10 mm  revestido em fórmica lisa brilhante, acabamento em 

verniz.
Cadeira para professor (cjto mesa e cadeira)

29798 9831

Cadeira para professor estrutura metálica tubo 7/8, assento e encosto de compensado 10 mm  revestido em fórmica lisa brilhante, acabamento em 

verniz.
Cadeira fixa

29799 9835

Cadeira fixa, assento e encosto com espuma expandida, revestida em tecido polipropileno azul marinho, estrutura metálica tubo 7/8 na cor preta.

Cadeira fixa
29800 9835

Cadeira fixa, assento e encosto com espuma expandida, revestida em tecido polipropileno azul marinho, estrutura metálica tubo 7/8 na cor preta.

Cadeira fixa
29801 9835

Cadeira fixa, assento e encosto com espuma expandida, revestida em tecido polipropileno azul marinho, estrutura metálica tubo 7/8 na cor preta.

Cadeira fixa
29802 9835

Cadeira fixa, assento e encosto com espuma expandida, revestida em tecido polipropileno azul marinho, estrutura metálica tubo 7/8 na cor preta.

Cadeira fixa



29803 9835

Cadeira fixa, assento e encosto com espuma expandida, revestida em tecido polipropileno azul marinho, estrutura metálica tubo 7/8 na cor preta.

Cadeira fixa
29804 9835

Cadeira fixa, assento e encosto com espuma expandida, revestida em tecido polipropileno azul marinho, estrutura metálica tubo 7/8 na cor preta.

Cadeira fixa
29805 9833

Cadeira fixa, assento e encosto com espuma expandida, revestida em tecido polipropileno azul marinho, estrutura metálica tubo 7/8 na cor preta.

Cadeira fixa
29806 9833

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira fixa, assento e encosto com espuma expandida, revestida em tecido polipropileno azul marinho, estrutura metálica tubo 7/8 na cor preta.

Cadeira fixa
29807 9833

Cadeira fixa, assento e encosto com espuma expandida, revestida em tecido polipropileno azul marinho, estrutura metálica tubo 7/8 na cor preta.

Cadeira fixa
29808 9833

Cadeira fixa, assento e encosto com espuma expandida, revestida em tecido polipropileno azul marinho, estrutura metálica tubo 7/8 na cor preta.

Cadeira fixa
29809 9833

Cadeira fixa, assento e encosto com espuma expandida, revestida em tecido polipropileno azul marinho, estrutura metálica tubo 7/8 na cor preta.

Cadeira fixa



29810 9833

Cadeira fixa, assento e encosto com espuma expandida, revestida em tecido polipropileno azul marinho, estrutura metálica tubo 7/8 na cor preta.

Cadeira fixa
29811 9833

Cadeira fixa, assento e encosto com espuma expandida, revestida em tecido polipropileno azul marinho, estrutura metálica tubo 7/8 na cor preta.

Cadeira fixa
29812 9833

Cadeira fixa, assento e encosto com espuma expandida, revestida em tecido polipropileno azul marinho, estrutura metálica tubo 7/8 na cor preta.

Mesa (conjunto sextavado)
29813 10989

Mesa sextavada, adulto, tampo em compensado, revestida em fórmica lisa brilhante na cor ovo, estrutura metálica em tubo 7/8 tratados contra 

ferrugem, borda em pvc.
Mesa (conjunto sextavado)

29814 10989

Mesa sextavada, adulto, tampo em compensado, revestida em fórmica lisa brilhante na cor ovo, estrutura metálica em tubo 7/8 tratados contra 

ferrugem, borda em pvc.
Mesa (conjunto sextavado)

29815 10989

Mesa sextavada, adulto, tampo em compensado, revestida em fórmica lisa brilhante na cor ovo, estrutura metálica em tubo 7/8 tratados contra 

ferrugem, borda em pvc.
Mesa (conjunto sextavado)

29816 10989

Mesa sextavada, adulto, tampo em compensado, revestida em fórmica lisa brilhante na cor ovo, estrutura metálica em tubo 7/8 tratados contra 

ferrugem, borda em pvc.
Mesa (conjunto sextavado)

29817 10989

Mesa sextavada, adulto, tampo em compensado, revestida em fórmica lisa brilhante na cor ovo, estrutura metálica em tubo 7/8 tratados contra 

ferrugem, borda em pvc.
Mesa (conjunto sextavado)

29818 10990

Mesa sextavada, adulto, tampo em compensadom revestida em fórmica lisa brilhante na cor ovo, estrutura metálica em tubo 7/8 tratados contra 

ferrugem, borda em pvc.



Nome
Incorporação Plaqueta

Mesa (conjunto sextavado)
29819 10990

Mesa sextavada, adulto, tampo em compensadom revestida em fórmica lisa brilhante na cor ovo, estrutura metálica em tubo 7/8 tratados contra 

ferrugem, borda em pvc.
Mesa (conjunto sextavado)

29820 10990

Mesa sextavada, adulto, tampo em compensadom revestida em fórmica lisa brilhante na cor ovo, estrutura metálica em tubo 7/8 tratados contra 

ferrugem, borda em pvc.
Mesa (conjunto sextavado)

29821 10990

Mesa sextavada, adulto, tampo em compensadom revestida em fórmica lisa brilhante na cor ovo, estrutura metálica em tubo 7/8 tratados contra 

ferrugem, borda em pvc.
Mesa (conjunto sextavado)

29822 10990

Mesa sextavada, adulto, tampo em compensadom revestida em fórmica lisa brilhante na cor ovo, estrutura metálica em tubo 7/8 tratados contra 

ferrugem, borda em pvc.
Cadeira escolar adulto (conjunto sextavado)

29823 10989

Cadeira escolar adulto, com assento e encosto em compensado 10 mm, bordas em pvc preto, estrutura metálica.
Cadeira escolar adulto (conjunto sextavado)

29824 10989

Cadeira escolar adulto, com assento e encosto em compensado 10 mm, bordas em pvc preto, estrutura metálica.
Cadeira escolar adulto (conjunto sextavado)

29825 10989

Cadeira escolar adulto, com assento e encosto em compensado 10 mm, bordas em pvc preto, estrutura metálica.
Cadeira escolar adulto (conjunto sextavado)

29826 10989

Cadeira escolar adulto, com assento e encosto em compensado 10 mm, bordas em pvc preto, estrutura metálica.
Cadeira escolar adulto (conjunto sextavado)

29827 10989

Cadeira escolar adulto, com assento e encosto em compensado 10 mm, bordas em pvc preto, estrutura metálica.
Cadeira escolar adulto (conjunto sextavado)



29828 10989

Cadeira escolar adulto, com assento e encosto em compensado 10 mm, bordas em pvc preto, estrutura metálica.
Cadeira escolar adulto (conjunto sextavado)

29829 10989

Cadeira escolar adulto, com assento e encosto em compensado 10 mm, bordas em pvc preto, estrutura metálica.
Cadeira escolar adulto (conjunto sextavado)

29830 10989

Cadeira escolar adulto, com assento e encosto em compensado 10 mm, bordas em pvc preto, estrutura metálica.
Cadeira escolar adulto (conjunto sextavado)

29831 10989

Nome
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Cadeira escolar adulto, com assento e encosto em compensado 10 mm, bordas em pvc preto, estrutura metálica.
Cadeira escolar adulto (conjunto sextavado)

29832 10989

Cadeira escolar adulto, com assento e encosto em compensado 10 mm, bordas em pvc preto, estrutura metálica.
Cadeira escolar adulto (conjunto sextavado)

29833 10989

Cadeira escolar adulto, com assento e encosto em compensado 10 mm, bordas em pvc preto, estrutura metálica.
Cadeira escolar adulto (conjunto sextavado)

29834 10989

Cadeira escolar adulto, com assento e encosto em compensado 10 mm, bordas em pvc preto, estrutura metálica.
Cadeira escolar adulto (conjunto sextavado)

29835 10989

Cadeira escolar adulto, com assento e encosto em compensado 10 mm, bordas em pvc preto, estrutura metálica.
Cadeira escolar adulto (conjunto sextavado)

29836 10989

Cadeira escolar adulto, com assento e encosto em compensado 10 mm, bordas em pvc preto, estrutura metálica.
Cadeira escolar adulto (conjunto sextavado)

29837 10989



Cadeira escolar adulto, com assento e encosto em compensado 10 mm, bordas em pvc preto, estrutura metálica.
Cadeira escolar adulto (conjunto sextavado)

29838 10989

Cadeira escolar adulto, com assento e encosto em compensado 10 mm, bordas em pvc preto, estrutura metálica.
Cadeira escolar adulto (conjunto sextavado)

29839 10989

Cadeira escolar adulto, com assento e encosto em compensado 10 mm, bordas em pvc preto, estrutura metálica.
Cadeira escolar adulto (conjunto sextavado)

29840 10989

Cadeira escolar adulto, com assento e encosto em compensado 10 mm, bordas em pvc preto, estrutura metálica.
Cadeira escolar adulto (conjunto sextavado)

29841 10989

Cadeira escolar adulto, com assento e encosto em compensado 10 mm, bordas em pvc preto, estrutura metálica.
Cadeira escolar adulto (conjunto sextavado)

29842 10989

Cadeira escolar adulto, com assento e encosto em compensado 10 mm, bordas em pvc preto, estrutura metálica.
Cadeira escolar adulto (conjunto sextavado)

29843 10989

Cadeira escolar adulto, com assento e encosto em compensado 10 mm, bordas em pvc preto, estrutura metálica.

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira escolar adulto (conjunto sextavado)
29844 10989

Cadeira escolar adulto, com assento e encosto em compensado 10 mm, bordas em pvc preto, estrutura metálica.
Cadeira escolar adulto (conjunto sextavado)

29845 10989

Cadeira escolar adulto, com assento e encosto em compensado 10 mm, bordas em pvc preto, estrutura metálica.
Cadeira escolar adulto (conjunto sextavado)

29846 10989

Cadeira escolar adulto, com assento e encosto em compensado 10 mm, bordas em pvc preto, estrutura metálica.



Cadeira escolar adulto (conjunto sextavado)
29847 10989

Cadeira escolar adulto, com assento e encosto em compensado 10 mm, bordas em pvc preto, estrutura metálica.
Cadeira escolar adulto (conjunto sextavado)

29848 10989

Cadeira escolar adulto, com assento e encosto em compensado 10 mm, bordas em pvc preto, estrutura metálica.
Cadeira escolar adulto (conjunto sextavado)

29849 10989

Cadeira escolar adulto, com assento e encosto em compensado 10 mm, bordas em pvc preto, estrutura metálica.
Cadeira escolar adulto (conjunto sextavado)

29850 10989

Cadeira escolar adulto, com assento e encosto em compensado 10 mm, bordas em pvc preto, estrutura metálica.
Cadeira escolar adulto (conjunto sextavado)

29851 10989

Cadeira escolar adulto, com assento e encosto em compensado 10 mm, bordas em pvc preto, estrutura metálica.
Cadeira escolar adulto (conjunto sextavado)

29852 10989

Cadeira escolar adulto, com assento e encosto em compensado 10 mm, bordas em pvc preto, estrutura metálica.
Cadeira escolar adulto (conjunto sextavado)

29853 10990

Cadeira escolar adulto, com assento e encosto em compensado 10 mm, bordas em pvc preto, estrutura metálica.
Cadeira escolar adulto (conjunto sextavado)

29854 10990

Cadeira escolar adulto, com assento e encosto em compensado 10 mm, bordas em pvc preto, estrutura metálica.
Cadeira escolar adulto (conjunto sextavado)

29855 10990

Cadeira escolar adulto, com assento e encosto em compensado 10 mm, bordas em pvc preto, estrutura metálica.
Cadeira escolar adulto (conjunto sextavado)

29856 10990

Nome



Incorporação Plaqueta

Cadeira escolar adulto, com assento e encosto em compensado 10 mm, bordas em pvc preto, estrutura metálica.
Cadeira escolar adulto (conjunto sextavado)

29857 10990

Cadeira escolar adulto, com assento e encosto em compensado 10 mm, bordas em pvc preto, estrutura metálica.
Cadeira escolar adulto (conjunto sextavado)

29858 10990

Cadeira escolar adulto, com assento e encosto em compensado 10 mm, bordas em pvc preto, estrutura metálica.
Cadeira escolar adulto (conjunto sextavado)

29859 10990

Cadeira escolar adulto, com assento e encosto em compensado 10 mm, bordas em pvc preto, estrutura metálica.
Cadeira escolar adulto (conjunto sextavado)

29860 10990

Cadeira escolar adulto, com assento e encosto em compensado 10 mm, bordas em pvc preto, estrutura metálica.
Cadeira escolar adulto (conjunto sextavado)

29861 10990

Cadeira escolar adulto, com assento e encosto em compensado 10 mm, bordas em pvc preto, estrutura metálica.
Cadeira escolar adulto (conjunto sextavado)

29862 10990

Cadeira escolar adulto, com assento e encosto em compensado 10 mm, bordas em pvc preto, estrutura metálica.
Cadeira escolar adulto (conjunto sextavado)

29863 10990

Cadeira escolar adulto, com assento e encosto em compensado 10 mm, bordas em pvc preto, estrutura metálica.
Cadeira escolar adulto (conjunto sextavado)

29864 10990

Cadeira escolar adulto, com assento e encosto em compensado 10 mm, bordas em pvc preto, estrutura metálica.
Cadeira escolar adulto (conjunto sextavado)

29865 10990

Cadeira escolar adulto, com assento e encosto em compensado 10 mm, bordas em pvc preto, estrutura metálica.
Cadeira escolar adulto (conjunto sextavado)

29866 10990

Cadeira escolar adulto, com assento e encosto em compensado 10 mm, bordas em pvc preto, estrutura metálica.
Cadeira escolar adulto (conjunto sextavado)

29867 10990

Cadeira escolar adulto, com assento e encosto em compensado 10 mm, bordas em pvc preto, estrutura metálica.
Cadeira escolar adulto (conjunto sextavado)

29868 10990

Cadeira escolar adulto, com assento e encosto em compensado 10 mm, bordas em pvc preto, estrutura metálica.



Nome
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Cadeira escolar adulto (conjunto sextavado)
29869 10990

Cadeira escolar adulto, com assento e encosto em compensado 10 mm, bordas em pvc preto, estrutura metálica.
Cadeira escolar adulto (conjunto sextavado)

29870 10990

Cadeira escolar adulto, com assento e encosto em compensado 10 mm, bordas em pvc preto, estrutura metálica.
Cadeira escolar adulto (conjunto sextavado)

29871 10990

Cadeira escolar adulto, com assento e encosto em compensado 10 mm, bordas em pvc preto, estrutura metálica.
Cadeira escolar adulto (conjunto sextavado)

29872 10990

Cadeira escolar adulto, com assento e encosto em compensado 10 mm, bordas em pvc preto, estrutura metálica.
Cadeira escolar adulto (conjunto sextavado)

29873 10990

Cadeira escolar adulto, com assento e encosto em compensado 10 mm, bordas em pvc preto, estrutura metálica.
Cadeira escolar adulto (conjunto sextavado)

29874 10990

Cadeira escolar adulto, com assento e encosto em compensado 10 mm, bordas em pvc preto, estrutura metálica.
Cadeira escolar adulto (conjunto sextavado)

29875 10990

Cadeira escolar adulto, com assento e encosto em compensado 10 mm, bordas em pvc preto, estrutura metálica.
Cadeira escolar adulto (conjunto sextavado)

29876 10990

Cadeira escolar adulto, com assento e encosto em compensado 10 mm, bordas em pvc preto, estrutura metálica.
Cadeira escolar adulto (conjunto sextavado)

29877 10990

Cadeira escolar adulto, com assento e encosto em compensado 10 mm, bordas em pvc preto, estrutura metálica.
Cadeira escolar adulto (conjunto sextavado)

29878 10990



Cadeira escolar adulto, com assento e encosto em compensado 10 mm, bordas em pvc preto, estrutura metálica.
Cadeira escolar adulto (conjunto sextavado)

29879 10990

Cadeira escolar adulto, com assento e encosto em compensado 10 mm, bordas em pvc preto, estrutura metálica.
Cadeira escolar adulto (conjunto sextavado)

29880 10990

Cadeira escolar adulto, com assento e encosto em compensado 10 mm, bordas em pvc preto, estrutura metálica.
Cadeira escolar adulto (conjunto sextavado)

29881 10990

Nome
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Cadeira escolar adulto, com assento e encosto em compensado 10 mm, bordas em pvc preto, estrutura metálica.
Cadeira escolar adulto (conjunto sextavado)

29882 10990

Cadeira escolar adulto, com assento e encosto em compensado 10 mm, bordas em pvc preto, estrutura metálica.
Cadeira giratória presidente

29883 9838

Cadeira giratória presidente com braço, base a gás, com regulagem de altura, asssento com espuma injetada 75 mm com costura, com perfil em pvc, 

revestida de tecido polipropileno preto.
Balcão baixo

29884 9983

Balcão baixo 2 portas, em mdp branco
Balcão baixo

29885 9983

Balcão baixo 2 portas, em mdp branco
Estante de aço

29886 9986

Estante de aço 1,98x 0,92 x 0,42 m
Estante de aço

29887 9986



Estante de aço 1,98x 0,92 x 0,42 m
Aparelho de dvd

29888 10295

Aparelho de dvd Lenoxx Sound C/R Dv-440, n/s: 92610440499329
Refrigerador

29889 10294

Refrigerador Electrolux 280 litros RE28.
Liquidificador industrial

29890 9902

Liquidificador industrial 4 litros
Lavadora de pressão (Rodoviária)

29891 10005

Lavadora de alta pressão Stihl RE 800 Km 110 V
Poltrona presidente

29892 10441

Poltrona presidente, encosto em tela, estrutura em alumínio, base relax, giratória. Ergohuman, cor preta.
Impressora Brother

29893 10506

Impressora multifuncional Brother n/s: 62269G0J43837

Nome
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Ultra som (odonto)
29894 10615

Ultra som Jet Sonic capa rígida
Mesa para professor (cjto mesa e cadeira)

29895 9830

Mesa para professor estrutura metálica tubo 20x40, tampo em madeira compensada revestido em fórmica lisa brilhante, acabamento em pvc preto, 

medidas: 1,00 x 0,60 x 0,75 m
Mesa para professor (cjto mesa e cadeira)

29896 9830



Mesa para professor estrutura metálica tubo 20x40, tampo em madeira compensada revestido em fórmica lisa brilhante, acabamento em pvc preto, 

medidas: 1,00 x 0,60 x 0,75 m
Cadeira para professor (cjto mesa e cadeira)

29897 9830

Cadeira para professor estrutura metálica tubo 7/8, assento e encosto de compensado 10 mm  revestido em fórmica lisa brilhante, acabamento em 

verniz.
Cadeira para professor (cjto mesa e cadeira)

29898 9830

Cadeira para professor estrutura metálica tubo 7/8, assento e encosto de compensado 10 mm  revestido em fórmica lisa brilhante, acabamento em 

verniz.
Cadeira giratória (SMAS)

29899 10012

Cadeira giratória assento e encosto com espuma injetada, revestida em tecido polipropileno cinza, base a gas, braço digitador.

Balcão (Aeroporto - Fraldário)
29901 8785

Balcão em mdf, branco, 3 portas, sem parte de trás. 1,37 x 0,62 x 0,55 m
Bancada (Sanitários - Aeroporto)

29902 8785

Bancada em mdf, branca, suspensa, vazada, sem portas, uma divisória. 2,20 x 0,37 x 0,53 m
Bancada (Sanitários - Aeroporto)

29903 8785

Bancada em mdf, branca, suspensa, vazada, sem portas, uma divisória. 2,20 x 0,37 x 0,53 m
Impressora (IPUB)

29906 10951

Impressora colorida HP Office Jet Pro K8600, n/s: TH01F220D8
Impressora Samsung SCX-4623

29907 10963

Impressora multifuncional Samsung SCX4623, cor preta, n/s: Z2TDBFFZ301596T
Televisor (ônibus - placa ASE-1563)

29908 10977

Televisor lenoxx Sound 14" TV-618 NCM85
Aparelho de DVD (ônibus placas ASE-1563)

29909 10977



Nome
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Aparelho de DVD Lenoxx Sound NCM85
Auto Rádio

29910 10977

Auto rádio Sony Mobile AM/FM com cd CDX-L497BK
Lavadora de roupas

29911 10978

Lavadora de roupas Electrolux 15 Kg LTC15
Aparelho de DVD

29912 10979

Aparelho de DVD Lenoxx Sound
Aparelho de DVD

29913 10979

Aparelho de DVD Lenoxx Sound
Amplificador de som

29914 11014

Amplificador de som PSG 400.
Impressora Samsung

29915 11082

Impressora multifuncional Samsung SCX 4623, n/s: Z2TDBFFZ501795P
Escada em fibra (Meio Ambiente)

29917 11213

Escada em fibra, extensiva 29 degraus, 5,13 metros fechada e 9 metros aberta, marca Alulev.
Gabinete para microcomputador (Cadúnico)

29919 11293

Gabinete para microcomputador ATX, com processador AMD 240 2.6 Ghz, 2 mbl2, 02 Gb memória, DDR2 800 Mhz, disco rígido de 250 GB Sata 2, placa 

rede wireless 150 MBPS, drive 1.44, dvd-rw, sistema operacional Windows XP Profissional.
Gabinete para microcomputador (Cadúnico)

29920 11293

Gabinete para microcomputador ATX, com processador AMD 240 2.6 Ghz, 2 mbl2, 02 Gb memória, DDR2 800 Mhz, disco rígido de 250 GB Sata 2, placa 

rede wireless 150 MBPS, drive 1.44, dvd-rw, sistema operacional Windows XP Profissional.
Gabinete para microcomputador (Cadúnico)

29921 11293



Gabinete para microcomputador ATX, com processador AMD 240 2.6 Ghz, 2 mbl2, 02 Gb memória, DDR2 800 Mhz, disco rígido de 250 GB Sata 2, placa 

rede wireless 150 MBPS, drive 1.44, dvd-rw, sistema operacional Windows XP Profissional.
Gabinete para microcomputador (Cadúnico)

29922 11293

Gabinete para microcomputador ATX, com processador AMD 240 2.6 Ghz, 2 mbl2, 02 Gb memória, DDR2 800 Mhz, disco rígido de 250 GB Sata 2, placa 

rede wireless 150 MBPS, drive 1.44, dvd-rw, sistema operacional Windows XP Profissional.
Gabinete para microcomputador (Cadúnico)

29923 11293

Gabinete para microcomputador ATX, com processador AMD 240 2.6 Ghz, 2 mbl2, 02 Gb memória, DDR2 800 Mhz, disco rígido de 250 GB Sata 2, placa 

rede wireless 150 MBPS, drive 1.44, dvd-rw, sistema operacional Windows XP Profissional.

Nome
Incorporação Plaqueta

Gabinete para microcomputador
29924 11293

Gabinete para microcomputador ATX, com processador AMD 240 2.6 Ghz, 2 mbl2, 02 Gb memória, DDR2 800 Mhz, disco rígido de 250 GB Sata 2, placa 

rede wireless 150 MBPS, drive 1.44, dvd-rw, sistema operacional Windows XP Profissional.
Monitor de vídeo (ICadúnico)

29925 11293

Monitor de vídeo LCD 20"
Monitor de vídeo (Cadúnico)

29926 11293

Monitor de vídeo LCD 20"
Monitor de vídeo (Cadúnico)

29927 11293

Monitor de vídeo LCD 20"
Monitor de vídeo (CRAS Centro)

29928 11293

Monitor de vídeo LCD 20"
Monitor de vídeo (CRAS Centro)

29929 11293



Monitor de vídeo LCD 20"
Monitor de vídeo

29930 11293

Monitor de vídeo LCD 20"
Notebook (CRAS Centro)

29931 11293

Notebook  1.6, 2 MB de cache, 2 G memória, HD 250 GB, tela 15,4 polegadas.
Mesa de reunião

29932 11319

Mesa de reunião
Estante para biblioteca

29933 11320

Estante de aço para biblioteca dupla, com 10 prateleiras.
Estante para biblioteca

29934 11320

Estante de aço para biblioteca dupla, com 10 prateleiras.
Estante para biblioteca

29935 11320

Estante de aço para biblioteca dupla, com 10 prateleiras.
Estante para biblioteca

29936 11320

Nome
Incorporação Plaqueta

Estante de aço para biblioteca dupla, com 10 prateleiras.
Estante para biblioteca

29937 11320

Estante de aço para biblioteca dupla, com 10 prateleiras.
Estante para biblioteca

29938 11320

Estante de aço para biblioteca dupla, com 10 prateleiras.



Estante para biblioteca
29939 11320

Estante de aço para biblioteca dupla, com 10 prateleiras.
Estante para biblioteca

29940 11320

Estante de aço para biblioteca dupla, com 10 prateleiras.
Estante para biblioteca

29941 11320

Estante de aço para biblioteca dupla, com 10 prateleiras.
Estante para biblioteca

29942 11320

Estante de aço para biblioteca dupla, com 10 prateleiras.
Estante de aço para biblioteca

29943 11321

Estante de aço para biblioteca, dupla, 10 prateleiras.
Mesa de reunião

29944 11322

Mesa de reunião, em mdp, estrutura metálica.
Estante para biblioteca

29945 11323

Estante de aço para biblioteca, dupla, 10 prateleiras.
Estante para biblioteca

29946 11323

Estante de aço para biblioteca, dupla, 10 prateleiras.
Estante para biblioteca

29947 11323

Estante de aço para biblioteca, dupla, 10 prateleiras.
Estante para biblioteca

29948 11323

Estante de aço para biblioteca, dupla, 10 prateleiras.



Nome
Incorporação Plaqueta

Impressora multifuncional
29949 11383

Impressora multifuncional Sansung SCX 4623
Multi exercitador (ATI)

29950 9732

Multi exercitador (ATI) com 6 funções.
Multi exercitador (ATI)

29951 9732

Multi exercitador (ATI) com 6 funções.
Multi exercitador (ATI)

29952 9732

Multi exercitador (ATI) com 6 funções.
Multi exercitador (ATI)

29953 9732

Multi exercitador (ATI) com 6 funções.
Multi exercitador (ATI)

29954 9732

Multi exercitador (ATI) com 6 funções.
Simulador de cavalgada triplo (ATI)

29955 9732

Simulador de cavalgada triplo (ATI)
Simulador de cavalgada triplo (ATI)

29956 9732

Simulador de cavalgada triplo (ATI)
Simulador de cavalgada triplo (ATI)

29957 9732

Simulador de cavalgada triplo (ATI)
Simulador de cavalgada triplo (ATI)

29958 9732

Simulador de cavalgada triplo (ATI)
Simulador de cavalgada triplo (ATI)

29959 9732

Simulador de cavalgada triplo (ATI)
Simulador de caminhada triplo (ATI)

29960 9732

Simulador de caminhada triplo (ATI)
Simulador de caminhada triplo (ATI)



29961 9732

Nome
Incorporação Plaqueta

Simulador de caminhada triplo (ATI)
Simulador de caminhada triplo (ATI)

29962 9732

Simulador de caminhada triplo (ATI)
Simulador de caminhada triplo (ATI)

29963 9732

Simulador de caminhada triplo (ATI)
Simulador de caminhada triplo (ATI)

29964 9732

Simulador de caminhada triplo (ATI)
Esqui triplo (ATI)

29965 9732

Esqui triplo (ATI)
Esqui triplo (ATI)

29966 9732

Esqui triplo (ATI)
Esqui triplo (ATI)

29967 9732

Esqui triplo (ATI)
Esqui triplo (ATI)

29968 9732

Esqui triplo (ATI)
Esqui triplo (ATI)

29969 9732

Esqui triplo (ATI)
Esqui triplo (ATI)

29970 9732



Esqui triplo (ATI)
Esqui triplo (ATI)

29971 9732

Esqui triplo (ATI)
Esqui triplo (ATI)

29972 9732

Esqui triplo (ATI)
Esqui triplo (ATI)

29973 9732

Esqui triplo (ATI)

Nome
Incorporação Plaqueta

Esqui triplo (ATI)
29974 9732

Esqui triplo (ATI)
Remada sentada (ATI)

29975 9732

Remada sentada (ATI)
Remada sentada (ATI)

29976 9732

Remada sentada (ATI)
Remada sentada (ATI)

29977 9732

Remada sentada (ATI)
Remada sentada (ATI)

29978 9732

Remada sentada (ATI)
Remada sentada (ATI)

29979 9732

Remada sentada (ATI)



Surf duplo (ATI)
29980 9732

Surf duplo (ATI)
Surf duplo (ATI)

29981 9732

Surf duplo (ATI)
Surf duplo (ATI)

29982 9732

Surf duplo (ATI)
Surf duplo (ATI)

29983 9732

Surf duplo (ATI)
Surf duplo (ATI)

29984 9732

Surf duplo (ATI)
Pressão de pernas triplo (ATI)

29985 9732

Pressão de pernas triplo (ATI)
Pressão de pernas triplo (ATI)

29986 9732

Nome
Incorporação Plaqueta

Pressão de pernas triplo (ATI)
Pressão de pernas triplo (ATI)

29987 9732

Pressão de pernas triplo (ATI)
Pressão de pernas triplo (ATI)

29988 9732

Pressão de pernas triplo (ATI)
Pressão de pernas triplo (ATI)



29989 9732

Pressão de pernas triplo (ATI)
Rotação dupla diagonal triplo (ATI)

29990 9732

Rotação dupla diagonal triplo (ATI)
Rotação dupla diagonal triplo (ATI)

29991 9732

Rotação dupla diagonal triplo (ATI)
Rotação dupla diagonal triplo (ATI)

29992 9732

Rotação dupla diagonal triplo (ATI)
Rotação dupla diagonal triplo (ATI)

29993 9732

Rotação dupla diagonal triplo (ATI)
Rotação dupla diagonal triplo (ATI)

29994 9732

Rotação dupla diagonal triplo (ATI)
Placa orientativa (ATI)

29995 9732

Placa orientativa (ATI)
Placa orientativa (ATI)

29996 9732

Placa orientativa (ATI)
Placa orientativa (ATI)

29997 9732

Placa orientativa (ATI)
Placa orientativa (ATI)

29998 9732

Placa orientativa (ATI)

Nome



Incorporação Plaqueta

Placa orientativa (ATI)
29999 9732

Placa orientativa (ATI)
Mesa para escritório

30001 10973

Mesa para escritório em L, de 1,50 m, com teclado retrátil e suporte de cpu.
Mesa para escritório

30002 10973

Mesa para escritório de 1,70 m, em mdf, 2 gavetas.
Nobreak (CPD)

30003 11412

Nobreak UPS Prof 3000 2BS Full Range, N/S: 091246499
Mesa de escritório

30004 11831

Mesa de escritório de 1,50 x 0,60 m, em mdp, 3 gavetas.
Conexão para mesa

30005 11831

Conexão para mesa em mdf
Mesa para escritório

30006 11831

Mesa para escritório de 1,00 x 0,60 m, em mdp, com teclado retrátil e suporte de cpu.
Balanço (Parque Alvorada)

30007 11918

Balança com 02 cestas e 08 lugares, em estrutura metálica industrial colorida.
Balanço (Parque Alvorada)

30008 11918

Balança com 01 cesta e 04 lugares, estrutura metálica industrial colorida.
Balanço Vai e Vem (Parque Alvorada)

30009 11918

Balanço Vai e Vem 06 lugares, em estrutura metálica colorida.
Carrossel com volante (Parque Alvorada)

30010 11918

Carrossel com volante, em estrutura metálica industrial colorida anticorrosiva.
Gangorra de 06 lugares (Parque Alvorada)

30011 11918

Gangorra de 06 lugares, em estrutura metálica industrial, pintura colorida anticorrosiva.
Labirinto (Parque Alvorada)

30012 11918



Nome
Incorporação Plaqueta

Labirinto gaiola estrutura metálica industrial, colunas, degraus, escadas em tubo, pintura anticorrosiva colorida.
Tunel passarela (Parque Alvorada)

30013 11918

Tunel passarela 4 em 1.
Serra Sabre (Aeroporto)

30014 11317

Serra Sabre, com bateria XRP, serra corte de 25 mm, 2900 gpm, freio elétrico, cortes de madeira, aglomerados plásticos e fibra de vidro, com carregador 

bivolt, bateria e maleta.
Cadeira giratória

30015 11426

Cadeira giratória com espuma injetada super anatomica 50 mm, revestido em couro ecológico preto, braço "T" digitador, base a gás, com regulagem no 

encosto de inclinação e altura separada.
Bebedouro

30016 11957

Bebedouro de pressão inox, de coluna Venâncio BJVI40, n/s: BJ40116I009911/5970.
Cardiotocografo digital (Instituto da Mulher)

30017 12042

Cardiotocografo digital e microprocessado, marca: Analogic Corporation, modelo: CMS800G, N/S: K1071B0044.
Impressora multifuncional

30018 12078

Impressora multifuncional Sansung SCX 4623, preta, n/s: Z2TDBAAZ300052D
Impressora multifuncional (Licitação)

30019 12509

Impressora multifuncional Sansung SCX 4623, preta, n/s: Z2TDBAZ300397E
Cadeira fixa

30020 12425

Cadeira fixa, estrutura metálica, assento estofado, revestido em tecido cor azul.
Cadeira fixa



30021 12425

Cadeira fixa, estrutura metálica, assento estofado, revestido em tecido cor azul.
Cadeira fixa

30022 12425

Cadeira fixa, estrutura metálica, assento estofado, revestido em tecido cor azul.
Cadeira fixa

30023 12425

Cadeira fixa, estrutura metálica, assento estofado, revestido em tecido cor azul.
Cadeira fixa

30024 12425

Cadeira fixa, estrutura metálica, assento estofado, revestido em tecido cor azul.

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira fixa
30025 12425

Cadeira fixa, estrutura metálica, assento estofado, revestido em tecido cor azul.
Cadeira fixa

30026 12425

Cadeira fixa, estrutura metálica, assento estofado, revestido em tecido cor azul.
Cadeira fixa

30027 12425

Cadeira fixa, estrutura metálica, assento estofado, revestido em tecido cor azul.
Monocanal (Rio Serrinho)

30029 12367

Monocanal com fonte e antena.
Impressora multifuncional (cras norte)

30030 12844

Impressora multifuncional, marca Brother DCP8080BN
Impressora multifuncional (Bolsa Família)

30031 12844



Impressora multifuncional, marca Brother DCP8080BN
Bracket (rack para hub e switch)

30032 12990

Bracket fechado 911 X 470 mm, incluso uma calha, tomada e bandeja e 1 kit de ventilação.
Bracket (rack para hub e switch)

30033 12990

Bracket fechado 911 X 470 mm, incluso uma calha, tomada e bandeja e 1 kit de ventilação.
Ar condicionado (sala de estudos)

30034 13044

Ar condicionado split 18000 btus, quente/frio, Electrolux, Pl18R, n/s: 02605286.
Ar condicionado (Urbanismo)

30035 13044

Ar condicionado split 18000 btus, quente/frio, Electrolux, PL18R, n/s: 02605109
Distribuidor de Calcário

41436 30036 3218

Distribuidor de calcário, fertilizantes e adubo orgânico, marca: IAC DAS5000, n/s: 0738. - Comodato Linha Calegari
Impressora Samsung

41438 30037 5033

Impressora Samsung n/s: Z6YMBQAD400241T

Nome
Incorporação Plaqueta

Ar condicionado
30038 13496

Ar condicionado Electrolux, split,  unidade interna (PI09R NCM84) e externa (PE09R NCM84), 9000 btus, quente e frio, controle remoto.

Ar condicionado
30039 13496

Ar condicionado Electrolux, split,  unidade interna (PI09R NCM84) e externa (PE09R NCM84), 9000 btus, quente e frio, controle remoto.

Ar condicionado (Prevbel)



30040 13496

Ar condicionado Electrolux, split,  unidade interna (PI09R NCM84) e externa (PE09R NCM84), 9000 btus, quente e frio, controle remoto.

Ar condicionado
30041 13496

Ar condicionado Electrolux, split,  unidade interna (PI09R NCM84) e externa (PE09R NCM84), 9000 btus, quente e frio, controle remoto.

Impressora
30042 13510

Impressora multifuncional Sansung SCX 4623, preta.
Impressora

30043 13510

Impressora multifuncional Sansung SCX 4623, preta.
Rádio transceptor aeronáutico (Aeroporto)

30044 13680

Equipamento de Rádio transceptor aeronáutico, mod. IC - A110, homologado pela Anatel, com duas fontes de alimentação 13,8 Vdc, 3 amperes, duas 

antenas 3X5/6 comprimento  de onda, duas torres para antenas com duas gôndolas, cabo coaxial e conectores.

Rádio transceptor aeronáutico (Aeroporto)
30045 13680

Equipamento de Rádio transceptor aeronáutico, mod. IC - A110, homologado pela Anatel, com duas fontes de alimentação 13,8 Vdc, 3 amperes, duas 

antenas 3X5/6 comprimento  de onda, duas torres para antenas com duas gôndolas, cabo coaxial e conectores.

Gabinete para microcomputador (Sala do Secretário)
30046 13988

Gabinete para microcomputador 4 baias, fonte atx, com processador  AMD 2.8 ghz, placa mãe M4N68T, 2 Gb DDR3, HD Sata 500 Gb, dvd-rw, teclado 

Ps2, mouse óptico, sistema operacional Windows 7 Professional.
Monitor de vídeo

30047 13988

Monitor de vídeo LCD 19"
Gabinete para microcomputador

30048 13990

Gabinete para microcomputador 4 baias, fonte atx, com processador  AMD 2.8 ghz, placa mãe M4N68T, 2 Gb DDR3, HD Sata 500 Gb, dvd-rw, teclado 

Ps2, mouse óptico, sistema operacional Windows 7 Professional.
Monitor de vídeo

30049 13990

Monitor de vídeo LCD 19"
Gabinete para microcomputador

30050 13998



Nome
Incorporação Plaqueta

Gabinete para microcomputador 4 baias, fonte atx, com processador  AMD 2.8 ghz, placa mãe M4N68T, 2 Gb DDR3, HD Sata 500 Gb, dvd-rw, teclado 

Ps2, mouse óptico, sistema operacional Windows 7 Professional.
Monitor de vídeo (Meio Ambiente) Nº série: ETLAM0806202509C4D9801, ACER.

30051 13998

Monitor de vídeo Acer 19" n/s: ETLAM0806202509C4D9801
Gabinete para microcomputador (IPPUB)

30052 13999

Gabinete para microcomputador 4 baias, fonte atx, com processador  AMD 2.8 ghz, placa mãe M4N68T, 2 Gb DDR3, HD Sata 500 Gb, dvd-rw, teclado 

Ps2, mouse óptico, sistema operacional Windows 7 Professional.
Monitor de vídeo (IPPUB)

30053 13999

Monitor de vídeo LCD 19"
Gabinete para microcomputador

30054 14001

Gabinete para microcomputador 4 baias, fonte atx, com processador  AMD 2.8 ghz, placa mãe M4N68T, 2 Gb DDR3, HD Sata 500 Gb, dvd-rw, teclado 

Ps2, mouse óptico, sistema operacional Windows 7 Professional.
Monitor de vídeo

30055 14001

Monitor de vídeo LCD 19"
Ar condicionado (Centro de Saúde da Cango)

30056 14262

Ar condicionado Electrolux split 9000 btus, quente e frio.
Ar condicionado (Centro de Saúde da Cango)

30057 14262

Ar condicionado Electrolux split 9000 btus, quente e frio.
Ar condicionado (Centro de Saúde da Cango)

30058 14262

Ar condicionado Electrolux split 9000 btus, quente e frio.



Forno microondas
30059 14272

Forno de microondas 17 lt. 110v, Electrolux
Longarina

30060 14274

Longarina com 3 cadeiras fixas, assento e encosto estofado, espuma injetada, revestida de corino preto.
Longarina

30061 14274

Longarina com 3 cadeiras fixas, assento e encosto estofado, espuma injetada, revestida de corino preto.
Longarina

30062 14274

Longarina com 3 cadeiras fixas, assento e encosto estofado, espuma injetada, revestida de corino preto.

Nome
Incorporação Plaqueta

Longarina
30063 14274

Longarina com 3 cadeiras fixas, assento e encosto estofado, espuma injetada, revestida de corino preto.
Longarina

30064 14274

Longarina com 3 cadeiras fixas, assento e encosto estofado, espuma injetada, revestida de corino preto.
Longarina

30065 14274

Longarina com 3 cadeiras fixas, assento e encosto estofado, espuma injetada, revestida de corino preto.
Longarina

30066 14274

Longarina com 3 cadeiras fixas, assento e encosto estofado, espuma injetada, revestida de corino preto.
Longarina

30067 14274

Longarina com 3 cadeiras fixas, assento e encosto estofado, espuma injetada, revestida de corino preto.
Longarina



30068 14274

Longarina com 3 cadeiras fixas, assento e encosto estofado, espuma injetada, revestida de corino preto.
Longarina

30069 14274

Longarina com 3 cadeiras fixas, assento e encosto estofado, espuma injetada, revestida de corino preto.
Maca para exame clínico

30070 14274

Maca para exame clínico estofada, revestida de corino preto, cabeceira reclinável  de 1,90 x 0,50 x 0,80 m, estrutura tubular redondo, marca Arteflex.

Maca para exame clínico
30071 14274

Maca para exame clínico estofada, revestida de corino preto, cabeceira reclinável  de 1,90 x 0,50 x 0,80 m, estrutura tubular redondo, marca Arteflex.

Maca para exame clínico
30072 14274

Maca para exame clínico estofada, revestida de corino preto, cabeceira reclinável  de 1,90 x 0,50 x 0,80 m, estrutura tubular redondo, marca Arteflex.

Maca para exame clínico
30073 14274

Maca para exame clínico estofada, revestida de corino preto, cabeceira reclinável  de 1,90 x 0,50 x 0,80 m, estrutura tubular redondo, marca Arteflex.

Maca para exame clínico
30074 14274

Maca para exame clínico estofada, revestida de corino preto, cabeceira reclinável  de 1,90 x 0,50 x 0,80 m, estrutura tubular redondo, marca Arteflex.

Maca para exame clínico
30075 14274

Nome
Incorporação Plaqueta



Maca para exame clínico estofada, revestida de corino preto, cabeceira reclinável  de 1,90 x 0,50 x 0,80 m, estrutura tubular redondo, marca Arteflex.

Maca para exame clínico
30076 14274

Maca para exame clínico estofada, revestida de corino preto, cabeceira reclinável  de 1,90 x 0,50 x 0,80 m, estrutura tubular redondo, marca Arteflex.

Maca para exame clínico
30077 14274

Maca para exame clínico estofada, revestida de corino preto, cabeceira reclinável  de 1,90 x 0,50 x 0,80 m, estrutura tubular redondo, marca Arteflex.

Maca para exame clínico
30078 14274

Maca para exame clínico estofada, revestida de corino preto, cabeceira reclinável  de 1,90 x 0,50 x 0,80 m, estrutura tubular redondo, marca Arteflex.

Maca para exame clínico
30079 14274

Maca para exame clínico estofada, revestida de corino preto, cabeceira reclinável  de 1,90 x 0,50 x 0,80 m, estrutura tubular redondo, marca Arteflex.

Mesa para escritório
30080 14274

Mesa para escritório, branca, 3 gavetas, Arteflex.
Mesa para escritório

30081 14274

Mesa para escritório, branca, 3 gavetas, Arteflex.
Mesa para escritório

30082 14274

Mesa para escritório, branca, 3 gavetas, Arteflex.
Mesa para escritório

30083 14274

Mesa para escritório, branca, 3 gavetas, Arteflex.
Mesa para escritório

30084 14274

Mesa para escritório, branca, 3 gavetas, Arteflex.
Mesa para escritório

30085 14274

Mesa para escritório, branca, 3 gavetas, Arteflex.
Mesa para escritório

30086 14274

Mesa para escritório, branca, 3 gavetas, Arteflex.



Mesa para escritório
30087 14274

Mesa para escritório, branca, 3 gavetas, Arteflex.

Nome
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Mesa para escritório
30088 14274

Mesa para escritório, branca, 3 gavetas, Arteflex.
Mesa para escritório

30089 14274

Mesa para escritório, branca, 3 gavetas, Arteflex.
Mesa para escritório

30090 14274

Mesa para escritório, branca, 3 gavetas, Arteflex.
Mesa para escritório

30091 14274

Mesa para escritório, branca, 3 gavetas, Arteflex.
Mesa para cozinha

30092 14274

Mesa para cozinha, de 90x78x90. Unimóvel
Mesa para cozinha

30093 14274

Mesa para cozinha, de 90x78x90. Unimóvel
Cama para beliche

30094 14274

Cama para beliche, de madeira, com verniz, sem colchão, Marilfor.
Cama para beliche

30095 14274

Cama para beliche, de madeira, com verniz, sem colchão, Marilfor.
Cama para beliche



30096 14274

Cama para beliche, de madeira, com verniz, sem colchão, Marilfor.
Cama para beliche

30097 14274

Cama para beliche, de madeira, com verniz, sem colchão, Marilfor.
Cama para beliche

30098 14274

Cama para beliche, de madeira, com verniz, sem colchão, Marilfor.
Cama para beliche

30099 14274

Cama para beliche, de madeira, com verniz, sem colchão, Marilfor.
Cama para beliche

30100 14274

Nome
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Cama para beliche, de madeira, com verniz, sem colchão, Marilfor.
Cama para beliche

30101 14274

Cama para beliche, de madeira, com verniz, sem colchão, Marilfor.
Maca para exame clínico com rodas

30102 14274

Maca para exame clínico , estofada, revestido em corino preto, , cabeceira reclinável  de 1,90 x 0,50 x 0,80 m, estrutura tubular redonda, COM RODAS, 

Arteflex.
Maca para exame clínico com rodas

30103 14274

Maca para exame clínico , estofada, revestido em corino preto, , cabeceira reclinável  de 1,90 x 0,50 x 0,80 m, estrutura tubular redonda, COM RODAS, 

Arteflex.
Armário baixo

30104 14274

Armário baixo fechado, 80x38x74, branco, Arteflex.



Armário baixo
30105 14274

Armário baixo fechado, 80x38x74, branco, Arteflex.
Mesa de reunião

30106 14274

Mesa de reunião redonda, em mdf, Arteflex.
Refrigerador

30107 14275

Refrigerador Electrolux, duplex.
Fogão a gás

30108 14275

Fogão a gás 4 bocas, Atlas.
Fogão industrial

30109 14275

Fogão a gás, industrial, 6 bocasm com forno. Venax
Lavadora de roupas

30110 14275

Lavadora de roupas automática, 15 kg, Electrolux
Lavadora de roupas tanquinho

30111 14275

Lavadora de roupas tanquinho, 4 Kg, Colormaq
Cadeira giratória (Tele Centro)

30112 14407

Cadeira giratória, espuma injetada, verde escuro, braço digitador.

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira giratória (Tele Centro)
30113 14407

Cadeira giratória, espuma injetada, verde escuro, braço digitador.
Cadeira giratória (Tele Centro)



30114 14407

Cadeira giratória, espuma injetada, verde escuro, braço digitador.
Cadeira giratória (Tele Centro)

30115 14407

Cadeira giratória, espuma injetada, verde escuro, braço digitador.
Cadeira giratória (Tele Centro)

30116 14407

Cadeira giratória, espuma injetada, verde escuro, braço digitador.
Cadeira giratória (Tele Centro)

30117 14407

Cadeira giratória, espuma injetada, verde escuro, braço digitador.
Cadeira giratória (Tele Centro)

30118 14407

Cadeira giratória, espuma injetada, verde escuro, braço digitador.
Cadeira giratória (Tele Centro)

30119 14407

Cadeira giratória, espuma injetada, verde escuro, braço digitador.
Cadeira giratória (Tele Centro)

30120 14407

Cadeira giratória, espuma injetada, verde escuro, braço digitador.
Cadeira giratória (Tele Centro)

30121 14407

Cadeira giratória, espuma injetada, verde escuro, braço digitador.
Cadeira giratória (Tele Centro)

30122 14407

Cadeira giratória, espuma injetada, verde escuro, braço digitador.
Cadeira giratória (Tele Centro)

30123 14407

Cadeira giratória, espuma injetada, verde escuro, braço digitador.
Cadeira giratória (Tele Centro)

30124 14407

Cadeira giratória, espuma injetada, verde escuro, braço digitador.
Cadeira giratória (Tele Centro)

30125 14407



Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira giratória, espuma injetada, verde escuro, braço digitador.
Cadeira giratória (Tele Centro)

30126 14407

Cadeira giratória, espuma injetada, verde escuro, braço digitador.
Cadeira giratória (Tele Centro)

30127 14407

Cadeira giratória, espuma injetada, verde escuro, braço digitador.
Cadeira giratória (Tele Centro)

30128 14407

Cadeira giratória, espuma injetada, verde escuro, braço digitador.
Cadeira giratória (Tele Centro)

30129 14407

Cadeira giratória, espuma injetada, verde escuro, braço digitador.
Cadeira giratória (Tele Centro)

30130 14407

Cadeira giratória, espuma injetada, verde escuro, braço digitador.
Cadeira giratória (Tele Centro)

30131 14407

Cadeira giratória, espuma injetada, verde escuro, braço digitador.
Cadeira giratória (Tele Centro)

30132 14407

Cadeira giratória, espuma injetada, verde escuro, braço digitador.
Cadeira giratória (Tele Centro)

30133 14407

Cadeira giratória, espuma injetada, verde escuro, braço digitador.
Cadeira giratória (Tele Centro)

30134 14407

Cadeira giratória, espuma injetada, verde escuro, braço digitador.
Cadeira giratória (Tele Centro)

30135 14407

Cadeira giratória, espuma injetada, verde escuro, braço digitador.
Cadeira giratória (Tele Centro)

30136 14407



Cadeira giratória, espuma injetada, verde escuro, braço digitador.
Cadeira giratória (Tele Centro)

30137 14407

Cadeira giratória, espuma injetada, verde escuro, braço digitador.

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira giratória (Tele Centro)
30138 14407

Cadeira giratória, espuma injetada, verde escuro, braço digitador.
Cadeira giratória (Tele Centro)

30139 14407

Cadeira giratória, espuma injetada, verde escuro, braço digitador.
Cadeira giratória (Tele Centro)

30140 14407

Cadeira giratória, espuma injetada, verde escuro, braço digitador.
Cadeira giratória (Tele Centro)

30141 14407

Cadeira giratória, espuma injetada, verde escuro, braço digitador.
Cadeira giratória (Tele Centro)

30142 14407

Cadeira giratória, espuma injetada, verde escuro, braço digitador.
Cadeira giratória (Tele Centro)

30143 14407

Cadeira giratória, espuma injetada, verde escuro, braço digitador.
Cadeira giratória (Tele Centro)

30144 14407

Cadeira giratória, espuma injetada, verde escuro, braço digitador.
Cadeira giratória (Tele Centro)

30145 14407

Cadeira giratória, espuma injetada, verde escuro, braço digitador.



Cadeira giratória (Tele Centro)
30146 14407

Cadeira giratória, espuma injetada, verde escuro, braço digitador.
Cadeira giratória (Tele Centro)

30147 14407

Cadeira giratória, espuma injetada, verde escuro, braço digitador.
Cadeira giratória (Tele Centro)

30148 14407

Cadeira giratória, espuma injetada, verde escuro, braço digitador.
Cadeira giratória (Tele Centro)

30149 14407

Cadeira giratória, espuma injetada, verde escuro, braço digitador.
Cadeira giratória (Tele Centro)

30150 14407

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira giratória, espuma injetada, verde escuro, braço digitador.
Cadeira giratória (Tele Centro)

30151 14407

Cadeira giratória, espuma injetada, verde escuro, braço digitador.
Cadeira giratória (Tele Centro)

30152 14407

Cadeira giratória, espuma injetada, verde escuro, braço digitador.
Cadeira giratória (Tele Centro)

30153 14407

Cadeira giratória, espuma injetada, verde escuro, braço digitador.
Cadeira giratória (Tele Centro)

30154 14407

Cadeira giratória, espuma injetada, verde escuro, braço digitador.
Cadeira giratória (Tele Centro)



30155 14407

Cadeira giratória, espuma injetada, verde escuro, braço digitador.
Cadeira giratória (Tele Centro)

30156 14407

Cadeira giratória, espuma injetada, verde escuro, braço digitador.
Cadeira giratória (Tele Centro)

30157 14407

Cadeira giratória, espuma injetada, verde escuro, braço digitador.
Cadeira giratória (Tele Centro)

30158 14407

Cadeira giratória, espuma injetada, verde escuro, braço digitador.
Cadeira giratória (Tele Centro)

30159 14407

Cadeira giratória, espuma injetada, verde escuro, braço digitador.
Cadeira giratória (Tele Centro)

30160 14407

Cadeira giratória, espuma injetada, verde escuro, braço digitador.
Cadeira giratória (Tele Centro)

30161 14407

Cadeira giratória, espuma injetada, verde escuro, braço digitador.
Cadeira giratória (Tele Centro)

30162 14407

Cadeira giratória, espuma injetada, verde escuro, braço digitador.

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira giratória (Tele Centro)
30163 14407

Cadeira giratória, espuma injetada, verde escuro, braço digitador.
Cadeira giratória (Tele Centro)

30164 14407



Cadeira giratória, espuma injetada, verde escuro, braço digitador.
Cadeira giratória (Tele Centro)

30165 14407

Cadeira giratória, espuma injetada, verde escuro, braço digitador.
Cadeira giratória (Tele Centro)

30166 14407

Cadeira giratória, espuma injetada, verde escuro, braço digitador.
Cadeira giratória (Tele Centro)

30167 14407

Cadeira giratória, espuma injetada, verde escuro, braço digitador.
Cadeira giratória (Tele Centro)

30168 14407

Cadeira giratória, espuma injetada, verde escuro, braço digitador.
Cadeira giratória (Tele Centro)

30169 14407

Cadeira giratória, espuma injetada, verde escuro, braço digitador.
Cadeira giratória (Tele Centro)

30170 14407

Cadeira giratória, espuma injetada, verde escuro, braço digitador.
Cadeira giratória (Tele Centro)

30171 14407

Cadeira giratória, espuma injetada, verde escuro, braço digitador.
Cadeira giratória (Tele Centro)

30172 14407

Cadeira giratória, espuma injetada, verde escuro, braço digitador.
Cadeira giratória (Tele Centro)

30173 14407

Cadeira giratória, espuma injetada, verde escuro, braço digitador.
Cadeira giratória (Tele Centro)

30174 14407

Cadeira giratória, espuma injetada, verde escuro, braço digitador.
Cadeira giratória (Tele Centro)

30175 14407



Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira giratória, espuma injetada, verde escuro, braço digitador.
Cadeira giratória (Tele Centro)

30176 14407

Cadeira giratória, espuma injetada, verde escuro, braço digitador.
Cadeira giratória (Tele Centro)

30177 14407

Cadeira giratória, espuma injetada, verde escuro, braço digitador.
Cadeira giratória (Tele Centro)

30178 14407

Cadeira giratória, espuma injetada, verde escuro, braço digitador.
Cadeira giratória (Tele Centro)

30179 14407

Cadeira giratória, espuma injetada, verde escuro, braço digitador.
Cadeira giratória (Tele Centro)

30180 14407

Cadeira giratória, espuma injetada, verde escuro, braço digitador.
Cadeira giratória (Tele Centro)

30181 14407

Cadeira giratória, espuma injetada, verde escuro, braço digitador.
Cadeira giratória (Tele Centro)

30182 14407

Cadeira giratória, espuma injetada, verde escuro, braço digitador.
Cadeira giratória (Tele Centro)

30183 14407

Cadeira giratória, espuma injetada, verde escuro, braço digitador.
Cadeira giratória (Tele Centro)

30184 14407

Cadeira giratória, espuma injetada, verde escuro, braço digitador.
Cadeira giratória (Tele Centro)

30185 14407

Cadeira giratória, espuma injetada, verde escuro, braço digitador.
Cadeira giratória (Tele Centro)

30186 14407

Cadeira giratória, espuma injetada, verde escuro, braço digitador.



Cadeira giratória (Tele Centro)
30187 14407

Cadeira giratória, espuma injetada, verde escuro, braço digitador.

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira giratória (Tele Centro)
30188 14407

Cadeira giratória, espuma injetada, verde escuro, braço digitador.
Cadeira giratória (Tele Centro)

30189 14407

Cadeira giratória, espuma injetada, verde escuro, braço digitador.
Cadeira giratória (Tele Centro)

30190 14407

Cadeira giratória, espuma injetada, verde escuro, braço digitador.
Cadeira giratória (Tele Centro)

30191 14407

Cadeira giratória, espuma injetada, verde escuro, braço digitador.
Cadeira giratória (Tele Centro)

30192 14407

Cadeira giratória, espuma injetada, verde escuro, braço digitador.
Cadeira giratória (Tele Centro)

30193 14407

Cadeira giratória, espuma injetada, verde escuro, braço digitador.
Cadeira giratória (Tele Centro)

30194 14407

Cadeira giratória, espuma injetada, verde escuro, braço digitador.
Cadeira giratória (Tele Centro)

30195 14407

Cadeira giratória, espuma injetada, verde escuro, braço digitador.
Cadeira giratória (Tele Centro)



30196 14407

Cadeira giratória, espuma injetada, verde escuro, braço digitador.
Cadeira giratória (Tele Centro)

30197 14407

Cadeira giratória, espuma injetada, verde escuro, braço digitador.
Cadeira giratória (Tele Centro)

30198 14407

Cadeira giratória, espuma injetada, verde escuro, braço digitador.
Cadeira giratória (Tele Centro)

30199 14407

Cadeira giratória, espuma injetada, verde escuro, braço digitador.
Cadeira giratória (Tele Centro)

30200 14407

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira giratória, espuma injetada, verde escuro, braço digitador.
Cadeira giratória (Tele Centro)

30201 14407

Cadeira giratória, espuma injetada, verde escuro, braço digitador.
Prateleira (Tele Centro)

30202 14407

Prateleira em bp 18 mm, med. 40x90 m, com 02 passa fios.
Prateleira (Tele Centro)

30203 14407

Prateleira em bp 18 mm, med. 40x90 m, com 02 passa fios.
Prateleira (Tele Centro)

30204 14407

Prateleira em bp 18 mm, med. 40x90 m, com 02 passa fios.
Prateleira (Tele Centro)

30205 14407



Prateleira em bp 18 mm, med. 40x90 m, com 02 passa fios.
Mesa para computador (Tele Centro)

30206 14412

Mesa para computador, 90x75x75, aglomerado, M. Belo,
Mesa para computador (Tele Centro)

30207 14412

Mesa para computador, 90x75x75, aglomerado, M. Belo,
Mesa para computador (Tele Centro)

30208 14412

Mesa para computador, 90x75x75, aglomerado, M. Belo,
Mesa para computador (Tele Centro)

30209 14412

Mesa para computador, 90x75x75, aglomerado, M. Belo,
Mesa para computador (Tele Centro)

30210 14412

Mesa para computador, 90x75x75, aglomerado, M. Belo,
Mesa para computador (Tele Centro)

30211 14412

Mesa para computador, 90x75x75, aglomerado, M. Belo,
Mesa para computador (Tele Centro)

30212 14412

Mesa para computador, 90x75x75, aglomerado, M. Belo,

Nome
Incorporação Plaqueta

Mesa para computador (Tele Centro)
30213 14412

Mesa para computador, 90x75x75, aglomerado, M. Belo,
Mesa para computador (Tele Centro)

30214 14412

Mesa para computador, 90x75x75, aglomerado, M. Belo,



Mesa para computador (Tele Centro)
30215 14412

Mesa para computador, 90x75x75, aglomerado, M. Belo,
Mesa para computador (Tele Centro)

30216 14412

Mesa para computador, 90x75x75, aglomerado, M. Belo,
Mesa para computador (Tele Centro)

30217 14412

Mesa para computador, 90x75x75, aglomerado, M. Belo,
Mesa para computador (Tele Centro)

30218 14412

Mesa para computador, 90x75x75, aglomerado, M. Belo,
Mesa para computador (Tele Centro)

30219 14412

Mesa para computador, 90x75x75, aglomerado, M. Belo,
Mesa para computador (Tele Centro)

30220 14412

Mesa para computador, 90x75x75, aglomerado, M. Belo,
Mesa para computador (Tele Centro)

30221 14412

Mesa para computador, 90x75x75, aglomerado, M. Belo,
Mesa para computador (Tele Centro)

30222 14412

Mesa para computador, 90x75x75, aglomerado, M. Belo,
Mesa para computador (Tele Centro)

30223 14412

Mesa para computador, 90x75x75, aglomerado, M. Belo,
Mesa para computador (Tele Centro)

30224 14412

Mesa para computador, 90x75x75, aglomerado, M. Belo,
Mesa para computador (Tele Centro)

30225 14412



Nome
Incorporação Plaqueta

Mesa para computador, 90x75x75, aglomerado, M. Belo,
Mesa para computador (Tele Centro)

30226 14412

Mesa para computador, 90x75x75, aglomerado, M. Belo,
Mesa para computador (Tele Centro)

30227 14412

Mesa para computador, 90x75x75, aglomerado, M. Belo,
Mesa para computador (Tele Centro)

30228 14412

Mesa para computador, 90x75x75, aglomerado, M. Belo,
Mesa para computador (Tele Centro)

30229 14412

Mesa para computador, 90x75x75, aglomerado, M. Belo,
Mesa para computador (Tele Centro)

30230 14412

Mesa para computador, 90x75x75, aglomerado, M. Belo,
Mesa para computador (Tele Centro)

30231 14412

Mesa para computador, 90x75x75, aglomerado, M. Belo,
Mesa para computador (Tele Centro)

30232 14412

Mesa para computador, 90x75x75, aglomerado, M. Belo,
Mesa para computador (Tele Centro)

30233 14412

Mesa para computador, 90x75x75, aglomerado, M. Belo,
Mesa para computador (Tele Centro)

30234 14412

Mesa para computador, 90x75x75, aglomerado, M. Belo,
Mesa para computador (Tele Centro)

30235 14412

Mesa para computador, 90x75x75, aglomerado, M. Belo,
Mesa para computador (Tele Centro)

30236 14412

Mesa para computador, 90x75x75, aglomerado, M. Belo,
Mesa para computador (Tele Centro)



30237 14412

Mesa para computador, 90x75x75, aglomerado, M. Belo,

Nome
Incorporação Plaqueta

Mesa para computador (Tele Centro)
30238 14412

Mesa para computador, 90x75x75, aglomerado, M. Belo,
Mesa para computador (Tele Centro)

30239 14412

Mesa para computador, 90x75x75, aglomerado, M. Belo,
Mesa para computador (Tele Centro)

30240 14412

Mesa para computador, 90x75x75, aglomerado, M. Belo,
Mesa para computador (Tele Centro)

30241 14412

Mesa para computador, 90x75x75, aglomerado, M. Belo,
Mesa para computador (Tele Centro)

30242 14412

Mesa para computador, 90x75x75, aglomerado, M. Belo,
Mesa para computador (Tele Centro)

30243 14412

Mesa para computador, 90x75x75, aglomerado, M. Belo,
Mesa para computador (Tele Centro)

30244 14412

Mesa para computador, 90x75x75, aglomerado, M. Belo,
Mesa para computador (Tele Centro)

30245 14412

Mesa para computador, 90x75x75, aglomerado, M. Belo,
Mesa para computador (Tele Centro)

30246 14412



Mesa para computador, 90x75x75, aglomerado, M. Belo,
Mesa para computador (Tele Centro)

30247 14412

Mesa para computador, 90x75x75, aglomerado, M. Belo,
Mesa para computador (Tele Centro)

30248 14412

Mesa para computador, 90x75x75, aglomerado, M. Belo,
Mesa para computador (Tele Centro)

30249 14412

Mesa para computador, 90x75x75, aglomerado, M. Belo,
Mesa para computador (Tele Centro)

30250 14412

Nome
Incorporação Plaqueta

Mesa para computador, 90x75x75, aglomerado, M. Belo,
Mesa para computador (Tele Centro)

30251 14412

Mesa para computador, 90x75x75, aglomerado, M. Belo,
Mesa para computador (Tele Centro)

30252 14412

Mesa para computador, 90x75x75, aglomerado, M. Belo,
Mesa para computador (Tele Centro)

30253 14412

Mesa para computador, 90x75x75, aglomerado, M. Belo,
Mesa para computador (Tele Centro)

30254 14412

Mesa para computador, 90x75x75, aglomerado, M. Belo,
Mesa para computador (Tele Centro)

30255 14412

Mesa para computador, 90x75x75, aglomerado, M. Belo,



Mesa para computador (Tele Centro)
30256 14412

Mesa para computador, 90x75x75, aglomerado, M. Belo,
Mesa para computador (Tele Centro)

30257 14412

Mesa para computador, 90x75x75, aglomerado, M. Belo,
Mesa para computador (Tele Centro)

30258 14412

Mesa para computador, 90x75x75, aglomerado, M. Belo,
Mesa para computador (Tele Centro)

30259 14412

Mesa para computador, 90x75x75, aglomerado, M. Belo,
Mesa para computador (Tele Centro)

30260 14412

Mesa para computador, 90x75x75, aglomerado, M. Belo,
Mesa para computador (Tele Centro)

30261 14412

Mesa para computador, 90x75x75, aglomerado, M. Belo,
Mesa para computador (Tele Centro)

30262 14412

Mesa para computador, 90x75x75, aglomerado, M. Belo,

Nome
Incorporação Plaqueta

Mesa para computador (Tele Centro)
30263 14412

Mesa para computador, 90x75x75, aglomerado, M. Belo,
Mesa para computador (Tele Centro)

30264 14412

Mesa para computador, 90x75x75, aglomerado, M. Belo,
Mesa para computador (Tele Centro)



30265 14412

Mesa para computador, 90x75x75, aglomerado, M. Belo,
Mesa para computador (Tele Centro)

30266 14412

Mesa para computador, 90x75x75, aglomerado, M. Belo,
Mesa para computador (Tele Centro)

30267 14412

Mesa para computador, 90x75x75, aglomerado, M. Belo,
Mesa para computador (Tele Centro)

30268 14412

Mesa para computador, 90x75x75, aglomerado, M. Belo,
Mesa para computador (Tele Centro)

30269 14412

Mesa para computador, 90x75x75, aglomerado, M. Belo,
Mesa para computador (Tele Centro)

30270 14412

Mesa para computador, 90x75x75, aglomerado, M. Belo,
Mesa para computador (Tele Centro)

30271 14412

Mesa para computador, 90x75x75, aglomerado, M. Belo,
Mesa para computador (Tele Centro)

30272 14412

Mesa para computador, 90x75x75, aglomerado, M. Belo,
Mesa para computador (Tele Centro)

30273 14412

Mesa para computador, 90x75x75, aglomerado, M. Belo,
Mesa para computador (Tele Centro)

30274 14412

Mesa para computador, 90x75x75, aglomerado, M. Belo,
Mesa para computador (Tele Centro)

30275 14412



Nome
Incorporação Plaqueta

Mesa para computador, 90x75x75, aglomerado, M. Belo,
Mesa para computador (Tele Centro)

30276 14412

Mesa para computador, 90x75x75, aglomerado, M. Belo,
Mesa para computador (Tele Centro)

30277 14412

Mesa para computador, 90x75x75, aglomerado, M. Belo,
Mesa para computador (Tele Centro)

30278 14412

Mesa para computador, 90x75x75, aglomerado, M. Belo,
Mesa para computador (Tele Centro)

30279 14412

Mesa para computador, 90x75x75, aglomerado, M. Belo,
Mesa para computador (Tele Centro)

30280 14412

Mesa para computador, 90x75x75, aglomerado, M. Belo,
Mesa para computador (Tele Centro)

30281 14412

Mesa para computador, 90x75x75, aglomerado, M. Belo,
Mesa para computador (Tele Centro)

30282 14412

Mesa para computador, 90x75x75, aglomerado, M. Belo,
Mesa para computador (Tele Centro)

30283 14412

Mesa para computador, 90x75x75, aglomerado, M. Belo,
Mesa para computador (Tele Centro)

30284 14412

Mesa para computador, 90x75x75, aglomerado, M. Belo,
Mesa para computador (Tele Centro)

30285 14412

Mesa para computador, 90x75x75, aglomerado, M. Belo,
Mesa para computador (Tele Centro)

30286 14412

Mesa para computador, 90x75x75, aglomerado, M. Belo,
Mesa para computador (Tele Centro)

30287 14412



Mesa para computador, 90x75x75, aglomerado, M. Belo,

Nome
Incorporação Plaqueta

Mesa para computador (Tele Centro)
30288 14412

Mesa para computador, 90x75x75, aglomerado, M. Belo,
Mesa para computador (Tele Centro)

30289 14412

Mesa para computador, 90x75x75, aglomerado, M. Belo,
Mesa para computador (Tele Centro)

30290 14412

Mesa para computador, 90x75x75, aglomerado, M. Belo,
Mesa para computador (Tele Centro)

30291 14412

Mesa para computador, 90x75x75, aglomerado, M. Belo,
Mesa para computador (Tele Centro)

30292 14412

Mesa para computador, 90x75x75, aglomerado, M. Belo,
Mesa para computador (Tele Centro)

30293 14412

Mesa para computador, 90x75x75, aglomerado, M. Belo,
Mesa para computador (Tele Centro)

30294 14412

Mesa para computador, 90x75x75, aglomerado, M. Belo,
Mesa para computador (Tele Centro)

30295 14412

Mesa para computador, 90x75x75, aglomerado, M. Belo,
Mesa para computador (Tele Centro)

30296 14412

Mesa para computador, 90x75x75, aglomerado, M. Belo,



Mesa para computador (Tele Centro)
30297 14412

Mesa para computador, 90x75x75, aglomerado, M. Belo,
Armário de madeira (Tele Centro)

30298 14412

Armário de madeira, 94xx55x165, 2 portas, M. Belo.
Armário de madeira (Tele Centro)

30299 14412

Armário de madeira, 94xx55x165, 2 portas, M. Belo.
Gabinente para microcomputador (Tele Centro)

30300 14433

Nome
Incorporação Plaqueta

Gabinente para microcomputador Desktop
Gabinente para microcomputador (Tele Centro)

30301 14433

Gabinente para microcomputador Desktop
Gabinente para microcomputador (Tele Centro)

30302 14433

Gabinente para microcomputador Desktop
Gabinente para microcomputador (Tele Centro)

30303 14433

Gabinente para microcomputador Desktop
Gabinente para microcomputador (Tele Centro)

30304 14433

Gabinente para microcomputador Desktop
Gabinente para microcomputador (Tele Centro)

30305 14433

Gabinente para microcomputador Desktop
Gabinente para microcomputador (Tele Centro)



30306 14433

Gabinente para microcomputador Desktop
Gabinente para microcomputador (Tele Centro)

30307 14433

Gabinente para microcomputador Desktop
Gabinente para microcomputador (Tele Centro)

30308 14433

Gabinente para microcomputador Desktop
Gabinente para microcomputador (Tele Centro)

30309 14433

Gabinente para microcomputador Desktop
Gabinente para microcomputador (Tele Centro)

30310 14433

Gabinente para microcomputador Desktop
Gabinente para microcomputador (Tele Centro)

30311 14433

Gabinente para microcomputador Desktop
Gabinente para microcomputador (Tele Centro)

30312 14433

Gabinente para microcomputador Desktop

Nome
Incorporação Plaqueta

Gabinente para microcomputador (Tele Centro)
30313 14433

Gabinente para microcomputador Desktop
Gabinente para microcomputador (Tele Centro)

30314 14433

Gabinente para microcomputador Desktop
Gabinente para microcomputador (Tele Centro)

30315 14433



Gabinente para microcomputador Desktop
Gabinente para microcomputador (Tele Centro)

30316 14433

Gabinente para microcomputador Desktop
Gabinente para microcomputador (Tele Centro)

30317 14433

Gabinente para microcomputador Desktop
Gabinente para microcomputador (Tele Centro)

30318 14433

Gabinente para microcomputador Desktop
Gabinente para microcomputador (Tele Centro)

30319 14433

Gabinente para microcomputador Desktop
Gabinente para microcomputador (Tele Centro)

30320 14433

Gabinente para microcomputador Desktop
Gabinente para microcomputador (Tele Centro)

30321 14433

Gabinente para microcomputador Desktop
Gabinente para microcomputador (Tele Centro)

30322 14433

Gabinente para microcomputador Desktop
Gabinente para microcomputador (Tele Centro)

30323 14433

Gabinente para microcomputador Desktop
Gabinente para microcomputador (Tele Centro)

30324 14433

Gabinente para microcomputador Desktop
Gabinente para microcomputador (Tele Centro)

30325 14433



Nome
Incorporação Plaqueta

Gabinente para microcomputador Desktop
Gabinente para microcomputador (Tele Centro)

30326 14433

Gabinente para microcomputador Desktop
Gabinente para microcomputador (Tele Centro)

30327 14433

Gabinente para microcomputador Desktop
Gabinente para microcomputador (Tele Centro)

30328 14433

Gabinente para microcomputador Desktop
Gabinente para microcomputador (Tele Centro)

30329 14433

Gabinente para microcomputador Desktop
Gabinente para microcomputador (Tele Centro)

30330 14433

Gabinente para microcomputador Desktop
Gabinente para microcomputador (Tele Centro)

30331 14433

Gabinente para microcomputador Desktop
Gabinente para microcomputador (Tele Centro)

30332 14433

Gabinente para microcomputador Desktop
Gabinente para microcomputador (Tele Centro)

30333 14433

Gabinente para microcomputador Desktop
Gabinente para microcomputador (Tele Centro)

30334 14433

Gabinente para microcomputador Desktop
Gabinente para microcomputador (Tele Centro)

30335 14433

Gabinente para microcomputador Desktop
Gabinente para microcomputador (Tele Centro)

30336 14433

Gabinente para microcomputador Desktop
Gabinente para microcomputador (Tele Centro)

30337 14433

Gabinente para microcomputador Desktop



Nome
Incorporação Plaqueta

Gabinente para microcomputador (Tele Centro)
30338 14433

Gabinente para microcomputador Desktop
Gabinente para microcomputador (Tele Centro)

30339 14433

Gabinente para microcomputador Desktop
Gabinente para microcomputador (Tele Centro)

30340 14433

Gabinente para microcomputador Desktop
Gabinente para microcomputador (Tele Centro)

30341 14433

Gabinente para microcomputador Desktop
Gabinente para microcomputador (Tele Centro)

30342 14433

Gabinente para microcomputador Desktop
Gabinente para microcomputador (Tele Centro)

30343 14433

Gabinente para microcomputador Desktop
Gabinente para microcomputador (Tele Centro)

30344 14433

Gabinente para microcomputador Desktop
Gabinente para microcomputador (Tele Centro)

30345 14433

Gabinente para microcomputador Desktop
Gabinente para microcomputador (Tele Centro)

30346 14433

Gabinente para microcomputador Desktop
Gabinente para microcomputador (Tele Centro)



30347 14433

Gabinente para microcomputador Desktop
Gabinente para microcomputador (Tele Centro)

30348 14433

Gabinente para microcomputador Desktop
Gabinente para microcomputador (Tele Centro)

30349 14433

Gabinente para microcomputador Desktop
Gabinente para microcomputador (Tele Centro)

30350 14433

Nome
Incorporação Plaqueta

Gabinente para microcomputador Desktop
Gabinente para microcomputador (Tele Centro)

30351 14433

Gabinente para microcomputador Desktop
Gabinente para microcomputador (Tele Centro)

30352 14433

Gabinente para microcomputador Desktop
Gabinente para microcomputador (Tele Centro)

30353 14433

Gabinente para microcomputador Desktop
Gabinente para microcomputador (Tele Centro)

30354 14433

Gabinente para microcomputador Desktop
Gabinente para microcomputador (Tele Centro)

30355 14433

Gabinente para microcomputador Desktop
Gabinente para microcomputador (Tele Centro)

30356 14433



Gabinente para microcomputador Desktop
Gabinente para microcomputador (Tele Centro)

30357 14433

Gabinente para microcomputador Desktop
Gabinente para microcomputador (Tele Centro)

30358 14433

Gabinente para microcomputador Desktop
Gabinente para microcomputador (Tele Centro)

30359 14433

Gabinente para microcomputador Desktop
Gabinente para microcomputador (Tele Centro)

30360 14433

Gabinente para microcomputador Desktop
Gabinente para microcomputador (Tele Centro)

30361 14433

Gabinente para microcomputador Desktop
Gabinente para microcomputador (Tele Centro)

30362 14433

Gabinente para microcomputador Desktop

Nome
Incorporação Plaqueta

Gabinente para microcomputador (Tele Centro)
30363 14433

Gabinente para microcomputador Desktop
Gabinente para microcomputador (Tele Centro)

30364 14433

Gabinente para microcomputador Desktop
Gabinente para microcomputador (Tele Centro)

30365 14433

Gabinente para microcomputador Desktop



Gabinente para microcomputador (Tele Centro)
30366 14433

Gabinente para microcomputador Desktop
Gabinente para microcomputador (Tele Centro)

30367 14433

Gabinente para microcomputador Desktop
Gabinente para microcomputador (Tele Centro)

30368 14433

Gabinente para microcomputador Desktop
Gabinente para microcomputador (Tele Centro)

30369 14433

Gabinente para microcomputador Desktop
Gabinente para microcomputador (Tele Centro)

30370 14433

Gabinente para microcomputador Desktop
Gabinente para microcomputador (Tele Centro)

30371 14433

Gabinente para microcomputador Desktop
Gabinente para microcomputador (Tele Centro)

30372 14433

Gabinente para microcomputador Desktop
Gabinente para microcomputador (Tele Centro)

30373 14433

Gabinente para microcomputador Desktop
Gabinente para microcomputador (Tele Centro)

30374 14433

Gabinente para microcomputador Desktop
Gabinente para microcomputador (Tele Centro)

30375 14433

Nome



Incorporação Plaqueta

Gabinente para microcomputador Desktop
Gabinente para microcomputador (Tele Centro)

30376 14433

Gabinente para microcomputador Desktop
Gabinente para microcomputador (Tele Centro)

30377 14433

Gabinente para microcomputador Desktop
Gabinente para microcomputador (Tele Centro)

30378 14433

Gabinente para microcomputador Desktop
Gabinente para microcomputador (Tele Centro)

30379 14433

Gabinente para microcomputador Desktop
Gabinente para microcomputador (Tele Centro)

30380 14433

Gabinente para microcomputador Desktop
Gabinente para microcomputador (Tele Centro)

30381 14433

Gabinente para microcomputador Desktop
Gabinente para microcomputador (Tele Centro)

30382 14433

Gabinente para microcomputador Desktop
Gabinente para microcomputador (Tele Centro)

30383 14433

Gabinente para microcomputador Desktop
Gabinente para microcomputador (Tele Centro)

30384 14433

Gabinente para microcomputador Desktop
Gabinente para microcomputador (Tele Centro)

30385 14433

Gabinente para microcomputador Desktop
Gabinente para microcomputador (Tele Centro)

30386 14433

Gabinente para microcomputador Desktop
Gabinente para microcomputador (Tele Centro)

30387 14433

Gabinente para microcomputador Desktop



Nome
Incorporação Plaqueta

Monitor de vídeo (Tele Centro)
30388 14433

Monitor de vídeo 20", aoc, tela cristal líquido, 2036VA
Monitor de vídeo (Tele Centro)

30389 14433

Monitor de vídeo 20", aoc, tela cristal líquido, 2036VA
Monitor de vídeo (Tele Centro)

30390 14433

Monitor de vídeo 20", aoc, tela cristal líquido, 2036VA
Monitor de vídeo (Tele Centro)

30391 14433

Monitor de vídeo 20", aoc, tela cristal líquido, 2036VA
Monitor de vídeo (Tele Centro)

30392 14433

Monitor de vídeo 20", aoc, tela cristal líquido, 2036VA
Monitor de vídeo (Tele Centro)

30393 14433

Monitor de vídeo 20", aoc, tela cristal líquido, 2036VA
Monitor de vídeo (Tele Centro)

30394 14433

Monitor de vídeo 20", aoc, tela cristal líquido, 2036VA
Monitor de vídeo (Tele Centro)

30395 14433

Monitor de vídeo 20", aoc, tela cristal líquido, 2036VA
Monitor de vídeo (Tele Centro)

30396 14433

Monitor de vídeo 20", aoc, tela cristal líquido, 2036VA
Monitor de vídeo (Tele Centro)

30397 14433



Monitor de vídeo 20", aoc, tela cristal líquido, 2036VA
Monitor de vídeo (Tele Centro)

30398 14433

Monitor de vídeo 20", aoc, tela cristal líquido, 2036VA
Monitor de vídeo (Tele Centro)

30399 14433

Monitor de vídeo 20", aoc, tela cristal líquido, 2036VA
Monitor de vídeo (Tele Centro)

30400 14433

Nome
Incorporação Plaqueta

Monitor de vídeo 20", aoc, tela cristal líquido, 2036VA
Monitor de vídeo (Tele Centro)

30401 14433

Monitor de vídeo 20", aoc, tela cristal líquido, 2036VA
Monitor de vídeo (Tele Centro)

30402 14433

Monitor de vídeo 20", aoc, tela cristal líquido, 2036VA
Monitor de vídeo (Tele Centro)

30403 14433

Monitor de vídeo 20", aoc, tela cristal líquido, 2036VA
Monitor de vídeo (Tele Centro)

30404 14433

Monitor de vídeo 20", aoc, tela cristal líquido, 2036VA
Monitor de vídeo (Tele Centro)

30405 14433

Monitor de vídeo 20", aoc, tela cristal líquido, 2036VA
Monitor de vídeo (Tele Centro)

30406 14433

Monitor de vídeo 20", aoc, tela cristal líquido, 2036VA



Monitor de vídeo (Tele Centro)
30407 14433

Monitor de vídeo 20", aoc, tela cristal líquido, 2036VA
Monitor de vídeo (Tele Centro)

30408 14433

Monitor de vídeo 20", aoc, tela cristal líquido, 2036VA
Monitor de vídeo (Tele Centro)

30409 14433

Monitor de vídeo 20", aoc, tela cristal líquido, 2036VA
Monitor de vídeo (Tele Centro)

30410 14433

Monitor de vídeo 20", aoc, tela cristal líquido, 2036VA
Monitor de vídeo (Tele Centro)

30411 14433

Monitor de vídeo 20", aoc, tela cristal líquido, 2036VA
Monitor de vídeo (Tele Centro)

30412 14433

Monitor de vídeo 20", aoc, tela cristal líquido, 2036VA

Nome
Incorporação Plaqueta

Monitor de vídeo (Tele Centro)
30413 14433

Monitor de vídeo 20", aoc, tela cristal líquido, 2036VA
Monitor de vídeo (Tele Centro)

30414 14433

Monitor de vídeo 20", aoc, tela cristal líquido, 2036VA
Monitor de vídeo (Tele Centro)

30415 14433

Monitor de vídeo 20", aoc, tela cristal líquido, 2036VA
Monitor de vídeo (Tele Centro)



30416 14433

Monitor de vídeo 20", aoc, tela cristal líquido, 2036VA
Monitor de vídeo (Tele Centro)

30417 14433

Monitor de vídeo 20", aoc, tela cristal líquido, 2036VA
Monitor de vídeo (Tele Centro)

30418 14433

Monitor de vídeo 20", aoc, tela cristal líquido, 2036VA
Monitor de vídeo (Tele Centro)

30419 14433

Monitor de vídeo 20", aoc, tela cristal líquido, 2036VA
Monitor de vídeo (Tele Centro)

30420 14433

Monitor de vídeo 20", aoc, tela cristal líquido, 2036VA
Monitor de vídeo (Tele Centro)

30421 14433

Monitor de vídeo 20", aoc, tela cristal líquido, 2036VA
Monitor de vídeo (Tele Centro)

30422 14433

Monitor de vídeo 20", aoc, tela cristal líquido, 2036VA
Monitor de vídeo (Tele Centro)

30423 14433

Monitor de vídeo 20", aoc, tela cristal líquido, 2036VA
Monitor de vídeo (Tele Centro)

30424 14433

Monitor de vídeo 20", aoc, tela cristal líquido, 2036VA
Monitor de vídeo (Tele Centro)

30425 14433

Nome
Incorporação Plaqueta



Monitor de vídeo 20", aoc, tela cristal líquido, 2036VA
Monitor de vídeo (Tele Centro)

30426 14433

Monitor de vídeo 20", aoc, tela cristal líquido, 2036VA
Monitor de vídeo (Tele Centro)

30427 14433

Monitor de vídeo 20", aoc, tela cristal líquido, 2036VA
Monitor de vídeo (Tele Centro)

30428 14433

Monitor de vídeo 20", aoc, tela cristal líquido, 2036VA
Monitor de vídeo (Tele Centro)

30429 14433

Monitor de vídeo 20", aoc, tela cristal líquido, 2036VA
Monitor de vídeo (Tele Centro)

30430 14433

Monitor de vídeo 20", aoc, tela cristal líquido, 2036VA
Monitor de vídeo (Tele Centro)

30431 14433

Monitor de vídeo 20", aoc, tela cristal líquido, 2036VA
Monitor de vídeo (Tele Centro)

30432 14433

Monitor de vídeo 20", aoc, tela cristal líquido, 2036VA
Monitor de vídeo (Tele Centro)

30433 14433

Monitor de vídeo 20", aoc, tela cristal líquido, 2036VA
Monitor de vídeo (Tele Centro)

30434 14433

Monitor de vídeo 20", aoc, tela cristal líquido, 2036VA
Monitor de vídeo (Tele Centro)

30435 14433

Monitor de vídeo 20", aoc, tela cristal líquido, 2036VA
Monitor de vídeo (Tele Centro)

30436 14433

Monitor de vídeo 20", aoc, tela cristal líquido, 2036VA
Monitor de vídeo (Tele Centro)

30437 14433

Monitor de vídeo 20", aoc, tela cristal líquido, 2036VA



Nome
Incorporação Plaqueta

Monitor de vídeo (Tele Centro)
30438 14433

Monitor de vídeo 20", aoc, tela cristal líquido, 2036VA
Monitor de vídeo (Tele Centro)

30439 14433

Monitor de vídeo 20", aoc, tela cristal líquido, 2036VA
Monitor de vídeo (Tele Centro)

30440 14433

Monitor de vídeo 20", aoc, tela cristal líquido, 2036VA
Monitor de vídeo (Tele Centro)

30441 14433

Monitor de vídeo 20", aoc, tela cristal líquido, 2036VA
Monitor de vídeo (Tele Centro)

30442 14433

Monitor de vídeo 20", aoc, tela cristal líquido, 2036VA
Monitor de vídeo (Tele Centro)

30443 14433

Monitor de vídeo 20", aoc, tela cristal líquido, 2036VA
Monitor de vídeo (Tele Centro)

30444 14433

Monitor de vídeo 20", aoc, tela cristal líquido, 2036VA
Monitor de vídeo (Tele Centro)

30445 14433

Monitor de vídeo 20", aoc, tela cristal líquido, 2036VA
Monitor de vídeo (Tele Centro)

30446 14433

Monitor de vídeo 20", aoc, tela cristal líquido, 2036VA
Monitor de vídeo (Tele Centro)

30447 14433

Monitor de vídeo 20", aoc, tela cristal líquido, 2036VA



Monitor de vídeo (Tele Centro)
30448 14433

Monitor de vídeo 20", aoc, tela cristal líquido, 2036VA
Monitor de vídeo (Tele Centro)

30449 14433

Monitor de vídeo 20", aoc, tela cristal líquido, 2036VA
Monitor de vídeo (Tele Centro)

30450 14433

Nome
Incorporação Plaqueta

Monitor de vídeo 20", aoc, tela cristal líquido, 2036VA
Monitor de vídeo (Tele Centro)

30451 14433

Monitor de vídeo 20", aoc, tela cristal líquido, 2036VA
Monitor de vídeo (Tele Centro)

30452 14433

Monitor de vídeo 20", aoc, tela cristal líquido, 2036VA
Monitor de vídeo (Tele Centro)

30453 14433

Monitor de vídeo 20", aoc, tela cristal líquido, 2036VA
Monitor de vídeo (Tele Centro)

30454 14433

Monitor de vídeo 20", aoc, tela cristal líquido, 2036VA
Monitor de vídeo (Tele Centro)

30455 14433

Monitor de vídeo 20", aoc, tela cristal líquido, 2036VA
Monitor de vídeo (Tele Centro)

30456 14433

Monitor de vídeo 20", aoc, tela cristal líquido, 2036VA
Monitor de vídeo (Tele Centro)



30457 14433

Monitor de vídeo 20", aoc, tela cristal líquido, 2036VA
Monitor de vídeo (Tele Centro)

30458 14433

Monitor de vídeo 20", aoc, tela cristal líquido, 2036VA
Monitor de vídeo (Tele Centro)

30459 14433

Monitor de vídeo 20", aoc, tela cristal líquido, 2036VA
Monitor de vídeo (Tele Centro)

30460 14433

Monitor de vídeo 20", aoc, tela cristal líquido, 2036VA
Monitor de vídeo (Tele Centro)

30461 14433

Monitor de vídeo 20", aoc, tela cristal líquido, 2036VA
Monitor de vídeo (Tele Centro)

30462 14433

Monitor de vídeo 20", aoc, tela cristal líquido, 2036VA

Nome
Incorporação Plaqueta

Monitor de vídeo (Tele Centro)
30463 14433

Monitor de vídeo 20", aoc, tela cristal líquido, 2036VA
Monitor de vídeo (Tele Centro)

30464 14433

Monitor de vídeo 20", aoc, tela cristal líquido, 2036VA
Monitor de vídeo (Tele Centro)

30465 14433

Monitor de vídeo 20", aoc, tela cristal líquido, 2036VA
Monitor de vídeo (Tele Centro)

30466 14433



Monitor de vídeo 20", aoc, tela cristal líquido, 2036VA
Monitor de vídeo (Tele Centro)

30467 14433

Monitor de vídeo 20", aoc, tela cristal líquido, 2036VA
Monitor de vídeo (Tele Centro)

30468 14433

Monitor de vídeo 20", aoc, tela cristal líquido, 2036VA
Monitor de vídeo (Tele Centro)

30469 14433

Monitor de vídeo 20", aoc, tela cristal líquido, 2036VA
Monitor de vídeo (Tele Centro)

30470 14433

Monitor de vídeo 20", aoc, tela cristal líquido, 2036VA
Monitor de vídeo (Tele Centro)

30471 14433

Monitor de vídeo 20", aoc, tela cristal líquido, 2036VA
Monitor de vídeo (Tele Centro)

30472 14433

Monitor de vídeo 20", aoc, tela cristal líquido, 2036VA
Monitor de vídeo (Tele Centro)

30473 14433

Monitor de vídeo 20", aoc, tela cristal líquido, 2036VA
Monitor de vídeo (Tele Centro)

30474 14433

Monitor de vídeo 20", aoc, tela cristal líquido, 2036VA
Monitor de vídeo (Tele Centro)

30475 14433

Nome
Incorporação Plaqueta

Monitor de vídeo 20", aoc, tela cristal líquido, 2036VA



Cadeira fixa
30476 14470

Cadeira fixa, 4 pés, estrutura metálica, assento/encosto estofado, revestido em corino preto
Cadeira fixa

30477 14470

Cadeira fixa, 4 pés, estrutura metálica, assento/encosto estofado, revestido em corino preto
Cadeira fixa

30478 14470

Cadeira fixa, 4 pés, estrutura metálica, assento/encosto estofado, revestido em corino preto
Cadeira fixa

30479 14470

Cadeira fixa, 4 pés, estrutura metálica, assento/encosto estofado, revestido em corino preto
Cadeira fixa

30480 14470

Cadeira fixa, 4 pés, estrutura metálica, assento/encosto estofado, revestido em corino preto
Cadeira fixa

30481 14470

Cadeira fixa, 4 pés, estrutura metálica, assento/encosto estofado, revestido em corino preto
Cadeira fixa

30482 14470

Cadeira fixa, 4 pés, estrutura metálica, assento/encosto estofado, revestido em corino preto
Cadeira fixa

30483 14470

Cadeira fixa, 4 pés, estrutura metálica, assento/encosto estofado, revestido em corino preto
Cadeira fixa

30484 14470

Cadeira fixa, 4 pés, estrutura metálica, assento/encosto estofado, revestido em corino preto
Cadeira fixa

30485 14470

Cadeira fixa, 4 pés, estrutura metálica, assento/encosto estofado, revestido em corino preto
Cadeira fixa

30486 14470

Cadeira fixa, 4 pés, estrutura metálica, assento/encosto estofado, revestido em corino preto
Cadeira fixa

30487 14470

Cadeira fixa, 4 pés, estrutura metálica, assento/encosto estofado, revestido em corino preto



Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira fixa
30488 14470

Cadeira fixa, 4 pés, estrutura metálica, assento/encosto estofado, revestido em corino preto
Cadeira fixa

30489 14470

Cadeira fixa, 4 pés, estrutura metálica, assento/encosto estofado, revestido em corino preto
Cadeira fixa

30490 14470

Cadeira fixa, 4 pés, estrutura metálica, assento/encosto estofado, revestido em corino preto
Cadeira fixa

30491 14470

Cadeira fixa, 4 pés, estrutura metálica, assento/encosto estofado, revestido em corino preto
Cadeira fixa

30492 14470

Cadeira fixa, 4 pés, estrutura metálica, assento/encosto estofado, revestido em corino preto
Cadeira fixa

30493 14470

Cadeira fixa, 4 pés, estrutura metálica, assento/encosto estofado, revestido em corino preto
Cadeira fixa

30494 14470

Cadeira fixa, 4 pés, estrutura metálica, assento/encosto estofado, revestido em corino preto
Cadeira fixa

30495 14470

Cadeira fixa, 4 pés, estrutura metálica, assento/encosto estofado, revestido em corino preto
Cadeira fixa

30496 14470

Cadeira fixa, 4 pés, estrutura metálica, assento/encosto estofado, revestido em corino preto
Cadeira fixa

30497 14470

Cadeira fixa, 4 pés, estrutura metálica, assento/encosto estofado, revestido em corino preto
Cadeira fixa



30498 14470

Cadeira fixa, 4 pés, estrutura metálica, assento/encosto estofado, revestido em corino preto
Cadeira fixa

30499 14470

Cadeira fixa, 4 pés, estrutura metálica, assento/encosto estofado, revestido em corino preto
Cadeira fixa

30500 14470

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira fixa, 4 pés, estrutura metálica, assento/encosto estofado, revestido em corino preto
Cadeira fixa

30501 14470

Cadeira fixa, 4 pés, estrutura metálica, assento/encosto estofado, revestido em corino preto
Cadeira fixa

30502 14470

Cadeira fixa, 4 pés, estrutura metálica, assento/encosto estofado, revestido em corino preto
Cadeira fixa

30503 14470

Cadeira fixa, 4 pés, estrutura metálica, assento/encosto estofado, revestido em corino preto
Cadeira fixa

30504 14470

Cadeira fixa, 4 pés, estrutura metálica, assento/encosto estofado, revestido em corino preto
Cadeira fixa

30505 14470

Cadeira fixa, 4 pés, estrutura metálica, assento/encosto estofado, revestido em corino preto
Cadeira fixa

30506 14470

Cadeira fixa, 4 pés, estrutura metálica, assento/encosto estofado, revestido em corino preto
Cadeira fixa

30507 14470



Cadeira fixa, 4 pés, estrutura metálica, assento/encosto estofado, revestido em corino preto
Cadeira fixa

30508 14470

Cadeira fixa, 4 pés, estrutura metálica, assento/encosto estofado, revestido em corino preto
Cadeira fixa

30509 14470

Cadeira fixa, 4 pés, estrutura metálica, assento/encosto estofado, revestido em corino preto
Cadeira fixa

30510 14470

Cadeira fixa, 4 pés, estrutura metálica, assento/encosto estofado, revestido em corino preto
Cadeira fixa

30511 14470

Cadeira fixa, 4 pés, estrutura metálica, assento/encosto estofado, revestido em corino preto
Cadeira fixa

30512 14470

Cadeira fixa, 4 pés, estrutura metálica, assento/encosto estofado, revestido em corino preto

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira fixa
30513 14470

Cadeira fixa, 4 pés, estrutura metálica, assento/encosto estofado, revestido em corino preto
Cadeira fixa

30514 14470

Cadeira fixa, 4 pés, estrutura metálica, assento/encosto estofado, revestido em corino preto
Cadeira fixa

30515 14470

Cadeira fixa, 4 pés, estrutura metálica, assento/encosto estofado, revestido em corino preto
Bomba submersa (Poço Artesiano São Marcos)

30540 14482

Bomba submersa 5 hp, 35 estágios.



Bomba dosadora (Poço Artesiano Vila Rural Água Viva)
30541 14482

Bomba dosadora Exalta 107.
Impressora (Telecentro)

30542 14788

Impressora HP M1212NF.
Impressora (Telecentro)

30543 14788

Impressora HP M1212NF.
Bebedouro

30544 14945

Bebedouro elétrico Acquatronic Latina.
Projetor Multimídia (Telecentro)

30545 14956

Projetor Multimídia Nec NP115 SVGA, DLP2500L.
Projetor Multimídia (Telecentro)

30546 14956

Projetor Multimídia Nec NP115 SVGA, DLP2500L.
Composto de cilindro de oxigênio

30547 14986

Composto de cilindro de oxigênio, Inalox
Composto de cilindro de oxigênio

30548 14986

Composto de cilindro de oxigênio, Inalox
Seladora

30549 14986

Nome
Incorporação Plaqueta

Seladora Kremmer
Seladora



30550 14986

Seladora Kremmer
Seladora

30551 14986

Seladora Kremmer
Seladora

30552 14986

Seladora Kremmer
Seladora

30553 14986

Seladora Kremmer
Seladora

30554 14986

Seladora Kremmer
Seladora

30555 14986

Seladora Kremmer
Autoclave

30556 14986

Autoclave horizontal Stermax
Autoclave

30557 14986

Autoclave horizontal Stermax
Compressor para inalação

30558 14986

Compressor para inalação Inalamed
Compressor para inalação

30559 14986

Compressor para inalação Inalamed
Lavadora ultrassonica

30560 14986

Lavadora ultrassonica para limpeza de instrumentais odontológicos, Sanders
Mesa auxiliar

30562 14986

Mesa auxiliar em aço inoxidável, Metalic



Nome
Incorporação Plaqueta

Mesa auxiliar
30563 14986

Mesa auxiliar em aço inoxidável, Metalic
Mesa auxiliar

30564 14986

Mesa auxiliar em aço inoxidável, Metalic
Mesa auxiliar

30565 14986

Mesa auxiliar em aço inoxidável, Metalic
Mesa auxiliar

30566 14986

Mesa auxiliar em aço inoxidável, Metalic
Mesa auxiliar

30567 14986

Mesa auxiliar em aço inoxidável, Metalic
Mesa auxiliar

30568 14986

Mesa auxiliar em aço inoxidável, Metalic
Cjto. de plaina agrícola - concha plaqueta nº 30761 (empenhos:15001 e 15002)

30569

Conjunto de plaina agrícola dianteira, marca Jan, ano 2010, lin/mod: 203, concha/lamina, série: LD500011900A0.
Carreta pó BC 50 K

30570 15022

Carreta Pó BC 50 K, com âmpola.
Carreta pó BC 50 K

30571 15022

Carreta Pó BC 50 K, com âmpola.
Impressora multifuncional

30572 15024

Impressora multifuncional Sansung SCX4623
Gabinete para microcomputador

30573 15050



Gabinete para microcomputador 4 baias, fonte atx, com processador  AMD 2.8 ghz, placa mãe M4N68T, 2 Gb DDR3, HD Sata 500 Gb, dvd-rw, teclado 

Ps2, mouse óptico, sistema operacional Windows 7 Professional.
Gabinete para microcomputador

30574 15050

Gabinete para microcomputador 4 baias, fonte atx, com processador  AMD 2.8 ghz, placa mãe M4N68T, 2 Gb DDR3, HD Sata 500 Gb, dvd-rw, teclado 

Ps2, mouse óptico, sistema operacional Windows 7 Professional.
Gabinete para microcomputador

30575 15050

Nome
Incorporação Plaqueta

Gabinete para microcomputador 4 baias, fonte atx, com processador  AMD 2.8 ghz, placa mãe M4N68T, 2 Gb DDR3, HD Sata 500 Gb, dvd-rw, teclado 

Ps2, mouse óptico, sistema operacional Windows 7 Professional.
Gabinete para microcomputador

30576 15050

Gabinete para microcomputador 4 baias, fonte atx, com processador  AMD 2.8 ghz, placa mãe M4N68T, 2 Gb DDR3, HD Sata 500 Gb, dvd-rw, teclado 

Ps2, mouse óptico, sistema operacional Windows 7 Professional.
Gabinete para microcomputador

30577 15050

Gabinete para microcomputador 4 baias, fonte atx, com processador  AMD 2.8 ghz, placa mãe M4N68T, 2 Gb DDR3, HD Sata 500 Gb, dvd-rw, teclado 

Ps2, mouse óptico, sistema operacional Windows 7 Professional.
Gabinete para microcomputador

30578 15050

Gabinete para microcomputador 4 baias, fonte atx, com processador  AMD 2.8 ghz, placa mãe M4N68T, 2 Gb DDR3, HD Sata 500 Gb, dvd-rw, teclado 

Ps2, mouse óptico, sistema operacional Windows 7 Professional.
Gabinete para microcomputador

30579 15050

Gabinete para microcomputador 4 baias, fonte atx, com processador  AMD 2.8 ghz, placa mãe M4N68T, 2 Gb DDR3, HD Sata 500 Gb, dvd-rw, teclado 

Ps2, mouse óptico, sistema operacional Windows 7 Professional.
Gabinete para microcomputador

30580 15050



Gabinete para microcomputador 4 baias, fonte atx, com processador  AMD 2.8 ghz, placa mãe M4N68T, 2 Gb DDR3, HD Sata 500 Gb, dvd-rw, teclado 

Ps2, mouse óptico, sistema operacional Windows 7 Professional.
Gabinete para microcomputador

30581 15050

Gabinete para microcomputador 4 baias, fonte atx, com processador  AMD 2.8 ghz, placa mãe M4N68T, 2 Gb DDR3, HD Sata 500 Gb, dvd-rw, teclado 

Ps2, mouse óptico, sistema operacional Windows 7 Professional.
Gabinete para microcomputador

30582 15050

Gabinete para microcomputador 4 baias, fonte atx, com processador  AMD 2.8 ghz, placa mãe M4N68T, 2 Gb DDR3, HD Sata 500 Gb, dvd-rw, teclado 

Ps2, mouse óptico, sistema operacional Windows 7 Professional.
Gabinete para microcomputador

30583 15050

Gabinete para microcomputador 4 baias, fonte atx, com processador  AMD 2.8 ghz, placa mãe M4N68T, 2 Gb DDR3, HD Sata 500 Gb, dvd-rw, teclado 

Ps2, mouse óptico, sistema operacional Windows 7 Professional.
Gabinete para microcomputador

30584 15050

Gabinete para microcomputador 4 baias, fonte atx, com processador  AMD 2.8 ghz, placa mãe M4N68T, 2 Gb DDR3, HD Sata 500 Gb, dvd-rw, teclado 

Ps2, mouse óptico, sistema operacional Windows 7 Professional.
Gabinete para microcomputador

30585 15050

Gabinete para microcomputador 4 baias, fonte atx, com processador  AMD 2.8 ghz, placa mãe M4N68T, 2 Gb DDR3, HD Sata 500 Gb, dvd-rw, teclado 

Ps2, mouse óptico, sistema operacional Windows 7 Professional.
Gabinete para microcomputador

30586 15050

Gabinete para microcomputador 4 baias, fonte atx, com processador  AMD 2.8 ghz, placa mãe M4N68T, 2 Gb DDR3, HD Sata 500 Gb, dvd-rw, teclado 

Ps2, mouse óptico, sistema operacional Windows 7 Professional.
Gabinete para microcomputador

30587 15050

Gabinete para microcomputador 4 baias, fonte atx, com processador  AMD 2.8 ghz, placa mãe M4N68T, 2 Gb DDR3, HD Sata 500 Gb, dvd-rw, teclado 

Ps2, mouse óptico, sistema operacional Windows 7 Professional.



Nome
Incorporação Plaqueta

Gabinete para microcomputador
30588 15050

Gabinete para microcomputador 4 baias, fonte atx, com processador  AMD 2.8 ghz, placa mãe M4N68T, 2 Gb DDR3, HD Sata 500 Gb, dvd-rw, teclado 

Ps2, mouse óptico, sistema operacional Windows 7 Professional.
Monitor de vídeo

30589 15050

Monitor de vídeo lcd, 19"
Monitor de vídeo

30590 15050

Monitor de vídeo lcd, 19"
Monitor de vídeo

30591 15050

Monitor de vídeo lcd, 19"
Monitor de vídeo

30592 15050

Monitor de vídeo lcd, 19"
Monitor de vídeo

30593 15050

Monitor de vídeo lcd, 19"
Monitor de vídeo

30594 15050

Monitor de vídeo lcd, 19"
Monitor de vídeo

30595 15050

Monitor de vídeo lcd, 19"
Monitor de vídeo

30596 15050

Monitor de vídeo lcd, 19"
Monitor de vídeo

30597 15050

Monitor de vídeo lcd, 19"
Monitor de vídeo

30598 15050

Monitor de vídeo lcd, 19"
Monitor de vídeo

30599 15050

Monitor de vídeo lcd, 19"



Monitor de vídeo
30600 15050

Nome
Incorporação Plaqueta

Monitor de vídeo lcd, 19"
Monitor de vídeo

30601 15050

Monitor de vídeo lcd, 19"
Monitor de vídeo

30602 15050

Monitor de vídeo lcd, 19"
Monitor de vídeo

30603 15050

Monitor de vídeo lcd, 19"
Monitor de vídeo

30604 15050

Monitor de vídeo lcd, 19"
Gabinete para microcomputador

30605 14001

Gabinete para microcomputador 4 baias, fonte atx, com processador  AMD 2.8 ghz, placa mãe M4N68T, 2 Gb DDR3, HD Sata 500 Gb, dvd-rw, teclado 

Ps2, mouse óptico, sistema operacional Windows 7 Professional.
Monitor de vídeo

30606 14001

Monitor de vídeo LCD 19"
Escavadeira Hidráulica Cat 320D- II

41418 30607

Escavadeira Hidráulica 320D - II Caterpillar n/s: CAT0320DKA6F02417, Motor: GDC75278. Diesel. Amarela.
Escavadeira Hidráulica Cat 320D - III

41418 30608

Escavadeira Hidráulica 320D - III Caterpillar n/s: CAT0320DJA6F02418. Motor: GDC75285. Diesel. Amarela.



Armário roupeiro 16 portas
30609 8199

Armário Roupeiro em aço 4 corpos na cor  cristal, confeccionado em chapa de aço 22" (polegadas) - 0,75mm, contendo 16 portas com venezianas para 

arejamento, com pitão para cadeado, dimensões: Altura: 1945mm x Largura: 1230mm x Profundidade: 420mm. Vegel.

Armário roupeiro 16 portas
30610 8199

Armário Roupeiro em aço 4 corpos na cor  cristal, confeccionado em chapa de aço 22" (polegadas) - 0,75mm, contendo 16 portas com venezianas para 

arejamento, com pitão para cadeado, dimensões: Altura: 1945mm x Largura: 1230mm x Profundidade: 420mm. Vegel.

Batedeira planetária
30616 2940

Batedeira planetária completa Britania, 500w potência, 12 velocidades, tigela em aço, botão turbo.
Impressora

30617 15625

Impressora HP Laserjet Pro P1102, n/s: BRPSBCP09B

Nome
Incorporação Plaqueta

Retroescavadeira JCB 3C R01
30618 15490

RETROESCAVADEIRA E PA CARREGADEIRA FRONTAL, MARCA JCB,  MODELO 3C, GABINE SEMI FECHADA, TRAÇÃO 4 RODAS, série, 1771034

CHASSI 9B9214T24ABDT4034, RENAVAN 514000, AMARELA  86HP
Monitor de vídeo (Debetran)

30619 15479

Monitor de vídeo lcd, 19", Acer modelo: X193WA, N/S: ETLAM0806202509C529801
Gabinete para microcomputador (Debetran)

30620 15479

Gabinete para microcomputador 4 baias, fonte ATX, com processador AMD Atlhon 2.8 Ghz, placa mãe M4N68, 2 Gb DDR3, HD Sata 500 Gb, DVD-RW, 

sistema operacional Windows 7 Professional, acompanha mouse e teclado.



Purificador de água
30621 15684

Purificador de água refrigerado, Latina.
Purificador de água

30622 15684

Purificador de água refrigerado, Latina.
Purificador de água

30623 15684

Purificador de água refrigerado, Latina.
Purificador de água

30624 15684

Purificador de água refrigerado, Latina.
Purificador de água

30626 15684

Purificador de água refrigerado, Latina.
Pia para sala de inalação

30627 15684

Pia para sala de inalação com torneira.
Balcão para recepção

30629 15720

Balcão para recepção
Balcão para sala de pediatria preparo

30630 15720

Balcão para sala de pediatria preparo
Balcão para sala de pediatria Espaço da Criança

30631 15720

Balcão para sala de pediatria Espaço da Criança
Balcão para pediatria DML

30632 15720

Nome



Incorporação Plaqueta

Balcão para pediatria DML
Balcão para sala aplicação de medicamentos

30633 15720

Balcão para sala aplicação de medicamentos
Balcão para consultório pediatria

30634 15720

Balcão para consultório pediatria
Balcão para consultório pediatria

30635 15720

Balcão para consultório pediatria
Longarina

30637 15721

Longarina de cadeira fixa, com 2 lugares, assento e encosto estofado, revestido de corvim preto.
Longarina

30638 15721

Longarina de cadeira fixa, com 2 lugares, assento e encosto estofado, revestido de corvim preto.
Longarina

30639 15721

Longarina de cadeira fixa, com 2 lugares, assento e encosto estofado, revestido de corvim preto.
Longarina

30640 15721

Longarina de cadeira fixa, com 2 lugares, assento e encosto estofado, revestido de corvim preto.
Longarina

30641 15721

Longarina de cadeira fixa, com 2 lugares, assento e encosto estofado, revestido de corvim preto.
Longarina

30642 15721

Longarina de cadeira fixa, com 2 lugares, assento e encosto estofado, revestido de corvim preto.
Longarina

30643 15721

Longarina de cadeira fixa, com 2 lugares, assento e encosto estofado, revestido de corvim preto.
Longarina

30644 15721

Longarina de cadeira fixa, com 2 lugares, assento e encosto estofado, revestido de corvim preto.
Longarina

30645 15721

Longarina de cadeira fixa, com 2 lugares, assento e encosto estofado, revestido de corvim preto.



Nome
Incorporação Plaqueta

Longarina
30646 15721

Longarina de cadeira fixa, com 2 lugares, assento e encosto estofado, revestido de corvim preto.
Mocho giratório

30647 15725

Mocho giratório cromado, com assento e encosto estofados, altura regulável, base em tubo.
Mocho giratório

30648 15725

Mocho giratório cromado, com assento e encosto estofados, altura regulável, base em tubo.
Mocho giratório

30649 15725

Mocho giratório cromado, com assento e encosto estofados, altura regulável, base em tubo.
Mocho giratório

30650 15725

Mocho giratório cromado, com assento e encosto estofados, altura regulável, base em tubo.
Mocho giratório

30651 15725

Mocho giratório cromado, com assento e encosto estofados, altura regulável, base em tubo.
Mural

30652 15725

Mural com 3 placas de acrílico, base em mdf.
Mural

30653 15725

Mural com 3 placas de acrílico, base em mdf.
Mural

30654 15725

Mural com 3 placas de acrílico, base em mdf.
Rolo Compactador Cat CS533 E-03

41418 30655



Rolo compactador CS-533 E-03Caterpillar, Nº Série: CATCS533TBZE02674, Motor: G4D41872 - 20133. Diesel. Amarelo.
Impressora Samsung

41330 30656 703

Impressora Multifuncional Samsung Laser n/s: Z6YMBQAC800333N
Balcão para sala de lavagem de materiais

30657 15725

Balcão para sala de lavagem de materiais
Seladora

41333 30658 431

Nome
Incorporação Plaqueta

Seladora cirurgica com pedal, dimensões 350 x 287 x 900mm, marca: Cristofoli
Balcão para sala de imunização

30659 15725

Balcão para sala de imunização
Balcão para sala de esterilização

30660 15725

Balcão para sala de esterilização.
Balcão para sala de curativos

30661 15725

Balcão para sala de curativos
Balcão (cozinha modulada)

30662 15725

Balcão para cozinha modulada.
Balcão para sala de armazenagem

30663 15725

Balcão para sala de armazenagem
Balcão para sala de armazenagem

30664 15725

Balcão para sala de armazenagem.



Balcão para sala de triagem adulto
30665 15725

Balcão para sala de triagem adulto.
Balcão para ambulatório atendimento

30666 15725

Balcão para ambulatório atendimento.
Seladora

41333 30667 431

Seladora cirurgica com pedal, dimensões 350 x 287 x 900mm, marca: Cristofoli
Armário  para vestiário masculino

30668 15725

Armário  para vestiário masculino
Armário para vestiário feminino

30669 15725

Armário para vestiário feminino
Monitor de vídeo (Telecentro)

30670 15756

Monitor de vídeo lcd, 20", AOC modelo 2036VA.

Nome
Incorporação Plaqueta

Monitor de vídeo (Telecentro)
30671 16911

Monitor de vídeo lcd, 20", AOC modelo 2036VA.
Gabinete para microcomputador (Telecentro)

30672 15756

Gabinete para microcomputador, com teclado, mouse, caixa de som, fone de ouvido, processador AMD 550, 4 Gb memória, 2 discos rígidos de 320 Gb, 

placa de vídeo 256 mb, GF8400GF, Rede Wireles 108 Mbps.
Gabinete para microcomputador (Telecentro)

30673 15756



Gabinete para microcomputador, com teclado, mouse, caixa de som, fone de ouvido, processador AMD 550, 4 Gb memória, 2 discos rígidos de 320 Gb, 

placa de vídeo 256 mb, GF8400GF, Rede Wireles 108 Mbps.
Ventilador climatizador

30674 15911

Ventilador climatizador Fix Stander - 600 Htz cap. 0-4 L/H, Climatize.
Central de pabx

30675 16367

Central de pabx com 8 linhas, 24 ramais, placa tronco, placa de ramal balanceado, fone de cabeça, terminal inteligente para telefonista.

Monitor de vídeo (CPD)
30676 16457

Monitor de vídeo lcd, 21", LG W2243SV, N/S: 907SPWQD1753
Gabinete para microcomputador (CPD)

30677 16457

Gabinete para microcomputador 4 baias, ATX, com mouse, teclado, processador Amd Phenom 3.2 Ghz, placa mãe Gibabyte, 4 Gb DDR3, HD 500 Gb 

Sata2, placa de rede PCI Wirelless, DVD-RW
Módulo de atendimento com 6 lugares (Escola Oficina)

30678 16518

Módulo de atendimento com 6 lugares, em mdp melanímico branco.
Mesa para estação de trabalho (Escola Oficina)

30679 16518

Mesa para estação de trabalho de 120 x 135 cm, sem gavetas em mdp melanímico branco.
Mesa para estação de trabalho (Escola Oficina)

30680 16518

Mesa para estação de trabalho de 120 x 135 cm, sem gavetas em mdp melanímico branco.
Módulo de atendimento com 2 lugares (Escola Oficina)

30681 16518

Módulo de atendimento com 2 lugares, em mdp melanímico branco.
Módulo de atendimento com 2 lugares (Escola Oficina)

30682 16518

Módulo de atendimento com 2 lugares, em mdp melanímico branco.
Módulo de atendimento com 2 lugares (Escola Oficina)

30683 16518



Nome
Incorporação Plaqueta

Módulo de atendimento com 2 lugares, em mdp melanímico branco.
Nobreak (CPD)

30684 16549

Nobreak UPS Prof. 3000 2BS Full Range, N/S: 10126882217.
Mesa (Assessoria de Governo)

30685 16701

Mesa 150 cm, em mdp verde, com gaveteiro,
Mesa com conexão (Assessoria de Governo)

30686 16701

Mesa 170 cm, em mdp, teclado retrátil, suporte de cpu, com conexão.
Armário alto

30687 16701

Armário alto fechado, 2 portas.
Poltrona giratória

30688 16701

Poltrona giratória, estilo presidente, com braço.
Cadeira caixa

30689 16729

Cadeira caixa, base a gas, espuma injetada, revestido de tecido azul.
Cadeira caixa

30690 16729

Cadeira caixa, base a gas, espuma injetada, revestida de tecido azul.
Mesa digitadora (cpd - Telecentro)

30691 16873

Mesa digitadora TB 012 Slim 12.1 C3 Tech
Mesa digitadora (cpd - Telecentro)

30692 16873

Mesa digitadora TB 012 Slim 12.1 C3 Tech
Mesa digitadora (cpd - Telecentro)

30693 16873

Mesa digitadora TB 012 Slim 12.1 C3 Tech
Mesa digitadora (cpd - Telecentro)

30694 16873

Mesa digitadora TB 012 Slim 12.1 C3 Tech



Conjunto de plaina agrícola
30695 16894

Conjunto de plaina agrícola dianteira, JAN, ano 2010, modelo 2037, concha/lâmina, série:LD500011900A00

Nome
Incorporação Plaqueta

Micro system (Cras Norte)
30696 16907

Micro system Philips
Micro system (CRAS Centro)

30698 16907

Micro system Philips
Micro system (PROJOVEM)

30699 16907

Micro system Philips
Notebook (Cadúnico)

30700 16909

Notebook com processador 1.6 Ghz real, com 2 núcleos, processador 2 Mb, marca Acer.
VEÍCULO ÔNIBUS PLACA - ASC - 4140 Sec. Estado Educação

30708

ÔNIBUS, MARCA MASCA GRANMINI, 31 PASSAGEIRO, 115 CV, AMARELO, ANO 2009/2010, DIESEL, MOTOR 51T156707. CHASSI - 9532452R9AR006832, 

RENAVAN - 18.408641-8
VEÍCULO ÔNIBUS PLACA - ASC - 4145 Sec. Estado Educação

30709

ÕNIBUS MARCA MASCA GRANMINI, ANO 2009/2010, DIESEL, AMARELO 31 PASSAGEIRO 115 CV, MOTOR E1T156473, CHASSI - 9532452R7AR005873, 

RENAVAN- 18.408693-0.
VEÍCULO ÔNIBUS PLACA - ASC - 4142 Sec. Estado Educação

30710

ÔNIBUS MARCA MASCA GRANMINI, ANO 2009/2010, DIESEL, AMARELO 31 PASSAGEIRO 115 CV, MOTOR E1T156706, CHASSI - 9532452R8AR006885,  

RENAVAN- 18.408849-6
VEÍCULO ÔNIBUS PLACA - ASC - 4148 Sec. Estado Educação



30711

ÔNIBUS MARCA MASCA GRANMINI, ANO 2009/2010, DIESEL, AMARELO 31 PASSAGEIRO 115 CV, MOTOR E1T155514, CHASSI - 9532452R1AR000975,  

RENAVAN- 184084105
VEÍCULO ÔNIBUS PLACA - ASC - 4146 Sec. Estado Educação

30712

ÔNIBUS MARCA MASCA GRANMINI, ANO 2009/2010, DIESEL, AMARELO 31 PASSAGEIRO 115 CV, MOTOR E1T156473, CHASSI - 9532452R2AR004954,  

RENAVAN- 184085594
Carreta agrícola

30714

Carreta agrícola forrageira, capacidade para 5 toneladas, série 0258.
Carreta agrícola

30715

Carreta agrícola forrageira, capacidade para 5 toneladas, série 0257.
VEICULO FORD PAMPA L PLACA-AGF-4080 INSTITUTO DE SAÚDE DO PARANÁ

30718

FORD PAMPA L BRANCA, GASOLINA, ANO 1996/96 POTÊNCIA 82CV, CHASSI 9BFZZZ554TB949210, Renavam: 0065.481875-4

Nome
Incorporação Plaqueta

Caminhão basculante Placa AUB- 6788
30719 6614

Caminhão basculante Wolkswagen, modelo 26260E, a diesel, 6 cilindros, cor branca, chassi 9533B82U7BR138697, caçamba plaqueta nº 30720. Placas 

AUB- 6788
Carroceria basculante instalada no caminhão 30719

30720 5114

Carroceria metálica basculante 12M3, ano 2011, série SCOLB102490BB6364, instalada no caminhão plaqueta nº 30719.
VEÍCULO Ambulância placa - ATY - 7155

30721

Ambulância, renault/masteramb rontan, branca, potência 114cv, 06 passageiros Série 6Aj451955. diesel, motor G9UA754C250537, ANO 2010/10, 

RENAVAN - 28.407352-0,  CHASSI - 93YADCUH6AJ451955. Placas ATY- 7155
Veículo  Ambulância placa  - ATY - 7156



30722

Ambulância, renault/masteramb rontan, branca, potência 114cv, 06 passageiros Série 6Aj452274. diesel, motor G9UA7540249100, ANO 2010/10, 

RENAVAN - 28.407953-7, CHASSI - 93YADCUH6AJ452274
Veículo Fiat Fiorino Furgão Placa AUB 7857 (Santa Rita de Cássia)

30723 7329

Veículo Fiat Fiorino, flex, branco, 71 Cv,  chassi 9BD255049C8919121, renavan 33.092403-6, motor 178E90110315356, Placa AUB 7857.

Veículo Uno Vivace PLACA AUD-4931 (CREAS)
30724 7329

FIAT UNO VIVACE 1.0, FLEX, ANO 2010/11, CHASSI 9BD195152B0113213, renavan 333652665, MOTOR 310A101199611373, 5 PASSAGEIRO/75CV. PLACA 

AUD-4931
VEÍCULO DOBLO PLACAS AUH-2998

30725 7329

VEÍCULO NOVO, ZERO KM, ANO 2011, MODELO 2011,COM CAPACIDADE  07 (SETE) PASSAGEIROS, BICOMBUSTIVEL FLEX, COR BRANCO, COM MOTOR 85 

CV, COM DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS, AR CONDICIONADO, TANQUE DE
COMBUSTIVEL COM NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) LITROS E COM TODOS OS EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO 

VIGENTE.
CHASSI - 9BD11977C1084803, MOTOR - 31A20110408269. PLACAS AUH-2998, RENAVAM: 33930109-0
Caminhão AUK-8459

37086 30726 9447

Caminhão volkswagem, 2 carga,modelo 24.250CNC, branco, diesel,06 cilindros, 18 marcha, potência 250CV, Renavam 346602106, chassi 

9534N8242BR157668, placas AUK-8459.
Veículo Ducato Ambulância de Resgate AUM-0482

30727

Veículo Ducato Ambulância de Resgate, 2010/2011, diesel, branca, motor F1AE0481T*7075535*, 127 HP, Chassi 93W245G34B2053971. Renavam 

338178694, Placa AUM-0482.
Veículo Fiat Doblo ambulância Placas AUJ-9822

30728 11098

Fiat Doblo ambulância, branca, álcool/gasolina, modelo 2012, fab 2011, 1.8, motor 370A00112135928, 132 hp, CHASSI 9BD223246C2022942, Renavam 

344666026, Placas AUJ-9822.
Veículo Fiat Doblo ambulância Placas AUJ-9820

30729 11099

Fiat Doblo ambulância, branca, álcool/gasolina, modelo 2012, fab 2011, 1.8, motor 370A00112143327, 132 hp, CHASSI 9BD223246C2022977, Placas AUJ-

9820, Renavam 344659925.
Moto poda

30730 11961

Moto poda 36,3 cm³ de cilindradas, Sthil



Nome
Incorporação Plaqueta

Veículo Kia Sorento AUN-6635
30731 13354

Veículo Kia Sorento EX2 3.5 G17, cor preta, Placas AUN-6635, chassi KNAKU813DC5199456, motor nº g6dcbs658520, a gasolina, 5 passageiros, Renavam 

357989325, Placas AUN-6635
Veículo Celta auo-3104

30732 12628

CHEVROLET/CELTA 1.0L LS, Placa: AUO-3104, Renavam: 36448395-4, Chassi: 9BGRG48F0CG251755, Ano de Fabricação/Modelo: 2011 / 2012, 

Espécie/Tipo: PASSAGEIRO / AUTOMOVEL, 05 LUGARES, Combustível: ALCOOL/GASOLINA, Categoria: OFICIAL Cor: BRANCA, 04

portas, motor: NAB287311.
Veículo Celta AUO-3183

30733 12628

CHEVROLET/CELTA 1.0L LS, Placa Atual: AUO-3183 Renavam: 36.447452-1, Chassi: 9BGRG48F0CG251638, Ano de Fabricação/Modelo: 2011 / 2012, 

Espécie/Tipo: PASSAGEIRO / AUTOMOVEL - 5, Combustível: ALCOOL/GASOLINA, Categoria: OFICIAL Cor: BRANCA, 4 portas, motor

nº NAB286680.
Veículo Celta AUO-3331

30734 12628

CHEVROLET/CELTA 1.0L LS, Placa: AUO-3331, Renavam: 36.449492-1, Chassi: 9BGRG48F0CG251692, Ano de Fabricação/Modelo: 2011 / 2012, 

Espécie/Tipo: PASSAGEIRO / AUTOMOVEL, 05 lugares, Combustível: ALCOOL/GASOLINA, Categoria: OFICIAL, Cor: BRANCA, motor nº

NAB287316.
Veículo Ranger AUO-1646

30735 13367

FORD RANGER XL 11P,  Placa: AUO-1646, Renavam: 36.221566-9, Chassi: 8AFER11P1CJ460398, Ano de Fabricação/Modelo: 2011/2012, Espécie/Tipo: 

CARGA / CAMINHONETE,   Combustível: DIESEL, Categoria: OFICIAL, Cor: BRANCA, motor nº: L1A022228.

Trator agrícola (Divisor)
30736 14536



Trator agrícola novo, NEW HOLLAND MODELO TL 85, de pneus, motor a diesel, potência de  80 CV, com sistema de direção hidrostática, 12 marchas a 

frente e 04 a ré, tração 4x4 com sistema e comando hidráulico, com braço terceiro ponto, contrapeso dianteiro e

cobertura. Série: L8ECR407183, MOTOR Nº B1S469546,
Veículo Palio Week Atractive AUQ-5258

30737 14947

Fiat Palio Week Atractive 1.4, Placa  AUQ-5258, Renavam: 37.754902-9, Chassi: 9BD17307MB4352973,  Ano de Fab/Modelo: 2011 / 2011, Espécie/Tipo: 

PASSAGEIRO / AUTOMOVEL, Combustível: ALCOOL/GASOLINA, Categoria: OFICIAL,  Cor: PRATA, Motor nº 310A20110210817

Coletor compactador de resíduos intalado caminhão AVB-5475.
30739 13005

Coletor compactador de resíduos Librelato, intalado caminhão AVB-5475.
Carreta metálica (Divisor)

30740

Carreta metálica nova, IAC MODELO CAB5000, série 0386, basculante hidráulica, com capacidade de 05  toneladas, dimensões mínimas da caixa 03 

metros de comprimento, 1,8 metros de largura, 0,95 metros de altura, eixo tanden, com pneus novos 750x 16 com frei

estacionamento com regulagem rosqueável, com rolamento. (Empenhos 17787, 17788)
Colhedora de forragem (Divisor)

30741

Colhedora de forragem nova em linha, CREMASCO/CUSTON 950 CII, Série 3460, corte a partir de 03 mm, com   intercessão de mais 05 opções de corte, 

com acionamento no rotor através de caixa de transmissão, com 04 rolos recolhedores, disco de corte alta liga,

e com cardan para acoplamento ao trator, com 10 navalhas e afiador acoplado. (Empenhos 17784, 17785)
Distribuidor de uréia

30742 17623

Distribuidor de uréia novo, com caixa de polietileno, cap. 600 litros, com disco e cardan. Marca: Vicon. Modelo: Giro 600. Série: 2292.(empenhos 17623, 

17624)

Nome
Incorporação Plaqueta



Caminhão M Benz JYM-4664 (Comodato Assoc. Catadores de Papel)
30743 16077

Caminhão M Benz/710, Placa: JYM-4664, Renavam: 67.373183-9, Chassi: 9BM688156VB118388, Ano de Fabricação/Modelo: 1997 / 1997, Espécie/Tipo: 

CARGA / CAMINHAO, Combustível: DIESEL, Categoria: OFICIAL, Cor: VERMELHA, Motor nº 37495310348976.

Veículo caminhão Agrale 9200 Placa AUU-1761 EMPENHOS 15226/15227 (SISCLAF)
30744 15226

AGRALE/9200 TCA, Placa Atual: AUU-1761, Renavam: 40.411817-8, Chassi: 9BYC31Y2FCC001591,  Ano de Fabricação/Modelo: 2011 / 2012, 

Espécie/Tipo: CARGA / CAMINHAO, Combustível: DIESEL, Categoria: OFICIAL, Cor: BRANCA, Motor nº: DIA063099.

Pá carregadeira Doosan DL200
30745 16501

Pá carregadeira de rodas, DOOSAN, MODELO DL200, nova, zero km potência de 143 HP, com o motor de 6 cilindros, combustível diesel, com motor 

turbo alimentado e arrefecido a água e pós arrefecido a ar, com cabine fechada com ar condicionado (ROPS/FOPS) com 

ajustável, com sistema de direção totalmente hidráulica sensível a carga,  com sistema de direção de emergência e sistema de direção com detecção de 

carga. Com capacidade da caçamba coroada de 2,0 m3 , tempo de ciclo hidráulico de 11 segundos, com tanque 

com sistema de tração e controle total nas 04 rodas, com transmissão automática de 04 marchas a frente e 03 ré, com pneus 17.5 X 25, com peso 

operacional 11.600 kg, com sistema de arrefecimento hidráulico reversível com radiador basculante para facilitar 

(doze) meses. Chassi: DHKCWLACTB0005608.
Carroceria tipo baú - instalada na pickup Hyundai  AUW-1677

30746 16536

Carroceria tipo Baú, medindo 1,90 m Altura X 2  Largura X 3 m Comprimento, com estrutura metálica com tiras de chapas cruzadas no teto para 

reforçar. Pintura da estrutura interna na cor alumínio, com tratamento contra oxidação. Assoalho de compensado com 

xadrez e aço ômega, com traseira de cantos arredondados para  maior reforço. Na parte interna do Baú, atrás da cabine instalar 2 prateleiras com 

rebarba, sendo a primeira  prateleira 1,20 m do chão e a segunda prateleira a 45 cm de distância da primeira. 

ganchos removíveis de cada lado. A porta traseira do Baú deve ser com duas abas medindo 1,90 de altura e a largura de acordo com as exigências da 

Vigilância Sanitária e do INMETRO, para ser adequada ao um veículo tipo pick-up-up, cabine simples, com duas 

Veículo tipo pick-up, HYUNDAI Modelo HR, 2.5 placa AUW-1677
30747 16535

Veículo Marca/Modelo: HYUNDAI/HR HDB, Placa: AUW-1677, Renavam: 41.237044-1, Chassi: 95PZBN7HPCB040936, Ano de Fabricação/Modelo: 

2011/2012, Espécie/Tipo: CARGA / CAMINHONETE, Combustível: DIESEL, Categoria: OFICIAL , Cor: BRANCA, MOTOR: D4BHB014201,



tipo pick-up,  cabine simples, com duas portas, zero km,  com motor de 97 CV turbo, com direção hidráulica, com transmissão manual de 05 marchas a 

frente e 01 marcha a ré, com tração 4x2 traseira, com tanque de combustível de 76 litros, com capacidade de 

(hum mil e oitocentos quilos), equipado com aparelho MP3 com entrada para USB e  isufilme nos vidros - parabrisa e nas laterais.

Veículo Chevrolet Montana Placa: AUY-6120
30748 17598

Veículo novo, zero quilômetro, Chevrolet Montana LS 1.4, com direção hidráulica,cor branca, Placal: AUY-6120, Renavam: 43.028913-8, Chassi: 

9BGCA80X0CB239498, Ano de Fabricação/Modelo: 2012/2012, Espécie/Tipo: CARGA / CAMINHONETE, Combustível: ALCOOL/GASO

Categoria: OFICIAL, Motor nº: CSB006216.
Veículo FIAT/PALIO WK ATTRAC 1.4, Placa AUX-1775

30749 18086

Veículo FIAT/PALIO WK ATTRAC 1.4, Placa AUX-1775, Renavam: 41.918277-2, chassi: 9BD17307MC4372083, Ano de Fabricação/Modelo: 2011/2012, 

Espécie/Tipo: PASSAGEIRO / AUTOMOVEL, Combustível: ALCOOL/GASOLINA, Categoria: OFICIAL, Cor: PRETA.  Nº Motor:

310A20110678085.
Motocicleta Honda Biz placa AVD-2196 (Debetran)

30750 18087

Marca/Modelo: HONDA/BIZ 125 ES, Placa: AVD-2196, Renavam: 45.636351-3, Chassi: 9C2JC4820CR014280,  Ano de Fabricação/Modelo: 2012 / 2012, 

Espécie/Tipo: PASSAGEIRO / MOTONETA, Combustível: ALCOOL/GASOLINA, Categoria: OFICIAL, Cor: PRETA, Motor nº

JC48E2C014280.
VEÍCULO KIA BESTA Placa - APA-2552

30751

Veículo KIA BESTA GS GRAND 2001/2001,  Renavam: 77.397933-6, Chassi: KNHTS732217061955, Tipo MICRO ONIBUS, DIESEL, Cor: BRANCA, MOTOR Nº 

JT271665
VEÍCULO ONIBUS VOLARE PLACA-AOZ-6856 APAE

30752

Veículo Marca/Modelo: MARCOPOLO/VOLARE W9 ON, Renavam: 92.820785-4,Chassi: 93PB40E3P7C02189, Ano de Fabricação/Modelo: 2007/2007, 

Espécie/Tipo: PASSAGEIRO / ONIBUS, Combustível: DIESEL, Cor: BRANCA, MOTOR: D1A013576.

Veículo Gol Placas AUZ-0848
30753 4879



Nome
Incorporação Plaqueta

Veículo VW/GOL 1.0 GIV, Ano de Fabricação/Modelo: 2011 / 2012, Placa: AUZ-0848, Renavam: 45.039962-1, Chassi: 9BWAA05W9CP083315, 

Espécie/Tipo: PASSAGEIRO / AUTOMOVEL, Combustível: ALCOOL/GASOLINA, Categoria: OFICIAL, Cor: BRANCA, Motor nº CCP321011.

Veículo Caminhão VW 17250E Placa AVB-5475
30754 774

Veículo  caminhão VW/17.250 E, Ano de Fabricação/Modelo: 2011 / 2012, Placa: AVB-5475, Renavam: 45.395180-5, Chassi: 9533N82T4CR230124,

Espécie/Tipo: CARGA / CAMINHAO, Combustível: DIESEL, Categoria: OFICIAL, Cor: BRANCA, Motor: 36362007.
Veículo PALIO WK ATTRACTIVE Placa AVJ-6733 (com giroflex nº 33615) - Debetran

30760 4941

Veículo FIAT/PALIO WK ATTRACTIVE 1.4,  Ano de Fabricação/Modelo: 2012/2012, Placa Atual: AVJ-6733, Renavam: 46.592186-8, Chassi: 

9BD17307MC4378351, Espécie/Tipo: PASSAGEIRO / AUTOMOVEL,  Combustível: ALCOOL/GASOLINA , Categoria: OFICIAL ,  Cor: PRETA, Mot

nº: 310A20110837775.
Veículo EFFA Hafei Start Pick Up Placa AVL-1467 - Debetran

30762 7030

Veículo Marca/Modelo: I/HAFEI START PICK UP CD,  Ano de Fabricação/Modelo: 2011/2012, Placa Atual: AVL-1467, Renavam: 46.821973-0, Chassi: 

LKHPF2CG8CAY00884, Município de Emplacamento: FRANCISCO BELTRAO / PR, Espécie/Tipo: ESPECIAL / CAMINHONETE,

Combustível: GASOLINA, Categoria: OFICIAL, Cor: BRANCA, Motor nº 1400915HB4.
CARROCERIA (cacamba - Garagem Municipal)

30767 6862

1 carroceria de aco dotada de sistema hidraulico de elevacao, chassi n. 9bwx2vlp1yry03556, nf 15001.
Compactador de resíduos sólidos - instalado no veículo AJM-9358 ***

30768 484

01 coletor compactador de resíduos sólidos, marca Usimeca, recuperado, modelo E280 HD 25, ano 2000, com capacidade de 15m3.

Motocicleta Honda Biz Placa AVT-5091
30770 10437

Motocicleta HONDA/BIZ 125 ES, Ano de Fabricação/Modelo: 2012/2012, Placa: AVT-5091, Renavam: 47.865670-0, Chassi: 9C2JC4820CR044675, 

Espécie/Tipo: PASSAGEIRO / MOTONETA, Combustível: ALCOOL/GASOLINA, Categoria: OFICIAL, Cor: PRETA, Motor nº:

JC48E2C044675.



Motocicleta Honda Biz Placa AVT-5023
30771 10437

Motocicleta HONDA/BIZ 125 ES, Ano de Fabricação/Modelo: 2012/2012, Placa: AVT-5023, Renavam: 47.866189-4, Chassi: 9C2JC4820CR044611, 

Espécie/Tipo: PASSAGEIRO / MOTONETA    Combustível: ALCOOL/GASOLINA, Categoria: OFICIAL, Cor: PRETA, Motor nº:

JC48E2C044611.
Veículo FIAT/STRADA WORKING Placa AVT-7482

30773 10881

Veículo FIAT/STRADA WORKING, Ano de Fabricação/Modelo: 2012/2013, Placa: AVT-7482, Renavam: 47.917055-0, Chassi: 9BD27805MD7558467, 

Espécie/Tipo: CARGA / CAMINHONETE,   Combustível: ALCOOL/GASOLINA, Categoria: OFICIAL, Cor: BRANCA, Motor nº:

310A2011011383.
Caminhão Ford / Cargo 1719 com coletor placa AVV-2438

30774 10446

Veículo Marca/Modelo: FORD/CARGO 1719,  Ano de Fabricação/Modelo: 2012/2013, Placa: AVV-2438, Renavam: 48.144380-0, Chassi: 

9BFYEAGB8DBS14932,  Espécie/Tipo: CARGA / CAMINHAO, Combustível: DIESEL, Categoria: OFICIAL, Cor: BRANCA.

Coletor compactador de resíduos instalado no veículo AVV-2438
30775 10447

Coletor compactador de resíduos Librelato, capacidade 18m³ de lixo compactado, depósito de carga traseiro de 1,85m³ de lixo solto, cor branca.

Veículo FIAT/DOBLO ESSENCE 1.8 Placa AVV-4104
30776 10426

Veículo Marca/Modelo: FIAT/DOBLO ESSENCE 1.8, Ano de Fabricação/Modelo: 2012 / 2013, Placa: AVV-4104, Renavam: 48.145310-5, Chassi: 

9BD119609D1096653, Espécie/Tipo: PASSAGEIRO / AUTOMOVEL, Combustível: ALCOOL/GASOLINA, Categoria: OFICIAL, Cor: BRANCA,

Motor:370A00112286298.

Nome
Incorporação Plaqueta

Furgão carroceria fechada



30778 10436

Furgão carroceria fechada, carga geral, nº série 858, equipado com protetor lateral.
Ford Fiesta Hatch placa AVW-3218

30779 10915

Marca/Modelo: FORD/FIESTA FLEX, Ano de Fabricação/Modelo: 2012/2013, Placa: AVW-3218, Renavam: 48.288301-4, Chassi: 9BFZF55A5D8401805, 

Espécie/Tipo: PASSAGEIRO / AUTOMOVEL,    Combustível: ALCOOL/GASOLINA, Categoria: OFICIAL, Cor: BRANCA, Motor nº

SM9AD8401805.
Veículo FORD/CARGO 1723 Placa: AVW-6471, caçambra nº 30781.

30780 17355

Veículo: Marca/Modelo: FORD/CARGO 1723,  Ano de Fabricação/Modelo: 2012/2013, Placa: AVW-6471, Renavam: 48.354119-2, Chassi: 

9BFYEAHD3DBS15969, Espécie/Tipo: CARGA / CAMINHAO,  Combustível: DIESEL, Categoria: OFICIAL, Cor: BRANCA, Motor nº: 36389248.

Caçamba instalada no caminhão Ford Cargo 1723 placa AVW-6471
30781 12111

Caçamba basculante cap. volumétrica 6.00m³, marca Vendramini
Veículo ônibus MARCOPOLO/VOLARE V8L EM Placa AWH-8590

30795 12898

Veículo Marca/Modelo: MARCOPOLO/VOLARE V8L EM,   Ano de Fabricação/Modelo: 2012/2013, Placa: AWH-8590, Renavam: 50.065615-0, Chassi: 

93PB55M10DC043458 , Município de Emplacamento: FRANCISCO BELTRAO / P, Espécie/Tipo: PASSAGEIRO / MICRO ONIBUS,

Combustível: DIESEL, Categoria: OFICIAL,  Cor: AMARELA, nº motor 89058263.
Veículo CHEVROLET/CELTA 1.0L LT Placa AVM-7286

30796 19357

Veículo Marca/Modelo: CHEVROLET/CELTA 1.0L LT, Ano de Fabricação/Modelo: 2012/2012, Placa: AVM-7286, Renavam: 47.075868-6, Chassi: 

9BGRP48F0CG393593, Espécie/Tipo: PASSAGEIRO / AUTOMOVEL, Combustível: ALCOOL/GASOLINA, Categoria: OFICIAL, Cor: BRANCA,

Motor nº NAB383206.
Roupeiro 6 portas (Assessoar - empenhos 16056 e 16058)

30801 16056

Roupeiro 6 portas, 3 gavetas, 3 prateleiras, padrão tabaco/maple.
Roupeiro 6 portas (Assessoar - empenhos 16056 e 16058)

30802 16056

Roupeiro 6 portas, 3 gavetas, 3 prateleiras, padrão tabaco/maple.
Roupeiro 6 portas (Assessoar - empenhos 16056 e 16058)

30803 16056

Roupeiro 6 portas, 3 gavetas, 3 prateleiras, padrão tabaco/maple.
Roupeiro 6 portas (Assessoar - empenhos 16056 e 16058)

30804 16056



Roupeiro 6 portas, 3 gavetas, 3 prateleiras, padrão tabaco/maple.
Roupeiro 6 portas (Assessoar - empenhos 16056 e 16058)

30805 16056

Roupeiro 6 portas, 3 gavetas, 3 prateleiras, padrão tabaco/maple.
Roupeiro 6 portas (Assessoar - empenhos 16056 e 16058)

30806 16056

Roupeiro 6 portas, 3 gavetas, 3 prateleiras, padrão tabaco/maple.

Nome
Incorporação Plaqueta

Roupeiro 4 portas (Assessoar - empenhos 16056 e 16058)
30807 16058

Roupeiro 4 portas, 3 gavetas, 3 prateleiras, padrão tabaco/maple.
Roupeiro 4 portas (Assessoar - empenhos 16056 e 16058)

30808 16058

Roupeiro 4 portas, 3 gavetas, 3 prateleiras, padrão tabaco/maple.
Roupeiro 4 portas (Assessoar - empenhos 16056 e 16058)

30809 16058

Roupeiro 4 portas, 3 gavetas, 3 prateleiras, padrão tabaco/maple.
Cadeira fixa diretor (Assessoar - empenhos 16056 e 16058)

30810 16056

Cadeira fixa diretor, estofada, com prancheta escamoteável, 4 pés.
Cadeira fixa diretor (Assessoar - empenhos 16056 e 16058)

30811 16056

Cadeira fixa diretor, estofada, com prancheta escamoteável, 4 pés.
Cadeira fixa diretor (Assessoar - empenhos 16056 e 16058)

30812 16056

Cadeira fixa diretor, estofada, com prancheta escamoteável, 4 pés.
Cadeira fixa diretor (Assessoar - empenhos 16056 e 16058)

30813 16056

Cadeira fixa diretor, estofada, com prancheta escamoteável, 4 pés.



Cadeira fixa diretor (Assessoar - empenhos 16056 e 16058)
30814 16056

Cadeira fixa diretor, estofada, com prancheta escamoteável, 4 pés.
Cadeira fixa diretor (Assessoar - empenhos 16056 e 16058)

30815 16056

Cadeira fixa diretor, estofada, com prancheta escamoteável, 4 pés.
Cadeira fixa diretor (Assessoar - empenhos 16056 e 16058)

30816 16056

Cadeira fixa diretor, estofada, com prancheta escamoteável, 4 pés.
Cadeira fixa diretor (Assessoar - empenhos 16056 e 16058)

30817 16056

Cadeira fixa diretor, estofada, com prancheta escamoteável, 4 pés.
Cadeira fixa diretor (Assessoar - empenhos 16056 e 16058)

30818 16056

Cadeira fixa diretor, estofada, com prancheta escamoteável, 4 pés.
Cadeira fixa diretor (Assessoar - empenhos 16056 e 16058)

30819 16056

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira fixa diretor, estofada, com prancheta escamoteável, 4 pés.
Cadeira fixa diretor (Assessoar - empenhos 16056 e 16058)

30820 16056

Cadeira fixa diretor, estofada, com prancheta escamoteável, 4 pés.
Cadeira fixa diretor (Assessoar - empenhos 16056 e 16058)

30821 16056

Cadeira fixa diretor, estofada, com prancheta escamoteável, 4 pés.
Cadeira fixa diretor (Assessoar - empenhos 16056 e 16058)

30822 16056

Cadeira fixa diretor, estofada, com prancheta escamoteável, 4 pés.
Cadeira fixa diretor (Assessoar - empenhos 16056 e 16058)



30823 16056

Cadeira fixa diretor, estofada, com prancheta escamoteável, 4 pés.
Cadeira fixa diretor (Assessoar - empenhos 16056 e 16058)

30824 16056

Cadeira fixa diretor, estofada, com prancheta escamoteável, 4 pés.
Cadeira fixa diretor (Assessoar - empenhos 16056 e 16058)

30825 16056

Cadeira fixa diretor, estofada, com prancheta escamoteável, 4 pés.
Cadeira fixa diretor (Assessoar - empenhos 16056 e 16058)

30826 16056

Cadeira fixa diretor, estofada, com prancheta escamoteável, 4 pés.
Cadeira fixa diretor (Assessoar - empenhos 16056 e 16058)

30827 16056

Cadeira fixa diretor, estofada, com prancheta escamoteável, 4 pés.
Cadeira fixa diretor (Assessoar - empenhos 16056 e 16058)

30828 16056

Cadeira fixa diretor, estofada, com prancheta escamoteável, 4 pés.
Cadeira fixa diretor (Assessoar - empenhos 16056 e 16058)

30829 16056

Cadeira fixa diretor, estofada, com prancheta escamoteável, 4 pés.
Mesa para refeitório (Assessoar - empenhos 16056 e 16058)

30830 16056

Mesa para refeitório, madeira, 160x90 cm
Mesa para refeitório (Assessoar - empenhos 16056 e 16058)

30831 16056

Mesa para refeitório, madeira, 160x90 cm

Nome
Incorporação Plaqueta

Mesa para refeitório (Assessoar - empenhos 16056 e 16058)
30832 16056



Mesa para refeitório, madeira, 160x90 cm
Mesa para refeitório (Assessoar - empenhos 16056 e 16058)

30833 16056

Mesa para refeitório, madeira, 160x90 cm
Mesa para refeitório (Assessoar - empenhos 16056 e 16058)

30834 16056

Mesa para refeitório, madeira, 160x90 cm
Mesa para refeitório (Assessoar - empenhos 16056 e 16058)

30835 16056

Mesa para refeitório, madeira, 160x90 cm
Mesa para refeitório (Assessoar - empenhos 16056 e 16058)

30836 16056

Mesa para refeitório, madeira, 160x90 cm
Mesa para refeitório (Assessoar - empenhos 16056 e 16058)

30837 16056

Mesa para refeitório, madeira, 160x90 cm
Mesa para refeitório (Assessoar - empenhos 16056 e 16058)

30838 16056

Mesa para refeitório, madeira, 160x90 cm
Mesa para refeitório (Assessoar - empenhos 16056 e 16058)

30839 16056

Mesa para refeitório, madeira, 160x90 cm
Mesa para refeitório (Assessoar - empenhos 16056 e 16058)

30840 16056

Mesa para refeitório, madeira, 160x90 cm
Mesa para refeitório (Assessoar - empenhos 16056 e 16058)

30841 16056

Mesa para refeitório, madeira, 160x90 cm
Monitor de vídeo (IGD - Bolsa Família)

30842 16909

Monitor de vídeo lcd, 19"
Monitor de vídeo (IGD - Bolsa Família)

30843 16909

Monitor de vídeo lcd, 19"
Monitor de vídeo (IGD - Bolsa Família)

30844 16909



Nome
Incorporação Plaqueta

Monitor de vídeo lcd, 19"
Monitor de vídeo (IGD - Bolsa Família)

30845 16909

Monitor de vídeo lcd, 19"
Gabinete para microcomputador (IGD - Bolsa Família)

30846 16908

Gabinete para microcomputador, ATX 400 watts, na cor preta,  com mouse, teclado, processador 2 núcleos, sistema operacional windows XP 

Professional, 2 Gb de memória, HD 250 Gb.
Gabinete para microcomputador (IGD - Bolsa Família)

30847 16908

Gabinete para microcomputador, ATX 400 watts, na cor preta,  com mouse, teclado, processador 2 núcleos, sistema operacional windows XP 

Professional, 2 Gb de memória, HD 250 Gb.
Gabinete para microcomputador (IGD - Bolsa Família)

30848 16908

Gabinete para microcomputador, ATX 400 watts, na cor preta,  com mouse, teclado, processador 2 núcleos, sistema operacional windows XP 

Professional, 2 Gb de memória, HD 250 Gb.
Gabinete para microcomputador (IGD - Bolsa Família)

30849 16908

Gabinete para microcomputador, ATX 400 watts, na cor preta,  com mouse, teclado, processador 2 núcleos, sistema operacional windows XP 

Professional, 2 Gb de memória, HD 250 Gb.
Impressora multifuncional Habitação)

30850 16908

Impressora multifuncional HP Office Jet J46602, DR0CEGF0FB
Projetor multimídia (CRAS Norte)

30851 16908

Projetor multimídia Benq 515ST, PD76A01902000S
Picador de galhos

30852 16935

Máquina picadora e galhos, modelo BC1000XL, motor a diesel de 49 HP, marca Vermeer, série 1VRY1 1196B1015974
Multifprocessador industrial (APAE)

30853 16943



Multifprocessador industrial, marca Metvisa.
Liquidificador industrial (APAE)

30854 16944

Liquidificador industrial, 5 litros, marca: Vithory, modelo TR006.
Refrigerador (APAE)

30855 16945

Refrigerador 2 portas, 480 litros, Continental RDV48
Batedeira semi-industrial (APAE)

30856 16946

Batedeira semi-industrial  planetária, 6 Kg, Braesi.

Nome
Incorporação Plaqueta

Exaustor industrial (APAE)
30857 16947

Exaustor industrial de 50 cm.
Mesa para refeitório (Cjto. APAE)

30858 16948

Mesa para refeitório empilhável, de 2,0m x 0,70cm x 0,72cm.
Mesa para refeitório (Cjto. APAE)

30859 16948

Mesa para refeitório empilhável, de 2,0m x 0,70cm x 0,72cm.
Mesa para refeitório (Cjto. APAE)

30860 16948

Mesa para refeitório empilhável, de 2,0m x 0,70cm x 0,72cm.
Mesa para refeitório (Cjto. APAE)

30861 16948

Mesa para refeitório empilhável, de 2,0m x 0,70cm x 0,72cm.
Mesa para refeitório (Cjto. APAE)

30862 16948

Mesa para refeitório empilhável, de 2,0m x 0,70cm x 0,72cm.



Mesa para refeitório (Cjto. APAE)
30863 16948

Mesa para refeitório empilhável, de 2,0m x 0,70cm x 0,72cm.
Mesa para refeitório (Cjto. APAE)

30864 16948

Mesa para refeitório empilhável, de 2,0m x 0,70cm x 0,72cm.
Mesa para refeitório (Cjto. APAE)

30865 16948

Mesa para refeitório empilhável, de 2,0m x 0,70cm x 0,72cm.
Mesa para refeitório (Cjto. APAE)

30866 16948

Mesa para refeitório empilhável, de 2,0m x 0,70cm x 0,72cm.
Mesa para refeitório (Cjto. APAE)

30867 16948

Mesa para refeitório empilhável, de 2,0m x 0,70cm x 0,72cm.
Mesa para refeitório (Cjto. APAE)

30868 16948

Mesa para refeitório empilhável, de 2,0m x 0,70cm x 0,72cm.
Mesa para refeitório (Cjto. APAE)

30869 16948

Nome
Incorporação Plaqueta

Mesa para refeitório empilhável, de 2,0m x 0,70cm x 0,72cm.
Mesa para refeitório (Cjto. APAE)

30870 16948

Mesa para refeitório empilhável, de 2,0m x 0,70cm x 0,72cm.
Mesa para refeitório (Cjto. APAE)

30871 16948

Mesa para refeitório empilhável, de 2,0m x 0,70cm x 0,72cm.
Mesa para refeitório (Cjto. APAE)



30872 16948

Mesa para refeitório empilhável, de 2,0m x 0,70cm x 0,72cm.
Mesa para refeitório (Cjto. APAE)

30873 16948

Mesa para refeitório empilhável, de 2,0m x 0,70cm x 0,72cm.
Mesa para refeitório (Cjto. APAE)

30874 16948

Mesa para refeitório empilhável, de 2,0m x 0,70cm x 0,72cm.
Mesa para refeitório (Cjto. APAE)

30875 16948

Mesa para refeitório empilhável, de 2,0m x 0,70cm x 0,72cm.
Mesa para refeitório (Cjto. APAE)

30876 16948

Mesa para refeitório empilhável, de 2,0m x 0,70cm x 0,72cm.
Mesa para refeitório (Cjto. APAE)

30877 16948

Mesa para refeitório empilhável, de 2,0m x 0,70cm x 0,72cm.
Mesa para refeitório (Cjto. APAE)

30878 16948

Mesa para refeitório empilhável, de 2,0m x 0,70cm x 0,72cm.
Mesa para refeitório (Cjto. APAE)

30879 16948

Mesa para refeitório empilhável, de 2,0m x 0,70cm x 0,72cm.
Mesa para refeitório (Cjto. APAE)

30880 16948

Mesa para refeitório empilhável, de 2,0m x 0,70cm x 0,72cm.
Banco para refeitório (APAE)

30881 16948

Banco para refeitório empilhável  de 1,90 x 0,30 x 0,42 m

Nome



Incorporação Plaqueta

Banco para refeitório (APAE)
30882 16948

Banco para refeitório empilhável  de 1,90 x 0,30 x 0,42 m
Banco para refeitório (APAE)

30883 16948

Banco para refeitório empilhável  de 1,90 x 0,30 x 0,42 m
Banco para refeitório (APAE)

30884 16948

Banco para refeitório empilhável  de 1,90 x 0,30 x 0,42 m
Banco para refeitório (APAE)

30885 16948

Banco para refeitório empilhável  de 1,90 x 0,30 x 0,42 m
Banco para refeitório (APAE)

30886 16948

Banco para refeitório empilhável  de 1,90 x 0,30 x 0,42 m
Banco para refeitório (APAE)

30887 16948

Banco para refeitório empilhável  de 1,90 x 0,30 x 0,42 m
Banco para refeitório (APAE)

30888 16948

Banco para refeitório empilhável  de 1,90 x 0,30 x 0,42 m
Banco para refeitório (APAE)

30889 16948

Banco para refeitório empilhável  de 1,90 x 0,30 x 0,42 m
Banco para refeitório (APAE)

30890 16948

Banco para refeitório empilhável  de 1,90 x 0,30 x 0,42 m
Banco para refeitório (APAE)

30891 16948

Banco para refeitório empilhável  de 1,90 x 0,30 x 0,42 m
Banco para refeitório (APAE)

30892 16948

Banco para refeitório empilhável  de 1,90 x 0,30 x 0,42 m
Banco para refeitório (APAE)

30893 16948

Banco para refeitório empilhável  de 1,90 x 0,30 x 0,42 m
Banco para refeitório (APAE)

30894 16948



Nome
Incorporação Plaqueta

Banco para refeitório empilhável  de 1,90 x 0,30 x 0,42 m
Banco para refeitório (APAE)

30895 16948

Banco para refeitório empilhável  de 1,90 x 0,30 x 0,42 m
Banco para refeitório (APAE)

30896 16948

Banco para refeitório empilhável  de 1,90 x 0,30 x 0,42 m
Banco para refeitório (APAE)

30897 16948

Banco para refeitório empilhável  de 1,90 x 0,30 x 0,42 m
Banco para refeitório (APAE)

30898 16948

Banco para refeitório empilhável  de 1,90 x 0,30 x 0,42 m
Banco para refeitório (APAE)

30899 16948

Banco para refeitório empilhável  de 1,90 x 0,30 x 0,42 m
Banco para refeitório (APAE)

30900 16948

Banco para refeitório empilhável  de 1,90 x 0,30 x 0,42 m
Banco para refeitório (APAE)

30901 16948

Banco para refeitório empilhável  de 1,90 x 0,30 x 0,42 m
Banco para refeitório (APAE)

30902 16948

Banco para refeitório empilhável  de 1,90 x 0,30 x 0,42 m
Banco para refeitório (APAE)

30903 16948

Banco para refeitório empilhável  de 1,90 x 0,30 x 0,42 m



Banco para refeitório (APAE)
30904 16948

Banco para refeitório empilhável  de 1,90 x 0,30 x 0,42 m
Banco para refeitório (APAE)

30905 16948

Banco para refeitório empilhável  de 1,90 x 0,30 x 0,42 m
Banco para refeitório (APAE)

30906 16948

Banco para refeitório empilhável  de 1,90 x 0,30 x 0,42 m

Nome
Incorporação Plaqueta

Banco para refeitório (APAE)
30907 16948

Banco para refeitório empilhável  de 1,90 x 0,30 x 0,42 m
Banco para refeitório (APAE)

30908 16948

Banco para refeitório empilhável  de 1,90 x 0,30 x 0,42 m
Banco para refeitório (APAE)

30909 16948

Banco para refeitório empilhável  de 1,90 x 0,30 x 0,42 m
Banco para refeitório (APAE)

30910 16948

Banco para refeitório empilhável  de 1,90 x 0,30 x 0,42 m
Banco para refeitório (APAE)

30911 16948

Banco para refeitório empilhável  de 1,90 x 0,30 x 0,42 m
Banco para refeitório (APAE)

30912 16948

Banco para refeitório empilhável  de 1,90 x 0,30 x 0,42 m
Banco para refeitório (APAE)



30913 16948

Banco para refeitório empilhável  de 1,90 x 0,30 x 0,42 m
Banco para refeitório (APAE)

30914 16948

Banco para refeitório empilhável  de 1,90 x 0,30 x 0,42 m
Banco para refeitório (APAE)

30915 16948

Banco para refeitório empilhável  de 1,90 x 0,30 x 0,42 m
Banco para refeitório (APAE)

30916 16948

Banco para refeitório empilhável  de 1,90 x 0,30 x 0,42 m
Banco para refeitório (APAE)

30917 16948

Banco para refeitório empilhável  de 1,90 x 0,30 x 0,42 m
Banco para refeitório (APAE)

30918 16948

Banco para refeitório empilhável  de 1,90 x 0,30 x 0,42 m
Banco para refeitório (APAE)

30919 16948

Nome
Incorporação Plaqueta

Banco para refeitório empilhável  de 1,90 x 0,30 x 0,42 m
Banco para refeitório (APAE)

30920 16948

Banco para refeitório empilhável  de 1,90 x 0,30 x 0,42 m
Banco para refeitório (APAE)

30921 16948

Banco para refeitório empilhável  de 1,90 x 0,30 x 0,42 m
Banco para refeitório (APAE)

30922 16948



Banco para refeitório empilhável  de 1,90 x 0,30 x 0,42 m
Banco para refeitório (APAE)

30923 16948

Banco para refeitório empilhável  de 1,90 x 0,30 x 0,42 m
Banco para refeitório (APAE)

30924 16948

Banco para refeitório empilhável  de 1,90 x 0,30 x 0,42 m
Banco para refeitório (APAE)

30925 16948

Banco para refeitório empilhável  de 1,90 x 0,30 x 0,42 m
Banco para refeitório (APAE)

30926 16948

Banco para refeitório empilhável  de 1,90 x 0,30 x 0,42 m
Mesa para refeitório (Cjto. APAE)

30927 16948

Mesa para refeitório empilhável com oito lugares, de 1,5m x 0,70cm x 0,58cm.
Mesa para refeitório (Cjto. APAE)

30928 16948

Mesa para refeitório empilhável com oito lugares, de 1,5m x 0,70cm x 0,58cm.
Mesa para refeitório (Cjto. APAE)

30929 16948

Mesa para refeitório empilhável com oito lugares, de 1,5m x 0,70cm x 0,58cm.
Mesa para refeitório (Cjto. APAE)

30930 16948

Mesa para refeitório empilhável com oito lugares, de 1,5m x 0,70cm x 0,58cm.
Mesa para refeitório (Cjto. APAE)

30931 16948

Mesa para refeitório empilhável com oito lugares, de 1,5m x 0,70cm x 0,58cm.

Nome
Incorporação Plaqueta



Banco para refeitório (Cjto. APAE)
30932 16948

Banco para refeitório, 8 lugares, empilhável, de 1,4m x 0,30cm x 0,32cm.
Banco para refeitório (Cjto. APAE)

30933 16948

Banco para refeitório, 8 lugares, empilhável, de 1,4m x 0,30cm x 0,32cm.
Banco para refeitório (Cjto. APAE)

30934 16948

Banco para refeitório, 8 lugares, empilhável, de 1,4m x 0,30cm x 0,32cm.
Banco para refeitório (Cjto. APAE)

30935 16948

Banco para refeitório, 8 lugares, empilhável, de 1,4m x 0,30cm x 0,32cm.
Banco para refeitório (Cjto. APAE)

30936 16948

Banco para refeitório, 8 lugares, empilhável, de 1,4m x 0,30cm x 0,32cm.
Banco para refeitório (Cjto. APAE)

30937 16948

Banco para refeitório, 8 lugares, empilhável, de 1,4m x 0,30cm x 0,32cm.
Banco para refeitório (Cjto. APAE)

30938 16948

Banco para refeitório, 8 lugares, empilhável, de 1,4m x 0,30cm x 0,32cm.
Banco para refeitório (Cjto. APAE)

30939 16948

Banco para refeitório, 8 lugares, empilhável, de 1,4m x 0,30cm x 0,32cm.
Banco para refeitório (Cjto. APAE)

30940 16948

Banco para refeitório, 8 lugares, empilhável, de 1,4m x 0,30cm x 0,32cm.
Banco para refeitório (Cjto. APAE)

30941 16948

Banco para refeitório, 8 lugares, empilhável, de 1,4m x 0,30cm x 0,32cm.
Roçadeira (Aeroporto)

30942 656

Roçadeira Tekna Lateral 32,6 CC.
Armário para sala de Controle e Avalição

30943 623

Armário em mdf, cor branca, medidas 3,57 x 2,70 x 0,60 cm
Armário  para Sala de Controle e Avaliação

30944 623



Nome
Incorporação Plaqueta

Armário em mdf, cor branca, medidas: 3,17 x 2,70 x 0,60 cm.
Ar condicionado (RH)

30945 323

Ar condicionado split, 9000 btus, quente e frio, Mitsuo.
Ar condicionado (Comodato - PM)

30946 323

Ar condicionado split, 18000 btus, quente e frio, Mitsuo.
Ar condicionado (Comodato - PM)

30947 323

Ar condicionado split, 18000 btus, quente e frio, Mitsuo.
Ar condicionado (Comodato - PM)

30948 323

Ar condicionado split, 18000 btus, quente e frio, Mitsuo.
Ar condicionado (Comodato - PM)

30949 323

Ar condicionado split, 18000 btus, quente e frio, Mitsuo.
Equipamento de proteção respiratória (Aeroporto)

30950 1467

Equipamento de proteção respiratória: Conjunto autônomo Composite 6,8 L, 300 BAR, com saína carona e estojo - BD 2100 - MSA

Equipamento de proteção respiratória (Aeroporto)
30951 1467

Equipamento de proteção respiratória: Conjunto autônomo Composite 6,8 L, 300 BAR, com saína carona e estojo - BD 2100 - MSA

Cilindro para equipamento de proteção respiratória (Aeroporto)
30952 1467

Cilindro para equipamento de proteção respiratória Composite 6,8 L, 300 BAR.
Monitor de vídeo

30953 565



Monitor de vídeo AOC, lcd, 19", 917SW, preto, n/s: H2402XA001502
Gabinete para microcomputador

30954 565

Gabinete para microcomputador Duex 4 baias, preto, fonte ATX, Alipel Station , Processador  AM3 Phenom X4925, 2,8 Ghz, 8 Mb, HD 500 gb, memória 

2048 Mb DDr-3, gravador de DVD-RW, placa mãe Asus M4N68T, placa de rede Mymax wirelles PCI 150 mbps, leitor de 

multi laser 0AC69.
Ar condicionado

30955 315

Ar condicionado split, 9000 Btus, 220 v, quente e frio. Marca: Mitsuo.
Ar condicionado

30956 315

Ar condicionado split, 9000 Btus, 220 v, quente e frio. Marca: Mitsuo.

Nome
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Ar condicionado
30957 315

Ar condicionado split, 9000 Btus, 220 v, quente e frio. Marca: Mitsuo.
Ar condicionado

30958 315

Ar condicionado split, 18000 btus, 220 v, quente e frio, Marca: Mitsuo.
Forno de microondas

30959 299

Forno de microondas Electrolux, MEF33, Branco.
Monitor de vídeo

30960 4

Monitor de vídeo lcd, 18,5", LG, W1943C., n/: 009SPED87652
Roupeiro 6 portas

30961 1143

Roupeiro Araplac 6 portas, 6 gavetas, tabaco/maple.



Monitor de vídeo (Planejamento)
30962 1336

Monitor de vídeo LCD 19", ACER X19W, n/s: ETLAM080620250A00C9801
Gabinete para microcomputador (Planejamento)

30963 1336

Gabinete para microcomputador 4 baias, Alipel Station 1, processador AMD Athlon II X4 920 2.8 Ghz, MB M4N68T-M-LE, 2gb DDR3, HD 500 Gb, DVD 

RW, fonte atx , teclado, mouse óptico,w.adapter PCI Kaiomy WA 108P, 1.44 mb, Sistema Operacional Windows 7 Professi

Carrinho de Anestesia (CEONC)
30964 1531

Carrinho de anestesia neo, infantil e adulto, para cirurgias de alta complexidade, marca Takaoka.
Carrinho de anestesia para pequenas cirurgias (CEONC)

30965 1531

Carrinho de anestesia para pequenas cirurgias de baixa complexidade e curta duração, pacientes pediátricos e adultos, marca Takaoka,

Carrinho de anestesia para pequenas cirurgias (CEONC)
30966 1531

Carrinho de anestesia para pequenas cirurgias de baixa complexidade e curta duração, pacientes pediátricos e adultos, marca Takaoka,

Cardioversor (CEONC)
30967 1531

Cardioversor Life 400 Plus com SPO2+360J, CMOS Drake.
Carrinho de emergência (CEONC)

30968 1531

Carrinho de emergência MCE 500, para acompanhar cardioversor.
Aspirador cirúrgico (CEONC)

30969 1531

Nome
Incorporação Plaqueta

Aspirador cirúrgico GIM 6005 Inalamed



Aspirador cirúrgico (CEONC)
30970 1531

Aspirador cirúrgico GIM 6005 Inalamed
Aspirador cirúrgico (CEONC)

30971 1531

Aspirador cirúrgico GIM 6005 Inalamed
Cama fowler (CEONC)

30972 1531

Cama fowler 03 manivelas, super Luxo, para UTI, marca Vallitech.
Cama fowler (CEONC)

30973 1531

Cama fowler 03 manivelas, super Luxo, para UTI, marca Vallitech.
Cama fowler (CEONC)

30974 1531

Cama fowler 03 manivelas, super Luxo, para UTI, marca Vallitech.
Cama fowler (CEONC)

30975 1531

Cama fowler 03 manivelas, super Luxo, para UTI, marca Vallitech.
Cama fowler (CEONC)

30976 1531

Cama fowler 03 manivelas, super Luxo, para UTI, marca Vallitech.
Carro padiola de transferência (CEONC)

30977 1531

Carro padiola de transferência, para centro cirúrgico em inox, marca Vallitetech.
Carro padiola de transferência (CEONC)

30978 1531

Carro padiola de transferência, para centro cirúrgico em inox, marca Vallitetech.
Carro padiola de transferência (CEONC)

30979 1531

Carro padiola de transferência, para centro cirúrgico em inox, marca Vallitetech.
Mesa cirúrgica BF686 TD (CEONC)

30980 1531

Mesa cirúrgica multifuncional, pneumática, como movimento longitudinal mecânico, com intensificador de imagem e Raio X. Marca: Barrfab, modelo 

BF686 TD.
Mesa cirúrgica BF 686 (CEONC)

30981 1531

Mesa cirúrgica multifuncional, pneumática, com intensificador de imagem e Raio X. Marca: Barrfab, modelo BF686.



Nome
Incorporação Plaqueta

Mesa cirúrgica BF 686 (CEONC)
30982 1531

Mesa cirúrgica multifuncional, pneumática, com intensificador de imagem e Raio X. Marca: Barrfab, modelo BF686.
Nobreak

30983 1813

Nobreak Emerson PSA 1,5 KVA, n/s: 0935200042PS23M
Nobreak

30984 1813

Nobreak Emerson PSA 1,5 KVA, n/s: 1008800035PS23M
Nobreak

30985 1813

Nobreak Emerson PSA 1,5 KVA, n/s: 1008800059PS23M
Nobreak

30986 1813

Nobreak Emerson PSA 1,5 KVA, n/s: 1008800060PS23M
Nobreak

30987 1813

Nobreak Emerson PSA 1,5 KVA, N/S: 1008800043PS23M
Nobreak

30988 1813

Nobreak Emerson PSA 1,5 KVA, n/s: 1008800047PS23M.
Impressora laserjet

30989 1813

Impressora HP Laserjet P2035, n/s: CNB9J62404
Impressora laserjet

30990 1813

Impressora HP Laserjet P203, CNB9J62398
Monitor de vídeo

30992 1880

Monitor de vídeo 15", lcd, AOC TFT15W60PS, n/s: 708AABA0003781



Monitor de vídeo
30993 1880

Monitor de vídeo 15", lcd, AOC E1621SW, N/S: BDWACJA000079.
Monitor de vídeo

30994 1880

Monitor de vídeo 15", lcd, AOC E1621SW, N/S: BDWACJA000259
Monitor de vídeo

30995 1880

Nome
Incorporação Plaqueta

Monitor de vídeo 15", lcd, AOC E1621SW, N/S: BDWACJA000214.
Monitor de vídeo

30996 1880

Monitor de vídeo 15", lcd, AOC TFT15W60PS, N/S: 708AABA004817.
Monitor de vídeo

30997 1880

Monitor de vídeo 15", lcd, AOC E1621SW, N/S: BDWACJA000468.
Gabinete para microcomputador

30998 1880

Gabinete para microcomputador P4 4 baias, fonte atx, QUAD8300, 4 GB, MB ASUS, 500 HD.
Gabinete para microcomputador

30999 1880

Gabinete para microcomputador P4 4 baias, fonte atx, QUAD8300, 4 GB, MB ASUS, 500 HD.
Gabinete para microcomputador

31000 1880

Gabinete para microcomputador P4 4 baias, fonte atx, QUAD8300, 4 GB, MB ASUS, 500 HD.
Gabinete para microcomputador

31001 1880

Gabinete para microcomputador P4 4 baias, fonte atx, QUAD8300, 4 GB, MB ASUS, 500 HD.
Gabinete para microcomputador



31002 1880

Gabinete para microcomputador P4 4 baias, fonte atx, QUAD8300, 4 GB, MB ASUS, 500 HD.
Gabinete para microcomputador

31003 1880

Gabinete para microcomputador P4 4 baias, fonte atx, QUAD8300, 4 GB, MB ASUS, 500 HD.
Aparelho de fax (com impressora multifuncional)

40592 31004 1892

Multifuncional HP Ofifcejet J3680, funções completas de fax, telefone, recursos de impressão, cópia e scanner coloridos, N/S: SDGOB-0604-03

Máquina de cortar grama
31005 1926

Máquina de cortar grama Husqvarna, J 55 L, a gasolina, série: 012910M001842
Conjunto Rip Stop - Roupa especial combate a incêndio

31006 1986

Conjunto Rip Stop - Roupa especial combate a incêndio, azul, tamanho G, modelo Hercules: capa e calça em fibra aramida, composta por quatro 

camadas.
Conjunto Rip Stop - Roupa especial combate a incêndio

31007 1986

Conjunto Rip Stop - Roupa especial combate a incêndio, azul, tamanho G, modelo Hercules: capa e calça em fibra aramida, composta por quatro 

camadas.

Nome
Incorporação Plaqueta

Notebook
31008 2015

Notebook Acer4252-v497, n/s: 03804606825
Carroceria furgão instalado no caminhão AIJ 9458

41148 31010 2024

Carroceria furgão, fechada, de 5,20 x 2,60 x 2,50 m, com porta lateral, faixa reflexiva, equipada com apara barro e caixa de ferrramentas, instalada no 

caminhão Mercedes Placas AIJ-9458.
Mesa de escritório



31011 2248

Mesa de escritório, tampo em mdp, acabamento em bp texturizado, cinza,  estrutura metálica, 1,50 x 0,70 x 0,75 m, com gaveteiro de 2 gavetas com 

chave.
Mesa de escritório

31012 2248

Mesa de escritório, tampo em mdp, acabamento em bp texturizado, cinza,  estrutura metálica, 1,50 x 0,70 x 0,75 m, com gaveteiro de 2 gavetas com 

chave.
Mesa angular (para estação de trabalho)

31013 2248

Mesa angular cinza, tamp em mdp texturizado, acabamento em bp, 1,50 x 1,70 x 0,50 m, com gaveteiro de 2 gavetas com chave, teclado retrátil, e 

suporte para cpu duplo.
Mesa angular (para estação de trabalho)

31014 2248

Mesa angular cinza, tamp em mdp texturizado, acabamento em bp, 1,50 x 1,70 x 0,50 m, com gaveteiro de 2 gavetas com chave, teclado retrátil, e 

suporte para cpu duplo.
Mesa angular (para estação de trabalho)

31015 2248

Mesa angular cinza, tamp em mdp texturizado, acabamento em bp, 1,50 x 1,70 x 0,50 m, com gaveteiro de 2 gavetas com chave, teclado retrátil, e 

suporte para cpu duplo.
Mesa angular (para estação de trabalho)

31016 2248

Mesa angular cinza, tamp em mdp texturizado, acabamento em bp, 1,50 x 1,70 x 0,50 m, com gaveteiro de 2 gavetas com chave, teclado retrátil, e 

suporte para cpu duplo.
Mesa angular (para estação de trabalho)

31017 2248

Mesa angular cinza, tamp em mdp texturizado, acabamento em bp, 1,50 x 1,70 x 0,50 m, com gaveteiro de 2 gavetas com chave, teclado retrátil, e 

suporte para cpu duplo.
Poltrona giratória (cadeira)

31018 2248

Poltrona giratória presidente, espuma injetada, assento regulável, revestida em polipropileno bordado preto, com braço injetado em arco.

Poltrona giratória (cadeira)
31019 2248

Poltrona giratória presidente, espuma injetada, assento regulável, revestida em polipropileno bordado preto, com braço injetado em arco.

Poltrona giratória (cadeira)
31020 2248

Poltrona giratória presidente, espuma injetada, assento regulável, revestida em polipropileno bordado preto, com braço injetado em arco.



Poltrona giratória (cadeira)
31021 2248

Nome
Incorporação Plaqueta

Poltrona giratória presidente, espuma injetada, assento regulável, revestida em polipropileno bordado preto, com braço injetado em arco.

Poltrona giratória (cadeira)
31022 2248

Poltrona giratória presidente, espuma injetada, assento regulável, revestida em polipropileno bordado preto, com braço injetado em arco.

Poltrona giratória (cadeira)
31023 2248

Poltrona giratória presidente, espuma injetada, assento regulável, revestida em polipropileno bordado preto, com braço injetado em arco.

Poltrona giratória (cadeira)
31024 2248

Poltrona giratória presidente, espuma injetada, assento regulável, revestida em polipropileno bordado preto, com braço injetado em arco.

Arquivo de madeira
31025 2248

Arquivo 4 gavetas com chave, em mdp texturizado cinza, com tampo superior encabeçado em pvc 30 mm, corrediças metálicas.

Arquivo de madeira
31026 2248

Arquivo 4 gavetas com chave, em mdp texturizado cinza, com tampo superior encabeçado em pvc 30 mm, corrediças metálicas.

Arquivo de madeira
31027 2248

Arquivo 4 gavetas com chave, em mdp texturizado cinza, com tampo superior encabeçado em pvc 30 mm, corrediças metálicas.



Arquivo de madeira
31028 2248

Arquivo 4 gavetas com chave, em mdp texturizado cinza, com tampo superior encabeçado em pvc 30 mm, corrediças metálicas.

Bebedouro
31029 1170

Bebedouro  Acquatronic Latina, modelo: LABRACTR14S, n/s: 1DAQ236380.
Impressora (Depto. Pedagógico)

31030 1091

Impressora HP Laser Jet P1102W, preta, n/s: VNB3801463, fab: ago/2010.
Poltrona diretor (cadeira fixa)

31031 2248

Poltrona diretor, fixa, pés em "S", espuma injetada anatômica, assento e encosto em compensado naval, revestida em polipropileno preto, com braço 

injetado em arco.
Poltrona diretor (cadeira fixa)

31032 2248

Poltrona diretor, fixa, pés em "S", espuma injetada anatômica, assento e encosto em compensado naval, revestida em polipropileno preto, com braço 

injetado em arco.
Poltrona diretor (cadeira fixa)

31033 2248

Poltrona diretor, fixa, pés em "S", espuma injetada anatômica, assento e encosto em compensado naval, revestida em polipropileno preto, com braço 

injetado em arco.

Nome
Incorporação Plaqueta

Poltrona diretor (cadeira fixa)
31034 2248

Poltrona diretor, fixa, pés em "S", espuma injetada anatômica, assento e encosto em compensado naval, revestida em polipropileno preto, com braço 

injetado em arco.
Poltrona diretor (cadeira fixa)

31035 2248



Poltrona diretor, fixa, pés em "S", espuma injetada anatômica, assento e encosto em compensado naval, revestida em polipropileno preto, com braço 

injetado em arco.
Poltrona diretor (cadeira fixa)

31036 2248

Poltrona diretor, fixa, pés em "S", espuma injetada anatômica, assento e encosto em compensado naval, revestida em polipropileno preto, com braço 

injetado em arco.
Poltrona diretor (cadeira fixa)

31037 2248

Poltrona diretor, fixa, pés em "S", espuma injetada anatômica, assento e encosto em compensado naval, revestida em polipropileno preto, com braço 

injetado em arco.
Poltrona diretor (cadeira fixa)

31038 2248

Poltrona diretor, fixa, pés em "S", espuma injetada anatômica, assento e encosto em compensado naval, revestida em polipropileno preto, com braço 

injetado em arco.
Mesa para computador

31039 2248

Mesa para computador tampo em mdp, acabamento em bp texturizado, cinza, estrutura metálica, 1,00 x 0,70 x 0,50 m, com teclado retrátil, suporte 

cpu duplo.
Mesa para computador

31040 2248

Mesa para computador tampo em mdp, acabamento em bp texturizado, cinza, estrutura metálica, 1,00 x 0,70 x 0,50 m, com teclado retrátil, suporte 

cpu duplo.
Ar condicionado

31041 3739

Ar condicionado, tipo split, Mitsuo, 9000 btus, ar quente e frio, 220 v.
Armário fechado

31042 2435

Armário alto fechado, em mdp texturizado, cor cinza, 2 portas de abir, com chave, 3 prateleiras internas, 1,61 x 0,91 x 0,42 m

Armário fechado
31043 2435

Armário alto fechado, em mdp texturizado, cor cinza, 2 portas de abir, com chave, 3 prateleiras internas, 1,61 x 0,91 x 0,42 m

Armário fechado
31044 2435

Armário alto fechado, em mdp texturizado, cor cinza, 2 portas de abir, com chave, 3 prateleiras internas, 1,61 x 0,91 x 0,42 m

Desengaçadeira (Assoc Vitivinicultores)
31045 3286



Desengaçadeira de uva, com bomba, 2 Cv, 220 V, Buffon.
Notebook (Cessão de Uso - Deral)

31046 3812

Nome
Incorporação Plaqueta

Notebook LG C400 2000, Intel Pentium, 2 Gb memória DDR3, 320 Gb Dísco Rígido Sata, Windows 7, n/s: 102BZPS012232
Monitor de vídeo

40645 31047 3037

Monitor de vídeo lcd, 19", preto, AOC 917Sw, n/s: H2402XA004968
Monitor de vídeo

40645 31048 2323

Monitor de vídeo lcd, 20",  Philips, modelo 200Vw, n/s: FX601039053564
Monitor de vídeo

40645 31049 2323

Monitor de vídeo lcd, 20",  Philips, modelo 200Vw, n/s: FX601039053608.
Gabinete para microcomputador

31050 2323

Gabinete Duex 4 baias, preto, DX-998D, Processador AMD Athlon II X4 2,9 Ghz 4000 Mhz, hD 500 Gb, memória 2048 mb, gravador de DVD, placa mãe 

Asus M4N68T-M LE, leitor de cartão de memória, mouse, teclado, Windows 7 Prof.
Gabinete para microcomputador

31051 2323

Gabinete Duex 4 baias, preto, DX-998D, Processador AMD Athlon II X4 2,9 Ghz 4000 Mhz, hD 500 Gb, memória 2048 mb, gravador de DVD, placa mãe 

Asus M4N68T-M LE, leitor de cartão de memória, mouse, teclado, Windows 7 Prof.
Gabinete para microcomputador

31052 2323

Gabinete Duex 4 baias, preto, DX-998D, Processador AMD Athlon II X4 2,9 Ghz 4000 Mhz, hD 500 Gb, memória 2048 mb, gravador de DVD, placa mãe 

Asus M4N68T-M LE, leitor de cartão de memória, mouse, teclado, Windows 7 Prof.
Ar condicionado (Recepção do Gabinete)

31053 3654

Ar condicionado split, Electrolux, 9000 btus, quente e frio.



Ar condicionado
31054 3281

Ar condicionado split, quente e frio, 12000 btus, Electrolux, PL12R 05110670
Monitor de vídeo

40645 31055 2323

Monitor de vídeo lcd, 20",  Philips, modelo 200Vw, n/s: FX601038052306
Gabinete para microcomputador

31056 3037

Gabinete Duex 4 baias, preto, DX-998D, Processador AMD AM3Phenom X4 925 2.8Ghz 8Mb, hD 500 Gb, memória 2048 mb, gravador de DVD, placa mãe 

Asus M4N68T-M LE, leitor de cartão de memória, mouse, teclado, Windows 7 Prof.
Monocanal (Ponte Nova do Cotegipe)

31057 3411

Monocanal JFA Voice Net 36/10 36 Mhz, JFA Voice Net 36/10 360 Mhz Base, Fone JFA 13/3A, antena Yag JFA 360 Mhz -14.
Ar condicionado

31058 3739

Ar condicionado, tipo split, Mitsuo, 18000 btus, ar quente e frio, 220 v, Mitsuo ASW-418A2/EN.

Nome
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Lava jato alta pressão
31059 3614

Lava jato alta pressão, Electrolux, 1,6 cv.
Lava jato alta pressão

31060 3614

Lava jato alta pressão, Electrolux, 1,6 cv.
Lava jato alta pressão

31061 3614

Lava jato alta pressão, Electrolux, 1,6 cv.
Forno elétrico

31062 3618

Forno elétrico Nardelli, auto limpante com timer de desligamento automático, com lâmpada interna.



Forno elétrico
31063 3635

Forno elétrico Nardelli, auto limpante com timer de desligamento automático, com lâmpada interna.
Fogão a gás

31064 3635

Fogão a gás, Realce, 6 bocas, acendimento automático, luz no forno, prateleria deslizante.
Batedeira planetária

31065 3610

Batedeira planetária Arno, 5 velocidades.
Scanner

31066 3427

Scanner fotográfico HP Scanjet G2710, n/s: L2696A-301.
Impressora

31067 4028

Impressora HP Laser Jet P2035, n/s: BRBHC26395
Câmera fotográfica digital

31068 5977

Câmera fotográfica digital Canon EOS DC81V, n/s: 3540610226.
Bracket fechado (rack), (Escola Recanto Feliz)

31070 4043

Bracket fechado 9U x 450 mmm, incluso calha, tomada, 1 bandeja e 1 kit ventilação.
Bracket fechado (rack)

31071 4057

Bracket fechado 9U x 450 mmm, incluso calha, tomada, 1 bandeja e 1 kit ventilação.
Ar condicionado

31072 4258

Nome
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Ar condicionado tipo split, 9000 btus, quente e frio, Electrolux, N/S: 02201285
Ar condicionado



31073 4357

Ar condicionado tipo split, 9000 btus, quente e frio, Electrolux, P109R, n/s: 00349598
Ar condicionado

31074 4380

Ar condicionado tipo split, 12000 btus, quente e frio, Mitsuo, n/s: AS-H12A21EN
Teclado musical (Coral Municipal)

31075 4544

Teclado musical Yamaha PSRS710.
Máquina de lavar

31076 4565

Máquina de lavar automática Electrolux 15 kg, LTC15, N/S: 11700909
Freezer horizontal

31077 4566

Freezer horizontal, branco, 160 lt, 110 w.
Máquina de lavar roupa (Casa Apoio)

31078 4583

Máquina de lavar roupa automática Electrolux 150 kg.
Cama de solteiro (Assessoar - Empenhos 4695 / 4697)

31079 4695

Cama de solteiro em madeira, medindo 190 x  190 cm.
Cama de solteiro (Assessoar - Empenhos 4695 / 4697)

31080 4695

Cama de solteiro em madeira, medindo 190 x  190 cm.
Cama de solteiro (Assessoar - Empenhos 4695 / 4697)

31081 4695

Cama de solteiro em madeira, medindo 190 x  190 cm.
Berço (Assessoar - Empenhos 4695 / 4697))

31082 4697

Berço em madeira, medindo 130 x 60 cm.
Berço (Assessoar - Empenhos 4695 / 4697))

31083 4697

Berço em madeira, medindo 130 x 60 cm.
Berço (Assessoar - Empenhos 4695 / 4697))

31084 4697

Berço em madeira, medindo 130 x 60 cm.



Nome
Incorporação Plaqueta

Berço (Assessoar - Empenhos 4695 / 4697))
31085 4697

Berço em madeira, medindo 130 x 60 cm.
Berço (Assessoar - Empenhos 4695 / 4697))

31086 4697

Berço em madeira, medindo 130 x 60 cm.
Berço (Assessoar - Empenhos 4695 / 4697))

31087 4697

Berço em madeira, medindo 130 x 60 cm.
Quadro em fórmica (Assessoar - Empenhos 4695 / 4697))

31088

Quadro em fórmica branca, moldura em madeira, 2,00 x 1,00 m
Quadro em fórmica (Assessoar - Empenhos 4695 / 4697))

31089

Quadro em fórmica branca, moldura em madeira, 2,00 x 1,00 m
Poltrona reclinável

31090 5035

Poltrona reclinável , estofada, em corvim, com encosto para braços e pés.
Poltrona reclinável

31091 5035

Poltrona reclinável , estofada, em corvim, com encosto para braços e pés.
Climatizador de ambiente

31092 5095

Climatizador de ambiente, sistema giratório/fixo, CAP 0-10 L/H, marca Climatize.
Forno industrial

31093 4918

Forno industrial com pedras refratárias, com termômetro, com controlador de temperatura, modelo 900.
Bebedouro (Ginásio .......)

31094 4891

Bebedouro elétrico refrigerado com 03 torneiras, com reservatório com capacidade de 100 litros, marca Refrimate.
Bebedouro (Ginásio .......)

31095 4891



Bebedouro elétrico refrigerado com 03 torneiras, com reservatório com capacidade de 100 litros, marca Refrimate.
Bebedouro (Ginásio .......)

31096 4891

Bebedouro elétrico refrigerado com 03 torneiras, com reservatório com capacidade de 100 litros, marca Refrimate.
Microscópio (Almoxarifado da Saúde)

31097 4543

Nome
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Microscópio Eclipse E200 bivolt, Nikon, série: 107510.
Fogão a gás industrial (Cozinha)

31098 5509

Fogão a gás industrial, 02 bocas duplas, 02 bocas simples, com forno, modelo PMSDF-402F, Progás.
Freezer

31099 5433

Freezer horizontal, Electrolux  lts.
Climatizador de ambiente

31100 5975

Climatizador de ambiente, sistema giratório/fixo, CAP 0-10 L/H, marca Climatize.
Impressora (Agência do Trabalhador)

31101 915

Impressora Laser Jet - HP - P1102W, N/S: VNB3X16152
Ventilador (respirador) pulmonar (CEONC)

31102 5363

Ventilador (respirador) pulmonar - adulto, pediátrico e neonatal - TECME S/A DX 3010-A, com tela lcd, mangueira de pressão alta O2, mangueira de 

pressão alta de Ar Medicinal, bateria interna com autonomia de 3,5 horas, 02 conjuntos de circuitos reutilizáv

circuito, 01 cabo de força, 01 pulmão de teste, 01 pedestal com rodízios, 01 carro móvel, 02 válvulas exalatórias com sensor de fluxo, 01 umidificador 

aquecido, 02 câmaras para umidificação. Nº Série: 101110681070A1V.
Ventilador (respirador) pulmonar (CEONC)

31103 5363



Ventilador (respirador) pulmonar - adulto, pediátrico e neonatal - TECME S/A DX 3010-A, com tela lcd, mangueira de pressão alta O2, mangueira de 

pressão alta de Ar Medicinal, bateria interna com autonomia de 3,5 horas, 02 conjuntos de circuitos reutilizáv

circuito, 01 cabo de força, 01 pulmão de teste, 01 pedestal com rodízios, 01 carro móvel, 02 válvulas exalatórias com sensor de fluxo, 01 umidificador 

aquecido, 02 câmaras para umidificação. Nº Série: 101110671070A1V
Ventilador (respirador) pulmonar (CEONC)

31104 5363

Ventilador (respirador) pulmonar - adulto, pediátrico e neonatal - TECME S/A DX 3010-A, com tela lcd, mangueira de pressão alta O2, mangueira de 

pressão alta de Ar Medicinal, bateria interna com autonomia de 3,5 horas, 02 conjuntos de circuitos reutilizáv

circuito, 01 cabo de força, 01 pulmão de teste, 01 pedestal com rodízios, 01 carro móvel, 02 válvulas exalatórias com sensor de fluxo, 01 umidificador 

aquecido, 02 câmaras para umidificação. nº série: 101110691070A1V
Monitor de sinais vitais - Cardioscópio (CEONC)

31105 5363

Monitor de sinais vitais - Cardioscópio DX2022E-C, tela lcd 8". Nº Série: 101810768
Monitor de sinais vitais - Cardioscópio (CEONC)

31106 5363

Monitor de sinais vitais - Cardioscópio DX2022E-C, tela lcd 8". Nº Série: 101810767.
Monitor de sinais vitais - Cardioscópio (CEONC)

31107 5363

Monitor de sinais vitais - Cardioscópio DX2022E-C, tela lcd 8". Nº Série: 101810765.
Monitor de sinais vitais - Cardioscópio (CEONC)

31108 5363

Monitor de sinais vitais - Cardioscópio DX2022E-C, tela lcd 8". N º Série: 101810766.
Monitor de sinais vitais - Cardioscópio (CEONC)

31109 5363

Nome
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Monitor de sinais vitais - Cardioscópio de SLVLM DX2010 / LCD / ERTSN
Monitor de sinais vitais - Cardioscópio (CEONC)



31110 5363

Monitor de sinais vitais - Cardioscópio de SLVLM DX2010 / LCD / ERTSN
Monitor de sinais vitais - Cardioscópio (CEONC)

31111 5363

Monitor de sinais vitais - Cardioscópio de SLVLM DX2010 / LCD / ERTSN
Monitor de sinais vitais - Cardioscópio (CEONC)

31112 5363

Monitor de sinais vitais - Cardioscópio DX 2022H-C
Monitor de sinais vitais - Cardioscópio (CEONC)

31113 5363

Monitor de sinais vitais - Cardioscópio DX 2022H-C
Monitor de sinais vitais - Cardioscópio (CEONC)

31114 5363

Monitor de sinais vitais - Cardioscópio (CEONC) - DX2022D-C, ERT / SPO2 / NIBP, Nº Série: 111811651.
Módulo de capnografia - Cardioscópio (CEONC)

31115 5363

Módulo de capnografia - Cardioscópio de SLVLM DXAJCO2-0/ ETCO2 . Nº Série: 110C08740.
Módulo de capnografia - Cardioscópio (CEONC)

31116 5363

Módulo de capnografia - Cardioscópio de SLVLM DXAJCO2-0/ ETCO2  , nº Série: 110C08741.
Eletrocardiógrafo eletropágina EP-3 (CEONC)

31117 5363

Eletrocardiógrafo eletropágina EP-3, nº série: 110313307.
Eletrocardiógrafo eletropágina EP-3 (CEONC)

31118 5363

Eletrocardiógrafo eletropágina EP-3, nº Série: 110313308.
Geladeira comercial

31119 4516

Geladeira comercial Refrimate, completa, estrutura interna em chapa galvanizada e a estrutura externa com pintura epóxi na cor branca, com 4 portas, 

N/S: GC4PPBR/:EN/V 00151985/010608-9
Bebedouro elétrico

31120 4770

Bebedouro elétrico Britania, com suporte para garrafão capacidade para 20 litros, com 2 torneiras (água natural e gelada), 110 volts.

Bebedouro elétrico (SALA DE ESTUDOS)
31121 4770

Bebedouro elétrico Britania, com suporte para garrafão capacidade para 20 litros, com 2 torneiras (água natural e gelada), 110 volts.



Nome
Incorporação Plaqueta

Bebedouro elétrico
31122 4770

Bebedouro elétrico Britania, com suporte para garrafão capacidade para 20 litros, com 2 torneiras (água natural e gelada), 110 volts.

Televisor
31123 4771

Televisor lcd 26", preparada para hdtv, potência de audio (rms) 5wx2, voltagem: bivolt automática, preta, com controle remoto, com suporte de parede.

Geladeira comercial
31124 4989

Geladeira comercial Refrimate, completa, estrutura interna em chapa galvanizada e a estrutura externa com pintura epóxi na cor branca, com 4 portas, 

n/s: 00151984/010608-9.
Armário de aço

31125 5009

Armário de aço W3 Móveis, chapa 24", medindo 1,98 cm de altura x 0,90 cm de largura x 0,40 cm de profundidade, com 02 portas de abrir, fechadura 

de tambor cilíndrico com 02 pontos de travamento superior e inferior, com dobradiças internas, puxador com aca

04 prateleiras internas com regulagem de altura, pintura epóxi a pó na cor cinza - capacidade de carga por prateleira 20 kg distribuídos.

Armário de aço
31126 5009

Armário de aço W3 Móveis, chapa 24", medindo 1,98 cm de altura x 0,90 cm de largura x 0,40 cm de profundidade, com 02 portas de abrir, fechadura 

de tambor cilíndrico com 02 pontos de travamento superior e inferior, com dobradiças internas, puxador com aca

04 prateleiras internas com regulagem de altura, pintura epóxi a pó na cor cinza - capacidade de carga por prateleira 20 kg distribuídos.

Armário de aço
31127 5009



Armário de aço W3 Móveis, com 2 portas com chave, medindo (cm) 0,75 Largura x 1,74 Altura x 0,36 Profundidade, com 3 prateleiras com regulagem de 

altura, na cor cinza.
Armário de aço

31128 5009

Armário de aço W3 Móveis, com 2 portas com chave, medindo (cm) 0,75 Largura x 1,74 Altura x 0,36 Profundidade, com 3 prateleiras com regulagem de 

altura, na cor cinza.
Armário de aço

31129 5009

Armário de aço W3 Móveis, com 2 portas com chave, medindo (cm) 0,75 Largura x 1,74 Altura x 0,36 Profundidade, com 3 prateleiras com regulagem de 

altura, na cor cinza.
Armário de aço

31130 5009

Armário de aço W3 Móveis, com 2 portas com chave, medindo (cm) 0,75 Largura x 1,74 Altura x 0,36 Profundidade, com 3 prateleiras com regulagem de 

altura, na cor cinza.
Arquivo de aço

31131 5009

Arquivo em aço W3 Móveis, com 4 gavetas com corrediças, para pastas suspensas, com chave, medindo 0,70x1,33x0,47 (todo corpo na chapa 24).

Armário de aço
31132 5011

Armário de aço W3 Móveis, com 2 portas com chave, medindo (cm) 0,75 Largura x 1,74 Altura x 0,36 Profundidade, com 3 prateleiras com regulagem de 

altura, na cor cinza.
Armário de aço

31133 5011

Armário de aço W3 Móveis, com 2 portas com chave, medindo (cm) 0,75 Largura x 1,74 Altura x 0,36 Profundidade, com 3 prateleiras com regulagem de 

altura, na cor cinza.

Nome
Incorporação Plaqueta

Armário de aço
31134 5011



Armário de aço W3 Móveis, com 2 portas com chave, medindo (cm) 0,75 Largura x 1,74 Altura x 0,36 Profundidade, com 3 prateleiras com regulagem de 

altura, na cor cinza.
Armário de aço

31135 5011

Armário de aço W3 Móveis, com 2 portas com chave, medindo (cm) 0,75 Largura x 1,74 Altura x 0,36 Profundidade, com 3 prateleiras com regulagem de 

altura, na cor cinza.
Armário de aço

31136 5011

Armário de aço W3 Móveis, com 2 portas com chave, medindo (cm) 0,75 Largura x 1,74 Altura x 0,36 Profundidade, com 3 prateleiras com regulagem de 

altura, na cor cinza.
Armário de aço

31137 5011

Armário de aço W3 Móveis, com 2 portas com chave, medindo (cm) 0,75 Largura x 1,74 Altura x 0,36 Profundidade, com 3 prateleiras com regulagem de 

altura, na cor cinza.
Bebedouro 2 torneiras

31138 5014

Bebedouro elétrico Refrimate, com pintura epóxi na cor branca, com 2 torneiras, com reservatório capacidade para 100 litros, com filtro com carvão 

ativado.
Bebedouro 3 torneiras

31139 5014

Bebedouro elétrico Refrimate, com pintura epóxi na cor branca, com 3 torneiras, com reservatório capacidade para 100 litros, com filtro com carvão 

ativado.
Bebedouro 3 torneiras

31140 5014

Bebedouro elétrico Refrimate, com pintura epóxi na cor branca, com 3 torneiras, com reservatório capacidade para 100 litros, com filtro com carvão 

ativado.
Bebedouro elétrico 2 torneiras

31141 5020

Bebedouro elétrico Refrimate, com pintura epóxi na cor branca, com 2 torneiras, com reservatório capacidade para 100 litros, com filtro com carvão 

ativado.
Bebedouro elétrico 2 torneiras

31142 5020

Bebedouro elétrico Refrimate, com pintura epóxi na cor branca, com 2 torneiras, com reservatório capacidade para 100 litros, com filtro com carvão 

ativado.
Bebedouro elétrico 2 torneiras

31143 5020

Bebedouro elétrico Refrimate, com pintura epóxi na cor branca, com 2 torneiras, com reservatório capacidade para 100 litros, com filtro com carvão 

ativado.
Bebedouro elétrico 2 torneiras



31144 5020

Bebedouro elétrico Refrimate, com pintura epóxi na cor branca, com 2 torneiras, com reservatório capacidade para 100 litros, com filtro com carvão 

ativado.
Bebedouro 3 torneiras

31145 5021

Bebedouro elétrico Refrimate, com pintura epóxi na cor branca, com 3 torneiras, com reservatório capacidade para 100 litros, com filtro com carvão 

ativado.
Poltrona reclinável

31146 5063

Nome
Incorporação Plaqueta

Poltrona reclinável.
Poltrona reclinável

31147 5063

Poltrona reclinável.
Televisor

31148 5125

Televisor CCE lcd 26", preparada para hdtv, potência de audio (rms) 5wx2, voltagem: bivolt automática, preta, com controle remoto, com suporte de 

parede.
Armário de aço

31149 5421

Armário de aço W3 Móveis, com 2 portas com chave, medindo (cm) 0,75 Largura x 1,74 Altura x 0,36 Profundidade, com 3 prateleiras com regulagem de 

altura, na cor cinza.
Armário de aço

31150 5421

Armário de aço W3 Móveis, com 2 portas com chave, medindo (cm) 0,75 Largura x 1,74 Altura x 0,36 Profundidade, com 3 prateleiras com regulagem de 

altura, na cor cinza.
Armário de aço

31151 5421



Armário de aço W3 Móveis, com 2 portas com chave, medindo (cm) 0,75 Largura x 1,74 Altura x 0,36 Profundidade, com 3 prateleiras com regulagem de 

altura, na cor cinza.
Armário de aço

31152 5421

Armário de aço W3 Móveis, com 2 portas com chave, medindo (cm) 0,75 Largura x 1,74 Altura x 0,36 Profundidade, com 3 prateleiras com regulagem de 

altura, na cor cinza.
Armário de aço

31153 5421

Armário de aço W3 Móveis, com 2 portas com chave, medindo (cm) 0,75 Largura x 1,74 Altura x 0,36 Profundidade, com 3 prateleiras com regulagem de 

altura, na cor cinza.
Armário de aço

31154 5421

Armário de aço W3 Móveis, com 2 portas com chave, medindo (cm) 0,75 Largura x 1,74 Altura x 0,36 Profundidade, com 3 prateleiras com regulagem de 

altura, na cor cinza.
Armário de aço

31155 5421

Armário de aço W3 Móveis, com 2 portas com chave, medindo (cm) 0,75 Largura x 1,74 Altura x 0,36 Profundidade, com 3 prateleiras com regulagem de 

altura, na cor cinza.
Armário de aço

31156 5421

Armário de aço W3 Móveis, com 2 portas com chave, medindo (cm) 0,75 Largura x 1,74 Altura x 0,36 Profundidade, com 3 prateleiras com regulagem de 

altura, na cor cinza.
Armário de aço

31157 5421

Armário de aço W3 Móveis, com 2 portas com chave, medindo (cm) 0,75 Largura x 1,74 Altura x 0,36 Profundidade, com 3 prateleiras com regulagem de 

altura, na cor cinza.
Armário de aço

31158 5421

Armário de aço W3 Móveis, com 2 portas com chave, medindo (cm) 0,75 Largura x 1,74 Altura x 0,36 Profundidade, com 3 prateleiras com regulagem de 

altura, na cor cinza.



Nome
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Armário de aço
31159 5421

Armário de aço W3 Móveis, com 2 portas com chave, medindo (cm) 0,75 Largura x 1,74 Altura x 0,36 Profundidade, com 3 prateleiras com regulagem de 

altura, na cor cinza.
Armário de aço

31160 5421

Armário de aço W3 Móveis, com 2 portas com chave, medindo (cm) 0,75 Largura x 1,74 Altura x 0,36 Profundidade, com 3 prateleiras com regulagem de 

altura, na cor cinza.
Armário de aço

31161 5421

Armário de aço W3 Móveis, com 2 portas com chave, medindo (cm) 0,75 Largura x 1,74 Altura x 0,36 Profundidade, com 3 prateleiras com regulagem de 

altura, na cor cinza.
Armário de aço

31162 5421

Armário de aço W3 Móveis, com 2 portas com chave, medindo (cm) 0,75 Largura x 1,74 Altura x 0,36 Profundidade, com 3 prateleiras com regulagem de 

altura, na cor cinza.
Armário de aço

31163 5421

Armário de aço W3 Móveis, com 2 portas com chave, medindo (cm) 0,75 Largura x 1,74 Altura x 0,36 Profundidade, com 3 prateleiras com regulagem de 

altura, na cor cinza.
Armário de aço

31164 5421

Armário de aço W3 Móveis, com 2 portas com chave, medindo (cm) 0,75 Largura x 1,74 Altura x 0,36 Profundidade, com 3 prateleiras com regulagem de 

altura, na cor cinza.
Armário de aço

31165 5421

Armário de aço W3 Móveis, com 2 portas com chave, medindo (cm) 0,75 Largura x 1,74 Altura x 0,36 Profundidade, com 3 prateleiras com regulagem de 

altura, na cor cinza.
Armário de aço

31166 5421

Armário de aço W3 Móveis, com 2 portas com chave, medindo (cm) 0,75 Largura x 1,74 Altura x 0,36 Profundidade, com 3 prateleiras com regulagem de 

altura, na cor cinza.
Armário de aço

31167 5421

Armário de aço W3 Móveis, com 2 portas com chave, medindo (cm) 0,75 Largura x 1,74 Altura x 0,36 Profundidade, com 3 prateleiras com regulagem de 

altura, na cor cinza.
Armário de aço



31168 5421

Armário de aço W3 Móveis, com 2 portas com chave, medindo (cm) 0,75 Largura x 1,74 Altura x 0,36 Profundidade, com 3 prateleiras com regulagem de 

altura, na cor cinza.
Banco ecológico (Escola Recanto Feliz)

31170 5430

Banco ecológico Kativa: confeccionado com plástico reciclável maciço, medindo 1,46x0,75 cm, cor amadeirado.
Banco ecológico (Escola Recanto Feliz)

31171 5430

Banco ecológico Kativa: confeccionado com plástico reciclável maciço, medindo 1,46x0,75 cm, cor amadeirado.
Banco ecológico (Escola Recanto Feliz)

31172 5430

Nome
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Banco ecológico Kativa: confeccionado com plástico reciclável maciço, medindo 1,46x0,75 cm, cor amadeirado.
Banco ecológico (Escola Recanto Feliz)

31173 5430

Banco ecológico Kativa: confeccionado com plástico reciclável maciço, medindo 1,46x0,75 cm, cor amadeirado.
Banco ecológico (Escola Recanto Feliz)

31174 5430

Banco ecológico Kativa: confeccionado com plástico reciclável maciço, medindo 1,46x0,75 cm, cor amadeirado.
Banco ecológico (Escola Recanto Feliz)

31175 5430

Banco ecológico Kativa: confeccionado com plástico reciclável maciço, medindo 1,46x0,75 cm, cor amadeirado.
Banco ecológico (Escola Recanto Feliz)

31176 5430

Banco ecológico Kativa: confeccionado com plástico reciclável maciço, medindo 1,46x0,75 cm, cor amadeirado.
Banco ecológico (Escola Recanto Feliz)

31177 5430

Banco ecológico Kativa: confeccionado com plástico reciclável maciço, medindo 1,46x0,75 cm, cor amadeirado.
Banco ecológico (Escola Recanto Feliz)



31178 5430

Banco ecológico Kativa: confeccionado com plástico reciclável maciço, medindo 1,46x0,75 cm, cor amadeirado.
Banco ecológico (Escola Recanto Feliz)

31179 5430

Banco ecológico Kativa: confeccionado com plástico reciclável maciço, medindo 1,46x0,75 cm, cor amadeirado.
Bebedouro 2 torneiras

31180 5495

Bebedouro elétrico Refrimate, com pintura epóxi na cor branca, com 2 torneiras, com reservatório capacidade para 100 litros, com filtro com carvão 

ativado.
Armário de aço

31181 5497

Armário de aço W3 Móveis, chapa 24", medindo 1,98 cm de altura x 0,90 cm de largura x 0,40 cm de profundidade, com 02 portas de abrir, fechadura 

de tambor cilíndrico com 02 pontos de travamento superior e inferior, com dobradiças internas, puxador com aca

04 prateleiras internas com regulagem de altura, pintura epóxi a pó na cor cinza - capacidade de carga por prateleira 20 kg distribuídos.

Armário de aço
31182 5497

Armário de aço W3 Móveis, com 2 portas com chave, medindo (cm) 0,75 Largura x 1,74 Altura x 0,36 Profundidade, com 3 prateleiras com regulagem de 

altura, na cor cinza.
Armário de aço

31183 5497

Armário de aço W3 Móveis, com 2 portas com chave, medindo (cm) 0,75 Largura x 1,74 Altura x 0,36 Profundidade, com 3 prateleiras com regulagem de 

altura, na cor cinza.
Armário de aço

31184 5497

Armário de aço W3 Móveis, com 2 portas com chave, medindo (cm) 0,75 Largura x 1,74 Altura x 0,36 Profundidade, com 3 prateleiras com regulagem de 

altura, na cor cinza.

Nome
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Armário de aço
31185 5497

Armário de aço W3 Móveis, com 2 portas com chave, medindo (cm) 0,75 Largura x 1,74 Altura x 0,36 Profundidade, com 3 prateleiras com regulagem de 

altura, na cor cinza.
Armário de aço

31186 5497

Armário de aço W3 Móveis, com 2 portas com chave, medindo (cm) 0,75 Largura x 1,74 Altura x 0,36 Profundidade, com 3 prateleiras com regulagem de 

altura, na cor cinza.
Armário de aço

31187 5497

Armário de aço W3 Móveis, com 2 portas com chave, medindo (cm) 0,75 Largura x 1,74 Altura x 0,36 Profundidade, com 3 prateleiras com regulagem de 

altura, na cor cinza.
Armário de aço

31188 5497

Armário de aço W3 Móveis, com 2 portas com chave, medindo (cm) 0,75 Largura x 1,74 Altura x 0,36 Profundidade, com 3 prateleiras com regulagem de 

altura, na cor cinza.
Armário de aço

31189 5497

Armário de aço W3 Móveis, com 2 portas com chave, medindo (cm) 0,75 Largura x 1,74 Altura x 0,36 Profundidade, com 3 prateleiras com regulagem de 

altura, na cor cinza.
Armário de aço

31190 5497

Armário de aço W3 Móveis, com 2 portas com chave, medindo (cm) 0,75 Largura x 1,74 Altura x 0,36 Profundidade, com 3 prateleiras com regulagem de 

altura, na cor cinza.
Armário de aço

31191 5497

Armário de aço W3 Móveis, com 2 portas com chave, medindo (cm) 0,75 Largura x 1,74 Altura x 0,36 Profundidade, com 3 prateleiras com regulagem de 

altura, na cor cinza.
Estante de aço

31192 5497

Estante de aço Metal Móveis, chapa 24", medindo 198 cm de altura x 0,92 cm de largura x 0,42 cm de profundidade,  com 6 prateleiras 42 cm sem 

reforço, na cor branca, sendo as colunas laterais chapa 22", com sapata plástica - capacidade de carga por pratel

distribuídos.
Estante de aço

31193 5497

Estante de aço Metal Móveis, chapa 24", medindo 198 cm de altura x 0,92 cm de largura x 0,42 cm de profundidade,  com 6 prateleiras 42 cm sem 

reforço, na cor branca, sendo as colunas laterais chapa 22", com sapata plástica - capacidade de carga por pratel



distribuídos.
Estante de aço

31194 5497

Estante de aço Metal Móveis, chapa 24", medindo 198 cm de altura x 0,92 cm de largura x 0,42 cm de profundidade,  com 6 prateleiras 42 cm sem 

reforço, na cor branca, sendo as colunas laterais chapa 22", com sapata plástica - capacidade de carga por pratel

distribuídos.
Estante de aço

31195 5497

Estante de aço Metal Móveis, chapa 24", medindo 198 cm de altura x 0,92 cm de largura x 0,42 cm de profundidade,  com 6 prateleiras 42 cm sem 

reforço, na cor branca, sendo as colunas laterais chapa 22", com sapata plástica - capacidade de carga por pratel

distribuídos.
Estante de aço

31196 5497

Estante de aço Metal Móveis, chapa 24", medindo 198 cm de altura x 0,92 cm de largura x 0,42 cm de profundidade,  com 6 prateleiras 42 cm sem 

reforço, na cor branca, sendo as colunas laterais chapa 22", com sapata plástica - capacidade de carga por pratel

Nome
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distribuídos.
Balcão baixo

31197 5918

Balcão fechado Arteflex, com 02 portas de abrir com chave e 01 prateleira interna, em aglomerado melaminico 15 mm, com borda em pvc, com puxador 

plástico, medindo 79 cm de altura x 90 cm de largura x 40 cm de profundidade, cor padrão branco/preto.

Balcão baixo
31198 5918



Balcão fechado Arteflex, com 02 portas de abrir com chave e 01 prateleira interna, em aglomerado melaminico 15 mm, com borda em pvc, com puxador 

plástico, medindo 79 cm de altura x 90 cm de largura x 40 cm de profundidade, cor padrão branco/preto.

Placa vibratória
31199 6129

Placa vibratória Kawashima  VE100, motor 7,0 HP.
Furadeira elétrica (Equipe Pintura)

31200 6377

Furadeira elétrica 680W, com martelete.
Roçadeira semi profissional

31201 6377

Roçadeira semi profissional Tekna, lateral, 32,6 CC.
Roçadeira profissional

31202 6377

Roçadeira profissional Stark 38 CC.
Roçadeira profissional

31203 6377

Roçadeira profissional Stark 38 CC.
Roçadeira profissional

31204 6377

Roçadeira profissional Stark 38 CC.
Soprador aspirador de folhas

31205 6377

Soprador aspirador de folhas Toyama, a gasolina.
Cadeirão para refeição

31206 6398

Cadeirão para refeição Burigotto, até 18 Kg.
Cadeirão para refeição

31207 6398

Cadeirão para refeição Burigotto, até 18 Kg.
Balcão baixo (SMAS)

31208 6404

Balcão fechado Arteflex, com 02 portas de abrir com chave e 01 prateleira interna, em aglomerado melaminico 15 mm, com borda em pvc, com puxador 

plástico, medindo 79 cm de altura x 90 cm de largura x 40 cm de profundidade, cor padrão branco/preto.
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Cadeira giratória (Agendamento)
31209 6487

Cadeira giratória estofada, com espuma injetada 40 mm, anatômica, com braço para digitador, base a gás, revestimento em corino preto.

Cadeira giratória (Agendamento)
31210 6487

Cadeira giratória estofada, com espuma injetada 40 mm, anatômica, com braço para digitador, base a gás, revestimento em corino preto.

Cadeira giratória (Agendamento)
31211 6487

Cadeira giratória estofada, com espuma injetada 40 mm, anatômica, com braço para digitador, base a gás, revestimento em corino preto.

Cadeira giratória (Agendamento)
31212 6487

Cadeira giratória estofada, com espuma injetada 40 mm, anatômica, com braço para digitador, base a gás, revestimento em corino preto.

Cadeira giratória (Ouvidoria Municipal nos Serviços de Saúde)
31213 6487

Cadeira giratória estofada, com espuma injetada 40 mm, anatômica, com braço para digitador, base a gás, revestimento em corino preto.

Cadeira giratória (Agendamento)
31214 6487

Cadeira giratória estofada, com espuma injetada 40 mm, anatômica, com braço para digitador, base a gás, revestimento em corino preto.

Geladeira doméstica
31215 6709

Geladeira doméstica Electrolux, re28, 280 litros, N/S: 10205377
Monocanal (Rio Guarapuava)

31216 7100

Conjunto de rádio enlace (Monocanal).
Lavadora de alta pressão

31217 5754



Lavadora com jato de alta pressão Jacto Electrolux Force, n/s: 10900013, com carrinho para transporte, com suporte para pistola e cabo - potência do 

motor de 1,6 cv, modelo 700, com pit stop, gatilho com trave de segurança, com engate rápido do sistema, c

protetor térmico, com pistões revestidos de cerâmica, conexão da mangueira com rosca, com reservatório para detergente, com mangueira de alta 

pressão de 7 metros com a lança, voltagem 220 wats.
Ar condicionado

31218 5967

Ar condicionado SPLIT 12.000 BTUS, quente e frio com controle remoto digital. MITSUO, Nº Série: C02112861002733
Ar condicionado

31219 6378

Condicionador de ar split, 9.000 btus, MITSUO ASW-H09A2/EN, com ciclo quente e frio, com controle remoto sem fio, 220 v, N/S: C32012861000560.

Ar condicionado
31220 6378

Condicionador de ar modelo split, 9.000 btus, com ciclo quente e frio, com controle remoto sem fio, 220 v.
Armário de aço

31221 6400

Nome
Incorporação Plaqueta

Armário de aço W3 Móveis, chapa 24", medindo 1,98 cm de altura x 0,90 cm de largura x 0,40 cm de profundidade, com 02 portas de abrir, fechadura 

de tambor cilíndrico com 02 pontos de travamento superior e inferior, com dobradiças internas, puxador com aca

04 prateleiras internas com regulagem de altura, pintura epóxi a pó na cor cinza - capacidade de carga por prateleira 20 kg distribuídos.

Arquivo de aço
31222 6400

Arquivo em aço W3 Móveis, com 4 gavetas com corrediças, para pastas suspensas, com chave, medindo 0,70x1,33x0,47 (todo corpo na chapa 24).

Armário de aço
31223 6400



Armário de aço W3 Móveis, com 2 portas com chave, medindo (cm) 0,75 Largura x 1,74 Altura x 0,36 Profundidade, com 3 prateleiras com regulagem de 

altura, na cor cinza.
Armário de aço

31224 6400

Armário de aço W3 Móveis, com 2 portas com chave, medindo (cm) 0,75 Largura x 1,74 Altura x 0,36 Profundidade, com 3 prateleiras com regulagem de 

altura, na cor cinza.
Armário de aço

31225 6400

Armário de aço W3 Móveis, com 2 portas com chave, medindo (cm) 0,75 Largura x 1,74 Altura x 0,36 Profundidade, com 3 prateleiras com regulagem de 

altura, na cor cinza.
Armário de aço

31226 6400

Armário de aço W3 Móveis, com 2 portas com chave, medindo (cm) 0,75 Largura x 1,74 Altura x 0,36 Profundidade, com 3 prateleiras com regulagem de 

altura, na cor cinza.
Armário de aço

31227 6400

Armário de aço W3 Móveis, com 2 portas com chave, medindo (cm) 0,75 Largura x 1,74 Altura x 0,36 Profundidade, com 3 prateleiras com regulagem de 

altura, na cor cinza.
Armário de aço

31228 6400

Armário de aço W3 Móveis, com 2 portas com chave, medindo (cm) 0,75 Largura x 1,74 Altura x 0,36 Profundidade, com 3 prateleiras com regulagem de 

altura, na cor cinza.
Armário de aço

31229 6400

Armário de aço W3 Móveis, com 2 portas com chave, medindo (cm) 0,75 Largura x 1,74 Altura x 0,36 Profundidade, com 3 prateleiras com regulagem de 

altura, na cor cinza.
Armário de aço

31230 6400

Armário de aço W3 Móveis, com 2 portas com chave, medindo (cm) 0,75 Largura x 1,74 Altura x 0,36 Profundidade, com 3 prateleiras com regulagem de 

altura, na cor cinza.
Armário de aço

31231 6400

Armário de aço W3 Móveis, com 2 portas com chave, medindo (cm) 0,75 Largura x 1,74 Altura x 0,36 Profundidade, com 3 prateleiras com regulagem de 

altura, na cor cinza.
Armário de aço

31232 6400

Armário de aço W3 Móveis, com 2 portas com chave, medindo (cm) 0,75 Largura x 1,74 Altura x 0,36 Profundidade, com 3 prateleiras com regulagem de 

altura, na cor cinza.
Armário de aço



31233 6400

Armário de aço W3 Móveis, com 2 portas com chave, medindo (cm) 0,75 Largura x 1,74 Altura x 0,36 Profundidade, com 3 prateleiras com regulagem de 

altura, na cor cinza.

Nome
Incorporação Plaqueta

Armário de aço
31234 6400

Armário de aço W3 Móveis, com 2 portas com chave, medindo (cm) 0,75 Largura x 1,74 Altura x 0,36 Profundidade, com 3 prateleiras com regulagem de 

altura, na cor cinza.
Armário de aço

31235 6400

Armário de aço W3 Móveis, com 2 portas com chave, medindo (cm) 0,75 Largura x 1,74 Altura x 0,36 Profundidade, com 3 prateleiras com regulagem de 

altura, na cor cinza.
Armário de aço

31236 6400

Armário de aço W3 Móveis, com 2 portas com chave, medindo (cm) 0,75 Largura x 1,74 Altura x 0,36 Profundidade, com 3 prateleiras com regulagem de 

altura, na cor cinza.
Armário de aço

31237 6400

Armário de aço W3 Móveis, com 2 portas com chave, medindo (cm) 0,75 Largura x 1,74 Altura x 0,36 Profundidade, com 3 prateleiras com regulagem de 

altura, na cor cinza.
Armário de aço

31238 6400

Armário de aço W3 Móveis, com 2 portas com chave, medindo (cm) 0,75 Largura x 1,74 Altura x 0,36 Profundidade, com 3 prateleiras com regulagem de 

altura, na cor cinza.
Armário de aço

31239 6400

Armário de aço W3 Móveis, com 2 portas com chave, medindo (cm) 0,75 Largura x 1,74 Altura x 0,36 Profundidade, com 3 prateleiras com regulagem de 

altura, na cor cinza.
Armário de aço



31240 6400

Armário de aço W3 Móveis, com 2 portas com chave, medindo (cm) 0,75 Largura x 1,74 Altura x 0,36 Profundidade, com 3 prateleiras com regulagem de 

altura, na cor cinza.
Armário de aço

31241 6400

Armário de aço W3 Móveis, com 2 portas com chave, medindo (cm) 0,75 Largura x 1,74 Altura x 0,36 Profundidade, com 3 prateleiras com regulagem de 

altura, na cor cinza.
Armário de aço

31242 6400

Armário de aço W3 Móveis, com 2 portas com chave, medindo (cm) 0,75 Largura x 1,74 Altura x 0,36 Profundidade, com 3 prateleiras com regulagem de 

altura, na cor cinza.
Armário vitrine

31243 6551

Armário vitrine 2 portas, prateleiras em vidro, Renovar.
Armário vitrine

31244 6551

Armário vitrine 2 portas, prateleiras em vidro, Renovar.
Armário vitrine

31245 6551

Armário vitrine 2 portas, prateleiras em vidro, Renovar.
Armário vitrine

31246 6551

Nome
Incorporação Plaqueta

Armário vitrine 2 portas, prateleiras em vidro, Renovar.
Armário vitrine

31247 6551

Armário vitrine 2 portas, prateleiras em vidro, Renovar.
Mesa de escritório

31248 6589



Mesa de escritório em mdp, de 1,20, com conexão, suporte para cpu e teclado.
Mesa de escritório

31249 6589

Mesa de escritório em mdp, de 1,50 m, com duas gavetas.
Caixa amplificadora

31250 6804

Caixa amplificadora Oneal, modelo OCM-310-USB-EC, N/S: 11.D.28.0139 (06786242)
Máquina de lavar roupa

31251 6805

Máquina de lavar roupa automática Electrolux 15 kg, n/s: 12000599
Gaveteiro (Urbanismo)

31252 7008

Gaveteiro móvel, em mdp, 4 gavetas, branco.
Impressora multifuncional (PREVBEL)

31253 7042

Multifuncional Samsung - impressora, fotocopiadora a laser, fax, modelo SCX-4623F, n/s: Z2TDBAMZC01347J
Gabinete para microcomputador (PREVBEL)

31254 7043

Gabinete para mcrocomputador Alipel Station, preto, atx 400 watts, na cor, com processador com mínimo 4 núcleo freqüência de 3.2 ghz cada núcleo. 

Memória ram 04gb ddr3 compatível, disco rígido 1000 gb sata ii, placa mãe compatível com4 portas usb 2.0, pla

de rede wireless 108 mbps pci; drive de disquetes 1,44 mb; drive de gravador de dvd dual layer;; mouse óptico com scroll e resolução mínima 800 dpi; 

pad mouse de silicone; teclado multimídia layout abnt-2; licença sistema operacional windows 7 professiona

fornecimento das mídias originais e manuais.
Monitor de vídeo (PREVBEL)

31255 7043

Monitor de vídeo Lcd, 19", AOC, Modelo: 2036Va, nº série: S7408XA003908.
Impressora multifuncional (Urbanismo)

31256 7064

Multifuncional Samsung - impressora, fotocopiadora a laser, fax, modelo SCX-4623F, n/s: Z2TDBAMB102133F.
Gabinete para microcomputador

31257 7065

Gabinete para mcrocomputador Alipel Station, preto, atx 400 watts, na cor, com processador com mínimo 4 núcleo freqüência de 3.2 ghz cada núcleo. 

Memória ram 04gb ddr3 compatível, disco rígido 1000 gb sata ii, placa mãe compatível com4 portas usb 2.0, pla

de rede wireless 108 mbps pci; drive de disquetes 1,44 mb; drive de gravador de dvd dual layer;; mouse óptico com scroll e resolução mínima 800 dpi; 

pad mouse de silicone; teclado multimídia layout abnt-2; licença sistema operacional windows 7 professiona



fornecimento das mídias originais e manuais.
Gabinete para microcomputador

31258 7065

Nome
Incorporação Plaqueta

Gabinete para mcrocomputador Alipel Station, preto, atx 400 watts, na cor, com processador com mínimo 4 núcleo freqüência de 3.2 ghz cada núcleo. 

Memória ram 04gb ddr3 compatível, disco rígido 1000 gb sata ii, placa mãe compatível com4 portas usb 2.0, pla

de rede wireless 108 mbps pci; drive de disquetes 1,44 mb; drive de gravador de dvd dual layer;; mouse óptico com scroll e resolução mínima 800 dpi; 

pad mouse de silicone; teclado multimídia layout abnt-2; licença sistema operacional windows 7 professiona

fornecimento das mídias originais e manuais.
Gabinete para microcomputador

31259 7065

Gabinete para mcrocomputador Alipel Station, preto, atx 400 watts, na cor, com processador com mínimo 4 núcleo freqüência de 3.2 ghz cada núcleo. 

Memória ram 04gb ddr3 compatível, disco rígido 1000 gb sata ii, placa mãe compatível com4 portas usb 2.0, pla

de rede wireless 108 mbps pci; drive de disquetes 1,44 mb; drive de gravador de dvd dual layer;; mouse óptico com scroll e resolução mínima 800 dpi; 

pad mouse de silicone; teclado multimídia layout abnt-2; licença sistema operacional windows 7 professiona

fornecimento das mídias originais e manuais.
Monitor de vídeo

31260 7065

Monitor de vídeo Lcd, 19".
Monitor de vídeo

31261 7065

Monitor de vídeo Lcd, 19".
Monitor de vídeo

31262 7065

Monitor de vídeo Lcd, 19".



Armário de aço
31263 7082

Armário de aço W3 Móveis, com 2 portas com chave, medindo (cm) 0,75 Largura x 1,74 Altura x 0,36 Profundidade, com 3 prateleiras com regulagem de 

altura, na cor cinza.
Armário de aço

31264 7082

Armário de aço W3 Móveis, com 2 portas com chave, medindo (cm) 0,75 Largura x 1,74 Altura x 0,36 Profundidade, com 3 prateleiras com regulagem de 

altura, na cor cinza.
Armário de aço

31265 7082

Armário de aço W3 Móveis, com 2 portas com chave, medindo (cm) 0,75 Largura x 1,74 Altura x 0,36 Profundidade, com 3 prateleiras com regulagem de 

altura, na cor cinza.
Armário de aço

31266 7082

Armário de aço W3 Móveis, com 2 portas com chave, medindo (cm) 0,75 Largura x 1,74 Altura x 0,36 Profundidade, com 3 prateleiras com regulagem de 

altura, na cor cinza.
Armário de aço

31267 7082

Armário de aço W3 Móveis, com 2 portas com chave, medindo (cm) 0,75 Largura x 1,74 Altura x 0,36 Profundidade, com 3 prateleiras com regulagem de 

altura, na cor cinza.
Mesa de escritório (Centro de Treinamento de Xadrez)

31268 7082

Mesa em "L" Móveis Atos, 150x120x75 cm, em mdp 15 mm, com acabamento em bp, cor verde, com borda em pvc ergosofit, com pés metálico, pintura 

alumizada, com 01 suporte para cpu, 01 gaveteiro fixo com 3 gavetas, com chave, 1 porta teclado retrátil com corre

Mesa de escritório
31269 7082

Mesa de escritório em mdp, de 1,20, com conexão, suporte para cpu e teclado.
Mesa de escritório

31270 7082



Nome
Incorporação Plaqueta

Mesa de escritório em mdp, de 1,50 m, com duas gavetas.
Mesa de escritório

31271 7082

Mesa de escritório em mdp, de 1,20, com conexão, suporte para cpu e teclado.
Mesa de escritório

31272 7082

Mesa de escritório em mdp, de 1,50 m, com duas gavetas.
Gabinete para microcomputador (IPPUB)

31273 7119

Gabinete para mcrocomputador Alipel Station, preto, atx 400 watts, na cor, com processador com mínimo 4 núcleo freqüência de 3.2 ghz cada núcleo. 

Memória ram 04gb ddr3 compatível, disco rígido 1000 gb sata ii, placa mãe compatível com4 portas usb 2.0, pla

de rede wireless 108 mbps pci; drive de disquetes 1,44 mb; drive de gravador de dvd dual layer;; mouse óptico com scroll e resolução mínima 800 dpi; 

pad mouse de silicone; teclado multimídia layout abnt-2; licença sistema operacional windows 7 professiona

fornecimento das mídias originais e manuais.
Monitor de vídeo (Secretaria de Governo)

31274 7119

Monitor de vídeo Lcd, 20", AOC 2036 Va, n/s: TA9GA8NQ6WA25NE
Aparelho de fax

31275 7125

Aparelho de fax Intelbras com bobina, Intelbras, modelo F312/BRB, n/s: 252801829.
Gabinete para microcomputador

31278 7135

Gabinete para mcrocomputador Alipel Station, preto, atx 400 watts, na cor, com processador com mínimo 4 núcleo freqüência de 3.2 ghz cada núcleo. 

Memória ram 04gb ddr3 compatível, disco rígido 1000 gb sata ii, placa mãe compatível com4 portas usb 2.0, pla

de rede wireless 108 mbps pci; drive de disquetes 1,44 mb; drive de gravador de dvd dual layer;; mouse óptico com scroll e resolução mínima 800 dpi; 

pad mouse de silicone; teclado multimídia layout abnt-2; licença sistema operacional windows 7 professiona

fornecimento das mídias originais e manuais.
Monitor de vídeo

31279 7135

Monitor de vídeo Lcd, 20", AOC 2036 Va, n/s: S7408XA001347
Armário

31280 7323

Armário mdf branco, de 2,70 x 2,80 .



Monitor de vídeo (Urbanismo)
31281 7420

Monitor de vídeo Lcd, 19".
Gabinete para microcomputador (Urbanismo)

31282 7420

Gabinete para mcrocomputador Alipel Station, preto, atx 400 watts, na cor, com processador com mínimo 4 núcleo freqüência de 3.2 ghz cada núcleo. 

Memória ram 04gb ddr3 compatível, disco rígido 1000 gb sata ii, placa mãe compatível com4 portas usb 2.0, pla

de rede wireless 108 mbps pci; drive de disquetes 1,44 mb; drive de gravador de dvd dual layer;; mouse óptico com scroll e resolução mínima 800 dpi; 

pad mouse de silicone; teclado multimídia layout abnt-2; licença sistema operacional windows 7 professiona

fornecimento das mídias originais e manuais.
Bebedouro 3 torneiras

31283 7448

Bebedouro elétrico Refrimate, com pintura epóxi na cor branca, com 3 torneiras, com reservatório capacidade para 100 litros, com filtro com carvão 

ativado.

Nome
Incorporação Plaqueta

Bebedouro de coluna (Cadúnico)
31284 7510

Bebedouro de coluna para garrafão, marca Esmaltec.
Bebedouro de coluna (CRAS Norte)

31285 7510

Bebedouro de coluna para garrafão, marca Esmaltec.
Projetor multimídia

31286 7512

Projetor multimídia Benq MP615 SVGA.
Monitor de vídeo (CRAS Centro)

31289 7513

Monitor de vídeo  19" lcd, modelo L197W Lenovo.



Monitor de vídeo (CRAS Centro)
31290 7513

Monitor de vídeo  19" lcd, modelo L197W Lenovo.
Monitor de vídeo

31291 7513

Monitor de vídeo  19" lcd, modelo L197W Lenovo.
Monitor de vídeo (CRAS Norte)

31292 7513

Monitor de vídeo  19" lcd, modelo L197W Lenovo.
Monitor de vídeo (CRAS Norte)

31293 7513

Monitor de vídeo  19" lcd, modelo L197W Lenovo.
Gabinete para microcomputador (CRAS Centro)

31294 7513

Gabinete para microcomputador com processador Intel  Core 15 2500 3.30 Ghz, 4 gb, DVDRW,  Windows 7 Profissional.
Gabinete para microcomputador (CRAS Centro)

31295 7513

Gabinete para microcomputador com processador Intel  Core 15 2500 3.30 Ghz, 4 gb, DVDRW,  Windows 7 Profissional.
Gabinete para microcomputador

31296 7513

Gabinete para microcomputador com processador Intel  Core 15 2500 3.30 Ghz, 4 gb, DVDRW,  Windows 7 Profissional.
Gabinete para microcomputador (CRAS Norte)

31297 7513

Gabinete para microcomputador com processador Intel  Core 15 2500 3.30 Ghz, 4 gb, DVDRW,  Windows 7 Profissional.
Gabinete para microcomputador (CRAS Norte)

31298 7513

Nome
Incorporação Plaqueta

Gabinete para microcomputador com processador Intel  Core 15 2500 3.30 Ghz, 4 gb, DVDRW,  Windows 7 Profissional.
Conjunto de mesa para escritório (CRAS Centro)



31299 7514

Conjunto de mesa para escritório contendo: mesa 120x60x75cm c/tampo e painel frontal em mdp 15mm acabamento em bp melaminico e bordas em 

pvc, estrutura metálica tubo 30x50cm c/pintura epóxi a pó pés duplo c/painel central em mdp 15mm, com gaveteiro fixo 0

padrão cinza/cinza. Mesa 100x60x75cm c/tampo e painel frontal em mdp 15mm acabamento em bp melaminico e bordas em pvc, estrutura metálica 

tubo 30x50cm c/pintura epóxi a pó pés duplo c/painel central em mdp 15mm, com suporte para teclado retrátil c/corredi

c/painel em mdp 15mm - cor padrão cinza/cinza. Conexão p/mesas 60x60cm em mdp 15mm acabamento em bp melaminico e bordas em pvc c/ pé 

metálico tubo redondo 60mm pintura epóxi - cor padrão cinza/cinza. Perflex
Conjunto de mesa para escritório (CRAS Norte)

31300 7514

Conjunto de mesa para escritório contendo: mesa 120x60x75cm c/tampo e painel frontal em mdp 15mm acabamento em bp melaminico e bordas em 

pvc, estrutura metálica tubo 30x50cm c/pintura epóxi a pó pés duplo c/painel central em mdp 15mm, com gaveteiro fixo 0

padrão cinza/cinza. Mesa 100x60x75cm c/tampo e painel frontal em mdp 15mm acabamento em bp melaminico e bordas em pvc, estrutura metálica 

tubo 30x50cm c/pintura epóxi a pó pés duplo c/painel central em mdp 15mm, com suporte para teclado retrátil c/corredi

c/painel em mdp 15mm - cor padrão cinza/cinza. Conexão p/mesas 60x60cm em mdp 15mm acabamento em bp melaminico e bordas em pvc c/ pé 

metálico tubo redondo 60mm pintura epóxi - cor padrão cinza/cinza. Perflex
Cadeira giratória (CRAS Centro)

31301 7514

Cadeira giratória com assento e encosto com estrutura interna em compensado multi laminado 12mm e espuma enjetada 45mm antômica, contra capa 

do encosto em corino, bordas em pvc tipo francis, revestido em tecido polipropileno, base giratória com pistão a g

nylon e braço digitador em poliuretano injetado com regulagem de altura. Perflex
Cadeira giratória (CRAS Norte)

31302 7514

Cadeira giratória com assento e encosto com estrutura interna em compensado multi laminado 12mm e espuma enjetada 45mm antômica, contra capa 

do encosto em corino, bordas em pvc tipo francis, revestido em tecido polipropileno, base giratória com pistão a g

nylon e braço digitador em poliuretano injetado com regulagem de altura. Perflex
Mesa de reunião (Sala Cursos)

31303 7514

Mesa para reunião medindo 203cm comp x 90cm prof x 75cm alt, pés em estrutura metálica tubo 30x50mm, pintura epóxi a pó na cor cinza, com painel 

central em mdp 15mm e sapatas de polipropileno, tampo em mdp 15mm encabeçado, acabamento em bp com borda reta 

cor padrão teca itália. Perflex
Armário alto

31304 7514



Armário alto fechado com 02 portas de abrir com chave e 03 prateleiras internas, corpo e prateleiras em mdp 15mm, acabamento em bp bordas 

encabeçadas 30mm perfil reto em pvc 30mm, puxador em  abs, medidas 160cm alt x 90cm larg x 44cm prof - cor padrão tec

Balcão baixo (SMAS - Disk Idoso)
31305 7515

Balcão baixo 90x40x79cm mdp 15mm acabamento em bp melamínico e bordas  em pvc, c/02 portas de abrir c/chave e puxador tipo alça em abs c/01 

prateleira intena c/regulagem de altura - cor padrão cinza/cinza. Móveis Atos.
Balcão baixo (CRAS centro)

31306 7515

Balcão baixo 90x40x79cm mdp 15mm acabamento em bp melamínico e bordas  em pvc, c/02 portas de abrir c/chave e puxador tipo alça em abs c/01 

prateleira intena c/regulagem de altura - cor padrão cinza/cinza. Móveis Atos.
Mesa (SMAS - Sala Cursos)

31307 7515

Mesa medindo 100cm comp x 60cm prof x 75cm alt, pés em estrutura metálica tubo 30x50mm, pintura epóxi a pó na cor cinza, com painel central em 

mdp 15mm e sapatas de polipropileno, tampo em mdp 15mm encabeçado, acabamento em bp com borda reta em abs 30mm c

teca itália. Moveis Kappesberg
Mesa (SMAS - Sala Cursos)

31308 7515

Mesa medindo 100cm comp x 60cm prof x 75cm alt, pés em estrutura metálica tubo 30x50mm, pintura epóxi a pó na cor cinza, com painel central em 

mdp 15mm e sapatas de polipropileno, tampo em mdp 15mm encabeçado, acabamento em bp com borda reta em abs 30mm c

teca itália. Moveis Kappesberg

Nome
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Mesa (SMAS - Sala Cursos)
31309 7515

Mesa medindo 100cm comp x 60cm prof x 75cm alt, pés em estrutura metálica tubo 30x50mm, pintura epóxi a pó na cor cinza, com painel central em 

mdp 15mm e sapatas de polipropileno, tampo em mdp 15mm encabeçado, acabamento em bp com borda reta em abs 30mm c



teca itália. Moveis Kappesberg
Mesa (SMAS - Sala Cursos)

31310 7515

Mesa medindo 100cm comp x 60cm prof x 75cm alt, pés em estrutura metálica tubo 30x50mm, pintura epóxi a pó na cor cinza, com painel central em 

mdp 15mm e sapatas de polipropileno, tampo em mdp 15mm encabeçado, acabamento em bp com borda reta em abs 30mm c

teca itália. Moveis Kappesberg
Mesa (SMAS - Sala Cursos)

31311 7515

Mesa medindo 100cm comp x 60cm prof x 75cm alt, pés em estrutura metálica tubo 30x50mm, pintura epóxi a pó na cor cinza, com painel central em 

mdp 15mm e sapatas de polipropileno, tampo em mdp 15mm encabeçado, acabamento em bp com borda reta em abs 30mm c

teca itália. Moveis Kappesberg
Mesa (SMAS - Sala Cursos)

31312 7515

Mesa medindo 100cm comp x 60cm prof x 75cm alt, pés em estrutura metálica tubo 30x50mm, pintura epóxi a pó na cor cinza, com painel central em 

mdp 15mm e sapatas de polipropileno, tampo em mdp 15mm encabeçado, acabamento em bp com borda reta em abs 30mm c

teca itália. Moveis Kappesberg
Mesa (SMAS - Sala Cursos)

31313 7515

Mesa medindo 100cm comp x 60cm prof x 75cm alt, pés em estrutura metálica tubo 30x50mm, pintura epóxi a pó na cor cinza, com painel central em 

mdp 15mm e sapatas de polipropileno, tampo em mdp 15mm encabeçado, acabamento em bp com borda reta em abs 30mm c

teca itália. Moveis Kappesberg
Mesa (SMAS - Sala Cursos)

31314 7515

Mesa medindo 100cm comp x 60cm prof x 75cm alt, pés em estrutura metálica tubo 30x50mm, pintura epóxi a pó na cor cinza, com painel central em 

mdp 15mm e sapatas de polipropileno, tampo em mdp 15mm encabeçado, acabamento em bp com borda reta em abs 30mm c

teca itália. Moveis Kappesberg
Mesa (SMAS - Sala Cursos)

31315 7515

Mesa medindo 100cm comp x 60cm prof x 75cm alt, pés em estrutura metálica tubo 30x50mm, pintura epóxi a pó na cor cinza, com painel central em 

mdp 15mm e sapatas de polipropileno, tampo em mdp 15mm encabeçado, acabamento em bp com borda reta em abs 30mm c

teca itália. Moveis Kappesberg
Mesa (SMAS - Sala Cursos)

31316 7515



Mesa medindo 100cm comp x 60cm prof x 75cm alt, pés em estrutura metálica tubo 30x50mm, pintura epóxi a pó na cor cinza, com painel central em 

mdp 15mm e sapatas de polipropileno, tampo em mdp 15mm encabeçado, acabamento em bp com borda reta em abs 30mm c

teca itália. Moveis Kappesberg
Mesa (SMAS - Sala Cursos)

31317 7515

Mesa medindo 100cm comp x 60cm prof x 75cm alt, pés em estrutura metálica tubo 30x50mm, pintura epóxi a pó na cor cinza, com painel central em 

mdp 15mm e sapatas de polipropileno, tampo em mdp 15mm encabeçado, acabamento em bp com borda reta em abs 30mm c

teca itália. Moveis Kappesberg
Mesa (SMAS - Sala Cursos)

31318 7515

Mesa medindo 100cm comp x 60cm prof x 75cm alt, pés em estrutura metálica tubo 30x50mm, pintura epóxi a pó na cor cinza, com painel central em 

mdp 15mm e sapatas de polipropileno, tampo em mdp 15mm encabeçado, acabamento em bp com borda reta em abs 30mm c

teca itália. Moveis Kappesberg
Mesa (SMAS - Sala Cursos)

31319 7515
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Mesa medindo 100cm comp x 60cm prof x 75cm alt, pés em estrutura metálica tubo 30x50mm, pintura epóxi a pó na cor cinza, com painel central em 

mdp 15mm e sapatas de polipropileno, tampo em mdp 15mm encabeçado, acabamento em bp com borda reta em abs 30mm c

teca itália. Moveis Kappesberg
Mesa (SMAS - Sala Cursos)

31320 7515

Mesa medindo 100cm comp x 60cm prof x 75cm alt, pés em estrutura metálica tubo 30x50mm, pintura epóxi a pó na cor cinza, com painel central em 

mdp 15mm e sapatas de polipropileno, tampo em mdp 15mm encabeçado, acabamento em bp com borda reta em abs 30mm c

teca itália. Moveis Kappesberg



Mesa (SMAS - Sala Cursos)
31321 7515

Mesa medindo 100cm comp x 60cm prof x 75cm alt, pés em estrutura metálica tubo 30x50mm, pintura epóxi a pó na cor cinza, com painel central em 

mdp 15mm e sapatas de polipropileno, tampo em mdp 15mm encabeçado, acabamento em bp com borda reta em abs 30mm c

teca itália. Moveis Kappesberg
Mesa (SMAS - Sala Cursos)

31322 7515

Mesa medindo 100cm comp x 60cm prof x 75cm alt, pés em estrutura metálica tubo 30x50mm, pintura epóxi a pó na cor cinza, com painel central em 

mdp 15mm e sapatas de polipropileno, tampo em mdp 15mm encabeçado, acabamento em bp com borda reta em abs 30mm c

teca itália. Moveis Kappesberg
Forno de microondas (Cras Norte)

31323 7517

Forno de microondas em inox 127 v, Brastemp.
Freezer (CCI)

31324 7517

Freezer horizontal 02 portas 127v, Consul.
Impressora multifuncional (Aeroporto)

31325 7651

Multifuncional Samsung - impressora, fotocopiadora a laser, fax, modelo SCX-4623F, n/s: Z2TDBAMB102355B.
Monitor de vídeo (Aeroporto)

31326 7652

Monitor de vídeo Lcd, 19", Philips.
Gabinete para microcomputador (Aeroporto)

31327 7652

Gabinete para mcrocomputador Alipel Station, preto, atx 400 watts, na cor, com processador com mínimo 4 núcleo freqüência de 3.2 ghz cada núcleo. 

Memória ram 04gb ddr3 compatível, disco rígido 1000 gb sata ii, placa mãe compatível com4 portas usb 2.0, pla

de rede wireless 108 mbps pci; drive de disquetes 1,44 mb; drive de gravador de dvd dual layer;; mouse óptico com scroll e resolução mínima 800 dpi; 

pad mouse de silicone; teclado multimídia layout abnt-2; licença sistema operacional windows 7 professiona

fornecimento das mídias originais e manuais.
Impressora multifuncional

31328 7659

Multifuncional Samsung - impressora, fotocopiadora a laser, fax, modelo SCX-4623F, n/s: Z4XCBDAB600077W.
Monitor de vídeo

31329 7660

Monitor de vídeo Lcd, 20", AOC 2036 Va, n/s: S7408XA003915.



Gabinete para microcomputador (Arrudão)
31330 7660

Gabinete para mcrocomputador Alipel Station, preto, atx 400 watts, na cor, com processador com mínimo 4 núcleo freqüência de 3.2 ghz cada núcleo. 

Memória ram 04gb ddr3 compatível, disco rígido 1000 gb sata ii, placa mãe compatível com4 portas usb 2.0, pla

de rede wireless 108 mbps pci; drive de disquetes 1,44 mb; drive de gravador de dvd dual layer;; mouse óptico com scroll e resolução mínima 800 dpi; 

pad mouse de silicone; teclado multimídia layout abnt-2; licença sistema operacional windows 7 professiona
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fornecimento das mídias originais e manuais.
Banco para saguão

31331 7692

Banco para saguão confeccionado sob medida em madeira de primeira qualidade, na cor branca, medindo 3 m de comprimento x 0,30 cm de largura x  

0,56 cm de altura.   Brumar Móveis.
Banco para saguão

31332 7692

Banco para saguão confeccionado sob medida em madeira de primeira qualidade, na cor branca, medindo 3 m de comprimento x 0,30 cm de largura x  

0,56 cm de altura.   Brumar Móveis.
Banco para saguão

31333 7692

Banco para saguão confeccionado sob medida em madeira de primeira qualidade, na cor branca, medindo 3 m de comprimento x 0,30 cm de largura x  

0,56 cm de altura.   Brumar Móveis.
Banco para saguão

31334 7692

Banco para saguão confeccionado sob medida em madeira de primeira qualidade, na cor branca, medindo 3 m de comprimento x 0,30 cm de largura x  

0,56 cm de altura.   Brumar Móveis.
Banco para saguão

31335 7692



Banco para saguão confeccionado sob medida em madeira de primeira qualidade, na cor branca, medindo 3 m de comprimento x 0,30 cm de largura x  

0,56 cm de altura.   Brumar Móveis.
Banco para saguão

31336 7692

Banco para saguão confeccionado sob medida em madeira de primeira qualidade, na cor branca, medindo 3 m de comprimento x 0,30 cm de largura x  

0,56 cm de altura.   Brumar Móveis.
Banco para saguão

31337 7692

Banco para saguão confeccionado sob medida em madeira de primeira qualidade, na cor branca, medindo 3 m de comprimento x 0,30 cm de largura x  

0,56 cm de altura.   Brumar Móveis.
Máquina de lavar

31338 7695

Máquina de lavar automática 15 kg Electrolux.

Balança digital
31339 7696

Balança digital adulto portátil, capacidade máxima de 150 kg, bivolt, com chave seletora 110/220v. Glicomed
Balança digital

31340 7696

Balança digital adulto portátil, capacidade máxima de 150 kg, bivolt, com chave seletora 110/220v. Glicomed
Liquidificador industrial

31341 7696

Liquidificador industrial capacidade para 4 litros, potência do motor de 1/4 cv - 110 wats, sendo o copo todo em  aço inox,com função triturar alimentos 

diversos com adição de líquidos. Vitalex
Liquidificador industrial

31342 7696
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Liquidificador industrial capacidade para 4 litros, potência do motor de 1/4 cv - 110 wats, sendo o copo todo em  aço inox,com função triturar alimentos 

diversos com adição de líquidos. Vitalex



Liquidificador industrial
31343 7696

Liquidificador industrial capacidade para 4 litros, potência do motor de 1/4 cv - 110 wats, sendo o copo todo em  aço inox,com função triturar alimentos 

diversos com adição de líquidos. Vitalex
Liquidificador industrial

31344 7696

Liquidificador industrial capacidade para 4 litros, potência do motor de 1/4 cv - 110 wats, sendo o copo todo em  aço inox,com função triturar alimentos 

diversos com adição de líquidos. Vitalex
Balcão fechado (Centro Treinamento de Xadrez)

31345 7697

Balcão fechado com 02  portas de abrir com chave e 01 prateleira interna, em aglomerado melaminico 15 mm, com borda em pvc, com puxador 

plástico, medindo no mínimo 79 cm de altura x 90 cm de largura x 40 cm de profundidade, cor padrão branco/preto. Artefl

Monitor de vídeo
31346 7723

Monitor de vídeo Lcd, 19", AOC 2036Va, n/s: S7408XA002173.
Gabinete para microcomputador

31347 7723

Gabinete para mcrocomputador Alipel Station, preto, atx 400 watts, na cor, com processador com mínimo 4 núcleo freqüência de 3.2 ghz cada núcleo. 

Memória ram 04gb ddr3 compatível, disco rígido 1000 gb sata ii, placa mãe compatível com4 portas usb 2.0, pla

de rede wireless 108 mbps pci; drive de disquetes 1,44 mb; drive de gravador de dvd dual layer;; mouse óptico com scroll e resolução mínima 800 dpi; 

pad mouse de silicone; teclado multimídia layout abnt-2; licença sistema operacional windows 7 professiona

fornecimento das mídias originais e manuais.
Monitor de vídeo

31348 7785

Monitor de vídeo lcd.
Gabinete para microcomputador

31349 7785

Gabinete ATX 400 watts, na cor, com processador com mínimo 4 núcleo freqüência de 2.8 GHz cada núcleo. Memória RAM 02GB DDR3 compatível, 

disco rígido 500 GB SATA II, placa mãe compatível com4 portas USB 2.0, placa de rede 10/100 MBPS, placa de rede Wirele

drive de disquetes 1,44 MB; drive de gravador de DVD dual Layer;; mouse óptico com scroll e resolução mínima 800 dpi; pad mouse de silicone; teclado 

multimídia layout ABNT-2; Licença Sistema Operacional Windows 7 Professional em Português.

Impressora multifuncional



31350 7890

Multifuncional Samsung - impressora, fotocopiadora a laser, fax, modelo SCX-4623F, n/s: Z2TDBAMB102115T
Impressora multifuncional (Urbanismo)

31351 7917

Multifuncional Samsung - impressora, fotocopiadora a laser, fax, modelo SCX-4623F, n/s: Z2TDBFFB101364T.
Monitor de vídeo

31352 7936

Monitor lcd 22",
Gabinete para microcomputador servidor

31353 7936

Gabinete atx 500 watts com processador 6 núcleo freqüência real de 3.33 ghz cada núcleo, nº de thread:12,  tecnologia  hyper-threading , memória 

cache l3 12 mb, memória ram 16gb ddr3 compatível, 02 discos rígidos 2000 gb sata ii, placa mãe compatível com 
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redes 10/100/1000 mbps, drive de gravador de dvd dual layer;; mouse óptico com scroll e resolução mínima 800 dpi; pad mouse de silicone; teclado 

multimídia layout abnt-2; licença sistema operacional windows server standard 2008 r2  64 bits português com f

manuais.
Computador tablet

31354 7936

Microcomputador formato tablet com processador 1.2 ghz, Memória interna de 16 GB Expansível até 32 GB, Tela LCD TFT de 7,0". Resolução WSVGA 

(600X1024) 169 ppi (pixels por polegada) Câmera 3.2 MP com Auto foco e Flash LED Câmera frontal de 1.3 MP para víd

Bateria 4000mah Tempo de uso em 3G:16 horas. Conectividade Internet rápida 3G e Roteador Wi- Fi. Compatível com Flash. Samsung Galaxy.

Monitor de vídeo (LICITAÇÃO)
31355 7936

Monitor de vídeo lcd 19 polegadas. Acer, modelo X193WA, n/s: ETLAM080620250A4DC9801.
Poltrona presidente



31356 8066

Poltrona presidente com encosto alto, espuma injetada, revestida de corvim preto, com base giratória.
Central pabx (Km 15)

31357 8067

Central pabx Corp 6000 2/16 com placa DISA.
Central pabx (Santa Izidoro)

31358 8067

Central pabx Corp 6000 2/16 com placa DISA.
Switch

31359 8076

Switch24 portas D link
Berço (CMEI Proinfância)

31360 8175

Berço com grades em mdf branca, com estrado ajustável. Baby e Cia.
Berço (CMEI Proinfância)

31361 8175

Berço com grades em mdf branca, com estrado ajustável. Baby e Cia.
Berço (CMEI Proinfância)

31362 8175

Berço com grades em mdf branca, com estrado ajustável. Baby e Cia.
Berço (CMEI Proinfância)

31363 8175

Berço com grades em mdf branca, com estrado ajustável. Baby e Cia.
Berço (CMEI Proinfância)

31364 8175

Berço com grades em mdf branca, com estrado ajustável. Baby e Cia.
Berço (CMEI Proinfância)

31365 8175

Berço com grades em mdf branca, com estrado ajustável. Baby e Cia.
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Berço (CMEI Proinfância)
31366 8175

Berço com grades em mdf branca, com estrado ajustável. Baby e Cia.
Berço (CMEI Proinfância)

31367 8175

Berço com grades em mdf branca, com estrado ajustável. Baby e Cia.
Berço (CMEI Proinfância)

31368 8175

Berço com grades em mdf branca, com estrado ajustável. Baby e Cia.
Berço (CMEI Proinfância)

31369 8175

Berço com grades em mdf branca, com estrado ajustável. Baby e Cia.
Berço (CMEI Proinfância)

31370 8175

Berço com grades em mdf branca, com estrado ajustável. Baby e Cia.
Berço (CMEI Proinfância)

31371 8175

Berço com grades em mdf branca, com estrado ajustável. Baby e Cia.
Berço (CMEI Proinfância)

31372 8175

Berço com grades em mdf branca, com estrado ajustável. Baby e Cia.
Berço (CMEI Proinfância)

31373 8175

Berço com grades em mdf branca, com estrado ajustável. Baby e Cia.
Berço (CMEI Proinfância)

31374 8175

Berço com grades em mdf branca, com estrado ajustável. Baby e Cia.
Berço (CMEI Proinfância)

31375 8175

Berço com grades em mdf branca, com estrado ajustável. Baby e Cia.
Exaustor

31376 8177

Exaustor axial Vitalex
Exaustor

31377 8177

Exaustor axial Vitalex
Multiprocessador

31378 8177
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Multiprocessador - 1 velocidade capacidade (em litros): 1000 ml;  Conteúdo da Embalagem: 1 base (motor); 4 copos de 450 ml; 4 anéis coloridos para 

personalizar os copos: 4 tampas para armazenar; 1 copo 200 ml; 2 tampas para polvilhar; 1 Lâmina plana; 1 Lâ

Filtro; 1 Pilão; 1 Tampa; 1 Sobretampa. Cor: Preto/Prata. Dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP: 24x27x29 cm; Funções: corta, mói, tritura, 

mistura, além de preparar sucos, vitaminas, purês e omeletes. Garantia do fornecedor: 3 meses; Material Lâm

aproximado do produto (kg): 3,09 kg; Potência (W): 260 Watts (110V); 230 Watts (220V); Velocidade: 1 Velocidade. CADENCE

Máquina de lavar
31379 8177

Máquina de Lavar Roupa capacidade de 8 kg - linha branca. Capacidade  de roupa seca: 8 kg; Consumo de energia: 0,24 kWh (110V) / 0,25 kWh (220V); 

Consumo de Energia Mensal: 8.16 kWh/mês / 7,83 kWh/mês (220); Cor: branca; Potência: 550.0 W (110/220V); Rota

Centrifugação: 750 rpm; Dimensões aproximadas: 103,5x62x67cm (AxLxP); Peso aproximado: 40,5kg. Electrolux.
Televisor

31380 8177

Televisor de LCD 32" com entrada para HDTV. Características: Digital  Crystal Clear para detalhes profundos e nitidez; Tela LCD HD com resolução de 

1366x768p; 28,9 bilhões de cores; Taxa de contraste dinâmico de 26000: 1; Incredible Surround; Potência de 

entradas HDMI para conexão HD totalmente digital em um único cabo; Easy Link: controle fácil da TV e dispositivo conectado por HDMI CEC; Entrada 

para PC para usar a TV como monitor de computador; Conversor TV digital interno; Dimensões aproximadas: Altura

cm; Profundidade: 9,20 cm; Peso 18 kg.
Panassonic
Televisor

31381 8177



Televisor de LCD 32" com entrada para HDTV. Características: Digital  Crystal Clear para detalhes profundos e nitidez; Tela LCD HD com resolução de 

1366x768p; 28,9 bilhões de cores; Taxa de contraste dinâmico de 26000: 1; Incredible Surround; Potência de 

entradas HDMI para conexão HD totalmente digital em um único cabo; Easy Link: controle fácil da TV e dispositivo conectado por HDMI CEC; Entrada 

para PC para usar a TV como monitor de computador; Conversor TV digital interno; Dimensões aproximadas: Altura

cm; Profundidade: 9,20 cm; Peso 18 kg.
Panassonic
Cadeira giratória

31382 8177

Cadeira com altura regulável giratória com braços (diretoria e  secretaria), espaldar médio, assento e encosto em compensado multilaminado 

anatômico, espuma de poliuretano injetada em densidade de 40 a 50kg/m3, com apoio dorso lombar, com capa de poliprop

resistência a propagação de rasgos além de baixa deformação. Solidez à luz classe 5, pilling padrão 5, peso 280/290g/m, mecanismo relax com bloqueio 

e regulagem permanente-gás, base em aço com 5 hastes, pintura em epóxi pó na cor preta, encosto em 7 posiç

em nylon, revestimento em tecido azul, fogo retardante. Braços    reguláveis  com alma de aço e apoia braços em poliuretano com regulagem em cinco 

posições. Medidas: 580mm de largura x 580mm de profunfifafe x 900/1000mm de altura. Milla.

Cadeira giratória
31383 8177

Cadeira com altura regulável giratória com braços (diretoria e  secretaria), espaldar médio, assento e encosto em compensado multilaminado 

anatômico, espuma de poliuretano injetada em densidade de 40 a 50kg/m3, com apoio dorso lombar, com capa de poliprop

resistência a propagação de rasgos além de baixa deformação. Solidez à luz classe 5, pilling padrão 5, peso 280/290g/m, mecanismo relax com bloqueio 

e regulagem permanente-gás, base em aço com 5 hastes, pintura em epóxi pó na cor preta, encosto em 7 posiç

em nylon, revestimento em tecido azul, fogo retardante. Braços    reguláveis  com alma de aço e apoia braços em poliuretano com regulagem em cinco 

posições. Medidas: 580mm de largura x 580mm de profunfifafe x 900/1000mm de altura. Milla.

Cadeira giratória
31384 8177

Cadeira com altura regulável giratória com braços (diretoria e  secretaria), espaldar médio, assento e encosto em compensado multilaminado 

anatômico, espuma de poliuretano injetada em densidade de 40 a 50kg/m3, com apoio dorso lombar, com capa de poliprop

resistência a propagação de rasgos além de baixa deformação. Solidez à luz classe 5, pilling padrão 5, peso 280/290g/m, mecanismo relax com bloqueio 

e regulagem permanente-gás, base em aço com 5 hastes, pintura em epóxi pó na cor preta, encosto em 7 posiç



em nylon, revestimento em tecido azul, fogo retardante. Braços    reguláveis  com alma de aço e apoia braços em poliuretano com regulagem em cinco 

posições. Medidas: 580mm de largura x 580mm de profunfifafe x 900/1000mm de altura. Milla.

Cadeira giratória
31385 8177

Cadeira com altura regulável giratória com braços (diretoria e  secretaria), espaldar médio, assento e encosto em compensado multilaminado 

anatômico, espuma de poliuretano injetada em densidade de 40 a 50kg/m3, com apoio dorso lombar, com capa de poliprop

resistência a propagação de rasgos além de baixa deformação. Solidez à luz classe 5, pilling padrão 5, peso 280/290g/m, mecanismo relax com bloqueio 

e regulagem permanente-gás, base em aço com 5 hastes, pintura em epóxi pó na cor preta, encosto em 7 posiç

em nylon, revestimento em tecido azul, fogo retardante. Braços    reguláveis  com alma de aço e apoia braços em poliuretano com regulagem em cinco 

posições. Medidas: 580mm de largura x 580mm de profunfifafe x 900/1000mm de altura. Milla.

Cadeira fixa
31386 8177

Cadeira com altura regulável giratória com braços (diretoria e  secretaria), espaldar médio, assento e encosto em compensado multilaminado 

anatômico, espuma de poliuretano injetada em densidade de 40 a 50kg/m3, com apoio dorso lombar, com capa de poliprop

resistência a propagação de rasgos além de baixa deformação, revestimento em tecido azul, braços reguláveis  com alma de aço e apoio braços em 

poliuretano com regulagem em cinco posições. Milla.
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Cadeira fixa
31387 8177

Cadeira com altura regulável giratória com braços (diretoria e  secretaria), espaldar médio, assento e encosto em compensado multilaminado 

anatômico, espuma de poliuretano injetada em densidade de 40 a 50kg/m3, com apoio dorso lombar, com capa de poliprop

resistência a propagação de rasgos além de baixa deformação, revestimento em tecido azul, braços reguláveis  com alma de aço e apoio braços em 

poliuretano com regulagem em cinco posições. Milla.



Cadeira fixa
31388 8177

Cadeira com altura regulável giratória com braços (diretoria e  secretaria), espaldar médio, assento e encosto em compensado multilaminado 

anatômico, espuma de poliuretano injetada em densidade de 40 a 50kg/m3, com apoio dorso lombar, com capa de poliprop

resistência a propagação de rasgos além de baixa deformação, revestimento em tecido azul, braços reguláveis  com alma de aço e apoio braços em 

poliuretano com regulagem em cinco posições. Milla.
Cadeira fixa

31389 8177

Cadeira com altura regulável giratória com braços (diretoria e  secretaria), espaldar médio, assento e encosto em compensado multilaminado 

anatômico, espuma de poliuretano injetada em densidade de 40 a 50kg/m3, com apoio dorso lombar, com capa de poliprop

resistência a propagação de rasgos além de baixa deformação, revestimento em tecido azul, braços reguláveis  com alma de aço e apoio braços em 

poliuretano com regulagem em cinco posições. Milla.
Cadeira fixa

31390 8177

Cadeira com altura regulável giratória com braços (diretoria e  secretaria), espaldar médio, assento e encosto em compensado multilaminado 

anatômico, espuma de poliuretano injetada em densidade de 40 a 50kg/m3, com apoio dorso lombar, com capa de poliprop

resistência a propagação de rasgos além de baixa deformação, revestimento em tecido azul, braços reguláveis  com alma de aço e apoio braços em 

poliuretano com regulagem em cinco posições. Milla.
Cadeira fixa

31391 8177

Cadeira com altura regulável giratória com braços (diretoria e  secretaria), espaldar médio, assento e encosto em compensado multilaminado 

anatômico, espuma de poliuretano injetada em densidade de 40 a 50kg/m3, com apoio dorso lombar, com capa de poliprop

resistência a propagação de rasgos além de baixa deformação, revestimento em tecido azul, braços reguláveis  com alma de aço e apoio braços em 

poliuretano com regulagem em cinco posições. Milla.
Cadeira fixa

31392 8177

Cadeira com altura regulável giratória com braços (diretoria e  secretaria), espaldar médio, assento e encosto em compensado multilaminado 

anatômico, espuma de poliuretano injetada em densidade de 40 a 50kg/m3, com apoio dorso lombar, com capa de poliprop

resistência a propagação de rasgos além de baixa deformação, revestimento em tecido azul, braços reguláveis  com alma de aço e apoio braços em 

poliuretano com regulagem em cinco posições. Milla.
Cadeira fixa

31393 8177



Cadeira com altura regulável giratória com braços (diretoria e  secretaria), espaldar médio, assento e encosto em compensado multilaminado 

anatômico, espuma de poliuretano injetada em densidade de 40 a 50kg/m3, com apoio dorso lombar, com capa de poliprop

resistência a propagação de rasgos além de baixa deformação, revestimento em tecido azul, braços reguláveis  com alma de aço e apoio braços em 

poliuretano com regulagem em cinco posições. Milla.
Cadeira fixa

31394 8177

Cadeira com altura regulável giratória com braços (diretoria e  secretaria), espaldar médio, assento e encosto em compensado multilaminado 

anatômico, espuma de poliuretano injetada em densidade de 40 a 50kg/m3, com apoio dorso lombar, com capa de poliprop

resistência a propagação de rasgos além de baixa deformação, revestimento em tecido azul, braços reguláveis  com alma de aço e apoio braços em 

poliuretano com regulagem em cinco posições. Milla.
Cadeira fixa

31395 8177

Cadeira com altura regulável giratória com braços (diretoria e  secretaria), espaldar médio, assento e encosto em compensado multilaminado 

anatômico, espuma de poliuretano injetada em densidade de 40 a 50kg/m3, com apoio dorso lombar, com capa de poliprop

resistência a propagação de rasgos além de baixa deformação, revestimento em tecido azul, braços reguláveis  com alma de aço e apoio braços em 

poliuretano com regulagem em cinco posições. Milla.
Geladeira

31396 8178

Geladeira de uso doméstico frostfree 410 litros - linha branca,  capacidade total de armazenamento 410 litros; capacidade líquida do Congelador: 100 

litros; capacidade líquida do refrigerador: 310 litros; capacidade total bruta: 400 litros; capcidade brut

bruta do refrigerador: 300 litros; Tensão: 110 V ou 220 V; Frequência: 60 Hz; Consumo: 58,1 KWh/mês (110V); Consumo: 58,1 KWh/mês; Cor: branca; 

Dimensões aproximadas: 186,5X70,2X73,3 cm (AXLXP); Peso aproximado: 84,5 kg. CONSUL CRM49.

Geladeira
31397 8178

Nome
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Geladeira de uso doméstico frostfree 410 litros - linha branca,  capacidade total de armazenamento 410 litros; capacidade líquida do Congelador: 100 

litros; capacidade líquida do refrigerador: 310 litros; capacidade total bruta: 400 litros; capcidade brut

bruta do refrigerador: 300 litros; Tensão: 110 V ou 220 V; Frequência: 60 Hz; Consumo: 58,1 KWh/mês (110V); Consumo: 58,1 KWh/mês; Cor: branca; 

Dimensões aproximadas: 186,5X70,2X73,3 cm (AXLXP); Peso aproximado: 84,5 kg. CONSUL CRM49.

Fogão industrial
31398 8178

Fogão Industrial 06 bocas queimadores duplos com forno de câmara e  banho maria acoplados. Tamanho das bocas de 30x30 cm, sendo 6 bocas com 3 

queimadores simples e 3 queimadores duplos com chapa ou banho maria e com 02 fornos. Medida total: 52x0,90x0,80 c

E6F2BD3
Ar condicionado

31399 8178

Aparelho de Ar Condicionado de Janela 30.000 BTU/h. Display digital que indica a temperatura ambiente. Comando total das operações diretamente no 

painel ou com controle remoto. Função turbo: refrigera e quece mais rapidamente;Timer 12 horas: programação d

Sleep: ajusta automaticamente a temperatura do ambiente durante o período de sono; consumo: 3.150W com Compressor Rotativo; Dimensôes 

aproximadas do produto (LxAxP): 660x430x760mm; Peso: 64 kg. Com controle remoto. Springer
Aparelho de dvd

31400 8179

Aparelho de DVD Player compativel com os seguintes formatos: MP3: WMA; DivX; CD de vídeo; JPEG; CD, CD-R; CD RW; SVCD; DVD+R/+RW - DVD-R/-

RW. Sistemas de Cor: NTSC e Progressive Scan. Funções: Zoom, Book Marker Seach, desligamento automático, trava para

crianças, leitura rápida, JPEG Slideshow, Close Caption. Conexões: 1 saída de Vídeo Composto, 1 saída de Áudio, 1 saída HDMI, 1 entrada de microfone 

frontal, 1 entrada USB: saída vídeo componente; Saída S-Vídeo; Saída de áudio digital coaxial. Função Kara

Voltagem: Bivolt automático. Dimensões: (LxAxP): 36x35x20 cm; Peso: 1,4 kg.  NULTI-TOC
Aparelho de dvd

31401 8179

Aparelho de DVD Player compativel com os seguintes formatos: MP3: WMA; DivX; CD de vídeo; JPEG; CD, CD-R; CD RW; SVCD; DVD+R/+RW - DVD-R/-

RW. Sistemas de Cor: NTSC e Progressive Scan. Funções: Zoom, Book Marker Seach, desligamento automático, trava para

crianças, leitura rápida, JPEG Slideshow, Close Caption. Conexões: 1 saída de Vídeo Composto, 1 saída de Áudio, 1 saída HDMI, 1 entrada de microfone 

frontal, 1 entrada USB: saída vídeo componente; Saída S-Vídeo; Saída de áudio digital coaxial. Função Kara

Voltagem: Bivolt automático. Dimensões: (LxAxP): 36x35x20 cm; Peso: 1,4 kg.  NULTI-TOC
Mesa retangular



31402 8181

Mesa retangular monobloco para refeitorio, com bordas arredondadas,  medindo 1,80X0,80cm, com estrutura retangular em aço 50x30mm parede 1,2. 

O tampo derá confeccionado em MDF de 15mm com re-engrosso de 30mm, revestido em sua face superior em laminado mel

formável de 0,6 mm de espessura na cor salmão (referência L148),  acabamento de superfície texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC 

branco. Acabamento da face inferior em laminado melamínico branco brilhante. A fixação do tampo será por meio de

de 2.1/2"x3/16". A estrutura em aço receberá pintura eletrostática com tinta epóxi em pó, na cor branca fosca, polimerizada em estufa. Ponteiras de 

acabamento em polipropileno na cor branca, fixado à estrutura através de encaixe.  Real.

Mesa retangular
31403 8181

Mesa retangular monobloco para refeitorio, com bordas arredondadas,  medindo 1,80X0,80cm, com estrutura retangular em aço 50x30mm parede 1,2. 

O tampo derá confeccionado em MDF de 15mm com re-engrosso de 30mm, revestido em sua face superior em laminado mel

formável de 0,6 mm de espessura na cor salmão (referência L148),  acabamento de superfície texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC 

branco. Acabamento da face inferior em laminado melamínico branco brilhante. A fixação do tampo será por meio de

de 2.1/2"x3/16". A estrutura em aço receberá pintura eletrostática com tinta epóxi em pó, na cor branca fosca, polimerizada em estufa. Ponteiras de 

acabamento em polipropileno na cor branca, fixado à estrutura através de encaixe.  Real.

Mesa retangular
31404 8181

Mesa retangular monobloco para refeitorio, com bordas arredondadas,  medindo 1,80X0,80cm, com estrutura retangular em aço 50x30mm parede 1,2. 

O tampo derá confeccionado em MDF de 15mm com re-engrosso de 30mm, revestido em sua face superior em laminado mel

formável de 0,6 mm de espessura na cor salmão (referência L148),  acabamento de superfície texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC 

branco. Acabamento da face inferior em laminado melamínico branco brilhante. A fixação do tampo será por meio de

de 2.1/2"x3/16". A estrutura em aço receberá pintura eletrostática com tinta epóxi em pó, na cor branca fosca, polimerizada em estufa. Ponteiras de 

acabamento em polipropileno na cor branca, fixado à estrutura através de encaixe.  Real.

Mesa retangular
31405 8181

Mesa retangular monobloco para refeitorio, com bordas arredondadas,  medindo 1,80X0,80cm, com estrutura retangular em aço 50x30mm parede 1,2. 

O tampo derá confeccionado em MDF de 15mm com re-engrosso de 30mm, revestido em sua face superior em laminado mel



formável de 0,6 mm de espessura na cor salmão (referência L148),  acabamento de superfície texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC 

branco. Acabamento da face inferior em laminado melamínico branco brilhante. A fixação do tampo será por meio de

de 2.1/2"x3/16". A estrutura em aço receberá pintura eletrostática com tinta epóxi em pó, na cor branca fosca, polimerizada em estufa. Ponteiras de 

acabamento em polipropileno na cor branca, fixado à estrutura através de encaixe.  Real.

Mesa retangular
31406 8181

Mesa retangular monobloco para refeitorio, com bordas arredondadas,  medindo 1,80X0,80cm, com estrutura retangular em aço 50x30mm parede 1,2. 

O tampo derá confeccionado em MDF de 15mm com re-engrosso de 30mm, revestido em sua face superior em laminado mel

formável de 0,6 mm de espessura na cor salmão (referência L148),  acabamento de superfície texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC 

branco. Acabamento da face inferior em laminado melamínico branco brilhante. A fixação do tampo será por meio de
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de 2.1/2"x3/16". A estrutura em aço receberá pintura eletrostática com tinta epóxi em pó, na cor branca fosca, polimerizada em estufa. Ponteiras de 

acabamento em polipropileno na cor branca, fixado à estrutura através de encaixe.  Real.

Mesa retangular
31407 8181

Mesa retangular monobloco para refeitorio, com bordas arredondadas,  medindo 1,80X0,80cm, com estrutura retangular em aço 50x30mm parede 1,2. 

O tampo derá confeccionado em MDF de 15mm com re-engrosso de 30mm, revestido em sua face superior em laminado mel

formável de 0,6 mm de espessura na cor salmão (referência L148),  acabamento de superfície texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC 

branco. Acabamento da face inferior em laminado melamínico branco brilhante. A fixação do tampo será por meio de

de 2.1/2"x3/16". A estrutura em aço receberá pintura eletrostática com tinta epóxi em pó, na cor branca fosca, polimerizada em estufa. Ponteiras de 

acabamento em polipropileno na cor branca, fixado à estrutura através de encaixe.  Real.



Mesa coletiva
31408 8181

Mesa Coletiva Quadrada para crianças de 2 a 4 anos. Mesa: Altura da mesa: 54cm, Tampo da mesa quadrada para 4 lugares: 70cm x 70cm, sendo a 

estrutura confeccionada em tubo industrial de 1.1/4" com soldagem eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratame

branca. Tampo em MDF 18mm revestido em laminado melamínico amarelo gema (referência L 189), com bordas coladas em PVC na cor branca. O 

assento e encosto das cadeiras serão revestidos de laminado melamínico amarelo gema (referência L 189) e fixadas através

estrutura será em tubo de 3/4" com solfagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca. Real.
Mesa coletiva

31409 8181

Mesa Coletiva Quadrada para crianças de 2 a 4 anos. Mesa: Altura da mesa: 54cm, Tampo da mesa quadrada para 4 lugares: 70cm x 70cm, sendo a 

estrutura confeccionada em tubo industrial de 1.1/4" com soldagem eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratame

branca. Tampo em MDF 18mm revestido em laminado melamínico amarelo gema (referência L 189), com bordas coladas em PVC na cor branca. O 

assento e encosto das cadeiras serão revestidos de laminado melamínico amarelo gema (referência L 189) e fixadas através

estrutura será em tubo de 3/4" com solfagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca. Real.
Mesa coletiva

31410 8181

Mesa Coletiva Quadrada para crianças de 2 a 4 anos. Mesa: Altura da mesa: 54cm, Tampo da mesa quadrada para 4 lugares: 70cm x 70cm, sendo a 

estrutura confeccionada em tubo industrial de 1.1/4" com soldagem eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratame

branca. Tampo em MDF 18mm revestido em laminado melamínico amarelo gema (referência L 189), com bordas coladas em PVC na cor branca. O 

assento e encosto das cadeiras serão revestidos de laminado melamínico amarelo gema (referência L 189) e fixadas através

estrutura será em tubo de 3/4" com solfagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca. Real.
Mesa coletiva

31411 8181

Mesa Coletiva Quadrada para crianças de 2 a 4 anos. Mesa: Altura da mesa: 54cm, Tampo da mesa quadrada para 4 lugares: 70cm x 70cm, sendo a 

estrutura confeccionada em tubo industrial de 1.1/4" com soldagem eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratame

branca. Tampo em MDF 18mm revestido em laminado melamínico amarelo gema (referência L 189), com bordas coladas em PVC na cor branca. O 

assento e encosto das cadeiras serão revestidos de laminado melamínico amarelo gema (referência L 189) e fixadas através

estrutura será em tubo de 3/4" com solfagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca. Real.
Mesa coletiva

31412 8181



Mesa Coletiva Quadrada para crianças de 2 a 4 anos. Mesa: Altura da mesa: 54cm, Tampo da mesa quadrada para 4 lugares: 70cm x 70cm, sendo a 

estrutura confeccionada em tubo industrial de 1.1/4" com soldagem eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratame

branca. Tampo em MDF 18mm revestido em laminado melamínico amarelo gema (referência L 189), com bordas coladas em PVC na cor branca. O 

assento e encosto das cadeiras serão revestidos de laminado melamínico amarelo gema (referência L 189) e fixadas através

estrutura será em tubo de 3/4" com solfagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca. Real.
Mesa coletiva

31413 8181

Mesa Coletiva Quadrada para crianças de 2 a 4 anos. Mesa: Altura da mesa: 54cm, Tampo da mesa quadrada para 4 lugares: 70cm x 70cm, sendo a 

estrutura confeccionada em tubo industrial de 1.1/4" com soldagem eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratame

branca. Tampo em MDF 18mm revestido em laminado melamínico amarelo gema (referência L 189), com bordas coladas em PVC na cor branca. O 

assento e encosto das cadeiras serão revestidos de laminado melamínico amarelo gema (referência L 189) e fixadas através

estrutura será em tubo de 3/4" com solfagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca. Real.
Mesa coletiva

31414 8181

Mesa Coletiva Quadrada para crianças de 2 a 4 anos. Mesa: Altura da mesa: 54cm, Tampo da mesa quadrada para 4 lugares: 70cm x 70cm, sendo a 

estrutura confeccionada em tubo industrial de 1.1/4" com soldagem eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratame

branca. Tampo em MDF 18mm revestido em laminado melamínico amarelo gema (referência L 189), com bordas coladas em PVC na cor branca. O 

assento e encosto das cadeiras serão revestidos de laminado melamínico amarelo gema (referência L 189) e fixadas através

estrutura será em tubo de 3/4" com solfagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca. Real.
Mesa coletiva

31415 8181

Mesa Coletiva Quadrada para crianças de 2 a 4 anos. Mesa: Altura da mesa: 54cm, Tampo da mesa quadrada para 4 lugares: 70cm x 70cm, sendo a 

estrutura confeccionada em tubo industrial de 1.1/4" com soldagem eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratame
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branca. Tampo em MDF 18mm revestido em laminado melamínico amarelo gema (referência L 189), com bordas coladas em PVC na cor branca. O 

assento e encosto das cadeiras serão revestidos de laminado melamínico amarelo gema (referência L 189) e fixadas através

estrutura será em tubo de 3/4" com solfagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca. Real.
Mesa coletiva

31416 8181

Mesa Coletiva Quadrada para crianças de 2 a 4 anos. Mesa: Altura da mesa: 54cm, Tampo da mesa quadrada para 4 lugares: 70cm x 70cm, sendo a 

estrutura confeccionada em tubo industrial de 1.1/4" com soldagem eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratame

branca. Tampo em MDF 18mm revestido em laminado melamínico amarelo gema (referência L 189), com bordas coladas em PVC na cor branca. O 

assento e encosto das cadeiras serão revestidos de laminado melamínico amarelo gema (referência L 189) e fixadas através

estrutura será em tubo de 3/4" com solfagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca. Real.
Mesa coletiva

31417 8181

Mesa Coletiva Quadrada para crianças de 2 a 4 anos. Mesa: Altura da mesa: 54cm, Tampo da mesa quadrada para 4 lugares: 70cm x 70cm, sendo a 

estrutura confeccionada em tubo industrial de 1.1/4" com soldagem eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratame

branca. Tampo em MDF 18mm revestido em laminado melamínico amarelo gema (referência L 189), com bordas coladas em PVC na cor branca. O 

assento e encosto das cadeiras serão revestidos de laminado melamínico amarelo gema (referência L 189) e fixadas através

estrutura será em tubo de 3/4" com solfagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca. Real.
Mesa coletiva 60cm altura

31418 8181

Mesa Coletiva Quadrada para crianças de 4 a 6 anos. Altura da mesa: 60cm, Tampo da mesa quadrada para 4 lugares: 80cm x 80cm, sendo a estrutura 

confeccionada em tubo industrial de 1.1/4" com soldagem eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratamento an

Tampo em MDF 18mm revestido em laminado melamínico verde citrino (referência L 111), encabeçado com fitas de bordo de poliestireno de 1,5mm de 

espessura na cor preta com adesivo "Hot Melilting". Real.
Mesa coletiva 60cm altura

31419 8181

Mesa Coletiva Quadrada para crianças de 4 a 6 anos. Altura da mesa: 60cm, Tampo da mesa quadrada para 4 lugares: 80cm x 80cm, sendo a estrutura 

confeccionada em tubo industrial de 1.1/4" com soldagem eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratamento an

Tampo em MDF 18mm revestido em laminado melamínico verde citrino (referência L 111), encabeçado com fitas de bordo de poliestireno de 1,5mm de 

espessura na cor preta com adesivo "Hot Melilting". Real.
Mesa coletiva 60cm altura



31420 8181

Mesa Coletiva Quadrada para crianças de 4 a 6 anos. Altura da mesa: 60cm, Tampo da mesa quadrada para 4 lugares: 80cm x 80cm, sendo a estrutura 

confeccionada em tubo industrial de 1.1/4" com soldagem eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratamento an

Tampo em MDF 18mm revestido em laminado melamínico verde citrino (referência L 111), encabeçado com fitas de bordo de poliestireno de 1,5mm de 

espessura na cor preta com adesivo "Hot Melilting". Real.
Cadeira escolar infantil

31421 8181

Cadeira para Criança de 5 e 6 anos. Assento e encosto revestidos de laminado melamínico e fixados através de rebites POP. Estrutura em tubo de 3/4" 

com soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca. Sapatas em polipropileno copolímero, injetado

tinta de acabamento, fixadas à estrutura através de encaixe. "Parafusos de fixação do tampo, auto-atarrachantes de 3/16" x 3/4", zincados. Medidas:  

Altura da Mesa: 60cm, Tampo da mesa trapezoidal para 01 lugar: base maior - 60cm x base menor - 40cm x lar

cadeira ao chão: 37,5cm, Altura total: 67,5cm, Assento da cadeira: 29cmx27cm, Encosto da cadeira: 29cm x 17cm. Real.
Cadeira escolar infantil

31422 8181

Cadeira para Criança de 5 e 6 anos. Assento e encosto revestidos de laminado melamínico e fixados através de rebites POP. Estrutura em tubo de 3/4" 

com soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca. Sapatas em polipropileno copolímero, injetado

tinta de acabamento, fixadas à estrutura através de encaixe. "Parafusos de fixação do tampo, auto-atarrachantes de 3/16" x 3/4", zincados. Medidas:  

Altura da Mesa: 60cm, Tampo da mesa trapezoidal para 01 lugar: base maior - 60cm x base menor - 40cm x lar

cadeira ao chão: 37,5cm, Altura total: 67,5cm, Assento da cadeira: 29cmx27cm, Encosto da cadeira: 29cm x 17cm. Real.
Cadeira escolar infantil

31423 8181

Cadeira para Criança de 5 e 6 anos. Assento e encosto revestidos de laminado melamínico e fixados através de rebites POP. Estrutura em tubo de 3/4" 

com soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca. Sapatas em polipropileno copolímero, injetado

tinta de acabamento, fixadas à estrutura através de encaixe. "Parafusos de fixação do tampo, auto-atarrachantes de 3/16" x 3/4", zincados. Medidas:  

Altura da Mesa: 60cm, Tampo da mesa trapezoidal para 01 lugar: base maior - 60cm x base menor - 40cm x lar

cadeira ao chão: 37,5cm, Altura total: 67,5cm, Assento da cadeira: 29cmx27cm, Encosto da cadeira: 29cm x 17cm. Real.
Cadeira escolar infantil

31424 8181

Cadeira para Criança de 5 e 6 anos. Assento e encosto revestidos de laminado melamínico e fixados através de rebites POP. Estrutura em tubo de 3/4" 

com soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca. Sapatas em polipropileno copolímero, injetado



tinta de acabamento, fixadas à estrutura através de encaixe. "Parafusos de fixação do tampo, auto-atarrachantes de 3/16" x 3/4", zincados. Medidas:  

Altura da Mesa: 60cm, Tampo da mesa trapezoidal para 01 lugar: base maior - 60cm x base menor - 40cm x lar

cadeira ao chão: 37,5cm, Altura total: 67,5cm, Assento da cadeira: 29cmx27cm, Encosto da cadeira: 29cm x 17cm. Real.
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Cadeira escolar infantil
31425 8181

Cadeira para Criança de 5 e 6 anos. Assento e encosto revestidos de laminado melamínico e fixados através de rebites POP. Estrutura em tubo de 3/4" 

com soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca. Sapatas em polipropileno copolímero, injetado

tinta de acabamento, fixadas à estrutura através de encaixe. "Parafusos de fixação do tampo, auto-atarrachantes de 3/16" x 3/4", zincados. Medidas:  

Altura da Mesa: 60cm, Tampo da mesa trapezoidal para 01 lugar: base maior - 60cm x base menor - 40cm x lar

cadeira ao chão: 37,5cm, Altura total: 67,5cm, Assento da cadeira: 29cmx27cm, Encosto da cadeira: 29cm x 17cm. Real.
Cadeira escolar infantil

31426 8181

Cadeira para Criança de 5 e 6 anos. Assento e encosto revestidos de laminado melamínico e fixados através de rebites POP. Estrutura em tubo de 3/4" 

com soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca. Sapatas em polipropileno copolímero, injetado

tinta de acabamento, fixadas à estrutura através de encaixe. "Parafusos de fixação do tampo, auto-atarrachantes de 3/16" x 3/4", zincados. Medidas:  

Altura da Mesa: 60cm, Tampo da mesa trapezoidal para 01 lugar: base maior - 60cm x base menor - 40cm x lar

cadeira ao chão: 37,5cm, Altura total: 67,5cm, Assento da cadeira: 29cmx27cm, Encosto da cadeira: 29cm x 17cm. Real.
Cadeira escolar infantil

31427 8181

Cadeira para Criança de 5 e 6 anos. Assento e encosto revestidos de laminado melamínico e fixados através de rebites POP. Estrutura em tubo de 3/4" 

com soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca. Sapatas em polipropileno copolímero, injetado



tinta de acabamento, fixadas à estrutura através de encaixe. "Parafusos de fixação do tampo, auto-atarrachantes de 3/16" x 3/4", zincados. Medidas:  

Altura da Mesa: 60cm, Tampo da mesa trapezoidal para 01 lugar: base maior - 60cm x base menor - 40cm x lar

cadeira ao chão: 37,5cm, Altura total: 67,5cm, Assento da cadeira: 29cmx27cm, Encosto da cadeira: 29cm x 17cm. Real.
Cadeira escolar infantil

31428 8181

Cadeira para Criança de 5 e 6 anos. Assento e encosto revestidos de laminado melamínico e fixados através de rebites POP. Estrutura em tubo de 3/4" 

com soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca. Sapatas em polipropileno copolímero, injetado

tinta de acabamento, fixadas à estrutura através de encaixe. "Parafusos de fixação do tampo, auto-atarrachantes de 3/16" x 3/4", zincados. Medidas:  

Altura da Mesa: 60cm, Tampo da mesa trapezoidal para 01 lugar: base maior - 60cm x base menor - 40cm x lar

cadeira ao chão: 37,5cm, Altura total: 67,5cm, Assento da cadeira: 29cmx27cm, Encosto da cadeira: 29cm x 17cm. Real.
Cadeira escolar infantil

31429 8181

Cadeira para Criança de 5 e 6 anos. Assento e encosto revestidos de laminado melamínico e fixados através de rebites POP. Estrutura em tubo de 3/4" 

com soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca. Sapatas em polipropileno copolímero, injetado

tinta de acabamento, fixadas à estrutura através de encaixe. "Parafusos de fixação do tampo, auto-atarrachantes de 3/16" x 3/4", zincados. Medidas:  

Altura da Mesa: 60cm, Tampo da mesa trapezoidal para 01 lugar: base maior - 60cm x base menor - 40cm x lar

cadeira ao chão: 37,5cm, Altura total: 67,5cm, Assento da cadeira: 29cmx27cm, Encosto da cadeira: 29cm x 17cm. Real.
Cadeira escolar infantil

31430 8181

Cadeira para Criança de 5 e 6 anos. Assento e encosto revestidos de laminado melamínico e fixados através de rebites POP. Estrutura em tubo de 3/4" 

com soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca. Sapatas em polipropileno copolímero, injetado

tinta de acabamento, fixadas à estrutura através de encaixe. "Parafusos de fixação do tampo, auto-atarrachantes de 3/16" x 3/4", zincados. Medidas:  

Altura da Mesa: 60cm, Tampo da mesa trapezoidal para 01 lugar: base maior - 60cm x base menor - 40cm x lar

cadeira ao chão: 37,5cm, Altura total: 67,5cm, Assento da cadeira: 29cmx27cm, Encosto da cadeira: 29cm x 17cm. Real.
Cadeira escolar infantil

31431 8181

Cadeira para Criança de 5 e 6 anos. Assento e encosto revestidos de laminado melamínico e fixados através de rebites POP. Estrutura em tubo de 3/4" 

com soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca. Sapatas em polipropileno copolímero, injetado

tinta de acabamento, fixadas à estrutura através de encaixe. "Parafusos de fixação do tampo, auto-atarrachantes de 3/16" x 3/4", zincados. Medidas:  

Altura da Mesa: 60cm, Tampo da mesa trapezoidal para 01 lugar: base maior - 60cm x base menor - 40cm x lar



cadeira ao chão: 37,5cm, Altura total: 67,5cm, Assento da cadeira: 29cmx27cm, Encosto da cadeira: 29cm x 17cm. Real.
Cadeira escolar infantil

31432 8181

Cadeira para Criança de 5 e 6 anos. Assento e encosto revestidos de laminado melamínico e fixados através de rebites POP. Estrutura em tubo de 3/4" 

com soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca. Sapatas em polipropileno copolímero, injetado

tinta de acabamento, fixadas à estrutura através de encaixe. "Parafusos de fixação do tampo, auto-atarrachantes de 3/16" x 3/4", zincados. Medidas:  

Altura da Mesa: 60cm, Tampo da mesa trapezoidal para 01 lugar: base maior - 60cm x base menor - 40cm x lar

cadeira ao chão: 37,5cm, Altura total: 67,5cm, Assento da cadeira: 29cmx27cm, Encosto da cadeira: 29cm x 17cm. Real.
Cadeira escolar infantil

31433 8181

Cadeira para Criança de 5 e 6 anos. Assento e encosto revestidos de laminado melamínico e fixados através de rebites POP. Estrutura em tubo de 3/4" 

com soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca. Sapatas em polipropileno copolímero, injetado

tinta de acabamento, fixadas à estrutura através de encaixe. "Parafusos de fixação do tampo, auto-atarrachantes de 3/16" x 3/4", zincados. Medidas:  

Altura da Mesa: 60cm, Tampo da mesa trapezoidal para 01 lugar: base maior - 60cm x base menor - 40cm x lar
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cadeira ao chão: 37,5cm, Altura total: 67,5cm, Assento da cadeira: 29cmx27cm, Encosto da cadeira: 29cm x 17cm. Real.
Cadeira escolar infantil

31434 8181

Cadeira para Criança de 5 e 6 anos. Assento e encosto revestidos de laminado melamínico e fixados através de rebites POP. Estrutura em tubo de 3/4" 

com soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca. Sapatas em polipropileno copolímero, injetado

tinta de acabamento, fixadas à estrutura através de encaixe. "Parafusos de fixação do tampo, auto-atarrachantes de 3/16" x 3/4", zincados. Medidas:  

Altura da Mesa: 60cm, Tampo da mesa trapezoidal para 01 lugar: base maior - 60cm x base menor - 40cm x lar

cadeira ao chão: 37,5cm, Altura total: 67,5cm, Assento da cadeira: 29cmx27cm, Encosto da cadeira: 29cm x 17cm. Real.



Cadeira escolar infantil
31435 8181

Cadeira para Criança de 5 e 6 anos. Assento e encosto revestidos de laminado melamínico e fixados através de rebites POP. Estrutura em tubo de 3/4" 

com soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca. Sapatas em polipropileno copolímero, injetado

tinta de acabamento, fixadas à estrutura através de encaixe. "Parafusos de fixação do tampo, auto-atarrachantes de 3/16" x 3/4", zincados. Medidas:  

Altura da Mesa: 60cm, Tampo da mesa trapezoidal para 01 lugar: base maior - 60cm x base menor - 40cm x lar

cadeira ao chão: 37,5cm, Altura total: 67,5cm, Assento da cadeira: 29cmx27cm, Encosto da cadeira: 29cm x 17cm. Real.
Cadeira escolar infantil

31436 8181

Cadeira para Criança de 5 e 6 anos. Assento e encosto revestidos de laminado melamínico e fixados através de rebites POP. Estrutura em tubo de 3/4" 

com soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca. Sapatas em polipropileno copolímero, injetado

tinta de acabamento, fixadas à estrutura através de encaixe. "Parafusos de fixação do tampo, auto-atarrachantes de 3/16" x 3/4", zincados. Medidas:  

Altura da Mesa: 60cm, Tampo da mesa trapezoidal para 01 lugar: base maior - 60cm x base menor - 40cm x lar

cadeira ao chão: 37,5cm, Altura total: 67,5cm, Assento da cadeira: 29cmx27cm, Encosto da cadeira: 29cm x 17cm. Real.
Cadeira escolar infantil

31437 8181

Cadeira para Criança de 5 e 6 anos. Assento e encosto revestidos de laminado melamínico e fixados através de rebites POP. Estrutura em tubo de 3/4" 

com soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca. Sapatas em polipropileno copolímero, injetado

tinta de acabamento, fixadas à estrutura através de encaixe. "Parafusos de fixação do tampo, auto-atarrachantes de 3/16" x 3/4", zincados. Medidas:  

Altura da Mesa: 60cm, Tampo da mesa trapezoidal para 01 lugar: base maior - 60cm x base menor - 40cm x lar

cadeira ao chão: 37,5cm, Altura total: 67,5cm, Assento da cadeira: 29cmx27cm, Encosto da cadeira: 29cm x 17cm. Real.
Cadeira escolar infantil

31438 8181

Cadeira para Criança de 5 e 6 anos. Assento e encosto revestidos de laminado melamínico e fixados através de rebites POP. Estrutura em tubo de 3/4" 

com soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca. Sapatas em polipropileno copolímero, injetado

tinta de acabamento, fixadas à estrutura através de encaixe. "Parafusos de fixação do tampo, auto-atarrachantes de 3/16" x 3/4", zincados. Medidas:  

Altura da Mesa: 60cm, Tampo da mesa trapezoidal para 01 lugar: base maior - 60cm x base menor - 40cm x lar

cadeira ao chão: 37,5cm, Altura total: 67,5cm, Assento da cadeira: 29cmx27cm, Encosto da cadeira: 29cm x 17cm. Real.
Cadeira escolar infantil

31439 8181



Cadeira para Criança de 5 e 6 anos. Assento e encosto revestidos de laminado melamínico e fixados através de rebites POP. Estrutura em tubo de 3/4" 

com soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca. Sapatas em polipropileno copolímero, injetado

tinta de acabamento, fixadas à estrutura através de encaixe. "Parafusos de fixação do tampo, auto-atarrachantes de 3/16" x 3/4", zincados. Medidas:  

Altura da Mesa: 60cm, Tampo da mesa trapezoidal para 01 lugar: base maior - 60cm x base menor - 40cm x lar

cadeira ao chão: 37,5cm, Altura total: 67,5cm, Assento da cadeira: 29cmx27cm, Encosto da cadeira: 29cm x 17cm. Real.
Cadeira escolar infantil

31440 8181

Cadeira para Criança de 5 e 6 anos. Assento e encosto revestidos de laminado melamínico e fixados através de rebites POP. Estrutura em tubo de 3/4" 

com soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca. Sapatas em polipropileno copolímero, injetado

tinta de acabamento, fixadas à estrutura através de encaixe. "Parafusos de fixação do tampo, auto-atarrachantes de 3/16" x 3/4", zincados. Medidas:  

Altura da Mesa: 60cm, Tampo da mesa trapezoidal para 01 lugar: base maior - 60cm x base menor - 40cm x lar

cadeira ao chão: 37,5cm, Altura total: 67,5cm, Assento da cadeira: 29cmx27cm, Encosto da cadeira: 29cm x 17cm. Real.
Cadeira escolar infantil

31441 8181

Cadeira para Criança de 5 e 6 anos. Assento e encosto revestidos de laminado melamínico e fixados através de rebites POP. Estrutura em tubo de 3/4" 

com soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca. Sapatas em polipropileno copolímero, injetado

tinta de acabamento, fixadas à estrutura através de encaixe. "Parafusos de fixação do tampo, auto-atarrachantes de 3/16" x 3/4", zincados. Medidas:  

Altura da Mesa: 60cm, Tampo da mesa trapezoidal para 01 lugar: base maior - 60cm x base menor - 40cm x lar

cadeira ao chão: 37,5cm, Altura total: 67,5cm, Assento da cadeira: 29cmx27cm, Encosto da cadeira: 29cm x 17cm. Real.
Cadeira escolar infantil

31442 8181

Cadeira para Criança de 5 e 6 anos. Assento e encosto revestidos de laminado melamínico e fixados através de rebites POP. Estrutura em tubo de 3/4" 

com soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca. Sapatas em polipropileno copolímero, injetado
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tinta de acabamento, fixadas à estrutura através de encaixe. "Parafusos de fixação do tampo, auto-atarrachantes de 3/16" x 3/4", zincados. Medidas:  

Altura da Mesa: 60cm, Tampo da mesa trapezoidal para 01 lugar: base maior - 60cm x base menor - 40cm x lar

cadeira ao chão: 37,5cm, Altura total: 67,5cm, Assento da cadeira: 29cmx27cm, Encosto da cadeira: 29cm x 17cm. Real.
Cadeira escolar infantil

31443 8181

Cadeira para Criança de 5 e 6 anos. Assento e encosto revestidos de laminado melamínico e fixados através de rebites POP. Estrutura em tubo de 3/4" 

com soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca. Sapatas em polipropileno copolímero, injetado

tinta de acabamento, fixadas à estrutura através de encaixe. "Parafusos de fixação do tampo, auto-atarrachantes de 3/16" x 3/4", zincados. Medidas:  

Altura da Mesa: 60cm, Tampo da mesa trapezoidal para 01 lugar: base maior - 60cm x base menor - 40cm x lar

cadeira ao chão: 37,5cm, Altura total: 67,5cm, Assento da cadeira: 29cmx27cm, Encosto da cadeira: 29cm x 17cm. Real.
Cadeira escolar infantil

31444 8181

Cadeira para Criança de 5 e 6 anos. Assento e encosto revestidos de laminado melamínico e fixados através de rebites POP. Estrutura em tubo de 3/4" 

com soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca. Sapatas em polipropileno copolímero, injetado

tinta de acabamento, fixadas à estrutura através de encaixe. "Parafusos de fixação do tampo, auto-atarrachantes de 3/16" x 3/4", zincados. Medidas:  

Altura da Mesa: 60cm, Tampo da mesa trapezoidal para 01 lugar: base maior - 60cm x base menor - 40cm x lar

cadeira ao chão: 37,5cm, Altura total: 67,5cm, Assento da cadeira: 29cmx27cm, Encosto da cadeira: 29cm x 17cm. Real.
Cadeira escolar infantil

31445 8181

Cadeira para Criança de 5 e 6 anos. Assento e encosto revestidos de laminado melamínico e fixados através de rebites POP. Estrutura em tubo de 3/4" 

com soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca. Sapatas em polipropileno copolímero, injetado

tinta de acabamento, fixadas à estrutura através de encaixe. "Parafusos de fixação do tampo, auto-atarrachantes de 3/16" x 3/4", zincados. Medidas:  

Altura da Mesa: 60cm, Tampo da mesa trapezoidal para 01 lugar: base maior - 60cm x base menor - 40cm x lar

cadeira ao chão: 37,5cm, Altura total: 67,5cm, Assento da cadeira: 29cmx27cm, Encosto da cadeira: 29cm x 17cm. Real.
Cadeira escolar infantil

31446 8181

Cadeira para Criança de 5 e 6 anos. Assento e encosto revestidos de laminado melamínico e fixados através de rebites POP. Estrutura em tubo de 3/4" 

com soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca. Sapatas em polipropileno copolímero, injetado



tinta de acabamento, fixadas à estrutura através de encaixe. "Parafusos de fixação do tampo, auto-atarrachantes de 3/16" x 3/4", zincados. Medidas:  

Altura da Mesa: 60cm, Tampo da mesa trapezoidal para 01 lugar: base maior - 60cm x base menor - 40cm x lar

cadeira ao chão: 37,5cm, Altura total: 67,5cm, Assento da cadeira: 29cmx27cm, Encosto da cadeira: 29cm x 17cm. Real.
Cadeira escolar infantil

31447 8181

Cadeira para Criança de 5 e 6 anos. Assento e encosto revestidos de laminado melamínico e fixados através de rebites POP. Estrutura em tubo de 3/4" 

com soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca. Sapatas em polipropileno copolímero, injetado

tinta de acabamento, fixadas à estrutura através de encaixe. "Parafusos de fixação do tampo, auto-atarrachantes de 3/16" x 3/4", zincados. Medidas:  

Altura da Mesa: 60cm, Tampo da mesa trapezoidal para 01 lugar: base maior - 60cm x base menor - 40cm x lar

cadeira ao chão: 37,5cm, Altura total: 67,5cm, Assento da cadeira: 29cmx27cm, Encosto da cadeira: 29cm x 17cm. Real.
Cadeira escolar infantil

31448 8181

Cadeira para Criança de 5 e 6 anos. Assento e encosto revestidos de laminado melamínico e fixados através de rebites POP. Estrutura em tubo de 3/4" 

com soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca. Sapatas em polipropileno copolímero, injetado

tinta de acabamento, fixadas à estrutura através de encaixe. "Parafusos de fixação do tampo, auto-atarrachantes de 3/16" x 3/4", zincados. Medidas:  

Altura da Mesa: 60cm, Tampo da mesa trapezoidal para 01 lugar: base maior - 60cm x base menor - 40cm x lar

cadeira ao chão: 37,5cm, Altura total: 67,5cm, Assento da cadeira: 29cmx27cm, Encosto da cadeira: 29cm x 17cm. Real.
Cadeira escolar infantil

31449 8181

Cadeira para Criança de 5 e 6 anos. Assento e encosto revestidos de laminado melamínico e fixados através de rebites POP. Estrutura em tubo de 3/4" 

com soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca. Sapatas em polipropileno copolímero, injetado

tinta de acabamento, fixadas à estrutura através de encaixe. "Parafusos de fixação do tampo, auto-atarrachantes de 3/16" x 3/4", zincados. Medidas:  

Altura da Mesa: 60cm, Tampo da mesa trapezoidal para 01 lugar: base maior - 60cm x base menor - 40cm x lar

cadeira ao chão: 37,5cm, Altura total: 67,5cm, Assento da cadeira: 29cmx27cm, Encosto da cadeira: 29cm x 17cm. Real.
Cadeira escolar infantil

31450 8181

Cadeira para Criança de 5 e 6 anos. Assento e encosto revestidos de laminado melamínico e fixados através de rebites POP. Estrutura em tubo de 3/4" 

com soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca. Sapatas em polipropileno copolímero, injetado

tinta de acabamento, fixadas à estrutura através de encaixe. "Parafusos de fixação do tampo, auto-atarrachantes de 3/16" x 3/4", zincados. Medidas:  

Altura da Mesa: 60cm, Tampo da mesa trapezoidal para 01 lugar: base maior - 60cm x base menor - 40cm x lar



cadeira ao chão: 37,5cm, Altura total: 67,5cm, Assento da cadeira: 29cmx27cm, Encosto da cadeira: 29cm x 17cm. Real.
Cadeira escolar infantil

31451 8181
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Cadeira para Criança de 5 e 6 anos. Assento e encosto revestidos de laminado melamínico e fixados através de rebites POP. Estrutura em tubo de 3/4" 

com soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca. Sapatas em polipropileno copolímero, injetado

tinta de acabamento, fixadas à estrutura através de encaixe. "Parafusos de fixação do tampo, auto-atarrachantes de 3/16" x 3/4", zincados. Medidas:  

Altura da Mesa: 60cm, Tampo da mesa trapezoidal para 01 lugar: base maior - 60cm x base menor - 40cm x lar

cadeira ao chão: 37,5cm, Altura total: 67,5cm, Assento da cadeira: 29cmx27cm, Encosto da cadeira: 29cm x 17cm. Real.
Cadeira escolar infantil

31452 8181

Cadeira para Criança de 5 e 6 anos. Assento e encosto revestidos de laminado melamínico e fixados através de rebites POP. Estrutura em tubo de 3/4" 

com soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca. Sapatas em polipropileno copolímero, injetado

tinta de acabamento, fixadas à estrutura através de encaixe. "Parafusos de fixação do tampo, auto-atarrachantes de 3/16" x 3/4", zincados. Medidas:  

Altura da Mesa: 60cm, Tampo da mesa trapezoidal para 01 lugar: base maior - 60cm x base menor - 40cm x lar

cadeira ao chão: 37,5cm, Altura total: 67,5cm, Assento da cadeira: 29cmx27cm, Encosto da cadeira: 29cm x 17cm. Real.
Cadeira escolar infantil

31453 8181

Cadeira para Criança de 5 e 6 anos. Assento e encosto revestidos de laminado melamínico e fixados através de rebites POP. Estrutura em tubo de 3/4" 

com soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca. Sapatas em polipropileno copolímero, injetado

tinta de acabamento, fixadas à estrutura através de encaixe. "Parafusos de fixação do tampo, auto-atarrachantes de 3/16" x 3/4", zincados. Medidas:  

Altura da Mesa: 60cm, Tampo da mesa trapezoidal para 01 lugar: base maior - 60cm x base menor - 40cm x lar

cadeira ao chão: 37,5cm, Altura total: 67,5cm, Assento da cadeira: 29cmx27cm, Encosto da cadeira: 29cm x 17cm. Real.



Cadeira escolar infantil
31454 8181

Cadeira para Criança de 5 e 6 anos. Assento e encosto revestidos de laminado melamínico e fixados através de rebites POP. Estrutura em tubo de 3/4" 

com soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca. Sapatas em polipropileno copolímero, injetado

tinta de acabamento, fixadas à estrutura através de encaixe. "Parafusos de fixação do tampo, auto-atarrachantes de 3/16" x 3/4", zincados. Medidas:  

Altura da Mesa: 60cm, Tampo da mesa trapezoidal para 01 lugar: base maior - 60cm x base menor - 40cm x lar

cadeira ao chão: 37,5cm, Altura total: 67,5cm, Assento da cadeira: 29cmx27cm, Encosto da cadeira: 29cm x 17cm. Real.
Cadeira escolar infantil

31455 8181

Cadeira para Criança de 5 e 6 anos. Assento e encosto revestidos de laminado melamínico e fixados através de rebites POP. Estrutura em tubo de 3/4" 

com soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca. Sapatas em polipropileno copolímero, injetado

tinta de acabamento, fixadas à estrutura através de encaixe. "Parafusos de fixação do tampo, auto-atarrachantes de 3/16" x 3/4", zincados. Medidas:  

Altura da Mesa: 60cm, Tampo da mesa trapezoidal para 01 lugar: base maior - 60cm x base menor - 40cm x lar

cadeira ao chão: 37,5cm, Altura total: 67,5cm, Assento da cadeira: 29cmx27cm, Encosto da cadeira: 29cm x 17cm. Real.
Cadeira escolar infantil

31456 8181

Cadeira para Criança de 5 e 6 anos. Assento e encosto revestidos de laminado melamínico e fixados através de rebites POP. Estrutura em tubo de 3/4" 

com soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca. Sapatas em polipropileno copolímero, injetado

tinta de acabamento, fixadas à estrutura através de encaixe. "Parafusos de fixação do tampo, auto-atarrachantes de 3/16" x 3/4", zincados. Medidas:  

Altura da Mesa: 60cm, Tampo da mesa trapezoidal para 01 lugar: base maior - 60cm x base menor - 40cm x lar

cadeira ao chão: 37,5cm, Altura total: 67,5cm, Assento da cadeira: 29cmx27cm, Encosto da cadeira: 29cm x 17cm. Real.
Cadeira escolar infantil

31457 8181

Cadeira para Criança de 5 e 6 anos. Assento e encosto revestidos de laminado melamínico e fixados através de rebites POP. Estrutura em tubo de 3/4" 

com soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca. Sapatas em polipropileno copolímero, injetado

tinta de acabamento, fixadas à estrutura através de encaixe. "Parafusos de fixação do tampo, auto-atarrachantes de 3/16" x 3/4", zincados. Medidas:  

Altura da Mesa: 60cm, Tampo da mesa trapezoidal para 01 lugar: base maior - 60cm x base menor - 40cm x lar

cadeira ao chão: 37,5cm, Altura total: 67,5cm, Assento da cadeira: 29cmx27cm, Encosto da cadeira: 29cm x 17cm. Real.
Cadeira escolar infantil

31458 8181



Cadeira para Criança de 5 e 6 anos. Assento e encosto revestidos de laminado melamínico e fixados através de rebites POP. Estrutura em tubo de 3/4" 

com soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca. Sapatas em polipropileno copolímero, injetado

tinta de acabamento, fixadas à estrutura através de encaixe. "Parafusos de fixação do tampo, auto-atarrachantes de 3/16" x 3/4", zincados. Medidas:  

Altura da Mesa: 60cm, Tampo da mesa trapezoidal para 01 lugar: base maior - 60cm x base menor - 40cm x lar

cadeira ao chão: 37,5cm, Altura total: 67,5cm, Assento da cadeira: 29cmx27cm, Encosto da cadeira: 29cm x 17cm. Real.
Cadeira escolar infantil

31459 8181

Cadeira para Criança de 5 e 6 anos. Assento e encosto revestidos de laminado melamínico e fixados através de rebites POP. Estrutura em tubo de 3/4" 

com soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca. Sapatas em polipropileno copolímero, injetado

tinta de acabamento, fixadas à estrutura através de encaixe. "Parafusos de fixação do tampo, auto-atarrachantes de 3/16" x 3/4", zincados. Medidas:  

Altura da Mesa: 60cm, Tampo da mesa trapezoidal para 01 lugar: base maior - 60cm x base menor - 40cm x lar

cadeira ao chão: 37,5cm, Altura total: 67,5cm, Assento da cadeira: 29cmx27cm, Encosto da cadeira: 29cm x 17cm. Real.
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Cadeira escolar infantil
31460 8181

Cadeira para Criança de 5 e 6 anos. Assento e encosto revestidos de laminado melamínico e fixados através de rebites POP. Estrutura em tubo de 3/4" 

com soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca. Sapatas em polipropileno copolímero, injetado

tinta de acabamento, fixadas à estrutura através de encaixe. "Parafusos de fixação do tampo, auto-atarrachantes de 3/16" x 3/4", zincados. Medidas:  

Altura da Mesa: 60cm, Tampo da mesa trapezoidal para 01 lugar: base maior - 60cm x base menor - 40cm x lar

cadeira ao chão: 37,5cm, Altura total: 67,5cm, Assento da cadeira: 29cmx27cm, Encosto da cadeira: 29cm x 17cm. Real.
Cadeira escolar infantil

31461 8181



Cadeira para Criança de 5 e 6 anos. Assento e encosto revestidos de laminado melamínico e fixados através de rebites POP. Estrutura em tubo de 3/4" 

com soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca. Sapatas em polipropileno copolímero, injetado

tinta de acabamento, fixadas à estrutura através de encaixe. "Parafusos de fixação do tampo, auto-atarrachantes de 3/16" x 3/4", zincados. Medidas:  

Altura da Mesa: 60cm, Tampo da mesa trapezoidal para 01 lugar: base maior - 60cm x base menor - 40cm x lar

cadeira ao chão: 37,5cm, Altura total: 67,5cm, Assento da cadeira: 29cmx27cm, Encosto da cadeira: 29cm x 17cm. Real.
Cadeira escolar infantil

31462 8181

Cadeira para Criança de 5 e 6 anos. Assento e encosto revestidos de laminado melamínico e fixados através de rebites POP. Estrutura em tubo de 3/4" 

com soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca. Sapatas em polipropileno copolímero, injetado

tinta de acabamento, fixadas à estrutura através de encaixe. "Parafusos de fixação do tampo, auto-atarrachantes de 3/16" x 3/4", zincados. Medidas:  

Altura da Mesa: 60cm, Tampo da mesa trapezoidal para 01 lugar: base maior - 60cm x base menor - 40cm x lar

cadeira ao chão: 37,5cm, Altura total: 67,5cm, Assento da cadeira: 29cmx27cm, Encosto da cadeira: 29cm x 17cm. Real.
Cadeira escolar infantil

31463 8181

Cadeira para Criança de 5 e 6 anos. Assento e encosto revestidos de laminado melamínico e fixados através de rebites POP. Estrutura em tubo de 3/4" 

com soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca. Sapatas em polipropileno copolímero, injetado

tinta de acabamento, fixadas à estrutura através de encaixe. "Parafusos de fixação do tampo, auto-atarrachantes de 3/16" x 3/4", zincados. Medidas:  

Altura da Mesa: 60cm, Tampo da mesa trapezoidal para 01 lugar: base maior - 60cm x base menor - 40cm x lar

cadeira ao chão: 37,5cm, Altura total: 67,5cm, Assento da cadeira: 29cmx27cm, Encosto da cadeira: 29cm x 17cm. Real.
Cadeira escolar infantil

31464 8181

Cadeira para Criança de 5 e 6 anos. Assento e encosto revestidos de laminado melamínico e fixados através de rebites POP. Estrutura em tubo de 3/4" 

com soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca. Sapatas em polipropileno copolímero, injetado

tinta de acabamento, fixadas à estrutura através de encaixe. "Parafusos de fixação do tampo, auto-atarrachantes de 3/16" x 3/4", zincados. Medidas:  

Altura da Mesa: 60cm, Tampo da mesa trapezoidal para 01 lugar: base maior - 60cm x base menor - 40cm x lar

cadeira ao chão: 37,5cm, Altura total: 67,5cm, Assento da cadeira: 29cmx27cm, Encosto da cadeira: 29cm x 17cm. Real.
Cadeira escolar infantil

31465 8181

Cadeira para Criança de 5 e 6 anos. Assento e encosto revestidos de laminado melamínico e fixados através de rebites POP. Estrutura em tubo de 3/4" 

com soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca. Sapatas em polipropileno copolímero, injetado



tinta de acabamento, fixadas à estrutura através de encaixe. "Parafusos de fixação do tampo, auto-atarrachantes de 3/16" x 3/4", zincados. Medidas:  

Altura da Mesa: 60cm, Tampo da mesa trapezoidal para 01 lugar: base maior - 60cm x base menor - 40cm x lar

cadeira ao chão: 37,5cm, Altura total: 67,5cm, Assento da cadeira: 29cmx27cm, Encosto da cadeira: 29cm x 17cm. Real.
Cadeira escolar infantil

31466 8181

Cadeira para Criança de 5 e 6 anos. Assento e encosto revestidos de laminado melamínico e fixados através de rebites POP. Estrutura em tubo de 3/4" 

com soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca. Sapatas em polipropileno copolímero, injetado

tinta de acabamento, fixadas à estrutura através de encaixe. "Parafusos de fixação do tampo, auto-atarrachantes de 3/16" x 3/4", zincados. Medidas:  

Altura da Mesa: 60cm, Tampo da mesa trapezoidal para 01 lugar: base maior - 60cm x base menor - 40cm x lar

cadeira ao chão: 37,5cm, Altura total: 67,5cm, Assento da cadeira: 29cmx27cm, Encosto da cadeira: 29cm x 17cm. Real.
Cadeira escolar infantil

31467 8181

Cadeira para Criança de 5 e 6 anos. Assento e encosto revestidos de laminado melamínico e fixados através de rebites POP. Estrutura em tubo de 3/4" 

com soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca. Sapatas em polipropileno copolímero, injetado

tinta de acabamento, fixadas à estrutura através de encaixe. "Parafusos de fixação do tampo, auto-atarrachantes de 3/16" x 3/4", zincados. Medidas:  

Altura da Mesa: 60cm, Tampo da mesa trapezoidal para 01 lugar: base maior - 60cm x base menor - 40cm x lar

cadeira ao chão: 37,5cm, Altura total: 67,5cm, Assento da cadeira: 29cmx27cm, Encosto da cadeira: 29cm x 17cm. Real.
Cadeira escolar infantil

31468 8181

Cadeira para Criança de 5 e 6 anos. Assento e encosto revestidos de laminado melamínico e fixados através de rebites POP. Estrutura em tubo de 3/4" 

com soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca. Sapatas em polipropileno copolímero, injetado

tinta de acabamento, fixadas à estrutura através de encaixe. "Parafusos de fixação do tampo, auto-atarrachantes de 3/16" x 3/4", zincados. Medidas:  

Altura da Mesa: 60cm, Tampo da mesa trapezoidal para 01 lugar: base maior - 60cm x base menor - 40cm x lar
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cadeira ao chão: 37,5cm, Altura total: 67,5cm, Assento da cadeira: 29cmx27cm, Encosto da cadeira: 29cm x 17cm. Real.
Balanço em ferro (Parquinho)

31469 8181

Balanço em ferro com 4 lugares, pintura esmalte sintético e tratamento ani-corrosivo medindo Altura: 1,90 X Largura: 1,50 X Comprimento: 4 metros. 

Faixa etária: crianças de 3 a 12 anos. Real.
Balanço vai e vem

31470 8181

Balanço vai e vem pequeno, com tratamento anticorrosivo e pintura em  esmalte sintético. As soldas e arestas devem ser trabalhadas de modo a grantir 

a segurança dos usuários, medindo Altura: 1,70m X Largura: 1,50m X Comprimento: 2,00m. Faixa etária ideal:

Microondas
31471 8191

Microondas 27 litros - linha branca, com display digital,  potência de saída: 1500 W, Cor: branca, Capacidade: 27 litros. Dimensões aproximadas: 

51x31x39cm (AxLXP). Peso aproximado: 15,3 kg. PANASONIC ST571.
Microondas

31472 8191

Microondas 27 litros - linha branca, com display digital,  potência de saída: 1500 W, Cor: branca, Capacidade: 27 litros. Dimensões aproximadas: 

51x31x39cm (AxLXP). Peso aproximado: 15,3 kg. PANASONIC ST571.
Ar condicionado

31473 8191

Aparelho de Ar Condicionado  baixo nível de ruído, filtro de ar com saída lateral (torna mais prática a manutenção de limpeza do aparelho), capacidade 

nominal de 18.000 btus, painel de controle frontal de fácil manuseio, compressor rotativo baixo nível de

Ar condicionado
31474 8191

Aparelho de Ar Condicionado  baixo nível de ruído, filtro de ar com saída lateral (torna mais prática a manutenção de limpeza do aparelho), capacidade 

nominal de 18.000 btus, painel de controle frontal de fácil manuseio, compressor rotativo baixo nível de

Ar condicionado
31475 8191

Aparelho de Ar Condicionado  baixo nível de ruído, filtro de ar com saída lateral (torna mais prática a manutenção de limpeza do aparelho), capacidade 

nominal de 18.000 btus, painel de controle frontal de fácil manuseio, compressor rotativo baixo nível de

Aparelho  de som
31476 8192

Aparelho de Som com DVD, Karaokê, entrada para USB e para cartão de memória. BRITANIA BS392.
Aparelho  de som



31477 8192

Aparelho de Som com DVD, Karaokê, entrada para USB e para cartão de memória. BRITANIA BS392.
Aparelho  de som

31478 8192

Aparelho de Som com DVD, Karaokê, entrada para USB e para cartão de memória. BRITANIA BS392.
Aparelho  de som

31479 8192

Aparelho de Som com DVD, Karaokê, entrada para USB e para cartão de memória. BRITANIA BS392.
Aparelho  de som

31480 8192

Aparelho de Som com DVD, Karaokê, entrada para USB e para cartão de memória. BRITANIA BS392.
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Aparelho  de som
31481 8192

Aparelho de Som com DVD, Karaokê, entrada para USB e para cartão de memória. BRITANIA BS392.
Aparelho  de som

31482 8192

Aparelho de Som com DVD, Karaokê, entrada para USB e para cartão de memória. BRITANIA BS392.
Aparelho  de som

31483 8192

Aparelho de Som com DVD, Karaokê, entrada para USB e para cartão de memória. BRITANIA BS392.
Aparelho  de som

31484 8192

Aparelho de Som com DVD, Karaokê, entrada para USB e para cartão de memória. BRITANIA BS392.
Aparelho  de som

31485 8192

Aparelho de Som com DVD, Karaokê, entrada para USB e para cartão de memória. BRITANIA BS392.
Balança

31486 8193



Balança de prato com capacidde para 15 kg. Modelo: Digital  com  bateria e memorização e subtração automática da tara; Capacidade: 15 kg; 

Dimensões minimas do prato: 383x248mm; Dimensões finais: 105x305x280mm; Alimentação: 110-220Vca com variação máxima d

50/60hz. Bateria recarregável, que avisa quando a carga está se esgotando, automina para 80 horas, e recarregador de bateria com seletor de voltagem: 

110/220V. Visor de  cristal líquido garantindo perfeita visualização mesmo em ambientes de iluminação int

borda, em material plástico, que amplia a área de pesagem e garante total segurança na operação com mercadorias a granel. RAMUZA DCR.

Centrífuga de frutas
31487 8193

Centrífuga de Frutas de 800W - Especificações Técnicas: Potencia: 800 W; Coletor de Polpa: 2 litros; Frequência: 50/60Hz; Comprimento do cabo: 1,2 

m/1,2 m. Especificações do Desingn dos Suportes e Grampos: Alumínio Escovado; especificações do design do Tu

inoxifável; Especificações do design de Cores Disponíveis: alumínio escovado/alumínio escovado; Acessórios/Jarra de suco: 1,500 ml; Potência do Juicer: 

800W; Volume: 0,0380m3; Cor: ALUMÍNIO e Tensão: 110V. MONDIAL CF03
Purificador de água

31488 8193

Purificador de água acqua flex, LIBELL ACQUA FLEX FUMÊ ELETRÔNICO.
Purificador de água

31489 8193

Purificador de água acqua flex, LIBELL ACQUA FLEX FUMÊ ELETRÔNICO.
Purificador de água

31490 8193

Purificador de água acqua flex, LIBELL ACQUA FLEX FUMÊ ELETRÔNICO.
Liquidificador industrial

31491 8194

Liquidificador Industrial - capacidade para 8 litros. Altura: 750mm;  Frente: 260mm; Fundo: 220mm; Peso 10,3 kg; Motor (cv): 1/2; Capacidade: 8 litros; 

Voltagem: 110/220V; Consumo: 0,75 kw/h. VITALEX LII08
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Fogão 4 bocas
31492 8196

Fogão de 04 bocas de uso doméstico branco. DAKO LUNA. Volume do forno: 62,3 litros; Classificação Energética Mesa/Forno: A/B. Mesa: - 03 

Queimador normal: 1,7 kW; - 01 Queimador Família: 2 kW. Forno: 01 Queimador do forno 2,4 kW. Dimensões aproximadas: 87

Peso aproximado: 28,4 kg.
Banco retangular

31493 8198

Banco Retangular monobloco em MDF para 4 crianças, com bordas  arredondadas, medindo 1,80x 0,40cm (CxL), com estrutura retangular em aço 

50x30mm parede 1.2,. O tampo em MDF de 15mm com o re-engrosso de 30mm, revestido em sua face superior em laminado mela

formável de 0,6mm de espessura na cor Ibiza (referência L 156), acabamento de superfície texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC 

branco. Acabamento da face inferior em laminado melamínico branco brilhante. PERFLEX  RF-13
Banco retangular

31494 8198

Banco Retangular monobloco em MDF para 4 crianças, com bordas  arredondadas, medindo 1,80x 0,40cm (CxL), com estrutura retangular em aço 

50x30mm parede 1.2,. O tampo em MDF de 15mm com o re-engrosso de 30mm, revestido em sua face superior em laminado mela

formável de 0,6mm de espessura na cor Ibiza (referência L 156), acabamento de superfície texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC 

branco. Acabamento da face inferior em laminado melamínico branco brilhante. PERFLEX  RF-13
Banco retangular

31495 8198

Banco Retangular monobloco em MDF para 4 crianças, com bordas  arredondadas, medindo 1,80x 0,40cm (CxL), com estrutura retangular em aço 

50x30mm parede 1.2,. O tampo em MDF de 15mm com o re-engrosso de 30mm, revestido em sua face superior em laminado mela

formável de 0,6mm de espessura na cor Ibiza (referência L 156), acabamento de superfície texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC 

branco. Acabamento da face inferior em laminado melamínico branco brilhante. PERFLEX  RF-13
Banco retangular

31496 8198

Banco Retangular monobloco em MDF para 4 crianças, com bordas  arredondadas, medindo 1,80x 0,40cm (CxL), com estrutura retangular em aço 

50x30mm parede 1.2,. O tampo em MDF de 15mm com o re-engrosso de 30mm, revestido em sua face superior em laminado mela

formável de 0,6mm de espessura na cor Ibiza (referência L 156), acabamento de superfície texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC 

branco. Acabamento da face inferior em laminado melamínico branco brilhante. PERFLEX  RF-13
Banco retangular

31497 8198

Banco Retangular monobloco em MDF para 4 crianças, com bordas  arredondadas, medindo 1,80x 0,40cm (CxL), com estrutura retangular em aço 

50x30mm parede 1.2,. O tampo em MDF de 15mm com o re-engrosso de 30mm, revestido em sua face superior em laminado mela



formável de 0,6mm de espessura na cor Ibiza (referência L 156), acabamento de superfície texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC 

branco. Acabamento da face inferior em laminado melamínico branco brilhante. PERFLEX  RF-13
Banco retangular

31498 8198

Banco Retangular monobloco em MDF para 4 crianças, com bordas  arredondadas, medindo 1,80x 0,40cm (CxL), com estrutura retangular em aço 

50x30mm parede 1.2,. O tampo em MDF de 15mm com o re-engrosso de 30mm, revestido em sua face superior em laminado mela

formável de 0,6mm de espessura na cor Ibiza (referência L 156), acabamento de superfície texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC 

branco. Acabamento da face inferior em laminado melamínico branco brilhante. PERFLEX  RF-13
Banco retangular

31499 8198

Banco Retangular monobloco em MDF para 4 crianças, com bordas  arredondadas, medindo 1,80x 0,40cm (CxL), com estrutura retangular em aço 

50x30mm parede 1.2,. O tampo em MDF de 15mm com o re-engrosso de 30mm, revestido em sua face superior em laminado mela

formável de 0,6mm de espessura na cor Ibiza (referência L 156), acabamento de superfície texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC 

branco. Acabamento da face inferior em laminado melamínico branco brilhante. PERFLEX  RF-13
Banco retangular

31500 8198

Banco Retangular monobloco em MDF para 4 crianças, com bordas  arredondadas, medindo 1,80x 0,40cm (CxL), com estrutura retangular em aço 

50x30mm parede 1.2,. O tampo em MDF de 15mm com o re-engrosso de 30mm, revestido em sua face superior em laminado mela

formável de 0,6mm de espessura na cor Ibiza (referência L 156), acabamento de superfície texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC 

branco. Acabamento da face inferior em laminado melamínico branco brilhante. PERFLEX  RF-13
Banco retangular

31501 8198

Banco Retangular monobloco em MDF para 4 crianças, com bordas  arredondadas, medindo 1,80x 0,40cm (CxL), com estrutura retangular em aço 

50x30mm parede 1.2,. O tampo em MDF de 15mm com o re-engrosso de 30mm, revestido em sua face superior em laminado mela

formável de 0,6mm de espessura na cor Ibiza (referência L 156), acabamento de superfície texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC 

branco. Acabamento da face inferior em laminado melamínico branco brilhante. PERFLEX  RF-13
Banco retangular

31502 8198
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Banco Retangular monobloco em MDF para 4 crianças, com bordas  arredondadas, medindo 1,80x 0,40cm (CxL), com estrutura retangular em aço 

50x30mm parede 1.2,. O tampo em MDF de 15mm com o re-engrosso de 30mm, revestido em sua face superior em laminado mela

formável de 0,6mm de espessura na cor Ibiza (referência L 156), acabamento de superfície texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC 

branco. Acabamento da face inferior em laminado melamínico branco brilhante. PERFLEX  RF-13
Banco retangular

31503 8198

Banco Retangular monobloco em MDF para 4 crianças, com bordas  arredondadas, medindo 1,80x 0,40cm (CxL), com estrutura retangular em aço 

50x30mm parede 1.2,. O tampo em MDF de 15mm com o re-engrosso de 30mm, revestido em sua face superior em laminado mela

formável de 0,6mm de espessura na cor Ibiza (referência L 156), acabamento de superfície texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC 

branco. Acabamento da face inferior em laminado melamínico branco brilhante. PERFLEX  RF-13
Banco retangular

31504 8198

Banco Retangular monobloco em MDF para 4 crianças, com bordas  arredondadas, medindo 1,80x 0,40cm (CxL), com estrutura retangular em aço 

50x30mm parede 1.2,. O tampo em MDF de 15mm com o re-engrosso de 30mm, revestido em sua face superior em laminado mela

formável de 0,6mm de espessura na cor Ibiza (referência L 156), acabamento de superfície texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC 

branco. Acabamento da face inferior em laminado melamínico branco brilhante. PERFLEX  RF-13
Cadeira escolar infantil

31505 8198

Cadeira para crianças de 4 a 6 anos. Altura do assento da cadeira ao  chão: 37,5cm, Altura total: 67,5cm, assento da cadeira: 29cm x 27cm, Encosto da 

cadeira: 29 x 17cm. Sapatas em polipropileno copolímetro, injetados na mesma cor e tonalidade da tinta de

através de encaixe com parafusos de fixação do tampo, auto-atarrachante de 3/16" x 3/4", zincados. Assento e encosto revestidos de laminado 

melamínico verde citrino  (referência L 111) e fixadas através de rebites POP. Estrutura em tubo de 3/4" com solfag

cor branca.  PERFLEX ES-01
Cadeira escolar infantil

31506 8198

Cadeira para crianças de 4 a 6 anos. Altura do assento da cadeira ao  chão: 37,5cm, Altura total: 67,5cm, assento da cadeira: 29cm x 27cm, Encosto da 

cadeira: 29 x 17cm. Sapatas em polipropileno copolímetro, injetados na mesma cor e tonalidade da tinta de



através de encaixe com parafusos de fixação do tampo, auto-atarrachante de 3/16" x 3/4", zincados. Assento e encosto revestidos de laminado 

melamínico verde citrino  (referência L 111) e fixadas através de rebites POP. Estrutura em tubo de 3/4" com solfag

cor branca.  PERFLEX ES-01
Cadeira escolar infantil

31507 8198

Cadeira para crianças de 4 a 6 anos. Altura do assento da cadeira ao  chão: 37,5cm, Altura total: 67,5cm, assento da cadeira: 29cm x 27cm, Encosto da 

cadeira: 29 x 17cm. Sapatas em polipropileno copolímetro, injetados na mesma cor e tonalidade da tinta de

através de encaixe com parafusos de fixação do tampo, auto-atarrachante de 3/16" x 3/4", zincados. Assento e encosto revestidos de laminado 

melamínico verde citrino  (referência L 111) e fixadas através de rebites POP. Estrutura em tubo de 3/4" com solfag

cor branca.  PERFLEX ES-01
Cadeira escolar infantil

31508 8198

Cadeira para crianças de 4 a 6 anos. Altura do assento da cadeira ao  chão: 37,5cm, Altura total: 67,5cm, assento da cadeira: 29cm x 27cm, Encosto da 

cadeira: 29 x 17cm. Sapatas em polipropileno copolímetro, injetados na mesma cor e tonalidade da tinta de

através de encaixe com parafusos de fixação do tampo, auto-atarrachante de 3/16" x 3/4", zincados. Assento e encosto revestidos de laminado 

melamínico verde citrino  (referência L 111) e fixadas através de rebites POP. Estrutura em tubo de 3/4" com solfag

cor branca.  PERFLEX ES-01
Cadeira escolar infantil

31509 8198

Cadeira para crianças de 4 a 6 anos. Altura do assento da cadeira ao  chão: 37,5cm, Altura total: 67,5cm, assento da cadeira: 29cm x 27cm, Encosto da 

cadeira: 29 x 17cm. Sapatas em polipropileno copolímetro, injetados na mesma cor e tonalidade da tinta de

através de encaixe com parafusos de fixação do tampo, auto-atarrachante de 3/16" x 3/4", zincados. Assento e encosto revestidos de laminado 

melamínico verde citrino  (referência L 111) e fixadas através de rebites POP. Estrutura em tubo de 3/4" com solfag

cor branca.  PERFLEX ES-01
Cadeira escolar infantil

31510 8198

Cadeira para crianças de 4 a 6 anos. Altura do assento da cadeira ao  chão: 37,5cm, Altura total: 67,5cm, assento da cadeira: 29cm x 27cm, Encosto da 

cadeira: 29 x 17cm. Sapatas em polipropileno copolímetro, injetados na mesma cor e tonalidade da tinta de

através de encaixe com parafusos de fixação do tampo, auto-atarrachante de 3/16" x 3/4", zincados. Assento e encosto revestidos de laminado 

melamínico verde citrino  (referência L 111) e fixadas através de rebites POP. Estrutura em tubo de 3/4" com solfag



cor branca.  PERFLEX ES-01
Cadeira escolar infantil

31511 8198

Cadeira para crianças de 4 a 6 anos. Altura do assento da cadeira ao  chão: 37,5cm, Altura total: 67,5cm, assento da cadeira: 29cm x 27cm, Encosto da 

cadeira: 29 x 17cm. Sapatas em polipropileno copolímetro, injetados na mesma cor e tonalidade da tinta de

através de encaixe com parafusos de fixação do tampo, auto-atarrachante de 3/16" x 3/4", zincados. Assento e encosto revestidos de laminado 

melamínico verde citrino  (referência L 111) e fixadas através de rebites POP. Estrutura em tubo de 3/4" com solfag

Nome
Incorporação Plaqueta

cor branca.  PERFLEX ES-01
Cadeira escolar infantil

31512 8198

Cadeira para crianças de 4 a 6 anos. Altura do assento da cadeira ao  chão: 37,5cm, Altura total: 67,5cm, assento da cadeira: 29cm x 27cm, Encosto da 

cadeira: 29 x 17cm. Sapatas em polipropileno copolímetro, injetados na mesma cor e tonalidade da tinta de

através de encaixe com parafusos de fixação do tampo, auto-atarrachante de 3/16" x 3/4", zincados. Assento e encosto revestidos de laminado 

melamínico verde citrino  (referência L 111) e fixadas através de rebites POP. Estrutura em tubo de 3/4" com solfag

cor branca.  PERFLEX ES-01
Cadeira escolar infantil

31513 8198

Cadeira para crianças de 4 a 6 anos. Altura do assento da cadeira ao  chão: 37,5cm, Altura total: 67,5cm, assento da cadeira: 29cm x 27cm, Encosto da 

cadeira: 29 x 17cm. Sapatas em polipropileno copolímetro, injetados na mesma cor e tonalidade da tinta de

através de encaixe com parafusos de fixação do tampo, auto-atarrachante de 3/16" x 3/4", zincados. Assento e encosto revestidos de laminado 

melamínico verde citrino  (referência L 111) e fixadas através de rebites POP. Estrutura em tubo de 3/4" com solfag

cor branca.  PERFLEX ES-01



Cadeira escolar infantil
31514 8198

Cadeira para crianças de 4 a 6 anos. Altura do assento da cadeira ao  chão: 37,5cm, Altura total: 67,5cm, assento da cadeira: 29cm x 27cm, Encosto da 

cadeira: 29 x 17cm. Sapatas em polipropileno copolímetro, injetados na mesma cor e tonalidade da tinta de

através de encaixe com parafusos de fixação do tampo, auto-atarrachante de 3/16" x 3/4", zincados. Assento e encosto revestidos de laminado 

melamínico verde citrino  (referência L 111) e fixadas através de rebites POP. Estrutura em tubo de 3/4" com solfag

cor branca.  PERFLEX ES-01
Cadeira escolar infantil

31515 8198

Cadeira para crianças de 4 a 6 anos. Altura do assento da cadeira ao  chão: 37,5cm, Altura total: 67,5cm, assento da cadeira: 29cm x 27cm, Encosto da 

cadeira: 29 x 17cm. Sapatas em polipropileno copolímetro, injetados na mesma cor e tonalidade da tinta de

através de encaixe com parafusos de fixação do tampo, auto-atarrachante de 3/16" x 3/4", zincados. Assento e encosto revestidos de laminado 

melamínico verde citrino  (referência L 111) e fixadas através de rebites POP. Estrutura em tubo de 3/4" com solfag

cor branca.  PERFLEX ES-01
Cadeira escolar infantil

31516 8198

Cadeira para crianças de 4 a 6 anos. Altura do assento da cadeira ao  chão: 37,5cm, Altura total: 67,5cm, assento da cadeira: 29cm x 27cm, Encosto da 

cadeira: 29 x 17cm. Sapatas em polipropileno copolímetro, injetados na mesma cor e tonalidade da tinta de

através de encaixe com parafusos de fixação do tampo, auto-atarrachante de 3/16" x 3/4", zincados. Assento e encosto revestidos de laminado 

melamínico verde citrino  (referência L 111) e fixadas através de rebites POP. Estrutura em tubo de 3/4" com solfag

cor branca.  PERFLEX ES-01
Cadeira giratória infantil

31517 8198

Cadeira giratória sem braço com rodinha e altura regulável  para  crianças de 5 e 6 anos Regulagem de Altura a gás, estrela em aço com capa plástica, 

nylon, alumínio ou cromada. Acabamento das capas de proteção e estrutura na cor preta. Revestimento em te

do assento da cadeiras ao chão: 37,5cm, Altura total: 67,5cm, Assento da cadeira: 29cmX27cm, Encosto da cadeira: 29cmX17cm. PERFLEX 2005C.

Cadeira giratória infantil
31518 8198

Cadeira giratória sem braço com rodinha e altura regulável  para  crianças de 5 e 6 anos Regulagem de Altura a gás, estrela em aço com capa plástica, 

nylon, alumínio ou cromada. Acabamento das capas de proteção e estrutura na cor preta. Revestimento em te



do assento da cadeiras ao chão: 37,5cm, Altura total: 67,5cm, Assento da cadeira: 29cmX27cm, Encosto da cadeira: 29cmX17cm. PERFLEX 2005C.

Cadeira giratória infantil
31519 8198

Cadeira giratória sem braço com rodinha e altura regulável  para  crianças de 5 e 6 anos Regulagem de Altura a gás, estrela em aço com capa plástica, 

nylon, alumínio ou cromada. Acabamento das capas de proteção e estrutura na cor preta. Revestimento em te

do assento da cadeiras ao chão: 37,5cm, Altura total: 67,5cm, Assento da cadeira: 29cmX27cm, Encosto da cadeira: 29cmX17cm. PERFLEX 2005C.

Cadeira giratória infantil
31520 8198

Cadeira giratória sem braço com rodinha e altura regulável  para  crianças de 5 e 6 anos Regulagem de Altura a gás, estrela em aço com capa plástica, 

nylon, alumínio ou cromada. Acabamento das capas de proteção e estrutura na cor preta. Revestimento em te

do assento da cadeiras ao chão: 37,5cm, Altura total: 67,5cm, Assento da cadeira: 29cmX27cm, Encosto da cadeira: 29cmX17cm. PERFLEX 2005C.

Nome
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Cadeira giratória infantil
31521 8198

Cadeira giratória sem braço com rodinha e altura regulável  para  crianças de 5 e 6 anos Regulagem de Altura a gás, estrela em aço com capa plástica, 

nylon, alumínio ou cromada. Acabamento das capas de proteção e estrutura na cor preta. Revestimento em te

do assento da cadeiras ao chão: 37,5cm, Altura total: 67,5cm, Assento da cadeira: 29cmX27cm, Encosto da cadeira: 29cmX17cm. PERFLEX 2005C.

Cadeira giratória infantil
31522 8198

Cadeira giratória sem braço com rodinha e altura regulável  para  crianças de 5 e 6 anos Regulagem de Altura a gás, estrela em aço com capa plástica, 

nylon, alumínio ou cromada. Acabamento das capas de proteção e estrutura na cor preta. Revestimento em te



do assento da cadeiras ao chão: 37,5cm, Altura total: 67,5cm, Assento da cadeira: 29cmX27cm, Encosto da cadeira: 29cmX17cm. PERFLEX 2005C.

Cadeira giratória infantil
31523 8198

Cadeira giratória sem braço com rodinha e altura regulável  para  crianças de 5 e 6 anos Regulagem de Altura a gás, estrela em aço com capa plástica, 

nylon, alumínio ou cromada. Acabamento das capas de proteção e estrutura na cor preta. Revestimento em te

do assento da cadeiras ao chão: 37,5cm, Altura total: 67,5cm, Assento da cadeira: 29cmX27cm, Encosto da cadeira: 29cmX17cm. PERFLEX 2005C.

Cadeira giratória infantil
31524 8198

Cadeira giratória sem braço com rodinha e altura regulável  para  crianças de 5 e 6 anos Regulagem de Altura a gás, estrela em aço com capa plástica, 

nylon, alumínio ou cromada. Acabamento das capas de proteção e estrutura na cor preta. Revestimento em te

do assento da cadeiras ao chão: 37,5cm, Altura total: 67,5cm, Assento da cadeira: 29cmX27cm, Encosto da cadeira: 29cmX17cm. PERFLEX 2005C.

Cadeira giratória infantil
31525 8198

Cadeira giratória sem braço com rodinha e altura regulável  para  crianças de 5 e 6 anos Regulagem de Altura a gás, estrela em aço com capa plástica, 

nylon, alumínio ou cromada. Acabamento das capas de proteção e estrutura na cor preta. Revestimento em te

do assento da cadeiras ao chão: 37,5cm, Altura total: 67,5cm, Assento da cadeira: 29cmX27cm, Encosto da cadeira: 29cmX17cm. PERFLEX 2005C.

Cadeira giratória infantil
31526 8198

Cadeira giratória sem braço com rodinha e altura regulável  para  crianças de 5 e 6 anos Regulagem de Altura a gás, estrela em aço com capa plástica, 

nylon, alumínio ou cromada. Acabamento das capas de proteção e estrutura na cor preta. Revestimento em te

do assento da cadeiras ao chão: 37,5cm, Altura total: 67,5cm, Assento da cadeira: 29cmX27cm, Encosto da cadeira: 29cmX17cm. PERFLEX 2005C.

Cadeira giratória infantil
31527 8198

Cadeira giratória sem braço com rodinha e altura regulável  para  crianças de 5 e 6 anos Regulagem de Altura a gás, estrela em aço com capa plástica, 

nylon, alumínio ou cromada. Acabamento das capas de proteção e estrutura na cor preta. Revestimento em te

do assento da cadeiras ao chão: 37,5cm, Altura total: 67,5cm, Assento da cadeira: 29cmX27cm, Encosto da cadeira: 29cmX17cm. PERFLEX 2005C.

Cadeira giratória infantil
31528 8198



Cadeira giratória sem braço com rodinha e altura regulável  para  crianças de 5 e 6 anos Regulagem de Altura a gás, estrela em aço com capa plástica, 

nylon, alumínio ou cromada. Acabamento das capas de proteção e estrutura na cor preta. Revestimento em te

do assento da cadeiras ao chão: 37,5cm, Altura total: 67,5cm, Assento da cadeira: 29cmX27cm, Encosto da cadeira: 29cmX17cm. PERFLEX 2005C.

Cadeira giratória infantil
31529 8198

Cadeira giratória sem braço com rodinha e altura regulável  para  crianças de 5 e 6 anos Regulagem de Altura a gás, estrela em aço com capa plástica, 

nylon, alumínio ou cromada. Acabamento das capas de proteção e estrutura na cor preta. Revestimento em te

do assento da cadeiras ao chão: 37,5cm, Altura total: 67,5cm, Assento da cadeira: 29cmX27cm, Encosto da cadeira: 29cmX17cm. PERFLEX 2005C.

Cadeira giratória infantil
31530 8198

Cadeira giratória sem braço com rodinha e altura regulável  para  crianças de 5 e 6 anos Regulagem de Altura a gás, estrela em aço com capa plástica, 

nylon, alumínio ou cromada. Acabamento das capas de proteção e estrutura na cor preta. Revestimento em te

do assento da cadeiras ao chão: 37,5cm, Altura total: 67,5cm, Assento da cadeira: 29cmX27cm, Encosto da cadeira: 29cmX17cm. PERFLEX 2005C.

Cadeira giratória infantil
31531 8198

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira giratória sem braço com rodinha e altura regulável  para  crianças de 5 e 6 anos Regulagem de Altura a gás, estrela em aço com capa plástica, 

nylon, alumínio ou cromada. Acabamento das capas de proteção e estrutura na cor preta. Revestimento em te

do assento da cadeiras ao chão: 37,5cm, Altura total: 67,5cm, Assento da cadeira: 29cmX27cm, Encosto da cadeira: 29cmX17cm. PERFLEX 2005C.

Cadeira giratória infantil
31532 8198



Cadeira giratória sem braço com rodinha e altura regulável  para  crianças de 5 e 6 anos Regulagem de Altura a gás, estrela em aço com capa plástica, 

nylon, alumínio ou cromada. Acabamento das capas de proteção e estrutura na cor preta. Revestimento em te

do assento da cadeiras ao chão: 37,5cm, Altura total: 67,5cm, Assento da cadeira: 29cmX27cm, Encosto da cadeira: 29cmX17cm. PERFLEX 2005C.

Cadeira giratória infantil
31533 8198

Cadeira giratória sem braço com rodinha e altura regulável  para  crianças de 5 e 6 anos Regulagem de Altura a gás, estrela em aço com capa plástica, 

nylon, alumínio ou cromada. Acabamento das capas de proteção e estrutura na cor preta. Revestimento em te

do assento da cadeiras ao chão: 37,5cm, Altura total: 67,5cm, Assento da cadeira: 29cmX27cm, Encosto da cadeira: 29cmX17cm. PERFLEX 2005C.

Cadeira giratória infantil
31534 8198

Cadeira giratória sem braço com rodinha e altura regulável  para  crianças de 5 e 6 anos Regulagem de Altura a gás, estrela em aço com capa plástica, 

nylon, alumínio ou cromada. Acabamento das capas de proteção e estrutura na cor preta. Revestimento em te

do assento da cadeiras ao chão: 37,5cm, Altura total: 67,5cm, Assento da cadeira: 29cmX27cm, Encosto da cadeira: 29cmX17cm. PERFLEX 2005C.

Cadeira giratória infantil
31535 8198

Cadeira giratória sem braço com rodinha e altura regulável  para  crianças de 5 e 6 anos Regulagem de Altura a gás, estrela em aço com capa plástica, 

nylon, alumínio ou cromada. Acabamento das capas de proteção e estrutura na cor preta. Revestimento em te

do assento da cadeiras ao chão: 37,5cm, Altura total: 67,5cm, Assento da cadeira: 29cmX27cm, Encosto da cadeira: 29cmX17cm. PERFLEX 2005C.

Cadeira giratória infantil
31536 8198

Cadeira giratória sem braço com rodinha e altura regulável  para  crianças de 5 e 6 anos Regulagem de Altura a gás, estrela em aço com capa plástica, 

nylon, alumínio ou cromada. Acabamento das capas de proteção e estrutura na cor preta. Revestimento em te

do assento da cadeiras ao chão: 37,5cm, Altura total: 67,5cm, Assento da cadeira: 29cmX27cm, Encosto da cadeira: 29cmX17cm. PERFLEX 2005C.

Cadeira giratória infantil
31537 8198

Cadeira giratória sem braço com rodinha e altura regulável  para  crianças de 5 e 6 anos Regulagem de Altura a gás, estrela em aço com capa plástica, 

nylon, alumínio ou cromada. Acabamento das capas de proteção e estrutura na cor preta. Revestimento em te



do assento da cadeiras ao chão: 37,5cm, Altura total: 67,5cm, Assento da cadeira: 29cmX27cm, Encosto da cadeira: 29cmX17cm. PERFLEX 2005C.

Cadeira giratória infantil
31538 8198

Cadeira giratória sem braço com rodinha e altura regulável  para  crianças de 5 e 6 anos Regulagem de Altura a gás, estrela em aço com capa plástica, 

nylon, alumínio ou cromada. Acabamento das capas de proteção e estrutura na cor preta. Revestimento em te

do assento da cadeiras ao chão: 37,5cm, Altura total: 67,5cm, Assento da cadeira: 29cmX27cm, Encosto da cadeira: 29cmX17cm. PERFLEX 2005C.

Cadeira giratória infantil
31539 8198

Cadeira giratória sem braço com rodinha e altura regulável  para  crianças de 5 e 6 anos Regulagem de Altura a gás, estrela em aço com capa plástica, 

nylon, alumínio ou cromada. Acabamento das capas de proteção e estrutura na cor preta. Revestimento em te

do assento da cadeiras ao chão: 37,5cm, Altura total: 67,5cm, Assento da cadeira: 29cmX27cm, Encosto da cadeira: 29cmX17cm. PERFLEX 2005C.

Cadeira giratória infantil
31540 8198

Cadeira giratória sem braço com rodinha e altura regulável  para  crianças de 5 e 6 anos Regulagem de Altura a gás, estrela em aço com capa plástica, 

nylon, alumínio ou cromada. Acabamento das capas de proteção e estrutura na cor preta. Revestimento em te

do assento da cadeiras ao chão: 37,5cm, Altura total: 67,5cm, Assento da cadeira: 29cmX27cm, Encosto da cadeira: 29cmX17cm. PERFLEX 2005C.

Mesa individual infantil colorida
31541 8198

Mesa individual para crianças de 5 e 6 anos. Tampo da mesa em MDF  revestido em laminado melamínico, encabeçado com fitas de bordo de 

poliestrireno de 1,5mm de espessura na cor preta colado com adesivo "Hot Melting", sendo a estrutura em tubo industrial d

eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratamento anti-ferruginoso na cor branca.  PERFLEX ES-05

Nome



Incorporação Plaqueta

Mesa individual infantil colorida
31542 8198

Mesa individual para crianças de 5 e 6 anos. Tampo da mesa em MDF  revestido em laminado melamínico, encabeçado com fitas de bordo de 

poliestrireno de 1,5mm de espessura na cor preta colado com adesivo "Hot Melting", sendo a estrutura em tubo industrial d

eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratamento anti-ferruginoso na cor branca.  PERFLEX ES-05
Mesa individual infantil colorida

31543 8198

Mesa individual para crianças de 5 e 6 anos. Tampo da mesa em MDF  revestido em laminado melamínico, encabeçado com fitas de bordo de 

poliestrireno de 1,5mm de espessura na cor preta colado com adesivo "Hot Melting", sendo a estrutura em tubo industrial d

eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratamento anti-ferruginoso na cor branca.  PERFLEX ES-05
Mesa individual infantil colorida

31544 8198

Mesa individual para crianças de 5 e 6 anos. Tampo da mesa em MDF  revestido em laminado melamínico, encabeçado com fitas de bordo de 

poliestrireno de 1,5mm de espessura na cor preta colado com adesivo "Hot Melting", sendo a estrutura em tubo industrial d

eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratamento anti-ferruginoso na cor branca.  PERFLEX ES-05
Mesa individual infantil colorida

31545 8198

Mesa individual para crianças de 5 e 6 anos. Tampo da mesa em MDF  revestido em laminado melamínico, encabeçado com fitas de bordo de 

poliestrireno de 1,5mm de espessura na cor preta colado com adesivo "Hot Melting", sendo a estrutura em tubo industrial d

eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratamento anti-ferruginoso na cor branca.  PERFLEX ES-05
Mesa individual infantil colorida

31546 8198

Mesa individual para crianças de 5 e 6 anos. Tampo da mesa em MDF  revestido em laminado melamínico, encabeçado com fitas de bordo de 

poliestrireno de 1,5mm de espessura na cor preta colado com adesivo "Hot Melting", sendo a estrutura em tubo industrial d

eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratamento anti-ferruginoso na cor branca.  PERFLEX ES-05
Mesa individual infantil colorida

31547 8198

Mesa individual para crianças de 5 e 6 anos. Tampo da mesa em MDF  revestido em laminado melamínico, encabeçado com fitas de bordo de 

poliestrireno de 1,5mm de espessura na cor preta colado com adesivo "Hot Melting", sendo a estrutura em tubo industrial d

eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratamento anti-ferruginoso na cor branca.  PERFLEX ES-05
Mesa individual infantil colorida

31548 8198



Mesa individual para crianças de 5 e 6 anos. Tampo da mesa em MDF  revestido em laminado melamínico, encabeçado com fitas de bordo de 

poliestrireno de 1,5mm de espessura na cor preta colado com adesivo "Hot Melting", sendo a estrutura em tubo industrial d

eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratamento anti-ferruginoso na cor branca.  PERFLEX ES-05
Mesa individual infantil colorida

31549 8198

Mesa individual para crianças de 5 e 6 anos. Tampo da mesa em MDF  revestido em laminado melamínico, encabeçado com fitas de bordo de 

poliestrireno de 1,5mm de espessura na cor preta colado com adesivo "Hot Melting", sendo a estrutura em tubo industrial d

eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratamento anti-ferruginoso na cor branca.  PERFLEX ES-05
Mesa individual infantil colorida

31550 8198

Mesa individual para crianças de 5 e 6 anos. Tampo da mesa em MDF  revestido em laminado melamínico, encabeçado com fitas de bordo de 

poliestrireno de 1,5mm de espessura na cor preta colado com adesivo "Hot Melting", sendo a estrutura em tubo industrial d

eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratamento anti-ferruginoso na cor branca.  PERFLEX ES-05
Mesa individual infantil colorida

31551 8198

Mesa individual para crianças de 5 e 6 anos. Tampo da mesa em MDF  revestido em laminado melamínico, encabeçado com fitas de bordo de 

poliestrireno de 1,5mm de espessura na cor preta colado com adesivo "Hot Melting", sendo a estrutura em tubo industrial d

eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratamento anti-ferruginoso na cor branca.  PERFLEX ES-05
Mesa individual infantil colorida

31552 8198

Nome
Incorporação Plaqueta

Mesa individual para crianças de 5 e 6 anos. Tampo da mesa em MDF  revestido em laminado melamínico, encabeçado com fitas de bordo de 

poliestrireno de 1,5mm de espessura na cor preta colado com adesivo "Hot Melting", sendo a estrutura em tubo industrial d

eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratamento anti-ferruginoso na cor branca.  PERFLEX ES-05



Mesa individual infantil colorida
31553 8198

Mesa individual para crianças de 5 e 6 anos. Tampo da mesa em MDF  revestido em laminado melamínico, encabeçado com fitas de bordo de 

poliestrireno de 1,5mm de espessura na cor preta colado com adesivo "Hot Melting", sendo a estrutura em tubo industrial d

eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratamento anti-ferruginoso na cor branca.  PERFLEX ES-05
Mesa individual infantil colorida

31554 8198

Mesa individual para crianças de 5 e 6 anos. Tampo da mesa em MDF  revestido em laminado melamínico, encabeçado com fitas de bordo de 

poliestrireno de 1,5mm de espessura na cor preta colado com adesivo "Hot Melting", sendo a estrutura em tubo industrial d

eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratamento anti-ferruginoso na cor branca.  PERFLEX ES-05
Mesa individual infantil colorida

31555 8198

Mesa individual para crianças de 5 e 6 anos. Tampo da mesa em MDF  revestido em laminado melamínico, encabeçado com fitas de bordo de 

poliestrireno de 1,5mm de espessura na cor preta colado com adesivo "Hot Melting", sendo a estrutura em tubo industrial d

eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratamento anti-ferruginoso na cor branca.  PERFLEX ES-05
Mesa individual infantil colorida

31556 8198

Mesa individual para crianças de 5 e 6 anos. Tampo da mesa em MDF  revestido em laminado melamínico, encabeçado com fitas de bordo de 

poliestrireno de 1,5mm de espessura na cor preta colado com adesivo "Hot Melting", sendo a estrutura em tubo industrial d

eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratamento anti-ferruginoso na cor branca.  PERFLEX ES-05
Mesa individual infantil colorida

31557 8198

Mesa individual para crianças de 5 e 6 anos. Tampo da mesa em MDF  revestido em laminado melamínico, encabeçado com fitas de bordo de 

poliestrireno de 1,5mm de espessura na cor preta colado com adesivo "Hot Melting", sendo a estrutura em tubo industrial d

eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratamento anti-ferruginoso na cor branca.  PERFLEX ES-05
Mesa individual infantil colorida

31558 8198

Mesa individual para crianças de 5 e 6 anos. Tampo da mesa em MDF  revestido em laminado melamínico, encabeçado com fitas de bordo de 

poliestrireno de 1,5mm de espessura na cor preta colado com adesivo "Hot Melting", sendo a estrutura em tubo industrial d

eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratamento anti-ferruginoso na cor branca.  PERFLEX ES-05
Mesa individual infantil colorida

31559 8198



Mesa individual para crianças de 5 e 6 anos. Tampo da mesa em MDF  revestido em laminado melamínico, encabeçado com fitas de bordo de 

poliestrireno de 1,5mm de espessura na cor preta colado com adesivo "Hot Melting", sendo a estrutura em tubo industrial d

eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratamento anti-ferruginoso na cor branca.  PERFLEX ES-05
Mesa individual infantil colorida

31560 8198

Mesa individual para crianças de 5 e 6 anos. Tampo da mesa em MDF  revestido em laminado melamínico, encabeçado com fitas de bordo de 

poliestrireno de 1,5mm de espessura na cor preta colado com adesivo "Hot Melting", sendo a estrutura em tubo industrial d

eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratamento anti-ferruginoso na cor branca.  PERFLEX ES-05
Mesa individual infantil colorida

31561 8198

Mesa individual para crianças de 5 e 6 anos. Tampo da mesa em MDF  revestido em laminado melamínico, encabeçado com fitas de bordo de 

poliestrireno de 1,5mm de espessura na cor preta colado com adesivo "Hot Melting", sendo a estrutura em tubo industrial d

eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratamento anti-ferruginoso na cor branca.  PERFLEX ES-05
Mesa individual infantil colorida

31562 8198

Mesa individual para crianças de 5 e 6 anos. Tampo da mesa em MDF  revestido em laminado melamínico, encabeçado com fitas de bordo de 

poliestrireno de 1,5mm de espessura na cor preta colado com adesivo "Hot Melting", sendo a estrutura em tubo industrial d

eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratamento anti-ferruginoso na cor branca.  PERFLEX ES-05

Nome
Incorporação Plaqueta

Mesa individual infantil colorida
31563 8198

Mesa individual para crianças de 5 e 6 anos. Tampo da mesa em MDF  revestido em laminado melamínico, encabeçado com fitas de bordo de 

poliestrireno de 1,5mm de espessura na cor preta colado com adesivo "Hot Melting", sendo a estrutura em tubo industrial d

eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratamento anti-ferruginoso na cor branca.  PERFLEX ES-05



Mesa individual infantil colorida
31564 8198

Mesa individual para crianças de 5 e 6 anos. Tampo da mesa em MDF  revestido em laminado melamínico, encabeçado com fitas de bordo de 

poliestrireno de 1,5mm de espessura na cor preta colado com adesivo "Hot Melting", sendo a estrutura em tubo industrial d

eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratamento anti-ferruginoso na cor branca.  PERFLEX ES-05
Mesa individual infantil colorida

31565 8198

Mesa individual para crianças de 5 e 6 anos. Tampo da mesa em MDF  revestido em laminado melamínico, encabeçado com fitas de bordo de 

poliestrireno de 1,5mm de espessura na cor preta colado com adesivo "Hot Melting", sendo a estrutura em tubo industrial d

eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratamento anti-ferruginoso na cor branca.  PERFLEX ES-05
Mesa individual infantil colorida

31566 8198

Mesa individual para crianças de 5 e 6 anos. Tampo da mesa em MDF  revestido em laminado melamínico, encabeçado com fitas de bordo de 

poliestrireno de 1,5mm de espessura na cor preta colado com adesivo "Hot Melting", sendo a estrutura em tubo industrial d

eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratamento anti-ferruginoso na cor branca.  PERFLEX ES-05
Mesa individual infantil colorida

31567 8198

Mesa individual para crianças de 5 e 6 anos. Tampo da mesa em MDF  revestido em laminado melamínico, encabeçado com fitas de bordo de 

poliestrireno de 1,5mm de espessura na cor preta colado com adesivo "Hot Melting", sendo a estrutura em tubo industrial d

eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratamento anti-ferruginoso na cor branca.  PERFLEX ES-05
Mesa individual infantil colorida

31568 8198

Mesa individual para crianças de 5 e 6 anos. Tampo da mesa em MDF  revestido em laminado melamínico, encabeçado com fitas de bordo de 

poliestrireno de 1,5mm de espessura na cor preta colado com adesivo "Hot Melting", sendo a estrutura em tubo industrial d

eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratamento anti-ferruginoso na cor branca.  PERFLEX ES-05
Mesa individual infantil colorida

31569 8198

Mesa individual para crianças de 5 e 6 anos. Tampo da mesa em MDF  revestido em laminado melamínico, encabeçado com fitas de bordo de 

poliestrireno de 1,5mm de espessura na cor preta colado com adesivo "Hot Melting", sendo a estrutura em tubo industrial d

eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratamento anti-ferruginoso na cor branca.  PERFLEX ES-05
Mesa individual infantil colorida

31570 8198



Mesa individual para crianças de 5 e 6 anos. Tampo da mesa em MDF  revestido em laminado melamínico, encabeçado com fitas de bordo de 

poliestrireno de 1,5mm de espessura na cor preta colado com adesivo "Hot Melting", sendo a estrutura em tubo industrial d

eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratamento anti-ferruginoso na cor branca.  PERFLEX ES-05
Mesa individual infantil colorida

31571 8198

Mesa individual para crianças de 5 e 6 anos. Tampo da mesa em MDF  revestido em laminado melamínico, encabeçado com fitas de bordo de 

poliestrireno de 1,5mm de espessura na cor preta colado com adesivo "Hot Melting", sendo a estrutura em tubo industrial d

eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratamento anti-ferruginoso na cor branca.  PERFLEX ES-05
Mesa individual infantil colorida

31572 8198

Mesa individual para crianças de 5 e 6 anos. Tampo da mesa em MDF  revestido em laminado melamínico, encabeçado com fitas de bordo de 

poliestrireno de 1,5mm de espessura na cor preta colado com adesivo "Hot Melting", sendo a estrutura em tubo industrial d

eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratamento anti-ferruginoso na cor branca.  PERFLEX ES-05
Mesa individual infantil colorida

31573 8198

Nome
Incorporação Plaqueta

Mesa individual para crianças de 5 e 6 anos. Tampo da mesa em MDF  revestido em laminado melamínico, encabeçado com fitas de bordo de 

poliestrireno de 1,5mm de espessura na cor preta colado com adesivo "Hot Melting", sendo a estrutura em tubo industrial d

eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratamento anti-ferruginoso na cor branca.  PERFLEX ES-05
Mesa individual infantil colorida

31574 8198

Mesa individual para crianças de 5 e 6 anos. Tampo da mesa em MDF  revestido em laminado melamínico, encabeçado com fitas de bordo de 

poliestrireno de 1,5mm de espessura na cor preta colado com adesivo "Hot Melting", sendo a estrutura em tubo industrial d

eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratamento anti-ferruginoso na cor branca.  PERFLEX ES-05



Mesa individual infantil colorida
31575 8198

Mesa individual para crianças de 5 e 6 anos. Tampo da mesa em MDF  revestido em laminado melamínico, encabeçado com fitas de bordo de 

poliestrireno de 1,5mm de espessura na cor preta colado com adesivo "Hot Melting", sendo a estrutura em tubo industrial d

eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratamento anti-ferruginoso na cor branca.  PERFLEX ES-05
Mesa individual infantil colorida

31576 8198

Mesa individual para crianças de 5 e 6 anos. Tampo da mesa em MDF  revestido em laminado melamínico, encabeçado com fitas de bordo de 

poliestrireno de 1,5mm de espessura na cor preta colado com adesivo "Hot Melting", sendo a estrutura em tubo industrial d

eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratamento anti-ferruginoso na cor branca.  PERFLEX ES-05
Mesa individual infantil colorida

31577 8198

Mesa individual para crianças de 5 e 6 anos. Tampo da mesa em MDF  revestido em laminado melamínico, encabeçado com fitas de bordo de 

poliestrireno de 1,5mm de espessura na cor preta colado com adesivo "Hot Melting", sendo a estrutura em tubo industrial d

eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratamento anti-ferruginoso na cor branca.  PERFLEX ES-05
Mesa individual infantil colorida

31578 8198

Mesa individual para crianças de 5 e 6 anos. Tampo da mesa em MDF  revestido em laminado melamínico, encabeçado com fitas de bordo de 

poliestrireno de 1,5mm de espessura na cor preta colado com adesivo "Hot Melting", sendo a estrutura em tubo industrial d

eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratamento anti-ferruginoso na cor branca.  PERFLEX ES-05
Mesa individual infantil colorida

31579 8198

Mesa individual para crianças de 5 e 6 anos. Tampo da mesa em MDF  revestido em laminado melamínico, encabeçado com fitas de bordo de 

poliestrireno de 1,5mm de espessura na cor preta colado com adesivo "Hot Melting", sendo a estrutura em tubo industrial d

eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratamento anti-ferruginoso na cor branca.  PERFLEX ES-05
Mesa individual infantil colorida

31580 8198

Mesa individual para crianças de 5 e 6 anos. Tampo da mesa em MDF  revestido em laminado melamínico, encabeçado com fitas de bordo de 

poliestrireno de 1,5mm de espessura na cor preta colado com adesivo "Hot Melting", sendo a estrutura em tubo industrial d

eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratamento anti-ferruginoso na cor branca.  PERFLEX ES-05
Mesa individual infantil colorida

31581 8198



Mesa individual para crianças de 5 e 6 anos. Tampo da mesa em MDF  revestido em laminado melamínico, encabeçado com fitas de bordo de 

poliestrireno de 1,5mm de espessura na cor preta colado com adesivo "Hot Melting", sendo a estrutura em tubo industrial d

eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratamento anti-ferruginoso na cor branca.  PERFLEX ES-05
Mesa individual infantil colorida

31582 8198

Mesa individual para crianças de 5 e 6 anos. Tampo da mesa em MDF  revestido em laminado melamínico, encabeçado com fitas de bordo de 

poliestrireno de 1,5mm de espessura na cor preta colado com adesivo "Hot Melting", sendo a estrutura em tubo industrial d

eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratamento anti-ferruginoso na cor branca.  PERFLEX ES-05
Mesa individual infantil colorida

31583 8198

Mesa individual para crianças de 5 e 6 anos. Tampo da mesa em MDF  revestido em laminado melamínico, encabeçado com fitas de bordo de 

poliestrireno de 1,5mm de espessura na cor preta colado com adesivo "Hot Melting", sendo a estrutura em tubo industrial d

eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratamento anti-ferruginoso na cor branca.  PERFLEX ES-05

Nome
Incorporação Plaqueta

Mesa individual infantil colorida
31584 8198

Mesa individual para crianças de 5 e 6 anos. Tampo da mesa em MDF  revestido em laminado melamínico, encabeçado com fitas de bordo de 

poliestrireno de 1,5mm de espessura na cor preta colado com adesivo "Hot Melting", sendo a estrutura em tubo industrial d

eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratamento anti-ferruginoso na cor branca.  PERFLEX ES-05
Mesa individual infantil colorida

31585 8198

Mesa individual para crianças de 5 e 6 anos. Tampo da mesa em MDF  revestido em laminado melamínico, encabeçado com fitas de bordo de 

poliestrireno de 1,5mm de espessura na cor preta colado com adesivo "Hot Melting", sendo a estrutura em tubo industrial d

eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratamento anti-ferruginoso na cor branca.  PERFLEX ES-05



Mesa individual infantil colorida
31586 8198

Mesa individual para crianças de 5 e 6 anos. Tampo da mesa em MDF  revestido em laminado melamínico, encabeçado com fitas de bordo de 

poliestrireno de 1,5mm de espessura na cor preta colado com adesivo "Hot Melting", sendo a estrutura em tubo industrial d

eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratamento anti-ferruginoso na cor branca.  PERFLEX ES-05
Mesa individual infantil colorida

31587 8198

Mesa individual para crianças de 5 e 6 anos. Tampo da mesa em MDF  revestido em laminado melamínico, encabeçado com fitas de bordo de 

poliestrireno de 1,5mm de espessura na cor preta colado com adesivo "Hot Melting", sendo a estrutura em tubo industrial d

eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratamento anti-ferruginoso na cor branca.  PERFLEX ES-05
Mesa individual infantil colorida

31588 8198

Mesa individual para crianças de 5 e 6 anos. Tampo da mesa em MDF  revestido em laminado melamínico, encabeçado com fitas de bordo de 

poliestrireno de 1,5mm de espessura na cor preta colado com adesivo "Hot Melting", sendo a estrutura em tubo industrial d

eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratamento anti-ferruginoso na cor branca.  PERFLEX ES-05
Estação de trabalho em "L"

31589 8198

Estações de Trabalho em "L" (mesa para professor), tipo península  medindo 1500x1500x750mm em tampo único, em melamina platina, acabamento 

em fita de PVC, nos demais lados, na cor preta sobre estrutura metálica tubular tripé composta de travessas passa-ca

extremidades e furos para a passagem de cabos, em chpa de aço, e laterais com coluna e apoio tipo "mão francesa", em tubos de aço redondos, sendo 

que duas laterais são formadas por coluna  com pé horizontal em tubo de aço oblongo com ponteiras em poliesti

sapatas niveladoras em polipropileno injetado e uma por colun, sem pé, apenas com sapata niveladora. Estrutura em aço na cor preta, com tratamento 

anti-ferrugem de decapagem e fosfatização, seguido pelo processo de pintura eletrostática com tinta híbrida 

secagem em estufa. PERFLEX WS-02.
Estação de trabalho em "L"

31590 8198

Estações de Trabalho em "L" (mesa para professor), tipo península  medindo 1500x1500x750mm em tampo único, em melamina platina, acabamento 

em fita de PVC, nos demais lados, na cor preta sobre estrutura metálica tubular tripé composta de travessas passa-ca

extremidades e furos para a passagem de cabos, em chpa de aço, e laterais com coluna e apoio tipo "mão francesa", em tubos de aço redondos, sendo 

que duas laterais são formadas por coluna  com pé horizontal em tubo de aço oblongo com ponteiras em poliesti



sapatas niveladoras em polipropileno injetado e uma por colun, sem pé, apenas com sapata niveladora. Estrutura em aço na cor preta, com tratamento 

anti-ferrugem de decapagem e fosfatização, seguido pelo processo de pintura eletrostática com tinta híbrida 

secagem em estufa. PERFLEX WS-02.
Estação de trabalho em "L"

31591 8198

Estações de Trabalho em "L" (mesa para professor), tipo península  medindo 1500x1500x750mm em tampo único, em melamina platina, acabamento 

em fita de PVC, nos demais lados, na cor preta sobre estrutura metálica tubular tripé composta de travessas passa-ca

extremidades e furos para a passagem de cabos, em chpa de aço, e laterais com coluna e apoio tipo "mão francesa", em tubos de aço redondos, sendo 

que duas laterais são formadas por coluna  com pé horizontal em tubo de aço oblongo com ponteiras em poliesti

sapatas niveladoras em polipropileno injetado e uma por colun, sem pé, apenas com sapata niveladora. Estrutura em aço na cor preta, com tratamento 

anti-ferrugem de decapagem e fosfatização, seguido pelo processo de pintura eletrostática com tinta híbrida 

secagem em estufa. PERFLEX WS-02.
Estação de trabalho em "L"

31592 8198

Estações de Trabalho em "L" (mesa para professor), tipo península  medindo 1500x1500x750mm em tampo único, em melamina platina, acabamento 

em fita de PVC, nos demais lados, na cor preta sobre estrutura metálica tubular tripé composta de travessas passa-ca

extremidades e furos para a passagem de cabos, em chpa de aço, e laterais com coluna e apoio tipo "mão francesa", em tubos de aço redondos, sendo 

que duas laterais são formadas por coluna  com pé horizontal em tubo de aço oblongo com ponteiras em poliesti

sapatas niveladoras em polipropileno injetado e uma por colun, sem pé, apenas com sapata niveladora. Estrutura em aço na cor preta, com tratamento 

anti-ferrugem de decapagem e fosfatização, seguido pelo processo de pintura eletrostática com tinta híbrida 

secagem em estufa. PERFLEX WS-02.

Nome
Incorporação Plaqueta



Mesa redonda adulto
31593 8198

Mesa Redonda Adulto 100cm de diâmentro para cozinha, com revestimento  melaminico texteurizado, tampo 28mm com bordas arredondadas em 

perfil de PVC 180º, e acabamento em fita de PVC. Estrutura em aço com tratamento anti-ferrugem a pintura epóxi. O tampo p

71cm de altura. PERFLEX CL-20
Cadeira para refeitório

31594 8198

Cadeira de Refeição fixa empilhável para adultos, injetada em  popliuretano, estrutura fixa, quatro pés em tubo de aço oval 16X30, com sapatas 

deslizantes em nylon, acabamento da estrutura comtratamento de fosfatização e pintura eletrostática, empilhament

unidades, revestimento em polipropileno.  PERFLEX ISO.
Cadeira para refeitório

31595 8198

Cadeira de Refeição fixa empilhável para adultos, injetada em  popliuretano, estrutura fixa, quatro pés em tubo de aço oval 16X30, com sapatas 

deslizantes em nylon, acabamento da estrutura comtratamento de fosfatização e pintura eletrostática, empilhament

unidades, revestimento em polipropileno.  PERFLEX ISO.
Cadeira para refeitório

31596 8198

Cadeira de Refeição fixa empilhável para adultos, injetada em  popliuretano, estrutura fixa, quatro pés em tubo de aço oval 16X30, com sapatas 

deslizantes em nylon, acabamento da estrutura comtratamento de fosfatização e pintura eletrostática, empilhament

unidades, revestimento em polipropileno.  PERFLEX ISO.
Cadeira para refeitório

31597 8198

Cadeira de Refeição fixa empilhável para adultos, injetada em  popliuretano, estrutura fixa, quatro pés em tubo de aço oval 16X30, com sapatas 

deslizantes em nylon, acabamento da estrutura comtratamento de fosfatização e pintura eletrostática, empilhament

unidades, revestimento em polipropileno.  PERFLEX ISO.
Cadeira para refeitório

31598 8198

Cadeira de Refeição fixa empilhável para adultos, injetada em  popliuretano, estrutura fixa, quatro pés em tubo de aço oval 16X30, com sapatas 

deslizantes em nylon, acabamento da estrutura comtratamento de fosfatização e pintura eletrostática, empilhament

unidades, revestimento em polipropileno.  PERFLEX ISO.
Cadeira para refeitório

31599 8198



Cadeira de Refeição fixa empilhável para adultos, injetada em  popliuretano, estrutura fixa, quatro pés em tubo de aço oval 16X30, com sapatas 

deslizantes em nylon, acabamento da estrutura comtratamento de fosfatização e pintura eletrostática, empilhament

unidades, revestimento em polipropileno.  PERFLEX ISO.
Armário Alto

31600 8199

Armário Alto em MDF, com gavetas corrediças para pastas suspensas regulávesi distanciadas a cada 400mm. Puxadores embutidos em polietileno na cor 

preta e fechamento com travamento simultâneo, com 02 suportes para pastas suspensas em chapa de aço nº 18, pr

anti-corrosivo e protegida com pintura elestrostática sempre na cor preta, com corrediças telescópicas super reforçadas para sustenta até 80kg de dupla 

ação, além de 02 prateleiras em espessura de 20mm, sendo todos os topos arredondados revestidos em lami

Rodapés em chapa de aço pintada na cor preta com sapatas niveladas. Medidas: 800mm de largura x 540mm de profundidade x 1600mm de altura. As 

ferragens com dobradiças, trincos, puxadores e fechadura serão de marça La fonte ou similar a de 1ª qualidade. MAR

Armário Alto
31601 8199

Armário Alto em MDF, com gavetas corrediças para pastas suspensas regulávesi distanciadas a cada 400mm. Puxadores embutidos em polietileno na cor 

preta e fechamento com travamento simultâneo, com 02 suportes para pastas suspensas em chapa de aço nº 18, pr

anti-corrosivo e protegida com pintura elestrostática sempre na cor preta, com corrediças telescópicas super reforçadas para sustenta até 80kg de dupla 

ação, além de 02 prateleiras em espessura de 20mm, sendo todos os topos arredondados revestidos em lami

Rodapés em chapa de aço pintada na cor preta com sapatas niveladas. Medidas: 800mm de largura x 540mm de profundidade x 1600mm de altura. As 

ferragens com dobradiças, trincos, puxadores e fechadura serão de marça La fonte ou similar a de 1ª qualidade. MAR

Armário Alto
31602 8199

Armário Alto em MDF, com gavetas corrediças para pastas suspensas regulávesi distanciadas a cada 400mm. Puxadores embutidos em polietileno na cor 

preta e fechamento com travamento simultâneo, com 02 suportes para pastas suspensas em chapa de aço nº 18, pr

anti-corrosivo e protegida com pintura elestrostática sempre na cor preta, com corrediças telescópicas super reforçadas para sustenta até 80kg de dupla 

ação, além de 02 prateleiras em espessura de 20mm, sendo todos os topos arredondados revestidos em lami

Rodapés em chapa de aço pintada na cor preta com sapatas niveladas. Medidas: 800mm de largura x 540mm de profundidade x 1600mm de altura. As 

ferragens com dobradiças, trincos, puxadores e fechadura serão de marça La fonte ou similar a de 1ª qualidade. MAR



Nome
Incorporação Plaqueta

Armário roupeiro
31603 8199

Armário Roupeiro em aço 3 corpos na cor cristal, 12 portas com venezianas para arejamento, com pitão para cadeado, Vegel.

Armário roupeiro
31604 8199

Armário Roupeiro em aço 3 corpos na cor cristal, 12 portas com venezianas para arejamento, com pitão para cadeado, Vegel.

Armário roupeiro
31605 8199

Armário Roupeiro em aço 3 corpos na cor cristal, 12 portas com venezianas para arejamento, com pitão para cadeado, Vegel.

Armário roupeiro
31606 8199

Armário Roupeiro em aço 3 corpos na cor cristal, 12 portas com venezianas para arejamento, com pitão para cadeado, Vegel.

Armário roupeiro 16 portas
31607 8199

Armário Roupeiro em aço 4 corpos na cor  cristal, confeccionado em chapa de aço 22" (polegadas) - 0,75mm, contendo 16 portas com venezianas para 

arejamento, com pitão para cadeado, dimensões: Altura: 1945mm x Largura: 1230mm x Profundidade: 420mm. Vegel.

Armário roupeiro 16 portas
31608 8199

Armário Roupeiro em aço 4 corpos na cor  cristal, confeccionado em chapa de aço 22" (polegadas) - 0,75mm, contendo 16 portas com venezianas para 

arejamento, com pitão para cadeado, dimensões: Altura: 1945mm x Largura: 1230mm x Profundidade: 420mm. Vegel.

Mesa de reunião oval
31611 8199



Mesa de Reunião Oval, para 08 (oito) lugares medindo 2000mm x 1000mm x 750mm, com tampo em melamina na cor platina, bordas arredondadas em 

perfil de PVC preto 180º, sobre estrutura metálica tubular composta por travessas passa-cabos, com garras nas extrem

passagem de cabos, em chapa de aço, e laterais com colunas duplas e apoio tipo "mão-francesa", em tubos de aço redondos, com pés horizontais em 

tubo de aço oblongo com ponteiras em poliestireno injetado na cor preta e sapatas niveladoras. Bandeira central

altura final de 50 cm, com bordas arredondadas em perfil de PVC 180º na curva, e acabamento em fita PVC, nos demais lados na cor preta. Estrutura em 

aço na cor preta, com tratamento anti-ferrugem de decapagem e fosfatização seguido pelo processo de pintur

híbrida de epóxi com poliéster em ó, com secagem em estufa. MARTINUCCI
Freezer

31612 8201

Freezer 420 litros Horizontal - linha branca, capacidade bruta:  419 litros, capacidade líquida: 419 litros, com faixa de operação (dupla ação): Função 

Refrigerada: 2ºC a 8ºC; Função Freezer: -18ºC a -22ºC. Dimensões aproximadas do produto (parte externa)

Dimensões aproximadas do produto (parte interna): 71,5X122,2X51,5 cm (AxLxP); Peso aproximado do produto: 69 kg. CONSUL CHB42C

Secadora de roupas
31613 8201

Secadora de Roupas 10 kg - Duto de exaustão; Sistema anti-rugas;  Secagem por tombamento auto-reversível; Seletor de temperatura de secagem; Seca 

10kg de roupas centrifugadas; Consumo de energia: 0,2 kWh; Voltagem: 110V ou 220V (não é bivolt); Cor: branca

85x60x54cm (AxLxP); Peso aproximado: 30kg. ELECTROLUX STR10
Ar condicionado

31614 8201

Aparelho de Ar Condicionado de Janela 10.000 BTU/h. Capacidade de  refrigeração: 10.000 Btu; Consumo: 20,4Kwh/mês com compressor rotativo.  

Dimensões aproximadas do produto (LxAxP): 540X385X547mm; Peso: 29 kg. Com controle remoto. SPRINGER QCA105RBB

Geladeira
31615 8202

Geladeira de uso doméstico frostfree 250 litros - linha branca,  capacidade total de armazenamento 250 litros; capacidade líquida do Congelador: 30 

litros; capacidade líquida do refrigerador: 220 litros; capacidade total bruta: 250 litros; capcidade bruta

do refrigerador: 220 litros; Frequência: 60 Hz; Consumo: 22,8 KWh/mês (110V); Consumo: 22,8 KWh/mês; Cor: branca. CONSUL CRB36.



Nome
Incorporação Plaqueta

Bebedouro elétrico individual
31616 8202

Bebedouro Elétrico individual, com refrigeração, potência 125-145W, para água gelada: Gabinete em aço carbono prétratado contra corrosão e pintura 

epóxi a pó; 02 Torneiras em latão cromado, uma de jato para boca e outra para copo, ambas com regulagem. Pia

Filtro de água com carvão ativado e vela sinterizada; Reservatório de água em aço inoxidável com serpentina externa. Termostato para ajuste da 

temperatura de 4º a 15ºC; Dimensões: 960x335x290mm(AxLxP). LIBELL PRESS BABY BRANCO.
Bebedouro elétrico individual

31617 8202

Bebedouro Elétrico individual, com refrigeração, potência 125-145W, para água gelada: Gabinete em aço carbono prétratado contra corrosão e pintura 

epóxi a pó; 02 Torneiras em latão cromado, uma de jato para boca e outra para copo, ambas com regulagem. Pia

Filtro de água com carvão ativado e vela sinterizada; Reservatório de água em aço inoxidável com serpentina externa. Termostato para ajuste da 

temperatura de 4º a 15ºC; Dimensões: 960x335x290mm(AxLxP). LIBELL PRESS BABY BRANCO.
Bebedouro elétrico individual

31618 8202

Bebedouro Elétrico individual, com refrigeração, potência 125-145W, para água gelada: Gabinete em aço carbono prétratado contra corrosão e pintura 

epóxi a pó; 02 Torneiras em latão cromado, uma de jato para boca e outra para copo, ambas com regulagem. Pia

Filtro de água com carvão ativado e vela sinterizada; Reservatório de água em aço inoxidável com serpentina externa. Termostato para ajuste da 

temperatura de 4º a 15ºC; Dimensões: 960x335x290mm(AxLxP). LIBELL PRESS BABY BRANCO.
Bebedouro Elétrico conjugado

31619 8202

Bebedouro Elétrico conjugado, potência 125-145W, para água gelada:  Gabinete em aço carbono prétratado contra corrosão e pintura epóxi a pó; 03 

Torneiras em latão cromado, duas de jato para boca e uma para copo, ambas com regulagem. Duas Pias em aço inoxi

com carvão ativado e vela sinterizada; Reservatório de água em aço inoxidável com serpentina externa. termostato para ajuste de temperatura de 4º a 

15ºC; Dimensões: 960x660x290mm (AxLxP). Altura da parte conjugada: 650mm. LIBELL PRESS SIDE BRANCO.

Bebedouro Elétrico conjugado
31620 8202



Bebedouro Elétrico conjugado, potência 125-145W, para água gelada:  Gabinete em aço carbono prétratado contra corrosão e pintura epóxi a pó; 03 

Torneiras em latão cromado, duas de jato para boca e uma para copo, ambas com regulagem. Duas Pias em aço inoxi

com carvão ativado e vela sinterizada; Reservatório de água em aço inoxidável com serpentina externa. termostato para ajuste de temperatura de 4º a 

15ºC; Dimensões: 960x660x290mm (AxLxP). Altura da parte conjugada: 650mm. LIBELL PRESS SIDE BRANCO.

Bebedouro Elétrico conjugado
31621 8202

Bebedouro Elétrico conjugado, potência 125-145W, para água gelada:  Gabinete em aço carbono prétratado contra corrosão e pintura epóxi a pó; 03 

Torneiras em latão cromado, duas de jato para boca e uma para copo, ambas com regulagem. Duas Pias em aço inoxi

com carvão ativado e vela sinterizada; Reservatório de água em aço inoxidável com serpentina externa. termostato para ajuste de temperatura de 4º a 

15ºC; Dimensões: 960x660x290mm (AxLxP). Altura da parte conjugada: 650mm. LIBELL PRESS SIDE BRANCO.

Bebedouro Elétrico conjugado
31622 8202

Bebedouro Elétrico conjugado, potência 125-145W, para água gelada:  Gabinete em aço carbono prétratado contra corrosão e pintura epóxi a pó; 03 

Torneiras em latão cromado, duas de jato para boca e uma para copo, ambas com regulagem. Duas Pias em aço inoxi

com carvão ativado e vela sinterizada; Reservatório de água em aço inoxidável com serpentina externa. termostato para ajuste de temperatura de 4º a 

15ºC; Dimensões: 960x660x290mm (AxLxP). Altura da parte conjugada: 650mm. LIBELL PRESS SIDE BRANCO.

Bebedouro Elétrico conjugado
31623 8202

Bebedouro Elétrico conjugado, potência 125-145W, para água gelada:  Gabinete em aço carbono prétratado contra corrosão e pintura epóxi a pó; 03 

Torneiras em latão cromado, duas de jato para boca e uma para copo, ambas com regulagem. Duas Pias em aço inoxi

com carvão ativado e vela sinterizada; Reservatório de água em aço inoxidável com serpentina externa. termostato para ajuste de temperatura de 4º a 

15ºC; Dimensões: 960x660x290mm (AxLxP). Altura da parte conjugada: 650mm. LIBELL PRESS SIDE BRANCO.

Conjunto de lixeira coletiva
31624 8203

Conjunto de Lixeira coleta seletiva em fibra de fibra de vidro  capacidade 50 litros (com 5 unidades). Todos os produtos (unidades) devem ser fabricados 

em aço eletrogalvanizados; material diferenciado do aço comum, devido um processo de galvanização que 

qualidade apuradas na fabricação dos produtos. A pintura final deverá ser a pó eletrostática que garante uma proteção contra ferrugem, corrosão, anti-

chamas, totalmente recicláveis. FOUR BROTHERS
Conjunto de lixeira coletiva

31625 8203



Conjunto de Lixeira coleta seletiva em fibra de fibra de vidro  capacidade 50 litros (com 5 unidades). Todos os produtos (unidades) devem ser fabricados 

em aço eletrogalvanizados; material diferenciado do aço comum, devido um processo de galvanização que 

qualidade apuradas na fabricação dos produtos. A pintura final deverá ser a pó eletrostática que garante uma proteção contra ferrugem, corrosão, anti-

chamas, totalmente recicláveis. FOUR BROTHERS
Conjunto de lixeira coletiva

31626 8203

Nome
Incorporação Plaqueta

Conjunto de Lixeira coleta seletiva em fibra de fibra de vidro  capacidade 50 litros (com 5 unidades). Todos os produtos (unidades) devem ser fabricados 

em aço eletrogalvanizados; material diferenciado do aço comum, devido um processo de galvanização que 

qualidade apuradas na fabricação dos produtos. A pintura final deverá ser a pó eletrostática que garante uma proteção contra ferrugem, corrosão, anti-

chamas, totalmente recicláveis. FOUR BROTHERS
Carrossel redondo

31627 8203

Carrossel Redondo em ferro com tratamento anti-corrosivo e pintura em  esmalte sintético. As soldas e arrestas devem ser tratadas de modo a garantir 

a segurança dos usuários, medindo 1,70m de Diâmetro. Capacidade: de 10 a 12 crianças.
Casa de boneca

31628 8203

Casa de Boneca em madeira composta de Portas e Janelas em cedrinho, Telhas Translúcidas de Polipropileno (característica técnica da telha: iluminação 

natural (70%), pintura  com tinta esmalte a base de água, medindo Altura: 2,00m X Largura: 1,82m X Profun

Escorregador de ferro
31629 8203

Escorregador de ferro em chapa de aço, com tratamento anti-corrosivo  e pintura  em esmalte sintético. As soldas e arestas devem ser trabalhadas de 

modo a garantir a segurança dos usuários. Medida: Altura 2,5m.
Gangorra dupla

31630 8203



Gangorra dupla com tratamento anti-corrosivo e pintura em esmalte  sintético. As soldas e arestas devem ser trabalhadas de modo a garantir a 

segurança dos usuários. Medidas: Altura: 0,60cm X Largura: 2,00m X Comprimento: 1,50m.
Gangorra dupla

31631 8203

Gangorra dupla com tratamento anti-corrosivo e pintura em esmalte  sintético. As soldas e arestas devem ser trabalhadas de modo a garantir a 

segurança dos usuários. Medidas: Altura: 0,60cm X Largura: 2,00m X Comprimento: 1,50m.
Armário alto

31632 8303

Armário alto em mdp, 2 portas, 3 prateleiras, 1,60 x0,90, marrom.
Barraca (anexo VII)

31633 8331

Barraca desmontável, fabricada em tubo metálico de 30X30, chapa 16, com balcão em chapa de aço inoxidável.
Barraca (anexo VII)

31634 8331

Barraca desmontável, fabricada em tubo metálico de 30X30, chapa 16, com balcão em chapa de aço inoxidável.
Barraca (anexo VII)

31635 8331

Barraca desmontável, fabricada em tubo metálico de 30X30, chapa 16, com balcão em chapa de aço inoxidável.
Barraca (anexo VII)

31636 8331

Barraca desmontável, fabricada em tubo metálico de 30X30, chapa 16, com balcão em chapa de aço inoxidável.
Barraca (Feira Produtor Rural Cidade Norte)

31637 8331

Barraca desmontável, fabricada em tubo metálico de 30X30, chapa 16, com balcão em chapa de aço inoxidável, com espaço para caixa vazada.

Barraca (Feira Produtor Rural Cidade Norte)
31638 8331

Barraca desmontável, fabricada em tubo metálico de 30X30, chapa 16, com balcão em chapa de aço inoxidável, com espaço para caixa vazada.

Nome



Incorporação Plaqueta

Barraca (Feira Produtor Rural Cidade Norte)
31639 8331

Barraca desmontável, fabricada em tubo metálico de 30X30, chapa 16, com balcão em chapa de aço inoxidável, com espaço para caixa vazada.

Barraca (Feira Produtor Rural Cidade Norte)
31640 8331

Barraca desmontável, fabricada em tubo metálico de 30X30, chapa 16, com balcão em chapa de aço inoxidável, com espaço para caixa vazada.

Barraca (Feira Produtor Rural Cidade Norte)
31641 8331

Barraca desmontável, fabricada em tubo metálico de 30X30, chapa 16, com balcão em chapa de aço inoxidável, com espaço para caixa vazada.

Barraca (Feira Produtor Rural Cidade Norte)
31642 8331

Barraca desmontável, fabricada em tubo metálico de 30X30, chapa 16, com balcão em chapa de aço inoxidável, com espaço para caixa vazada.

Barraca (Feira Produtor Rural Cidade Norte)
31643 8331

Barraca desmontável, fabricada em tubo metálico de 30X30, chapa 16, com balcão em chapa de aço inoxidável, com espaço para caixa vazada.

Barraca (Feira Produtor Rural Cidade Norte)
31644 8331

Barraca desmontável, fabricada em tubo metálico de 30X30, chapa 16, com balcão em chapa de aço inoxidável, com espaço para caixa vazada.

Barraca (Feira Produtor Rural Cidade Norte)
31645 8331

Barraca desmontável, fabricada em tubo metálico de 30X30, chapa 16, com balcão em chapa de aço inoxidável, com espaço para caixa vazada.

Barraca (Feira Produtor Rural Cidade Norte)
31646 8331

Barraca desmontável, fabricada em tubo metálico de 30X30, chapa 16, com balcão em chapa de aço inoxidável, com espaço para caixa vazada.

Cadeira giratória
31647 8363

Cadeira giratória ergonômica com braço digitador, a gás, back sistem.
Cadeira giratória

31648 8363

Cadeira giratória ergonômica com braço digitador, a gás, back sistem.



Cadeira giratória
31649 8363

Cadeira giratória ergonômica com braço digitador, a gás, back sistem.
Cadeira fixa

31650 8363

Cadeira fixa interlocutor com pés, sem braço.
Cadeira fixa

31651 8363

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira fixa interlocutor com pés, sem braço.
Impressora multifuncional

31652 10682

Multifuncional Samsung - impressora, fotocopiadora a laser, fax, modelo SCX-4623F, n/s: Z2TDBAMB301019Y
Impressora Samsung SCX-4623F

31653 8404

Multifuncional Samsung - impressora, fotocopiadora a laser, fax, modelo SCX-4623F, n/s: Z2TDBAMB302159A
Impressora multifuncional

31654 8404

Multifuncional Samsung - impressora, fotocopiadora a laser, fax, modelo SCX-4623F, n/s:
Impressora multifuncional

31655 8404

Multifuncional Samsung - impressora, fotocopiadora a laser, fax, modelo SCX-4623F, n/s:
Impressora multifuncional

31656 8404

Multifuncional Samsung - impressora, fotocopiadora a laser, fax, modelo SCX-4623F, n/s:
Impressora multifuncional

31657 8404

Multifuncional Samsung - impressora, fotocopiadora a laser, fax, modelo SCX-4623F, n/s:
Impressora multifuncional



31658 8404

Multifuncional Samsung - impressora, fotocopiadora a laser, fax, modelo SCX-4623F, n/s:
Impressora multifuncional

31659 8404

Multifuncional Samsung - impressora, fotocopiadora a laser, fax, modelo SCX-4623F, n/s:
Monitor de vídeo

31670 8405

Monitor de vídeo Lcd, 19". Lenovo, modelo L197WA, n/s: VFF4188.
Monitor de vídeo

31671 8405

Monitor de vídeo Lcd, 19", Lenovo, modelo: L197WA, n/série: VFF4160.
Monitor de vídeo

31672 8405

Monitor de vídeo Lcd, 19", Lenovo, modelo: L197WA, n/série: VFF4072.
Monitor de vídeo (IPUB)

31673 8405

Monitor de vídeo Lcd, 19", Marca: Lenovo, modelo: L197WA, n/s: VFF4159.

Nome
Incorporação Plaqueta

Monitor de vídeo
31674 8405

Monitor de vídeo Lcd, 19", marca Sansung, modelo 933NWPLUS. n/s: CM19HQCZ100496R.
Gabinete para microcomputador (IPPUB)

31675 8405

Gabinete para mcrocomputador Alipel Station, preto, atx 400 watts, na cor, com processador com mínimo 4 núcleo freqüência de 3.2 ghz cada núcleo. 

Memória ram 04gb ddr3 compatível, disco rígido 1000 gb sata ii, placa mãe compatível com4 portas usb 2.0, pla

de rede wireless 108 mbps pci; drive de disquetes 1,44 mb; drive de gravador de dvd dual layer;; mouse óptico com scroll e resolução mínima 800 dpi; 

pad mouse de silicone; teclado multimídia layout abnt-2; licença sistema operacional windows 7 professiona



fornecimento das mídias originais e manuais.
Gabinete para microcomputador

31676 8405

Gabinete para mcrocomputador Alipel Station, preto, atx 400 watts, na cor, com processador com mínimo 4 núcleo freqüência de 3.2 ghz cada núcleo. 

Memória ram 04gb ddr3 compatível, disco rígido 1000 gb sata ii, placa mãe compatível com4 portas usb 2.0, pla

de rede wireless 108 mbps pci; drive de disquetes 1,44 mb; drive de gravador de dvd dual layer;; mouse óptico com scroll e resolução mínima 800 dpi; 

pad mouse de silicone; teclado multimídia layout abnt-2; licença sistema operacional windows 7 professiona

fornecimento das mídias originais e manuais.
Gabinete para microcomputador

31677 8405

Gabinete para mcrocomputador Alipel Station, preto, atx 400 watts, na cor, com processador com mínimo 4 núcleo freqüência de 3.2 ghz cada núcleo. 

Memória ram 04gb ddr3 compatível, disco rígido 1000 gb sata ii, placa mãe compatível com4 portas usb 2.0, pla

de rede wireless 108 mbps pci; drive de disquetes 1,44 mb; drive de gravador de dvd dual layer;; mouse óptico com scroll e resolução mínima 800 dpi; 

pad mouse de silicone; teclado multimídia layout abnt-2; licença sistema operacional windows 7 professiona

fornecimento das mídias originais e manuais.
Gabinete para microcomputador (IPPUB)

31679 8405

Gabinete para mcrocomputador Alipel Station, preto, atx 400 watts, na cor, com processador com mínimo 4 núcleo freqüência de 3.2 ghz cada núcleo. 

Memória ram 04gb ddr3 compatível, disco rígido 1000 gb sata ii, placa mãe compatível com4 portas usb 2.0, pla

de rede wireless 108 mbps pci; drive de disquetes 1,44 mb; drive de gravador de dvd dual layer;; mouse óptico com scroll e resolução mínima 800 dpi; 

pad mouse de silicone; teclado multimídia layout abnt-2; licença sistema operacional windows 7 professiona

fornecimento das mídias originais e manuais.
Monitor de vídeo AOC 19"

31680 8500

Monitor de vídeo Lcd, 19", AOC, modelo: 2036Va, nº série: S7408XA000235.
Gabinete para microcomputador

31681 8500

Gabinete para mcrocomputador Alipel Station, preto, atx 400 watts, na cor, com processador com mínimo 4 núcleo freqüência de 3.2 ghz cada núcleo. 

Memória ram 04gb ddr3 compatível, disco rígido 1000 gb sata ii, placa mãe compatível com4 portas usb 2.0, pla

de rede wireless 108 mbps pci; drive de disquetes 1,44 mb; drive de gravador de dvd dual layer;; mouse óptico com scroll e resolução mínima 800 dpi; 

pad mouse de silicone; teclado multimídia layout abnt-2; licença sistema operacional windows 7 professiona



fornecimento das mídias originais e manuais.
Aparelho de fax

31682 8716

Aparelho de fax Panasonic KXFT501, n/s: 04CWA002065.
Maca para exame clínico ginecológico

31683 8730

MACA PARA EXAME CLINICO GINECOLÓGICO REVESTIDA EM FÓRMICA TAMBÉM NO INTERIOR, COM 3 GAVETAS, 1 PORTA, AMPLO ARMÁRIO COM 

GAVETEIRA INTERNA, SUPORTE PARA LENÇOL DE PAPEL, COM REGULAGEM DO DORSO, QUE POSSA SER
UTILIZADA COMO DIVÃ CLINICO, ESPUMA DE DENSIDADE D45, DURÁVEL E RESISTENTE, COM SUPORTE PARA INSTALAÇÃO DE COLPOSCÓPIO 

DIMENSÕES: 1,80M DE COMPRIMENTO( NA POSIÇÃO DIVÃ) 1,30M COMPRIMENTO (NA POSIÇÃO MESA
GINECOLÓGICA), COM 55 CM LARGURA , 80 CM ALTURA, CORES A ESCOLHER ACOMPANHADA DE PORTA COXA ESTOFADO DA COR DO COURVIN DA 

MESA  COURVIN NAS CORES BRANCA E PRETO. METALIC
Trompete dolphin sib laqueado jbtr 400

31684 8804

Trompete dolphin sib laqueado jbtr 400

Nome
Incorporação Plaqueta

Trompete dolphin sib laqueado jbtr 400
31685 8804

Trompete dolphin sib laqueado jbtr 400
Trompete dolphin pisro sib com estojo

31686 8804

Trompete dolphin pisro sib com estojo
Trompete dolphin pisro sib com estojo

31687 8804

Trompete dolphin pisro sib com estojo
Monitor de vídeo

31688 8807

Monitor de vídeo 19" Lenovo. modelo L197WA, n/s: VFF6054.
Monitor de vídeo



31689 8807

Monitor de vídeo 19" Lenovo. modelo L197WA, n/s: VFF4163.
Monitor de vídeo

31690 8807

Monitor de vídeo 19" Lenovo. modelo L197WA, n/s: VFF6049
Monitor de vídeo

31691 8807

Monitor de vídeo Lcd, 19".
Gabinete para microcomputador

31692 8807

Gabinete para mcrocomputador Alipel Station, preto, atx 400 watts, na cor, com processador com mínimo 4 núcleo freqüência de 3.2 ghz cada núcleo. 

Memória ram 04gb ddr3 compatível, disco rígido 1000 gb sata ii, placa mãe compatível com4 portas usb 2.0, pla

de rede wireless 108 mbps pci; drive de disquetes 1,44 mb; drive de gravador de dvd dual layer;; mouse óptico com scroll e resolução mínima 800 dpi; 

pad mouse de silicone; teclado multimídia layout abnt-2; licença sistema operacional windows 7 professiona

fornecimento das mídias originais e manuais.
Impressora multifuncional

31693 8808

Multifuncional Samsung - impressora, fotocopiadora a laser, fax, modelo SCX-4623F, n/s: Z2TDBAMB301943T.
Estante de aço (Depósito)

31694 7515

Estante de aço medindo 1,98 x 0,90 m.
Estante de aço (CRAS Centro)

31695 7515

Estante de aço medindo 1,98 x 0,90 m.
Estante de aço (Depósito)

31696 7515

Estante de aço medindo 1,98 x 0,90 m.

Nome



Incorporação Plaqueta

Estante de aço (Depósito)
31697 7515

Estante de aço medindo 1,98 x 0,90 m.
Estante de aço (Depósito)

31698 7515

Estante de aço medindo 1,98 x 0,90 m.
Estante de aço (Depósito)

31699 7515

Estante de aço medindo 1,98 x 0,90 m.
Balcão 2 portas (IPPUB)

31700 8970

Balcão 2 portas, com chave e uma prateleira interna, cor branca, com chave.
Balcão 2 portas (IPPUB)

31701 8970

Balcão 2 portas, com chave e uma prateleira interna, cor branca, com chave.
Lava jato alta pressão

31702 9054

Lava jato de alta pressão Jacto, com carrinho para transporte, com suporte para pistola e cabo - potência do motor de 1,6 cv, modelo 700, com pit stop, 

gatilho com trave de segurança, com engate rápido do sistema, com sucção de água, motor com protetor té

cerâmica, conexão da mangueira com rosca, com reservatório para detergente, com mangueira de alta pressão de 7 metros com a lança, voltagem 220 

wats.
Armário para arquivo escolar

31703 9190

Armário em mdf, na cor branca, com gavetas e portas.
Arquivo de aço (Garagem Municipal)

31706 9327

Arquivo de aço com 4 gavetas para pastas supensas, com chave, cor cinza.
Arquivo de aço (Garagem Municipal)

31707 9327

Arquivo de aço com 4 gavetas para pastas supensas, com chave, cor cinza.
Impressora

31708 9411

Impressora HP Deskjet jato de tinta, modelo: F4500, n/s: CN05JC72BC
Impressora multifuncional

31709 9411

Impressora multifuncional Sansung SCX-4623F, n/s: Z2TDBAMZC00457F
Gabinete para microcomputador



31710 9411

Gabinete para microcomputador modelo mono-processado de 4 núcleos. Processador: soquete: 775 pinos; núcleos: quad (quatro); velocidade do clock: 

2.33mhz; fsb: 1333mhz; memória cache: 4mb l2; pcg: 05ª. Placa mãe: soquete: lga 775 pinos, barramento: 1333/10

soquetes ddr2 de 240 pinos, velocidade de 800/667 mhz. Slots: 1 pci express 2.0 x16, 3 pci express x1, 3 pci convencional. Áudio: on-board 5.1, rede: 

10/100/1000 - rj 45, on-board, vídeo: on-board conectores dvi e vga, memória: 1 card ddr2 4gb pc 6400 800

rpm 32 mb cache. Fonte: atx 24 pinos, 650/700 watts, bi-volt, com saída sata.

Nome
Incorporação Plaqueta

Monitor de vídeo
31711 9438

Monitor led, 18,5", tamanho da imagem visível 47cm, ângulo de visão  horizontal: 170º  -  vertical: 160º , alto-falantes 2 w x 2 (estéreo), conectores 

analógicos (rgb). Marca: AOC, modelo E950SW, n/s: CGU16IA002896.
Monitor de vídeo

31712 9438

Monitor led, 18,5", tamanho da imagem visível 47cm, ângulo de visão  horizontal: 170º  -  vertical: 160º , alto-falantes 2 w x 2 (estéreo), conectores 

analógicos (rgb). Marca: AOC, modelo E950SW, N/S: CGU16IA002731.
Monitor de vídeo

31713 9438

Monitor com as seguintes especificações mínimas: tipo de tela lcd,  18,5", alto-falantes 2 w x 2, resolução máxima 1366 x 768 pixel, ângulo de visão 

horizontal 170 graus e ângulo de visão vertical 160 graus, Marca: AOC, modelo 936SWA, n/s: S3811IA000719.

Monitor de vídeo
31714 9438

Monitor com as seguintes especificações mínimas: tipo de tela lcd,  18,5", alto-falantes 2 w x 2, resolução máxima 1366 x 768 pixel, ângulo de visão 

horizontal 170 graus e ângulo de visão vertical 160 graus, Marca: AOC, modelo: 936SWA, n/s: S3811IA000704.

Centrífuga
31715 9600



Centrífuga de roupas marca Muller Nina Soft, n/s: 600018.411.10.06.565596
Monitor de vídeo

31717 9628

Monitor de vídeo, lcd, 19'.
Monitor de vídeo

31718 9628

Monitor de vídeo, lcd, 19'.
Gabinente do microcomputador

31719 9628

Gabinete para mcrocomputador Alipel Station, preto, atx 400 watts, na cor, com processador com mínimo 4 núcleo freqüência de 3.2 ghz cada núcleo. 

Memória ram 04gb ddr3 compatível, disco rígido 1000 gb sata ii, placa mãe compatível com4 portas usb 2.0, pla

de rede wireless 108 mbps pci; drive de disquetes 1,44 mb; drive de gravador de dvd dual layer;mouse óptico com scroll e resolução mínima 800 dpi; 

pad mouse de silicone; teclado multimídia layout abnt-2; licença sistema operacional windows 7 professional 

fornecimento das mídias originais e manuais.
Gabinente do microcomputador

31720 9628

Gabinete para mcrocomputador Alipel Station, preto, atx 400 watts, na cor, com processador com mínimo 4 núcleo freqüência de 3.2 ghz cada núcleo. 

Memória ram 04gb ddr3 compatível, disco rígido 1000 gb sata ii, placa mãe compatível com4 portas usb 2.0, pla

de rede wireless 108 mbps pci; drive de disquetes 1,44 mb; drive de gravador de dvd dual layer; mouse óptico com scroll e resolução mínima 800 dpi; 

pad mouse de silicone; teclado multimídia layout abnt-2; licença sistema operacional windows 7 professional

fornecimento das mídias originais e manuais.
Monitor de vídeo

31721 9951

Monitor de vídeo, lcd, 19'.
Gabinete para mcrocomputado

31722 9951

Gabinete para mcrocomputador Alipel Station, preto, atx 400 watts, na cor, com processador com mínimo 4 núcleo freqüência de 3.2 ghz cada núcleo. 

Memória ram 04gb ddr3 compatível, disco rígido 1000 gb sata ii, placa mãe compatível com4 portas usb 2.0, pla

de rede wireless 108 mbps pci; drive de disquetes 1,44 mb; drive de gravador de dvd dual layer; mouse óptico com scroll e resolução mínima 800 dpi; 

pad mouse de silicone; teclado multimídia layout abnt-2; licença sistema operacional windows 7 professional

fornecimento das mídias originais e manuais.



Nome
Incorporação Plaqueta

Monitor de vídeo (IPPUB)
31723 9964

Monitor de vídeo, lcd, 1'9".
Gabinete para mcrocomputador (IPPUB)

31724 9964

Gabinete para mcrocomputador Alipel Station, preto, atx 400 watts, na cor, com processador com mínimo 4 núcleo freqüência de 3.2 ghz cada núcleo. 

Memória ram 04gb ddr3 compatível, disco rígido 1000 gb sata ii, placa mãe compatível com4 portas usb 2.0, pla

de rede wireless 108 mbps pci; drive de disquetes 1,44 mb; drive de gravador de dvd dual layer;; mouse óptico com scroll e resolução mínima 800 dpi; 

pad mouse de silicone; teclado multimídia layout abnt-2; licença sistema operacional windows 7 professiona

fornecimento das mídias originais e manuais.
Autoclave

31725 10140

Autoclave Digitale,horizontal 42  litros, potencia 1600 watts, em aço reforçado, com pintura eletrostática externa e internamente.

Cadeira fixa
31726 10141

Cadeira fixa, estofada com espuma injetada 40 mm anatômica, com revestimento em corino preto, com estrutura em metal e pintura epóxi. Poltronas 

Paraná.
Cadeira fixa

31727 10141

Cadeira fixa, estofada com espuma injetada 40 mm anatômica, com revestimento em corino preto, com estrutura em metal e pintura epóxi. Poltronas 

Paraná.
Cadeira fixa

31728 10141

Cadeira fixa, estofada com espuma injetada 40 mm anatômica, com revestimento em corino preto, com estrutura em metal e pintura epóxi. Poltronas 

Paraná.
Cadeira fixa

31729 10141



Cadeira fixa, estofada com espuma injetada 40 mm anatômica, com revestimento em corino preto, com estrutura em metal e pintura epóxi. Poltronas 

Paraná.
Cadeira fixa

31730 10141

Cadeira fixa, estofada com espuma injetada 40 mm anatômica, com revestimento em corino preto, com estrutura em metal e pintura epóxi. Poltronas 

Paraná.
Cadeira fixa

31731 10141

Cadeira fixa, estofada com espuma injetada 40 mm anatômica, com revestimento em corino preto, com estrutura em metal e pintura epóxi. Poltronas 

Paraná.
Cadeira fixa

31732 10141

Cadeira fixa, estofada com espuma injetada 40 mm anatômica, com revestimento em corino preto, com estrutura em metal e pintura epóxi. Poltronas 

Paraná.
Cadeira fixa

31733 10141

Cadeira fixa, estofada com espuma injetada 40 mm anatômica, com revestimento em corino preto, com estrutura em metal e pintura epóxi. Poltronas 

Paraná.
Cadeira fixa

31734 10141

Cadeira fixa, estofada com espuma injetada 40 mm anatômica, com revestimento em corino preto, com estrutura em metal e pintura epóxi. Poltronas 

Paraná.

Nome
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Cadeira fixa
31735 10141

Cadeira fixa, estofada com espuma injetada 40 mm anatômica, com revestimento em corino preto, com estrutura em metal e pintura epóxi. Poltronas 

Paraná.
Cadeira fixa

31736 10141



Cadeira fixa, estofada com espuma injetada 40 mm anatômica, com revestimento em corino preto, com estrutura em metal e pintura epóxi. Poltronas 

Paraná.
Cadeira fixa

31737 10141

Cadeira fixa, estofada com espuma injetada 40 mm anatômica, com revestimento em corino preto, com estrutura em metal e pintura epóxi. Poltronas 

Paraná.
Cadeira fixa

31738 10141

Cadeira fixa, estofada com espuma injetada 40 mm anatômica, com revestimento em corino preto, com estrutura em metal e pintura epóxi. Poltronas 

Paraná.
Cadeira fixa

31739 10141

Cadeira fixa, estofada com espuma injetada 40 mm anatômica, com revestimento em corino preto, com estrutura em metal e pintura epóxi. Poltronas 

Paraná.
Cadeira fixa

31740 10141

Cadeira fixa, estofada com espuma injetada 40 mm anatômica, com revestimento em corino preto, com estrutura em metal e pintura epóxi. Poltronas 

Paraná.
Cadeira fixa

31741 10141

Cadeira fixa, estofada com espuma injetada 40 mm anatômica, com revestimento em corino preto, com estrutura em metal e pintura epóxi. Poltronas 

Paraná.
Cadeira fixa

31742 10141

Cadeira fixa, estofada com espuma injetada 40 mm anatômica, com revestimento em corino preto, com estrutura em metal e pintura epóxi. Poltronas 

Paraná.
Cadeira fixa

31743 10141

Cadeira fixa, estofada com espuma injetada 40 mm anatômica, com revestimento em corino preto, com estrutura em metal e pintura epóxi. Poltronas 

Paraná.
Cadeira fixa

31744 10141

Cadeira fixa, estofada com espuma injetada 40 mm anatômica, com revestimento em corino preto, com estrutura em metal e pintura epóxi. Poltronas 

Paraná.
Cadeira fixa

31745 10141

Cadeira fixa, estofada com espuma injetada 40 mm anatômica, com revestimento em corino preto, com estrutura em metal e pintura epóxi. Poltronas 

Paraná.
Cadeira fixa



31746 10141

Cadeira fixa, estofada com espuma injetada 40 mm anatômica, com revestimento em corino preto, com estrutura em metal e pintura epóxi. Poltronas 

Paraná.
Cadeira fixa

31747 10141

Nome
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Cadeira fixa, estofada com espuma injetada 40 mm anatômica, com revestimento em corino preto, com estrutura em metal e pintura epóxi. Poltronas 

Paraná.
Cadeira fixa

31748 10141

Cadeira fixa, estofada com espuma injetada 40 mm anatômica, com revestimento em corino preto, com estrutura em metal e pintura epóxi. Poltronas 

Paraná.
Cadeira fixa

31749 10141

Cadeira fixa, estofada com espuma injetada 40 mm anatômica, com revestimento em corino preto, com estrutura em metal e pintura epóxi. Poltronas 

Paraná.
Cadeira fixa

31750 10141

Cadeira fixa, estofada com espuma injetada 40 mm anatômica, com revestimento em corino preto, com estrutura em metal e pintura epóxi. Poltronas 

Paraná.
Cadeira fixa

31751 10141

Cadeira fixa, estofada com espuma injetada 40 mm anatômica, com revestimento em corino preto, com estrutura em metal e pintura epóxi. Poltronas 

Paraná.
Cadeira fixa

31752 10141

Cadeira fixa, estofada com espuma injetada 40 mm anatômica, com revestimento em corino preto, com estrutura em metal e pintura epóxi. Poltronas 

Paraná.
Cadeira fixa



31753 10141

Cadeira fixa, estofada com espuma injetada 40 mm anatômica, com revestimento em corino preto, com estrutura em metal e pintura epóxi. Poltronas 

Paraná.
Cadeira fixa

31754 10141

Cadeira fixa, estofada com espuma injetada 40 mm anatômica, com revestimento em corino preto, com estrutura em metal e pintura epóxi. Poltronas 

Paraná.
Cadeira fixa

31755 10141

Cadeira fixa, estofada com espuma injetada 40 mm anatômica, com revestimento em corino preto, com estrutura em metal e pintura epóxi. Poltronas 

Paraná.
Cadeira fixa

31756 10141

Cadeira fixa, estofada com espuma injetada 40 mm anatômica, com revestimento em corino preto, com estrutura em metal e pintura epóxi. Poltronas 

Paraná.
Cadeira fixa

31757 10141

Cadeira fixa, estofada com espuma injetada 40 mm anatômica, com revestimento em corino preto, com estrutura em metal e pintura epóxi. Poltronas 

Paraná.
Cadeira fixa

31758 10141

Cadeira fixa, estofada com espuma injetada 40 mm anatômica, com revestimento em corino preto, com estrutura em metal e pintura epóxi. Poltronas 

Paraná.
Cadeira fixa

31759 10141

Cadeira fixa, estofada com espuma injetada 40 mm anatômica, com revestimento em corino preto, com estrutura em metal e pintura epóxi. Poltronas 

Paraná.

Nome
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Cadeira fixa



31760 10141

Cadeira fixa, estofada com espuma injetada 40 mm anatômica, com revestimento em corino preto, com estrutura em metal e pintura epóxi. Poltronas 

Paraná.
Cadeira fixa

31761 10141

Cadeira fixa, estofada com espuma injetada 40 mm anatômica, com revestimento em corino preto, com estrutura em metal e pintura epóxi. Poltronas 

Paraná.
Cadeira fixa

31762 10141

Cadeira fixa, estofada com espuma injetada 40 mm anatômica, com revestimento em corino preto, com estrutura em metal e pintura epóxi. Poltronas 

Paraná.
Cadeira fixa

31763 10141

Cadeira fixa, estofada com espuma injetada 40 mm anatômica, com revestimento em corino preto, com estrutura em metal e pintura epóxi. Poltronas 

Paraná.
Cadeira fixa

31764 10141

Cadeira fixa, estofada com espuma injetada 40 mm anatômica, com revestimento em corino preto, com estrutura em metal e pintura epóxi. Poltronas 

Paraná.
Cadeira fixa

31765 10141

Cadeira fixa, estofada com espuma injetada 40 mm anatômica, com revestimento em corino preto, com estrutura em metal e pintura epóxi. Poltronas 

Paraná.
Cadeira fixa

31766 10141

Cadeira fixa, estofada com espuma injetada 40 mm anatômica, com revestimento em corino preto, com estrutura em metal e pintura epóxi. Poltronas 

Paraná.
Cadeira fixa

31767 10141

Cadeira fixa, estofada com espuma injetada 40 mm anatômica, com revestimento em corino preto, com estrutura em metal e pintura epóxi. Poltronas 

Paraná.
Cadeira fixa

31768 10141

Cadeira fixa, estofada com espuma injetada 40 mm anatômica, com revestimento em corino preto, com estrutura em metal e pintura epóxi. Poltronas 

Paraná.
Cadeira fixa

31769 10141

Cadeira fixa, estofada com espuma injetada 40 mm anatômica, com revestimento em corino preto, com estrutura em metal e pintura epóxi. Poltronas 

Paraná.



Cadeira fixa
31770 10141

Cadeira fixa, estofada com espuma injetada 40 mm anatômica, com revestimento em corino preto, com estrutura em metal e pintura epóxi. Poltronas 

Paraná.
Cadeira giratória

31771 10141

Cadeira giratória, com estrutura em aço, rodízios em polipropileno, apoio para os braços, revestimento em courino preto e regulagem de altura a gás.  

Poltronas Paraná.
Cadeira giratória

31772 10141

Nome
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Cadeira giratória, com estrutura em aço, rodízios em polipropileno, apoio para os braços, revestimento em courino preto e regulagem de altura a gás.  

Poltronas Paraná.
Cadeira giratória

31773 10141

Cadeira giratória, com estrutura em aço, rodízios em polipropileno, apoio para os braços, revestimento em courino preto e regulagem de altura a gás.  

Poltronas Paraná.
Cadeira giratória

31774 10141

Cadeira giratória, com estrutura em aço, rodízios em polipropileno, apoio para os braços, revestimento em courino preto e regulagem de altura a gás.  

Poltronas Paraná.
Longarina

31775 10141

Longarina 3 lugares  (cadeiras fixas), com assento e encosto estofados com espuma injetada 40 mm, anatômicas, com revestimento em corino preto, 

com estrutura em metal 30 x 50, com pintura epóxi. Poltronas Paraná.
Longarina

31776 10141

Longarina 3 lugares  (cadeiras fixas), com assento e encosto estofados com espuma injetada 40 mm, anatômicas, com revestimento em corino preto, 

com estrutura em metal 30 x 50, com pintura epóxi. Poltronas Paraná.



Longarina
31777 10141

Longarina 3 lugares  (cadeiras fixas), com assento e encosto estofados com espuma injetada 40 mm, anatômicas, com revestimento em corino preto, 

com estrutura em metal 30 x 50, com pintura epóxi. Poltronas Paraná.
Longarina

31778 10141

Longarina 3 lugares  (cadeiras fixas), com assento e encosto estofados com espuma injetada 40 mm, anatômicas, com revestimento em corino preto, 

com estrutura em metal 30 x 50, com pintura epóxi. Poltronas Paraná.
Longarina

31779 10141

Longarina 3 lugares  (cadeiras fixas), com assento e encosto estofados com espuma injetada 40 mm, anatômicas, com revestimento em corino preto, 

com estrutura em metal 30 x 50, com pintura epóxi. Poltronas Paraná.
Longarina

31780 10141

Longarina 3 lugares  (cadeiras fixas), com assento e encosto estofados com espuma injetada 40 mm, anatômicas, com revestimento em corino preto, 

com estrutura em metal 30 x 50, com pintura epóxi. Poltronas Paraná.
Longarina

31781 10141

Longarina 3 lugares  (cadeiras fixas), com assento e encosto estofados com espuma injetada 40 mm, anatômicas, com revestimento em corino preto, 

com estrutura em metal 30 x 50, com pintura epóxi. Poltronas Paraná.
Longarina

31782 10141

Longarina 3 lugares  (cadeiras fixas), com assento e encosto estofados com espuma injetada 40 mm, anatômicas, com revestimento em corino preto, 

com estrutura em metal 30 x 50, com pintura epóxi. Poltronas Paraná.
Longarina

31783 10141

Longarina 3 lugares  (cadeiras fixas), com assento e encosto estofados com espuma injetada 40 mm, anatômicas, com revestimento em corino preto, 

com estrutura em metal 30 x 50, com pintura epóxi. Poltronas Paraná.
Longarina

31784 10141

Longarina 3 lugares  (cadeiras fixas), com assento e encosto estofados com espuma injetada 40 mm, anatômicas, com revestimento em corino preto, 

com estrutura em metal 30 x 50, com pintura epóxi. Poltronas Paraná.
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Longarina
31785 10141

Longarina 3 lugares  (cadeiras fixas), com assento e encosto estofados com espuma injetada 40 mm, anatômicas, com revestimento em corino preto, 

com estrutura em metal 30 x 50, com pintura epóxi. Poltronas Paraná.
Longarina

31786 10141

Longarina 3 lugares  (cadeiras fixas), com assento e encosto estofados com espuma injetada 40 mm, anatômicas, com revestimento em corino preto, 

com estrutura em metal 30 x 50, com pintura epóxi. Poltronas Paraná.
Longarina

31787 10141

Longarina 3 lugares  (cadeiras fixas), com assento e encosto estofados com espuma injetada 40 mm, anatômicas, com revestimento em corino preto, 

com estrutura em metal 30 x 50, com pintura epóxi. Poltronas Paraná.
Longarina

31788 10141

Longarina 3 lugares  (cadeiras fixas), com assento e encosto estofados com espuma injetada 40 mm, anatômicas, com revestimento em corino preto, 

com estrutura em metal 30 x 50, com pintura epóxi. Poltronas Paraná.
Longarina

31789 10141

Longarina 3 lugares  (cadeiras fixas), com assento e encosto estofados com espuma injetada 40 mm, anatômicas, com revestimento em corino preto, 

com estrutura em metal 30 x 50, com pintura epóxi. Poltronas Paraná.
Longarina

31790 10141

Longarina 3 lugares  (cadeiras fixas), com assento e encosto estofados com espuma injetada 40 mm, anatômicas, com revestimento em corino preto, 

com estrutura em metal 30 x 50, com pintura epóxi. Poltronas Paraná.
Longarina

31791 10141

Longarina 3 lugares  (cadeiras fixas), com assento e encosto estofados com espuma injetada 40 mm, anatômicas, com revestimento em corino preto, 

com estrutura em metal 30 x 50, com pintura epóxi. Poltronas Paraná.
Longarina

31792 10141

Longarina 3 lugares  (cadeiras fixas), com assento e encosto estofados com espuma injetada 40 mm, anatômicas, com revestimento em corino preto, 

com estrutura em metal 30 x 50, com pintura epóxi. Poltronas Paraná.
Longarina

31793 10141



Longarina 3 lugares  (cadeiras fixas), com assento e encosto estofados com espuma injetada 40 mm, anatômicas, com revestimento em corino preto, 

com estrutura em metal 30 x 50, com pintura epóxi. Poltronas Paraná.
Longarina

31794 10141

Longarina 3 lugares  (cadeiras fixas), com assento e encosto estofados com espuma injetada 40 mm, anatômicas, com revestimento em corino preto, 

com estrutura em metal 30 x 50, com pintura epóxi. Poltronas Paraná.
Mesa de cozinha

31795 10141

Mesa de cozinha com dimensões de 90 x 78 x 90, estrutura em aço, tampo em mdp branco  com quatro cadeiras cromadas, com encosto e assento 

branco e estofado. Unimóvel.
Detector fetal

31796 10144

Detector fetal portátil Microen.
Balança digital adulto

31797 10144

Nome
Incorporação Plaqueta

Balança digital adulto Welmy, capacidade máxima 180 kg, visor de cristal líquido.
Foco ginecológico

31798 10144

Foco ginecológico Microen, espelho para exames com lâmpadas halógenas, haste rígida cromada, base com rodízios.
Cilindro de oxigênio

31799 10144

Composto de cilindro de oxigênio Gifel/Oxigel.
Armário para consultório odontológico

31810 10190

Armário para consultório odontológico, em mdf, branco.
Armário para consultório odontológico

31811 10190

Armário para consultório odontológico, em mdf, branco.



Armário para copa
31812 10190

Armário para copa, em mdf, brancol
Armário para DML

31813 10190

Armário para DML, em mdf, branco.
Armário para de aplicação de medicamentos

31814 10190

Armário para de aplicação de medicamentos, em mdf, branco.
Armário para sala de arquivo

31816 10190

Armário para sala de arquivo, em mdf, branco.
Armário para sala curativo

31817 10190

Armário para sala curativo, em mdf, branco.
Armário para sala de esterilização

31818 10190

Armário para sala de esterilização, em mdf, branco.
Armário para sala da guarda de pertences de materiais

31819 10190

Armário para sala da guarda de pertences de materiais, em mdf, branco.
Armário para sala de inalação

31820 10190

Armário para sala de inalação, em mdf, branco.

Nome
Incorporação Plaqueta

Armário para sala de lavagem e descontaminação
31821 10190

Armário para sala de lavagem e descontaminação, em mdf, branco.
Maca ginecológica



31823 10190

Maca para exame clínico ginecológico, revestida em fórmica, 3 gavetas, 1 porta, armário com gaveteira, suporte para lençol papel, espuma de densidade 

d45, 1,80 x 1,30 x 0,80 m.
Maca ginecológica

31824 10190

Maca para exame clínico ginecológico, revestida em fórmica, 3 gavetas, 1 porta, armário com gaveteira, suporte para lençol papel, espuma de densidade 

d45, 1,80 x 1,30 x 0,80 m.
Mesa para escritório

31825 10190

Mesa para escritório, 1,20 x 0,60 x 0,74, branca, 3 gavetas, com chave.
Mesa para escritório

31826 10190

Mesa para escritório, 1,20 x 0,60 x 0,74, branca, 3 gavetas, com chave.
Mesa para escritório

31827 10190

Mesa para escritório, 1,20 x 0,60 x 0,74, branca, 3 gavetas, com chave.
Mesa para escritório

31828 10190

Mesa para escritório, 1,20 x 0,60 x 0,74, branca, 3 gavetas, com chave.
Mesa para escritório

31829 10190

Mesa para escritório, 1,20 x 0,60 x 0,74, branca, 3 gavetas, com chave.
Mesa para escritório

31830 10190

Mesa para escritório, 1,20 x 0,60 x 0,74, branca, 3 gavetas, com chave.
Mesa redonda para reuniões

31831 10190

Mesa redonda em mdf, 1,20 m diâmetro.
Maca para exame clínico

31832 10196

Maca para exame clínico estrutura tubular, estofada em corino preto, cabeceira reclinável, medindo 1,90 x 0,50 x 0,80 m
Maca para exame clínico

31833 10196

Maca para exame clínico estrutura tubular, estofada em corino preto, cabeceira reclinável, medindo 1,90 x 0,50 x 0,80 m
Maca para exame clínico

31834 10196



Nome
Incorporação Plaqueta

Maca para exame clínico estrutura tubular, estofada em corino preto, cabeceira reclinável, medindo 1,90 x 0,50 x 0,80 m
Armário vitrine

31835 10196

Armário vitrine, 4 prateleiras e 2 portas com chave.
Armário vitrine

31836 10196

Armário vitrine, 4 prateleiras e 2 portas com chave.
Armário vitrine

31837 10196

Armário vitrine, 4 prateleiras e 2 portas com chave.
Armário vitrine

31838 10196

Armário vitrine, 4 prateleiras e 2 portas com chave.
Armário vitrine

31839 10196

Armário vitrine, 4 prateleiras e 2 portas com chave.
Mesa auxiliar

31840 10196

Mesa auxiliar em aço inoxidável, com rodízios.
Mesa auxiliar

31841 10196

Mesa auxiliar em aço inoxidável, com rodízios.
Mesa auxiliar

31842 10196

Mesa auxiliar em aço inoxidável, com rodízios.
Mesa auxiliar

31843 10196

Mesa auxiliar em aço inoxidável, com rodízios.
Mesa auxiliar

31844 10196

Mesa auxiliar em aço inoxidável, com rodízios.



Mesa auxiliar
31845 10196

Mesa auxiliar em aço inoxidável, com rodízios.
Cadeira giratória

31846 10199

Cadeira giratória estofada, base a gás, revestimento em corino preto, com braço para digitador.

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira giratória
31847 10199

Cadeira giratória estofada, base a gás, revestimento em corino preto, com braço para digitador.
Cadeira giratória

31848 10199

Cadeira giratória estofada, base a gás, revestimento em corino preto, com braço para digitador.
Cadeira giratória

31849 10199

Cadeira giratória estofada, base a gás, revestimento em corino preto, com braço para digitador.
Cadeira giratória

31850 10199

Cadeira giratória estofada, base a gás, revestimento em corino preto, com braço para digitador.
Cadeira giratória

31851 10199

Cadeira giratória estofada, base a gás, revestimento em corino preto, com braço para digitador.
Cadeira giratória

31852 10199

Cadeira giratória estofada, base a gás, revestimento em corino preto, com braço para digitador.
Cadeira giratória

31853 10199

Cadeira giratória estofada, base a gás, revestimento em corino preto, com braço para digitador.
Armário para recepção



31854 10199

Armário para recepção em mdf, gavetas para pastas suspensas.
Lavadora de roupas

31855 10234

Lavadora de roupas Electrolux, LTC15.
Fogão a gás

31856 10234

Fogão a gás quatro bocas Realce.
Televisor

31857 10235

Televisor Sansung. lcd 32".
Centrífuga de roupas

31858 10237

Centrífuga de roupas.
Mesa de passar roupa com armário (Casa Apoio)

31859 10655

Nome
Incorporação Plaqueta

Mesa de passar roupa com armário 2 portas.
Lavadora de roupas tanquinho (Casa Apoio)

31860 10655

Lavadora de roupas tanquinho Muller Pop Tank, n: 60.0005.011.10.07.605518.
Stand Alone (monitoração)

31861 10295

Stand Alone audio bidirecional para captura de imagens, Intelbras.
Stand Alone (monitoração)

31862 10295

Stand Alone audio bidirecional para captura de imagens, Intelbras.
Mini câmera

31863 10295



Mini-camera Intelbras, abertura 1/3" super had ccd ii. Design inovador solução  completa do mesmo fabricante(ccd e processador) .lente de 3,6 mm. 

420 linhas de resolução. Day-nigth (incluso protetor dome).
Mini câmera

31864 10295

Mini-camera Intelbras, abertura 1/3" super had ccd ii. Design inovador solução  completa do mesmo fabricante(ccd e processador) .lente de 3,6 mm. 

420 linhas de resolução. Day-nigth (incluso protetor dome).
Mini câmera

31865 10295

Mini-camera Intelbras, abertura 1/3" super had ccd ii. Design inovador solução  completa do mesmo fabricante(ccd e processador) .lente de 3,6 mm. 

420 linhas de resolução. Day-nigth (incluso protetor dome).
Mini câmera

31866 10295

Mini-camera Intelbras, abertura 1/3" super had ccd ii. Design inovador solução  completa do mesmo fabricante(ccd e processador) .lente de 3,6 mm. 

420 linhas de resolução. Day-nigth (incluso protetor dome).
Mini câmera

31867 10295

Mini-camera Intelbras, abertura 1/3" super had ccd ii. Design inovador solução  completa do mesmo fabricante(ccd e processador) .lente de 3,6 mm. 

420 linhas de resolução. Day-nigth (incluso protetor dome).
Mini câmera

31868 10295

Mini-camera Intelbras, abertura 1/3" super had ccd ii. Design inovador solução  completa do mesmo fabricante(ccd e processador) .lente de 3,6 mm. 

420 linhas de resolução. Day-nigth (incluso protetor dome).
Mini câmera

31869 10295

Mini-camera Intelbras, abertura 1/3" super had ccd ii. Design inovador solução  completa do mesmo fabricante(ccd e processador) .lente de 3,6 mm. 

420 linhas de resolução. Day-nigth (incluso protetor dome).
Mini câmera

31870 10295

Mini-camera Intelbras, abertura 1/3" super had ccd ii. Design inovador solução  completa do mesmo fabricante(ccd e processador) .lente de 3,6 mm. 

420 linhas de resolução. Day-nigth (incluso protetor dome).
Mini câmera

31871 10295

Mini-camera Intelbras, abertura 1/3" super had ccd ii. Design inovador solução  completa do mesmo fabricante(ccd e processador) .lente de 3,6 mm. 

420 linhas de resolução. Day-nigth (incluso protetor dome).



Nome
Incorporação Plaqueta

Mini câmera
31872 10295

Mini-camera Intelbras, abertura 1/3" super had ccd ii. Design inovador solução  completa do mesmo fabricante(ccd e processador) .lente de 3,6 mm. 

420 linhas de resolução. Day-nigth (incluso protetor dome).
Mini câmera

31873 10295

Mini-camera Intelbras, abertura 1/3" super had ccd ii. Design inovador solução  completa do mesmo fabricante(ccd e processador) .lente de 3,6 mm. 

420 linhas de resolução. Day-nigth (incluso protetor dome).
Mini câmera

31874 10295

Mini-camera Intelbras, abertura 1/3" super had ccd ii. Design inovador solução  completa do mesmo fabricante(ccd e processador) .lente de 3,6 mm. 

420 linhas de resolução. Day-nigth (incluso protetor dome).
Mini câmera

31875 10295

Mini-camera Intelbras, abertura 1/3" super had ccd ii. Design inovador solução  completa do mesmo fabricante(ccd e processador) .lente de 3,6 mm. 

420 linhas de resolução. Day-nigth (incluso protetor dome).
Mini câmera

31876 10295

Mini-camera Intelbras, abertura 1/3" super had ccd ii. Design inovador solução  completa do mesmo fabricante(ccd e processador) .lente de 3,6 mm. 

420 linhas de resolução. Day-nigth (incluso protetor dome).
Mini câmera

31877 10295

Mini-camera Intelbras, abertura 1/3" super had ccd ii. Design inovador solução  completa do mesmo fabricante(ccd e processador) .lente de 3,6 mm. 

420 linhas de resolução. Day-nigth (incluso protetor dome).
Mini câmera

31878 10295

Mini-camera Intelbras, abertura 1/3" super had ccd ii. Design inovador solução  completa do mesmo fabricante(ccd e processador) .lente de 3,6 mm. 

420 linhas de resolução. Day-nigth (incluso protetor dome).
Mini câmera

31879 10295

Mini-camera Intelbras, abertura 1/3" super had ccd ii. Design inovador solução  completa do mesmo fabricante(ccd e processador) .lente de 3,6 mm. 

420 linhas de resolução. Day-nigth (incluso protetor dome).
Mini câmera



31880 10295

Mini-camera Intelbras, abertura 1/3" super had ccd ii. Design inovador solução  completa do mesmo fabricante(ccd e processador) .lente de 3,6 mm. 

420 linhas de resolução. Day-nigth (incluso protetor dome).
Mini câmera

31881 10295

Mini-camera Intelbras, abertura 1/3" super had ccd ii. Design inovador solução  completa do mesmo fabricante(ccd e processador) .lente de 3,6 mm. 

420 linhas de resolução. Day-nigth (incluso protetor dome).
Mini câmera

31882 10295

Mini-camera Intelbras, abertura 1/3" super had ccd ii. Design inovador solução  completa do mesmo fabricante(ccd e processador) .lente de 3,6 mm. 

420 linhas de resolução. Day-nigth (incluso protetor dome).
Mini câmera

31883 10295

Mini-camera Intelbras, abertura 1/3" super had ccd ii. Design inovador solução  completa do mesmo fabricante(ccd e processador) .lente de 3,6 mm. 

420 linhas de resolução. Day-nigth (incluso protetor dome).
Mini câmera

31884 10295

Nome
Incorporação Plaqueta

Mini-camera Intelbras, abertura 1/3" super had ccd ii. Design inovador solução  completa do mesmo fabricante(ccd e processador) .lente de 3,6 mm. 

420 linhas de resolução. Day-nigth (incluso protetor dome).
Mini câmera

31885 10295

Mini-camera Intelbras, abertura 1/3" super had ccd ii. Design inovador solução  completa do mesmo fabricante(ccd e processador) .lente de 3,6 mm. 

420 linhas de resolução. Day-nigth (incluso protetor dome).
Mini câmera

31886 10295

Mini-camera Intelbras, abertura 1/3" super had ccd ii. Design inovador solução  completa do mesmo fabricante(ccd e processador) .lente de 3,6 mm. 

420 linhas de resolução. Day-nigth (incluso protetor dome).
Mini câmera



31887 10295

Mini-camera Intelbras, abertura 1/3" super had ccd ii. Design inovador solução  completa do mesmo fabricante(ccd e processador) .lente de 3,6 mm. 

420 linhas de resolução. Day-nigth (incluso protetor dome).
Mini câmera

31888 10295

Mini-camera Intelbras, abertura 1/3" super had ccd ii. Design inovador solução  completa do mesmo fabricante(ccd e processador) .lente de 3,6 mm. 

420 linhas de resolução. Day-nigth (incluso protetor dome).
Câmera para monitoramento

31889 10295

Câmera Intelbras, 15 metros com infra vermelho; resolução horizontal de 420  linhas. Lente de 4,3 mm. Ccd 1/3" super had ,função day & night. Relação 

sinal/ruído >48 db. 24 leds infravermelhos. Alimentação 12 vdc. Iluminação mínima com leds ir desligados 

de 0 lux com leds ir ligados.grau de proteção ip66, temperatura de -10°c a 50/c.
Câmera para monitoramento

31890 10295

Câmera Intelbras, 15 metros com infra vermelho; resolução horizontal de 420  linhas. Lente de 4,3 mm. Ccd 1/3" super had ,função day & night. Relação 

sinal/ruído >48 db. 24 leds infravermelhos. Alimentação 12 vdc. Iluminação mínima com leds ir desligados 

de 0 lux com leds ir ligados.grau de proteção ip66, temperatura de -10°c a 50/c.
Câmera para monitoramento

31891 10295

Câmera Intelbras, 15 metros com infra vermelho; resolução horizontal de 420  linhas. Lente de 4,3 mm. Ccd 1/3" super had ,função day & night. Relação 

sinal/ruído >48 db. 24 leds infravermelhos. Alimentação 12 vdc. Iluminação mínima com leds ir desligados 

de 0 lux com leds ir ligados.grau de proteção ip66, temperatura de -10°c a 50/c.
Câmera para monitoramento

31892 10295

Câmera Intelbras, 15 metros com infra vermelho; resolução horizontal de 420  linhas. Lente de 4,3 mm. Ccd 1/3" super had ,função day & night. Relação 

sinal/ruído >48 db. 24 leds infravermelhos. Alimentação 12 vdc. Iluminação mínima com leds ir desligados 

de 0 lux com leds ir ligados.grau de proteção ip66, temperatura de -10°c a 50/c.
Balcão com Pia

41333 31893 586

Balcão com pia inox com 2 portas e 4 gavetas na cor branco, dimensões 120 x 66 x 53 cm, Marca Art
Armário de aço

31894 10386

Armário de aço, cinza, com chave, W3 Móveis, 0,75x 1,74 x 0,36 m.
Armário de aço

31895 10386



Armário de aço, cinza, com chave, W3 Móveis, 0,75x 1,74 x 0,36 m.
Armário de aço

31896 10386

Nome
Incorporação Plaqueta

Armário de aço, cinza, com chave, W3 Móveis, 0,75x 1,74 x 0,36 m.
Gabinente do microcomputador

31898 10672

Gabinete para mcrocomputador Alipel Station, preto, atx 400 watts, na cor, com processador com mínimo 4 núcleo freqüência de 3.2 ghz cada núcleo. 

Memória ram 04gb ddr3 compatível, disco rígido 1000 gb sata ii, placa mãe compatível com4 portas usb 2.0, pla

de rede wireless 108 mbps pci; drive de disquetes 1,44 mb; drive de gravador de dvd dual layer;mouse óptico com scroll e resolução mínima 800 dpi; 

pad mouse de silicone; teclado multimídia layout abnt-2; licença sistema operacional windows 7 professional 

fornecimento das mídias originais e manuais.
Monitor de vídeo

31899 10672

Monitor de vídeo lcd, 19"
Série: T9AGSEEQSWHTHE
Gabinente do microcomputador

31900 10672

Gabinete para mcrocomputador Alipel Station, preto, atx 400 watts, na cor, com processador com mínimo 4 núcleo freqüência de 3.2 ghz cada núcleo. 

Memória ram 04gb ddr3 compatível, disco rígido 1000 gb sata ii, placa mãe compatível com4 portas usb 2.0, pla

de rede wireless 108 mbps pci; drive de disquetes 1,44 mb; drive de gravador de dvd dual layer;mouse óptico com scroll e resolução mínima 800 dpi; 

pad mouse de silicone; teclado multimídia layout abnt-2; licença sistema operacional windows 7 professional 

fornecimento das mídias originais e manuais.
Cadeira escolar adulto

31901 10687



Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

31902 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

31903 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

31904 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

31905 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

31906 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

31907 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

31908 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.



Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira escolar adulto
31909 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

31910 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

31911 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

31912 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

31913 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

31914 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

31915 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

31916 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

31917 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto



31918 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

31919 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

31920 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

31921 10687

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

31922 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

31923 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

31924 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto



31925 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

31926 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

31927 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

31928 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

31929 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

31930 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

31931 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

31932 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

31933 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.



Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira escolar adulto
31934 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

31935 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

31936 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

31937 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

31938 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

31939 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

31940 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

31941 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.



Cadeira escolar adulto
31942 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

31943 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

31944 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

31945 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

31946 10687

Nome
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Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

31947 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

31948 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.



Cadeira escolar adulto
31949 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

31950 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

31951 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

31952 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

31953 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

31954 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

31955 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

31956 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

31957 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

31958 10687



Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.

Nome
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Cadeira escolar adulto
31959 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

31960 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Carteira escolar adulto

31961 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

31962 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

31963 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.



Carteira escolar adulto
31964 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

31965 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

31966 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

31967 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

31968 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

31969 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 



Nome
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verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

31970 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

31971 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

31972 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

31973 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

31974 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto



31975 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

31976 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

31977 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

31978 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

31979 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.

Nome



Incorporação Plaqueta

Carteira escolar adulto
31980 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

31981 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

31982 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

31983 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

31984 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

31985 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

31986 10687



Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

31987 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

31988 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

31989 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

31990 10687
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Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.



Carteira escolar adulto
31991 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

31992 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

31993 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

31994 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

31995 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

31996 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

31997 10687



Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

31998 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

31999 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

32000 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.

Nome
Incorporação Plaqueta

Carteira escolar adulto
32001 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.



Carteira escolar adulto
32002 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

32003 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

32004 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

32005 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

32006 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

32007 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

32008 10687



Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

32009 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

32010 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

32011 10687

Nome
Incorporação Plaqueta

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

32012 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.



Carteira escolar adulto
32013 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

32014 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

32015 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

32016 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

32017 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

32018 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

32019 10687



Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

32020 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Cadeira escolar adulto

32021 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira escolar adulto
32022 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

32023 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

32024 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

32025 10687



Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

32026 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

32027 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

32028 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

32029 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

32030 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

32031 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

32032 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

32033 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

32034 10687



Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

32035 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

32036 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

32037 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

32038 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

32039 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

32040 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

32041 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto



32042 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

32043 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

32044 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

32045 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

32046 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira escolar adulto
32047 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

32048 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto



32049 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

32050 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

32051 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

32052 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

32053 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

32054 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

32055 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

32056 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

32057 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

32058 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.



Cadeira escolar adulto
32059 10687

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

32060 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

32061 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

32062 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

32063 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

32064 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

32065 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.



Cadeira escolar adulto
32066 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

32067 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

32068 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

32069 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

32070 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

32071 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira escolar adulto
32072 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.



Cadeira escolar adulto
32073 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

32074 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

32075 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

32076 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

32077 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

32078 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

32079 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

32080 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Leitor biométrico (Agência do Trabalhador)

32081 10858

Leitor biométrico de impressão digital
Banco de espera em pvc

32082 10872

Banco de espera em pvc.
Banco de espera em pvc



32083 10872

Banco de espera em pvc.
Banco de espera em pvc

32084 10872

Nome
Incorporação Plaqueta

Banco de espera em pvc.
Banco de espera em pvc

32085 10872

Banco de espera em pvc.
Banco de espera em pvc

32086 10872

Banco de espera em pvc.
Banco de espera em pvc

32087 10872

Banco de espera em pvc.
Banco de espera em pvc

32088 10872

Banco de espera em pvc.
Banco de espera em pvc

32089 10872

Banco de espera em pvc.
Banco de espera em pvc

32090 10872

Banco de espera em pvc.
Banco de espera em pvc

32091 10872

Banco de espera em pvc.
Banco de espera em pvc

32092 10872



Banco de espera em pvc.
Banco de espera em pvc

32093 10872

Banco de espera em pvc.
Banco de espera em pvc

32094 10872

Banco de espera em pvc.
Banco de espera em pvc

32095 10872

Banco de espera em pvc.
Banco de espera em pvc

32096 10872

Banco de espera em pvc.

Nome
Incorporação Plaqueta

Coletor de lixo
32097

Coletor de lixo V/2011 TR. automática.
Aspirador de pó profissional

32098 10985

Aspirador de pó profissional Ultralux 50 elec
Impressora multifuncional (Urbanismo)

32099 11094

Multifuncional Samsung - impressora, fotocopiadora a laser, fax, modelo SCX-4623F, n/s: Z4XCBDAB6000532
Armário em mdf modulado(RH)

32100 11113

Armário em mdf, dividido em duas partes, 2,78x2,62x0,62 m, 3,91x2,62x0,62 m, 15 portas, 3 prateleiras, 56 gavetas para pastas suspensas, 4 gavetas 

para objetos, puxadores metálicos.
Fotopolimerizador

32156 16006



Fotopolimerizador marca Kondortech, modelo CL - K50, n/s: CK59100034.
Fotopolimerizador

32157 16006

Fotopolimerizador Kondortech, modelo: CL - K50, n/s: CK59100030
Fotopolimerizador

32158 16006

Fotopolimerizador marca Kondortech, modelo: CL - K50, n/s: CK59100031
Fotopolimerizador

32159 16006

Fotopolimerizador Marca Kondortech, modelo: CL - K50, n/s: CK59100033

Foi para odonto infantil dia 01/12/2009.
Fotopolimerizador

32160 16006

Fotopolimerizador Marca Kondortech, modelo: CL - K50, n/s: CK59100032
Refrigerador

32161 16531

Refrigerador Electrolux duplex, 410 litros, DC41.
Cuba inox

32162 16008

Nome
Incorporação Plaqueta

Cuba em inox, tipo lavatório, 1,48 x 0,45 m
Auto clave

32163 16006

Auto clave 30 litros, Stermax, digital.
Monitor de vídeo

32164 16017



Monitor de vídeo LCD 19", LG Flatron W2043S-PF, nº série: 908SPMZ86299
Gabinete para microcomputador (Banco Social)

32165 16017

Gabinete para microcomputador ATX 400 watts, na cor preta, características: Processador com mínimo 2 núcleo freqüência real de 2.6 GHz cada núcleo, 

memória cachê 2 MB. Memória RAM 02 GB DDR2 800 MHz, disco rígido 250 GB SATA II, placa mãe compatível com 4

placa de rede 10/100 MBPS, placa de rede Wireless 108 Mbps PCI; drive de disquetes 1,44 MB; drive de gravador de DVD dual Layer; mouse óptico com 

scroll e resolução mínima 800 dpi; pad mouse de silicone; teclado multimídia layout ABNT-2; Licença Sistema O

Professional Sp3 Português.
Bancada (longarina) (Procon)

32166 17013

Bancada (longarina) 3 lugares, espuma injetada 45 mm, revestida de tecido polipropileno preto, marca Bello.
Bancada (longarina) (Procon)

32167 17013

Bancada (longarina) 3 lugares, espuma injetada 45 mm, revestida de tecido polipropileno preto, marca Bello.
Bancada (longarina) (Procon)

32168 17013

Bancada (longarina) 3 lugares, espuma injetada 45 mm, revestida de tecido polipropileno preto, marca Bello.
Bancada (longarina) (Procon)

32169 17013

Bancada (longarina) 3 lugares, espuma injetada 45 mm, revestida de tecido polipropileno preto, marca Bello.
Rack de piso (para equipamentos de informática)

32170 16207

Rack de piso 19", 570 mm, calha 19" com 6 tomadas, guia de cabos fechados, 2 bandejas fixas 500 mm, porcas e parafusos.

Switch
32171 16206

Swtich Aten Master View KVM Switch CS-74E, n/s: Z38AW270BDE0373, 4 cpus PS12
Switch

32172 16206

Swtich Aten Master View KVM Switch CS-74E, n/s: Z393H144BDR0030, 4 cpus PS12
Gabinete para microcomputador (Rodoviária)

32173 16244

Gabinete para microcomputador ATX 400 watts, preto, processador 2 núcleos, 2 gb de Ram, HD 250 GB, drive de disquete, drive de gravador de dvd 

Dual Player.
Monitor de vídeo (Rodoviária)

32174 16244

Monitor de vídeo 19" LCD, marca: Philips, modelo 200 VW.



Nome
Incorporação Plaqueta

Câmera de vigilância (Rodoviária)
32175 16254

Câmera infravermelho, 36 lds, lente 8 mm, 480 linhas, DEMPA SY541
Câmera de vigilância (Rodoviária)

32176 16254

Câmera infravermelho, 36 lds, lente 8 mm, 480 linhas, DEMPA SY541
Câmera de vigilância (Rodoviária)

32177 16254

Câmera infravermelho, 36 lds, lente 8 mm, 480 linhas, DEMPA SY541
Câmera de vigilância (Rodoviária)

32178 16254

Câmera infravermelho, 36 lds, lente 8 mm, 480 linhas, DEMPA SY541
Câmera de vigilância (Rodoviária)

32179 16254

Câmera infravermelho, 36 lds, lente 8 mm, 480 linhas, DEMPA SY541
Câmera de vigilância (Rodoviária)

32180 16254

Câmera infravermelho, 36 lds, lente 8 mm, 480 linhas, DEMPA SY541
Impressora

32181 9854

Impressora HP Officejet Ja660 All-in-one, n/s: CN01ID60T5
Máquina para instalação e remoção de caixa de transmissão (oficina)

32182 16666

Máquina para instalação e remoção de caixa de transmissão de caminhões, médio até extra grande. Bovenal.
Máquina sacadora hidráulica (oficina)

32183 16666

Máquina sacadora hidráulica de rodas, capacidade 500 kg, Skay
Aparafusadeira e desaparafusadeira (Oficina / Garagem)



32184 204

Aparafusadeira e desaparafusadeira, para apertar e soltar a porca de grampo de feixe de molas de caminhões, MAZ1 8300, modelo MP60, n/s: 4015

Grade aradora
32185 17348

Grade aradora nova,  Piccin, modelo GAICR14X26 RG, série: 09/10887
Roçadeira profissional (oficina)

32186 16666

Roçadeira profissional motor 2 tempos, 35,2 cilindradas - Garthen

Nome
Incorporação Plaqueta

Fogão industrial
32187 249

Fogão a gás industrial, 6 bocas, com forno, Progás.
Nobreak (Sisclaf - Itapejara )

32188 16106

Nobreak  1200 va, bivolt, 2 baterias internas, marca: NHS, modelo: Compact Plus 2, nº série: 024706.
Nobreak (Sisclaf - Bela Vista)

32189 16106

Nobreak  1200 va, bivolt, 2 baterias internas, marca: NHS, modelo: Compact Plus 2, nº série: 024709.
Nobreak (Sisclaf - Beltrão)

32190 16106

Nobreak 3 Kva, bivolt, tipo onda senoidal,  8 baterias internas, marca: NHS, modelo: Laser Prime Senoidal, nº série: 000154.

Analisador de leite (Sisclaf)
32191 1654

Analisador de leite Lacstoscan, modelo lcd, Milkotronic, n/s.: 4598.
Analisador de leite (Sisclaf)

32192 1653

Analisador de leite Lacstoscan, modelo lcd, Milkotronic, n/s.: 4599



Analisador de leite (Sisclaf)
32193 1653

Analisador de leite Lacstoscan, modelo lcd, Milkotronic, n/s.: 4597
Analisador de leite (Sisclaf)

32194 1653

Analisador de leite Lacstoscan, modelo lcd, Milkotronic, n/s.: 4596
Placa de captura (Rodoviária - instalada no gabinete n° 32173)

32195 16254

Placa de captura para 16 câmeras, versão 8.3, 120 frames. Geovisi
Bebedouro

32196 1178

Bebedouro 3 torneiras (2 jardim, 1 pressão), Venâncio RB10, branco, n/s: RB10116B91205/8306
Carteira escolar adulto

32201 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

32202 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.

Nome
Incorporação Plaqueta

Carteira escolar adulto
32203 10687



Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

32204 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

32205 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

32206 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

32207 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

32208 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

32209 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 



verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

32210 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

32211 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

32212 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

32213 10687

Nome
Incorporação Plaqueta

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

32214 10687



Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

32215 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

32216 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

32217 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

32218 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

32219 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

32220 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 



verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

32221 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

32222 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

32223 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.

Nome
Incorporação Plaqueta

Carteira escolar adulto
32224 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

32225 10687



Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

32226 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

32227 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

32228 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

32229 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

32230 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

32231 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 



verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

32232 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

32233 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

32234 10687

Nome
Incorporação Plaqueta

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

32235 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

32236 10687



Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

32237 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

32238 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

32239 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

32240 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

32241 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

32242 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 



verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

32243 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

32244 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.

Nome
Incorporação Plaqueta

Carteira escolar adulto
32245 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

32246 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

32247 10687



Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

32248 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

32249 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

32250 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

32251 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

32252 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

32253 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 



verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

32254 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

32255 10687

Nome
Incorporação Plaqueta

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

32256 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

32257 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

32258 10687



Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

32259 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

32260 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Cadeira escolar adulto

32261 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

32262 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

32263 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

32264 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

32265 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

32266 10687



Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira escolar adulto
32267 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

32268 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

32269 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

32270 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

32271 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

32272 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

32273 10687



Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

32274 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

32275 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

32276 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

32277 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

32278 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

32279 10687

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

32280 10687



Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

32281 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

32282 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

32283 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

32284 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

32285 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

32286 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

32287 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

32288 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

32289 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto



32290 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

32291 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira escolar adulto
32292 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

32293 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

32294 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

32295 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

32296 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto



32297 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

32298 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

32299 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

32300 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

32301 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

32302 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

32303 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

32304 10687

Nome



Incorporação Plaqueta

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

32305 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

32306 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

32307 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

32308 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

32309 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

32310 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Carteira escolar adulto

32311 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

32312 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.



Carteira escolar adulto
32313 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

32314 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

32315 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.

Nome
Incorporação Plaqueta

Carteira escolar adulto
32316 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

32317 10687



Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

32318 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

32319 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

32320 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

32321 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

32322 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

32323 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 



verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

32324 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

32325 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

32326 10687

Nome
Incorporação Plaqueta

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

32327 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

32328 10687



Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

32329 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

32330 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

32331 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

32332 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

32333 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

32334 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 



verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

32335 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

32336 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.

Nome
Incorporação Plaqueta

Carteira escolar adulto
32337 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

32338 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

32339 10687



Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

32340 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

32341 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

32342 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

32343 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

32344 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

32345 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 



verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

32346 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

32347 10687

Nome
Incorporação Plaqueta

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

32348 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

32349 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

32350 10687



Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

32351 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

32352 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

32353 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

32354 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

32355 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

32356 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 



verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

32357 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.

Nome
Incorporação Plaqueta

Carteira escolar adulto
32358 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

32359 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

32360 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Cadeira escolar adulto

32361 10687



Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

32362 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

32363 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

32364 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

32365 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

32366 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

32367 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

32368 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

32369 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.



Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira escolar adulto
32370 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

32371 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

32372 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

32373 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

32374 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

32375 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

32376 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

32377 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto



32378 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

32379 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

32380 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

32381 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

32382 10687

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

32383 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

32384 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto



32385 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

32386 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

32387 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

32388 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

32389 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Cadeira escolar adulto

32390 10687

Cadeira escolar adulto assento e  encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante, na 

cor bege.
Carteira escolar adulto

32391 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

32392 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

32393 10687



Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

32394 10687

Nome
Incorporação Plaqueta

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

32395 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

32396 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

32397 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.



Carteira escolar adulto
32398 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

32399 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

32400 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

32401 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

32402 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

32403 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

32404 10687



Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.

Nome
Incorporação Plaqueta

Carteira escolar adulto
32405 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

32406 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

32407 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

32408 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.



Carteira escolar adulto
32409 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

32410 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

32411 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

32412 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

32413 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

32414 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

32415 10687



Nome
Incorporação Plaqueta

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

32416 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

32417 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

32418 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto

32419 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Carteira escolar adulto



32420 10687

Carteira escolar adulto, com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratada contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) na cor preta, solda mig, 

ponteira em plástico resistente nos pés, com tampo de compensado, revestido em fórmica lisa brilhante, na cor 

verniz naval, com gradil porta livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.
Bracket fechado

32421 11077

Bracket fechado 9U x 470 mm
Bracket fechado

32422 11077

Bracket fechado 9U x 470 mm
Bracket fechado

32423 11077

Bracket fechado 9U x 470 mm
Bracket fechado

32424 11077

Bracket fechado 9U x 470 mm
Bracket fechado

32425 11077

Bracket fechado 9U x 470 mm
Nobreak

32426 11077

Nobreak BMI

Nome
Incorporação Plaqueta

Nobreak
32427 11077

Nobreak BMI
Nobreak

32428 11077



Nobreak BMI
Nobreak

32429 11077

Nobreak BMI
Nobreak

32430 11077

Nobreak BMI
Nobreak

32431 11077

Nobreak BMI
Nobreak

32432 11077

Nobreak BMI
Nobreak

32433 11077

Nobreak BMI
Nobreak

32434 11077

Nobreak BMI
Nobreak

32435 11077

Nobreak BMI
Monitor de vídeo

32436 11077

Monitor de vídeo lcd, 19", Nº Série: T9AASEEQSWHPHN
Monitor de vídeo

32437 11077

Monitor de vídeo lcd, 19", Nº série: CNC1130FB3
Monitor de vídeo

32438 11077

Monitor de vídeo lcd, 19", Nº Série: CNC10704FH
Monitor de vídeo

32439 11077



Nome
Incorporação Plaqueta

Monitor de vídeo lcd, 19"
Monitor de vídeo

32440 11077

Monitor de vídeo lcd, 19", Nº Série: CNC10704NP
Monitor de vídeo

32441 11077

Monitor de vídeo lcd, 19", Nº Série: CNC10704F1
Monitor de vídeo

32442 11077

Monitor de vídeo lcd, 19"
Monitor de vídeo

32443 11077

Monitor de vídeo lcd, 19"
Monitor de vídeo

32444 11077

Monitor de vídeo lcd, 19"
Monitor de vídeo

32445 11077

Monitor de vídeo lcd, 19"
Monitor de vídeo

32446 11077

Monitor de vídeo lcd, 19"
Monitor de vídeo

32447 11077

Monitor de vídeo lcd, 19"
Monitor de vídeo

32448 11077

Monitor de vídeo lcd, 19"
Monitor de vídeo

32449 11077

Monitor de vídeo lcd, 19"
Gabinete para microcomputador

32450 11077



Gabinete para microcomputador Alipel Station, preto, atx 400 watts, na cor, com processador com mínimo 4 núcleo freqüência de 3.2 ghz cada núcleo. 

Memória ram 04gb ddr3 compatível, disco rígido 1000 gb sata ii, placa mãe compatível com4 portas usb 2.0, pl

de rede wireless 108 mbps pci; drive de disquetes 1,44 mb; drive de gravador de dvd dual layer;; mouse óptico com scroll e resolução mínima 800 dpi; 

pad mouse de silicone; teclado multimídia layout abnt-2; licença sistema operacional windows 7 professiona

fornecimento das mídias originais e manuais.
Gabinete para microcomputador

32451 11077

Gabinete para microcomputador Alipel Station, preto, atx 400 watts, na cor, com processador com mínimo 4 núcleo freqüência de 3.2 ghz cada núcleo. 

Memória ram 04gb ddr3 compatível, disco rígido 1000 gb sata ii, placa mãe compatível com4 portas usb 2.0, pl

Nome
Incorporação Plaqueta

de rede wireless 108 mbps pci; drive de disquetes 1,44 mb; drive de gravador de dvd dual layer;; mouse óptico com scroll e resolução mínima 800 dpi; 

pad mouse de silicone; teclado multimídia layout abnt-2; licença sistema operacional windows 7 professiona

fornecimento das mídias originais e manuais.
Gabinete para microcomputador

32452 11077

Gabinete para microcomputador Alipel Station, preto, atx 400 watts, na cor, com processador com mínimo 4 núcleo freqüência de 3.2 ghz cada núcleo. 

Memória ram 04gb ddr3 compatível, disco rígido 1000 gb sata ii, placa mãe compatível com4 portas usb 2.0, pl

de rede wireless 108 mbps pci; drive de disquetes 1,44 mb; drive de gravador de dvd dual layer;; mouse óptico com scroll e resolução mínima 800 dpi; 

pad mouse de silicone; teclado multimídia layout abnt-2; licença sistema operacional windows 7 professiona

fornecimento das mídias originais e manuais.
Gabinete para microcomputador

32453 11077



Gabinete para microcomputador Alipel Station, preto, atx 400 watts, na cor, com processador com mínimo 4 núcleo freqüência de 3.2 ghz cada núcleo. 

Memória ram 04gb ddr3 compatível, disco rígido 1000 gb sata ii, placa mãe compatível com4 portas usb 2.0, pl

de rede wireless 108 mbps pci; drive de disquetes 1,44 mb; drive de gravador de dvd dual layer;; mouse óptico com scroll e resolução mínima 800 dpi; 

pad mouse de silicone; teclado multimídia layout abnt-2; licença sistema operacional windows 7 professiona

fornecimento das mídias originais e manuais.
Gabinete para microcomputador

32454 11077

Gabinete para microcomputador Alipel Station, preto, atx 400 watts, na cor, com processador com mínimo 4 núcleo freqüência de 3.2 ghz cada núcleo. 

Memória ram 04gb ddr3 compatível, disco rígido 1000 gb sata ii, placa mãe compatível com4 portas usb 2.0, pl

de rede wireless 108 mbps pci; drive de disquetes 1,44 mb; drive de gravador de dvd dual layer;; mouse óptico com scroll e resolução mínima 800 dpi; 

pad mouse de silicone; teclado multimídia layout abnt-2; licença sistema operacional windows 7 professiona

fornecimento das mídias originais e manuais.
Gabinete para microcomputador

32455 11077

Gabinete para microcomputador Alipel Station, preto, atx 400 watts, na cor, com processador com mínimo 4 núcleo freqüência de 3.2 ghz cada núcleo. 

Memória ram 04gb ddr3 compatível, disco rígido 1000 gb sata ii, placa mãe compatível com4 portas usb 2.0, pl

de rede wireless 108 mbps pci; drive de disquetes 1,44 mb; drive de gravador de dvd dual layer;; mouse óptico com scroll e resolução mínima 800 dpi; 

pad mouse de silicone; teclado multimídia layout abnt-2; licença sistema operacional windows 7 professiona

fornecimento das mídias originais e manuais.
Gabinete para microcomputador

32456 11077

Gabinete para microcomputador Alipel Station, preto, atx 400 watts, na cor, com processador com mínimo 4 núcleo freqüência de 3.2 ghz cada núcleo. 

Memória ram 04gb ddr3 compatível, disco rígido 1000 gb sata ii, placa mãe compatível com4 portas usb 2.0, pl

de rede wireless 108 mbps pci; drive de disquetes 1,44 mb; drive de gravador de dvd dual layer;; mouse óptico com scroll e resolução mínima 800 dpi; 

pad mouse de silicone; teclado multimídia layout abnt-2; licença sistema operacional windows 7 professiona

fornecimento das mídias originais e manuais.
Gabinete para microcomputador

32457 11077

Gabinete para microcomputador Alipel Station, preto, atx 400 watts, na cor, com processador com mínimo 4 núcleo freqüência de 3.2 ghz cada núcleo. 

Memória ram 04gb ddr3 compatível, disco rígido 1000 gb sata ii, placa mãe compatível com4 portas usb 2.0, pl



de rede wireless 108 mbps pci; drive de disquetes 1,44 mb; drive de gravador de dvd dual layer;; mouse óptico com scroll e resolução mínima 800 dpi; 

pad mouse de silicone; teclado multimídia layout abnt-2; licença sistema operacional windows 7 professiona

fornecimento das mídias originais e manuais.
Gabinete para microcomputador

32458 11077

Gabinete para microcomputador Alipel Station, preto, atx 400 watts, na cor, com processador com mínimo 4 núcleo freqüência de 3.2 ghz cada núcleo. 

Memória ram 04gb ddr3 compatível, disco rígido 1000 gb sata ii, placa mãe compatível com4 portas usb 2.0, pl

de rede wireless 108 mbps pci; drive de disquetes 1,44 mb; drive de gravador de dvd dual layer;; mouse óptico com scroll e resolução mínima 800 dpi; 

pad mouse de silicone; teclado multimídia layout abnt-2; licença sistema operacional windows 7 professiona

fornecimento das mídias originais e manuais.
Gabinete para microcomputador

32459 11077

Gabinete para microcomputador Alipel Station, preto, atx 400 watts, na cor, com processador com mínimo 4 núcleo freqüência de 3.2 ghz cada núcleo. 

Memória ram 04gb ddr3 compatível, disco rígido 1000 gb sata ii, placa mãe compatível com4 portas usb 2.0, pl

de rede wireless 108 mbps pci; drive de disquetes 1,44 mb; drive de gravador de dvd dual layer;; mouse óptico com scroll e resolução mínima 800 dpi; 

pad mouse de silicone; teclado multimídia layout abnt-2; licença sistema operacional windows 7 professiona

fornecimento das mídias originais e manuais.
Gabinete para microcomputador

32460 11077

Nome
Incorporação Plaqueta

Gabinete para microcomputador Alipel Station, preto, atx 400 watts, na cor, com processador com mínimo 4 núcleo freqüência de 3.2 ghz cada núcleo. 

Memória ram 04gb ddr3 compatível, disco rígido 1000 gb sata ii, placa mãe compatível com4 portas usb 2.0, pl



de rede wireless 108 mbps pci; drive de disquetes 1,44 mb; drive de gravador de dvd dual layer;; mouse óptico com scroll e resolução mínima 800 dpi; 

pad mouse de silicone; teclado multimídia layout abnt-2; licença sistema operacional windows 7 professiona

fornecimento das mídias originais e manuais.
Gabinete para microcomputador

32461 11077

Gabinete para microcomputador Alipel Station, preto, atx 400 watts, na cor, com processador com mínimo 4 núcleo freqüência de 3.2 ghz cada núcleo. 

Memória ram 04gb ddr3 compatível, disco rígido 1000 gb sata ii, placa mãe compatível com4 portas usb 2.0, pl

de rede wireless 108 mbps pci; drive de disquetes 1,44 mb; drive de gravador de dvd dual layer;; mouse óptico com scroll e resolução mínima 800 dpi; 

pad mouse de silicone; teclado multimídia layout abnt-2; licença sistema operacional windows 7 professiona

fornecimento das mídias originais e manuais.
Gabinete para microcomputador

32462 11077

Gabinete para microcomputador Alipel Station, preto, atx 400 watts, na cor, com processador com mínimo 4 núcleo freqüência de 3.2 ghz cada núcleo. 

Memória ram 04gb ddr3 compatível, disco rígido 1000 gb sata ii, placa mãe compatível com4 portas usb 2.0, pl

de rede wireless 108 mbps pci; drive de disquetes 1,44 mb; drive de gravador de dvd dual layer;; mouse óptico com scroll e resolução mínima 800 dpi; 

pad mouse de silicone; teclado multimídia layout abnt-2; licença sistema operacional windows 7 professiona

fornecimento das mídias originais e manuais.
Gabinete para microcomputador

32463 11077

Gabinete para microcomputador Alipel Station, preto, atx 400 watts, na cor, com processador com mínimo 4 núcleo freqüência de 3.2 ghz cada núcleo. 

Memória ram 04gb ddr3 compatível, disco rígido 1000 gb sata ii, placa mãe compatível com4 portas usb 2.0, pl

de rede wireless 108 mbps pci; drive de disquetes 1,44 mb; drive de gravador de dvd dual layer;; mouse óptico com scroll e resolução mínima 800 dpi; 

pad mouse de silicone; teclado multimídia layout abnt-2; licença sistema operacional windows 7 professiona

fornecimento das mídias originais e manuais.
Impressora multifuncional

32464 11078

Impressora multifuncional Sansung, Nº de série: Z2TDBAMB501212Y
Impressora multifuncional

32465 11078

Impressora multifuncional Sansung, Nº Série: Z2TDBAMB501416K
Impressora multifuncional

32466 11078



Impressora multifuncional Sansung, Nº Série: Z2TDBFFB602244E
Impressora multifuncional

32467 11078

Impressora multifuncional Sansung, Nº Série: Z2TDBFFB601145V
Impressora multifuncional

32468 11078

Impressora multifuncional Sansung
Switch

32469 11079

Switch TP Link 24 portas
Switch

32470 11079

Switch TP Link 24 portas
Switch

32471 11079

Nome
Incorporação Plaqueta

Switch TP Link 24 portas
Switch

32472 11079

Switch TP Link 24 portas
Switch

32473 11079

Switch TP Link 24 portas
Modem ADSL

32474 11079

Modem ADSL D-Link
Modem ADSL

32475 11079

Modem ADSL D-Link



Modem ADSL
32476 11079

Modem ADSL D-Link
Projetor multimídia (data show)

32477 11261

Projetor multimídia LG
Monitor de vídeo (SMAS)

32478 11301

Monitor de vídeo lcd, 19"
Gabinete para microcomputador

32479 11301

Gabinete para microcomputador Alipel Station, preto, atx 400 watts, na cor, com processador com mínimo 4 núcleo freqüência de 3.2 ghz cada núcleo. 

Memória ram 04gb ddr3 compatível, disco rígido 1000 gb sata ii, placa mãe compatível com4 portas usb 2.0, pl

de rede wireless 108 mbps pci; drive de disquetes 1,44 mb; drive de gravador de dvd dual layer;; mouse óptico com scroll e resolução mínima 800 dpi; 

pad mouse de silicone; teclado multimídia layout abnt-2; licença sistema operacional windows 7 professiona

fornecimento das mídias originais e manuais.
Monitor de vídeo (Habitação)

32480 11301

Monitor de vídeo lcd, 19"
Gabinete para microcomputador (Habitação)

32481 11301

Gabinete para microcomputador Alipel Station, preto, atx 400 watts, na cor, com processador com mínimo 4 núcleo freqüência de 3.2 ghz cada núcleo. 

Memória ram 04gb ddr3 compatível, disco rígido 1000 gb sata ii, placa mãe compatível com4 portas usb 2.0, pl

de rede wireless 108 mbps pci; drive de disquetes 1,44 mb; drive de gravador de dvd dual layer;; mouse óptico com scroll e resolução mínima 800 dpi; 

pad mouse de silicone; teclado multimídia layout abnt-2; licença sistema operacional windows 7 professiona

fornecimento das mídias originais e manuais.
Tablet microcomputador

32482 11322

Tablet microcomputador Sansung Galaxy
Monitor de vídeo

32483 11714



Nome
Incorporação Plaqueta

Monitor de vídeo lcd, 19"
Gabinete para microcomputador

32484 11714

Gabinete para microcomputador Alipel Station, preto, atx 400 watts, na cor, com processador com mínimo 4 núcleo freqüência de 3.2 ghz cada núcleo. 

Memória ram 04gb ddr3 compatível, disco rígido 1000 gb sata ii, placa mãe compatível com4 portas usb 2.0, pl

de rede wireless 108 mbps pci; drive de disquetes 1,44 mb; drive de gravador de dvd dual layer;; mouse óptico com scroll e resolução mínima 800 dpi; 

pad mouse de silicone; teclado multimídia layout abnt-2; licença sistema operacional windows 7 professiona

fornecimento das mídias originais e manuais.
Impressora multifuncional

32485 11715

Impressora multifuncional Sansung
Impressora multifuncional

32486 11715

Impressora multifuncional Sansung
Switch

32487 11716

Switch TP-Link
Switch

32488 11716

Switch TP-Link
Switch

32489 11716

Switch TP-Link
Switch

32490 11716

Switch TP-Link
Switch

32491 11716

Switch TP-Link
Caixa de som passiva



32492 11787

Caixa de som passiva Frahm, com suporte
Caixa de som passiva

32493 11787

Caixa de som passiva Frahm, com suporte
Caixa de som ativa

32494 11787

Caixa de som ativa Frahm, com suporte.
Caixa de som ativa

32495 11787

Nome
Incorporação Plaqueta

Caixa de som ativa Frahm, com suporte.
Mesa de som

32496 11787

Mesa de som - doze canais Behringer
Armário de aço

32497 11872

Armário de aço W3 Móveis, medindo 0,75x1,74x0,36 m, cinza.
Armário de aço

32498 11872

Armário de aço W3 Móveis, medindo 0,75x1,74x0,36 m, cinza.
Armário de aço

32499 11872

Armário de aço W3 Móveis, medindo 0,75x1,74x0,36 m, cinza.
Kit para coleta de solo

32500 11893

Kit para coleta de solo, contendo 02 lados, 03 baldes, 01 apostila e 01 grampeador.
Central digital híbrida (Garagem Municipal)

32501 11960



Central digital híbrida Intelbras
Cadeira de rodas para obeso

32504 11978

Cadeira de rodas para obeso Ortometal.
Cadeira de rodas dobrável

32505 11978

Cadeira de rodas dobrável Ortometal
Máquina de lavar automática

32506 11984

Máquina de lavar automática Electrolux, 15 Kg.
Balcão baixo

32507 11985

Balcão baixo fechado Arteflex, 2 portas com chave, em mdp branco.
Nobreak

32508 12152

Nobreak BMI 1000 va.
Nobreak

32509 12152

Nobreak BMI 1000 va.

Nome
Incorporação Plaqueta

Módulo de ATI
32510 12384

Módulo de ATI - Academia da Terceira Idade, MARCA ZIOBER, incluindo o custo de  instalação no município de Francisco Beltrão - PR, composto de 01 

multi exercitador com seis funções, conjugado em uma mesma base; 01 alongador com três alturas, conjugado em 

simulador de remo; 01 simulador de cavalgada duplo, conjugado em uma mesma base; 01 esqui duplo, conjugado em uma mesma base; 01 simulador 

de caminhada duplo, conjugado em uma mesma base; 01 aparelho de pressão de pernas duplo, conjugado em uma mesma base



conjugado em uma mesma base; 01 aparelho para rotação dupla diagonal, duplo, conjugado em uma mesma base; 01 aparelho para rotação vertical 

duplo, conjugado em uma mesma base; e- 01 placa fabricada em chapa e tubos de aço, para especificação dos equipamen

os usuários e com o logo do Município.
Módulo de ATI

32511 12384

Módulo de ATI - Academia da Terceira Idade, MARCA ZIOBER, incluindo o custo de  instalação no município de Francisco Beltrão - PR, composto de 01 

multi exercitador com seis funções, conjugado em uma mesma base; 01 alongador com três alturas, conjugado em 

simulador de remo; 01 simulador de cavalgada duplo, conjugado em uma mesma base; 01 esqui duplo, conjugado em uma mesma base; 01 simulador 

de caminhada duplo, conjugado em uma mesma base; 01 aparelho de pressão de pernas duplo, conjugado em uma mesma base

conjugado em uma mesma base; 01 aparelho para rotação dupla diagonal, duplo, conjugado em uma mesma base; 01 aparelho para rotação vertical 

duplo, conjugado em uma mesma base; e- 01 placa fabricada em chapa e tubos de aço, para especificação dos equipamen

os usuários e com o logo do Município.
Módulo de ATI

32512 12384

Módulo de ATI - Academia da Terceira Idade, MARCA ZIOBER, incluindo o custo de  instalação no município de Francisco Beltrão - PR, composto de 01 

multi exercitador com seis funções, conjugado em uma mesma base; 01 alongador com três alturas, conjugado em 

simulador de remo; 01 simulador de cavalgada duplo, conjugado em uma mesma base; 01 esqui duplo, conjugado em uma mesma base; 01 simulador 

de caminhada duplo, conjugado em uma mesma base; 01 aparelho de pressão de pernas duplo, conjugado em uma mesma base

conjugado em uma mesma base; 01 aparelho para rotação dupla diagonal, duplo, conjugado em uma mesma base; 01 aparelho para rotação vertical 

duplo, conjugado em uma mesma base; e- 01 placa fabricada em chapa e tubos de aço, para especificação dos equipamen

os usuários e com o logo do Município.
Módulo de ATI

32513 12384

Módulo de ATI - Academia da Terceira Idade, MARCA ZIOBER, incluindo o custo de  instalação no município de Francisco Beltrão - PR, composto de 01 

multi exercitador com seis funções, conjugado em uma mesma base; 01 alongador com três alturas, conjugado em 

simulador de remo; 01 simulador de cavalgada duplo, conjugado em uma mesma base; 01 esqui duplo, conjugado em uma mesma base; 01 simulador 

de caminhada duplo, conjugado em uma mesma base; 01 aparelho de pressão de pernas duplo, conjugado em uma mesma base

conjugado em uma mesma base; 01 aparelho para rotação dupla diagonal, duplo, conjugado em uma mesma base; 01 aparelho para rotação vertical 

duplo, conjugado em uma mesma base; e- 01 placa fabricada em chapa e tubos de aço, para especificação dos equipamen



os usuários e com o logo do Município.
Módulo de ATI

32514 12384

Módulo de ATI - Academia da Terceira Idade, MARCA ZIOBER, incluindo o custo de  instalação no município de Francisco Beltrão - PR, composto de 01 

multi exercitador com seis funções, conjugado em uma mesma base; 01 alongador com três alturas, conjugado em 

simulador de remo; 01 simulador de cavalgada duplo, conjugado em uma mesma base; 01 esqui duplo, conjugado em uma mesma base; 01 simulador 

de caminhada duplo, conjugado em uma mesma base; 01 aparelho de pressão de pernas duplo, conjugado em uma mesma base

conjugado em uma mesma base; 01 aparelho para rotação dupla diagonal, duplo, conjugado em uma mesma base; 01 aparelho para rotação vertical 

duplo, conjugado em uma mesma base; e- 01 placa fabricada em chapa e tubos de aço, para especificação dos equipamen

os usuários e com o logo do Município.
Módulo de ATI

32515 12384

Módulo de ATI - Academia da Terceira Idade, MARCA ZIOBER, incluindo o custo de  instalação no município de Francisco Beltrão - PR, composto de 01 

multi exercitador com seis funções, conjugado em uma mesma base; 01 alongador com três alturas, conjugado em 

simulador de remo; 01 simulador de cavalgada duplo, conjugado em uma mesma base; 01 esqui duplo, conjugado em uma mesma base; 01 simulador 

de caminhada duplo, conjugado em uma mesma base; 01 aparelho de pressão de pernas duplo, conjugado em uma mesma base

conjugado em uma mesma base; 01 aparelho para rotação dupla diagonal, duplo, conjugado em uma mesma base; 01 aparelho para rotação vertical 

duplo, conjugado em uma mesma base; e- 01 placa fabricada em chapa e tubos de aço, para especificação dos equipamen

os usuários e com o logo do Município.
Módulo de ATI

32516 12384

Módulo de ATI - Academia da Terceira Idade, MARCA ZIOBER, incluindo o custo de  instalação no município de Francisco Beltrão - PR, composto de 01 

multi exercitador com seis funções, conjugado em uma mesma base; 01 alongador com três alturas, conjugado em 

simulador de remo; 01 simulador de cavalgada duplo, conjugado em uma mesma base; 01 esqui duplo, conjugado em uma mesma base; 01 simulador 

de caminhada duplo, conjugado em uma mesma base; 01 aparelho de pressão de pernas duplo, conjugado em uma mesma base

conjugado em uma mesma base; 01 aparelho para rotação dupla diagonal, duplo, conjugado em uma mesma base; 01 aparelho para rotação vertical 

duplo, conjugado em uma mesma base; e- 01 placa fabricada em chapa e tubos de aço, para especificação dos equipamen

os usuários e com o logo do Município.
Módulo de ATI

32517 12384



Módulo de ATI - Academia da Terceira Idade, MARCA ZIOBER, incluindo o custo de  instalação no município de Francisco Beltrão - PR, composto de 01 

multi exercitador com seis funções, conjugado em uma mesma base; 01 alongador com três alturas, conjugado em 

simulador de remo; 01 simulador de cavalgada duplo, conjugado em uma mesma base; 01 esqui duplo, conjugado em uma mesma base; 01 simulador 

de caminhada duplo, conjugado em uma mesma base; 01 aparelho de pressão de pernas duplo, conjugado em uma mesma base

Nome
Incorporação Plaqueta

conjugado em uma mesma base; 01 aparelho para rotação dupla diagonal, duplo, conjugado em uma mesma base; 01 aparelho para rotação vertical 

duplo, conjugado em uma mesma base; e- 01 placa fabricada em chapa e tubos de aço, para especificação dos equipamen

os usuários e com o logo do Município.
Módulo de ATI

32518 12384

Módulo de ATI - Academia da Terceira Idade, MARCA ZIOBER, incluindo o custo de  instalação no município de Francisco Beltrão - PR, composto de 01 

multi exercitador com seis funções, conjugado em uma mesma base; 01 alongador com três alturas, conjugado em 

simulador de remo; 01 simulador de cavalgada duplo, conjugado em uma mesma base; 01 esqui duplo, conjugado em uma mesma base; 01 simulador 

de caminhada duplo, conjugado em uma mesma base; 01 aparelho de pressão de pernas duplo, conjugado em uma mesma base

conjugado em uma mesma base; 01 aparelho para rotação dupla diagonal, duplo, conjugado em uma mesma base; 01 aparelho para rotação vertical 

duplo, conjugado em uma mesma base; e- 01 placa fabricada em chapa e tubos de aço, para especificação dos equipamen

os usuários e com o logo do Município.
Módulo de ATI

32519 12384

Módulo de ATI - Academia da Terceira Idade, MARCA ZIOBER, incluindo o custo de  instalação no município de Francisco Beltrão - PR, composto de 01 

multi exercitador com seis funções, conjugado em uma mesma base; 01 alongador com três alturas, conjugado em 



simulador de remo; 01 simulador de cavalgada duplo, conjugado em uma mesma base; 01 esqui duplo, conjugado em uma mesma base; 01 simulador 

de caminhada duplo, conjugado em uma mesma base; 01 aparelho de pressão de pernas duplo, conjugado em uma mesma base

conjugado em uma mesma base; 01 aparelho para rotação dupla diagonal, duplo, conjugado em uma mesma base; 01 aparelho para rotação vertical 

duplo, conjugado em uma mesma base; e- 01 placa fabricada em chapa e tubos de aço, para especificação dos equipamen

os usuários e com o logo do Município.
Central pabx (Comodato Linha São Roque)

32520 12388

Central pabx Corp 6000, com atendedor digital e placa ramal balanceada.
Central pabx (Comodato Barra Rio Tuna)

32521 12388

Central pabx Corp 6000, com atendedor digital e placa ramal balanceada.
Aparelho transmissor Com. VX 2200 (Sistema de comunicação) - Debetran

32522 12440

Aparelho transmissor Com. VX 2200
Aparelho transmissor Com. VX 2200 (Sistema de comunicação) - Debetran

32523 12440

Aparelho transmissor Com. VX 2200
Aparelho transmissor VX231 (rádio - Sistema de comunicação) - Debetran

32524 12440

Aparelho transmissor VX231 (rádio)
Aparelho transmissor VX231 (rádio - Sistema de comunicação) - Debetran

32525 12440

Aparelho transmissor VX231 (rádio)
Aparelho transmissor VX231 (rádio - Sistema de comunicação) - Debetran

32526 12440

Aparelho transmissor VX231 (rádio)
Aparelho transmissor VX231 (rádio - Sistema de comunicação) - Debetran

32527 12440

Aparelho transmissor VX231 (rádio)
Aparelho transmissor VX231 (rádio - Sistema de comunicação) - Debetran

32528 12440

Aparelho transmissor VX231 (rádio)



Nome
Incorporação Plaqueta

Aparelho transmissor VX231 (rádio - Sistema de comunicação) - Debetran
32529 12440

Aparelho transmissor VX231 (rádio)
Aparelho transmissor VX231 (rádio - Sistema de comunicação) - Debetran

32530 12440

Aparelho transmissor VX231 (rádio)
Aparelho transmissor VX231 (rádio - Sistema de comunicação) - Debetran

32531 12440

Aparelho transmissor VX231 (rádio)
Aparelho transmissor VX231 (rádio - Sistema de comunicação) - Debetran

32532 12440

Aparelho transmissor VX231 (rádio)
Aparelho transmissor VX231 (rádio - Sistema de comunicação) - Debetran

32533 12440

Aparelho transmissor VX231 (rádio)
Aparelho transmissor VX231 (rádio - Sistema de comunicação) - Debetran

32534 12440

Aparelho transmissor VX231 (rádio)
Aparelho transmissor VX231 (rádio - Sistema de comunicação) - Debetran

32535 12440

Aparelho transmissor VX231 (rádio)
Aparelho transmissor VX231 (rádio - Sistema de comunicação) - Debetran

32536 12440

Aparelho transmissor VX231 (rádio)
Aparelho transmissor VX231 (rádio - Sistema de comunicação) - Debetran

32537 12440

Aparelho transmissor VX231 (rádio)
Aparelho transmissor VX231 (rádio - Sistema de comunicação) - Debetran

32538 12440

Aparelho transmissor VX231 (rádio)
Aparelho transmissor VX231 (rádio - Sistema de comunicação) - Debetran

32539 12440

Aparelho transmissor VX231 (rádio)



Aparelho transmissor VX231 (rádio - Sistema de comunicação) - Debetran
32540 12440

Aparelho transmissor VX231 (rádio)
Aparelho transmissor VX231 (rádio - Sistema de comunicação) - Debetran

32541 12440

Nome
Incorporação Plaqueta

Aparelho transmissor VX231 (rádio)
Aparelho transmissor VX231 (rádio - Sistema de comunicação) - Debetran

32542 12440

Aparelho transmissor VX231 (rádio)
Aparelho transmissor VX231 (rádio - Sistema de comunicação) - Debetran

32543 12440

Aparelho transmissor VX231 (rádio)
Aparelho transmissor VX231 (rádio - Sistema de comunicação) - Debetran

32544 12440

Aparelho transmissor VX231 (rádio)
Aparelho transmissor VX231 (rádio - Sistema de comunicação) - Debetran

32545 12440

Aparelho transmissor VX231 (rádio)
Aparelho transmissor VX231 (rádio - Sistema de comunicação) - Debetran

32546 12440

Aparelho transmissor VX231 (rádio)
Aparelho transmissor VX231 (rádio - Sistema de comunicação) - Debetran

32547 12440

Aparelho transmissor VX231 (rádio)
Duplexador mini 6 cav. (Sistema de comunicação) - Debetran

32548 12440

Duplexador mini 6 cav.
Placa controladora, fonte de alimentação 1226F (Sistema de comunicação)-Debetran



32549 12440

Placa controladora, fonte de alimentação 1226F, cabo coaxial,conectores
Antena colinear G&A 3x5/8 (Sistema de comunicação) - Debetran

32550 12440

Antena colinear G&A 3x5/8
Antena colinear G&A 3x5/8 (Sistema de comunicação) - Debetran

32551 12440

Antena colinear G&A 3x5/8
Caixa de comando para alojamento est. Repet. (Sistema de comunicação)-Debetran

32552 12440

Caixa de comando para alojamento est. Repet.
Furadeira parafusadeira (eletricistas)

32553 12558

Furadeira parafusadeira 2255 Skill

Nome
Incorporação Plaqueta

Armário de aço
32554 12616

Armário de aço W3 Móveis, 2 portas, medidas: 0,75 x 1,74 x 0,36 m, cor cinza.
Armário de aço

32555 12616

Armário de aço W3 Móveis, 2 portas, medidas: 0,75 x 1,74 x 0,36 m, cor cinza.
Gabinete para microcomputador (CRAS - Cidade Norte)

32556 12717

Gabinete para mcrocomputador Alipel Station, preto, atx 400 watts, na cor, com processador com mínimo 4 núcleo freqüência de 3.2 ghz cada núcleo. 

Memória ram 04gb ddr3 compatível, disco rígido 1000 gb sata ii, placa mãe compatível com4 portas usb 2.0, pla

de rede wireless 108 mbps pci; drive de disquetes 1,44 mb; drive de gravador de dvd dual layer;; mouse óptico com scroll e resolução mínima 800 dpi; 

pad mouse de silicone; teclado multimídia layout abnt-2; licença sistema operacional windows 7 professiona



fornecimento das mídias originais e manuais.
Monitor de vídeo (CRAS - Cidade Norte)

32557 12717

Monitor de vídeo Lcd, 19". Marca: HP.
Aparelho de ultrassom odontológico

32558 12779

Aparelho de ultrassom odontológico Jet Sonic Fit
Televisor

32559 12878

Televisor Semp Toshiba, lcd, 32",
Televisor

32560 12878

Televisor Semp Toshiba, lcd, 32",
Televisor

32561 12878

Televisor Semp Toshiba, lcd, 32",
Tenda pantográfica (Depósito)

32562 12879

Tenda pantográfica medindo 6x3 metro, 02 mesas com  04 cadeiras de pvc, tamanho infantil + 04 baús de plástico; b) biblioteca composta de 1.825 

livros infantis diversos; c) cdteca composta de 38 cds atividades infanto-juvenil; d) brinquedoteca composta de

diversos.
Impressora multifuncional

32563 12958

Impressora multifuncional Sansung
Impressora multifuncional

32564 12958

Impressora multifuncional Sansung, Nº Série: Z2TDBAMB501701E
Impressora multifuncional

32565 12958

Impressora multifuncional Sansung



Nome
Incorporação Plaqueta

Impressora multifuncional
32566 12958

Impressora multifuncional Sansung
Impressora multifuncional

32567 12958

Impressora multifuncional Sansung
Geladeira Electrolux

41333 32568 586

Geladeira Electrolux 380L
Bracket fechado

32569 12960

Bracket fechado
Lava jato (lavadora de alta pressão)

32570 13314

Lava jato de alta pressão Jacto.
Televisor

32571 13322

Televisor LCD 32"
Televisor

32572 13322

Televisor LCD 32"
Cadeira de rodas

32573 13352

Cadeira de rodas CDS
Bebedouro

32574 13438

Bebedouro elétrico 3 torneiras, branco.
Bebedouro

32575 13438

Bebedouro elétrico 3 torneiras, branco.
Impressora (Habitação)

32576 13451

Impressora jato de tinta multifuncional HP 3050W colorida.
Armário de aço

32577 13454

Armário de aço W3 Móveis, 2 portas, medidas 0,75 x 1,74 x 0,36 m, cor cinza.



Armário de aço
32578 13454

Nome
Incorporação Plaqueta

Armário de aço W3 Móveis, 2 portas, medidas 0,75 x 1,74 x 0,36 m, cor cinza.
Armário de aço

32579 13454

Armário de aço W3 Móveis, 2 portas, medidas 0,75 x 1,74 x 0,36 m, cor cinza.
Armário de aço

32580 13454

Armário de aço W3 Móveis, 2 portas, medidas 0,75 x 1,74 x 0,36 m, cor cinza.
Armário de aço

32581 13454

Armário de aço W3 Móveis, 2 portas, medidas 0,75 x 1,74 x 0,36 m, cor cinza.
Armário de aço

32582 13454

Armário de aço W3 Móveis, 2 portas, medidas 0,75 x 1,74 x 0,36 m, cor cinza.
Armário de aço

32583 13454

Armário de aço W3 Móveis, 2 portas, medidas 0,75 x 1,74 x 0,36 m, cor cinza.
Armário de aço

32584 13454

Armário de aço W3 Móveis, 2 portas, medidas 0,75 x 1,74 x 0,36 m, cor cinza.
Armário de aço

32585 13454

Armário de aço W3 Móveis, 2 portas, medidas 0,75 x 1,74 x 0,36 m, cor cinza.
Arquivo de aço

32586 13454

Arquivo de aço W3 Móveis, 4 gavetas.
Lavadora para uso hospitalar



32587 13492

Lavadora horizontal para uso hospitalar, destinada a lavagem e enxague  de roupas em geral, Maltec modelo Lhb 50.
Secadora de roupa

32588 13492

Secador rotativo com capacidade para 30 kg de roupas por carga, com   aquecimento elétrico, cesto em aço inoxidável, timer e controle de temperatura 

digital. Destinado a secagem e pré-secagem de roupas em geral.timer digital para seleção do tempo de opera

termostato, chave geral liga-desliga. MALTEC Modelo SR-30
Maca retrátil para ambulância

32589 13542

Maca retrátil para ambulância, de 1,95 x 0,60 m
Maca retrátil para ambulância

32590 13542

Maca retrátil para ambulância, de 1,95 x 0,60 m

Nome
Incorporação Plaqueta

Kit odontológico
32591 13352

KIT ODONTOLÓGICO II,  COM 1  TURBINA EXTRA TORQUE 605, 1 MICROMOTOR INTRAMATIC 181 DBN, 1 CONTRA-ÂNGULO INTRAMATIC 2068 FGBN. 

REFRIGERAÇÃO POR SPRAY TRIPLO, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, ATÉ 03 DB: ROTAÇÃO MÍNIMA DE 280.000 RPM -

MÁXIMA DE 380.000 RPM, MENOR BRILHO PARA EVITAR REFLEXO DE LUZ
Kit odontológico

32592 13352

KIT ODONTOLÓGICO II,  COM 1  TURBINA EXTRA TORQUE 605, 1 MICROMOTOR INTRAMATIC 181 DBN, 1 CONTRA-ÂNGULO INTRAMATIC 2068 FGBN. 

REFRIGERAÇÃO POR SPRAY TRIPLO, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, ATÉ 03 DB: ROTAÇÃO MÍNIMA DE 280.000 RPM -

MÁXIMA DE 380.000 RPM, MENOR BRILHO PARA EVITAR REFLEXO DE LUZ
Gabinete para microcomputador (DEBETRAN)

32593 13595



Gabinete para mcrocomputador Alipel Station, preto, atx 400 watts, na cor, com processador com mínimo 4 núcleo freqüência de 3.2 ghz cada núcleo. 

Memória ram 04gb ddr3 compatível, disco rígido 1000 gb sata ii, placa mãe compatível com4 portas usb 2.0, pla

de rede wireless 108 mbps pci; drive de disquetes 1,44 mb; drive de gravador de dvd dual layer;; mouse óptico com scroll e resolução mínima 800 dpi; 

pad mouse de silicone; teclado multimídia layout abnt-2; licença sistema operacional windows 7 professiona

fornecimento das mídias originais e manuais.
Monitor de vídeo (DEBETRAN)

32594 13595

Monitor de vídeo Lcd, 19",
Gabinete para microcomputador (OFICINA GARAGEM)

32595 13601

Gabinete para mcrocomputador Alipel Station, preto, atx 400 watts, na cor, com processador com mínimo 4 núcleo freqüência de 3.2 ghz cada núcleo. 

Memória ram 04gb ddr3 compatível, disco rígido 1000 gb sata ii, placa mãe compatível com4 portas usb 2.0, pla

de rede wireless 108 mbps pci; drive de disquetes 1,44 mb; drive de gravador de dvd dual layer;; mouse óptico com scroll e resolução mínima 800 dpi; 

pad mouse de silicone; teclado multimídia layout abnt-2; licença sistema operacional windows 7 professiona

fornecimento das mídias originais e manuais.
Monitor de vídeo (OFICINA GARAGEM)

32596 13601

Monitor de vídeo Lcd, 19",
Chaveador

32597 13637

CHAVEADOR KVM 4 PORTAS PARA CONTROLAR 4 COMPUTADORES, PS2   (TECLADO+VIDEO+MOUSE) E INCLUSO TODOS CABOS DE CONEXÃO. TREND 

NET
Nobreak

32598 13637

Nobreak BMI , sistema de controle micro-processado, potência de 1.000va ou  mais, suporte de tensão de entrada de 110/127, suporte  tensão saída de 

110/127v, baterias internas.
Gabinete para microcomputador (CPD)

32599 13637

Gabinete para mcrocomputador Alipel Station, preto, atx 400 watts, na cor, com processador com mínimo 4 núcleo freqüência de 3.2 ghz cada núcleo. 

Memória ram 04gb ddr3 compatível, disco rígido 1000 gb sata ii, placa mãe compatível com4 portas usb 2.0, pla

de rede wireless 108 mbps pci; drive de disquetes 1,44 mb; drive de gravador de dvd dual layer;; mouse óptico com scroll e resolução mínima 800 dpi; 

pad mouse de silicone; teclado multimídia layout abnt-2; licença sistema operacional windows 7 professiona

fornecimento das mídias originais e manuais.



Monitor de vídeo
32600 13637

Monitor de vídeo lcd, 19'.
Notebook

32601 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I, N/S: 1A417369R

Nome
Incorporação Plaqueta

Notebook
32602 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I, N/S: 1A4207535.
Notebook

32603 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32604 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32605 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32606 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32607 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32608 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook



32609 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32610 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32611 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32612 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32613 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32614 13487

Nome
Incorporação Plaqueta

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32615 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32616 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32617 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32618 13487



NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32619 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32620 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32621 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32622 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32623 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32624 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32625 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32626 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I

Nome
Incorporação Plaqueta

Notebook
32627 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I



Notebook
32628 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32629 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32630 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32631 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32632 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32633 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32634 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32635 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32636 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32637 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32638 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32639 13487



Nome
Incorporação Plaqueta

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32640 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32641 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32642 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32643 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32644 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32645 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32646 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32647 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32648 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32649 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook



32650 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32651 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I

Nome
Incorporação Plaqueta

Notebook
32652 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32653 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32654 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32655 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32656 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32657 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32658 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32659 13487



NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32660 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32661 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32662 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32663 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32664 13487

Nome
Incorporação Plaqueta

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32665 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32666 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32667 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32668 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I



Notebook
32669 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32670 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32671 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32672 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32673 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32674 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32675 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32676 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I

Nome
Incorporação Plaqueta

Notebook
32677 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook



32678 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32679 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32680 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32681 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32682 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32683 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32684 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32685 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32686 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32687 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32688 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32689 13487



Nome
Incorporação Plaqueta

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32690 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32691 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32692 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32693 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32694 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32696 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32697 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32698 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32699 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32700 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32701 13487



NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32702 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I

Nome
Incorporação Plaqueta

Notebook
32703 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32704 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32705 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32706 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32707 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32708 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32709 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32710 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I



Notebook
32711 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32712 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32713 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32714 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32715 13487

Nome
Incorporação Plaqueta

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32716 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32717 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32718 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32719 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook



32720 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32722 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32723 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32724 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32725 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32726 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32727 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32728 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I

Nome
Incorporação Plaqueta

Notebook
32729 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32730 13487



NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32731 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32732 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32733 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32734 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32735 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32736 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32737 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32738 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32739 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32740 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32741 13487



Nome
Incorporação Plaqueta

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32742 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32743 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32744 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32745 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32747 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32748 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32749 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32750 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32751 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32752 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32753 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I



Notebook
32754 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I

Nome
Incorporação Plaqueta

Notebook
32755 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32756 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32757 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32758 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32759 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32760 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32761 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32762 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook



32763 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32764 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32765 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32766 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32767 13487

Nome
Incorporação Plaqueta

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32768 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32769 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32770 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32771 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32772 13487



NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32773 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32774 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32775 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32776 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32777 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32778 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32779 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I

Nome
Incorporação Plaqueta

Notebook
32780 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32781 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I



Notebook
32782 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32783 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32784 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32785 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32786 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32787 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32788 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32789 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32790 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32791 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32792 13487



Nome
Incorporação Plaqueta

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32793 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32794 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32795 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32796 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32797 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32798 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32799 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32800 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32801 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32802 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32803 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook



32804 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I

Nome
Incorporação Plaqueta

Notebook
32805 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32806 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32807 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32808 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32809 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32810 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32811 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32812 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32813 13487



NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32814 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32815 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32816 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32817 13487

Nome
Incorporação Plaqueta

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32819 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32820 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32821 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32822 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32823 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I



Notebook
32824 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32825 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32826 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32827 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32828 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32829 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32830 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I

Nome
Incorporação Plaqueta

Notebook
32831 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32832 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook



32833 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32834 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32835 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32836 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32837 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32838 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32839 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32841 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32842 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32843 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32844 13487



Nome
Incorporação Plaqueta

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32845 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32846 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32847 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32848 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32849 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32850 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32851 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32852 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32853 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32854 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32855 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32856 13487



NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I

Nome
Incorporação Plaqueta

Notebook
32857 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32858 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32859 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32860 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32861 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32862 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32863 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32864 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32865 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I



Notebook
32866 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32867 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32868 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32869 13487

Nome
Incorporação Plaqueta

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32870 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32871 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32872 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32873 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32874 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook



32875 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32876 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32877 13487

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32878 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32879 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32880 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32881 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I

Nome
Incorporação Plaqueta

Notebook
32882 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32883 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32884 13488



NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32885 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32886 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32887 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32888 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32889 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32890 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32891 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32892 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32893 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32894 13488



Nome
Incorporação Plaqueta

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32895 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32896 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32897 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32898 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32899 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32900 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32901 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32902 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32903 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32904 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32905 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32906 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I



Nome
Incorporação Plaqueta

Notebook
32907 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32908 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32909 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32910 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32911 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32912 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32913 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32914 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32915 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook



32916 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32917 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32918 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32919 13488

Nome
Incorporação Plaqueta

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32920 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32921 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32922 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32923 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32924 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32925 13488



NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32926 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32927 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32928 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32929 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32930 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32931 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I

Nome
Incorporação Plaqueta

Notebook
32932 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32933 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32934 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I



Notebook
32935 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32936 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32937 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32938 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32939 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32940 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32941 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32942 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32943 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32944 13488

Nome



Incorporação Plaqueta

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32945 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32946 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32947 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32948 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32949 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32950 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32951 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32952 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32953 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32954 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32955 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32956 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I



Nome
Incorporação Plaqueta

Notebook
32957 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32958 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32959 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32960 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32961 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32962 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32963 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32964 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32965 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32966 13488



NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32967 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32968 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32969 13488

Nome
Incorporação Plaqueta

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32970 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32971 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32972 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32973 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32974 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32975 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I



Notebook
32976 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32977 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32978 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32979 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32980 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32981 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I

Nome
Incorporação Plaqueta

Notebook
32982 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32983 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32984 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook



32985 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32986 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32987 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32988 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32989 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32990 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32991 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32992 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32993 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32994 13488

Nome
Incorporação Plaqueta



NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32995 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32996 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32997 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32998 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

32999 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

33000 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

33001 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

33002 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

33003 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

33004 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

33005 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

33006 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I



Nome
Incorporação Plaqueta

Notebook
33007 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

33008 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

33009 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

33010 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

33011 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

33012 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

33013 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

33014 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

33015 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

33016 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I



Notebook
33017 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

33018 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

33019 13488

Nome
Incorporação Plaqueta

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

33020 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

33021 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

33022 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

33023 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

33024 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

33025 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook



33026 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

33027 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

33028 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

33029 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

33030 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

33031 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I

Nome
Incorporação Plaqueta

Notebook
33032 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

33033 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

33034 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

33035 13488



NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

33036 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

33037 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

33038 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

33039 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

33040 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

33041 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

33042 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

33043 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

33044 13488

Nome
Incorporação Plaqueta

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I



Notebook
33045 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

33046 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

33047 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

33048 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

33049 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

33050 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

33051 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

33052 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

33053 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

33054 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

33055 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

33056 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I



Nome
Incorporação Plaqueta

Notebook
33057 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

33058 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

33059 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

33060 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

33061 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

33062 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

33063 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

33064 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

33065 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

33066 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook



33067 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

33068 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

33069 13488

Nome
Incorporação Plaqueta

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

33070 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

33071 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

33072 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

33073 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

33074 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

33075 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

33076 13488



NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

33077 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

33078 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

33079 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

33080 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

33081 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I

Nome
Incorporação Plaqueta

Notebook
33082 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

33083 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

33084 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

33085 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I



Notebook
33086 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

33087 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

33088 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

33089 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

33090 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

33091 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

33092 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

33093 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

33094 13488

Nome
Incorporação Plaqueta

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook



33095 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

33096 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

33097 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

33098 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

33099 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
Notebook

33100 13488

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-150I
HD externo

33101 13637

Hd externo Sansung.
Switch (CPD)

33102 13638

Switch D- Link DGS1210-24
Gabinete para microcomputador

33103 13640

Gabinete para mcrocomputador Alipel Station, preto, atx 400 watts, na cor, com processador com mínimo 4 núcleo freqüência de 3.2 ghz cada núcleo. 

Memória ram 04gb ddr3 compatível, disco rígido 1000 gb sata ii, placa mãe compatível com4 portas usb 2.0, pla

de rede wireless 108 mbps pci; drive de disquetes 1,44 mb; drive de gravador de dvd dual layer;; mouse óptico com scroll e resolução mínima 800 dpi; 

pad mouse de silicone; teclado multimídia layout abnt-2; licença sistema operacional windows 7 professiona

fornecimento das mídias originais e manuais.
Monitor de vídeo

33104 13640

Monitor de vídeo Lcd, 19",  Série: CNC1130F8K
Modelo: T9AGSEEQSWHPHN
Fogão a gás industrial

33105 13754



Fogão a gás industrial completo com as seguintes caracteristicas linha reforçada baixa pressão, pintura epoxi, com 6 queimadores sendo 3 queimadores 

simples de 120 mm e 3 queimadores duplos de 160 mm, com grelha em ferro fundido de 30x30, perfil de 5 cm, 

refratária. Incluso no valor além da entrega,  toda montagem e instalação), PROGAS.
Fogão a gás industrial

33106 13754

Nome
Incorporação Plaqueta

Fogão a gás industrial completo com as seguintes caracteristicas linha reforçada baixa pressão, pintura epoxi, com 6 queimadores sendo 3 queimadores 

simples de 120 mm e 3 queimadores duplos de 160 mm, com grelha em ferro fundido de 30x30, perfil de 5 cm, 

refratária. Incluso no valor além da entrega,  toda montagem e instalação), PROGAS.
Freezer

33107 13755

Freezer, horizontal na cor   branca, com dupla ação (conservação e freezer), capacidade para no mínimo 500 litros, com 2 (duas) tampas, 110 wats.  

Marca: Fricon.
Freezer (Depósito da Merenda)

33108 13755

Freezer, horizontal na cor   branca, com dupla ação (conservação e freezer), capacidade para no mínimo 500 litros, com 2 (duas) tampas, 110 wats.  

Marca: Fricon.
Estante para biblioteca

33109 13878

Estante para biblioteca dupla, medindo 198 cm de altura x 104 cm de largura x 58 cm de profundidade, com 10 (dez) prateleiras, sendo 5 (cinco) de cada 

lado, em aço chapa 24 com reforço, apoio lateral e separador de fundo para livros, com reforço em "x". B

Estante para biblioteca
33110 13878

Estante para biblioteca dupla, medindo 198 cm de altura x 104 cm de largura x 58 cm de profundidade, com 10 (dez) prateleiras, sendo 5 (cinco) de cada 

lado, em aço chapa 24 com reforço, apoio lateral e separador de fundo para livros, com reforço em "x". B



Estante para biblioteca
33111 13878

Estante para biblioteca dupla, medindo 198 cm de altura x 104 cm de largura x 58 cm de profundidade, com 10 (dez) prateleiras, sendo 5 (cinco) de cada 

lado, em aço chapa 24 com reforço, apoio lateral e separador de fundo para livros, com reforço em "x". B

Estante para biblioteca
33112 13878

Estante para biblioteca dupla, medindo 198 cm de altura x 104 cm de largura x 58 cm de profundidade, com 10 (dez) prateleiras, sendo 5 (cinco) de cada 

lado, em aço chapa 24 com reforço, apoio lateral e separador de fundo para livros, com reforço em "x". B

Estante para biblioteca
33113 13878

Estante para biblioteca dupla, medindo 198 cm de altura x 104 cm de largura x 58 cm de profundidade, com 10 (dez) prateleiras, sendo 5 (cinco) de cada 

lado, em aço chapa 24 com reforço, apoio lateral e separador de fundo para livros, com reforço em "x". B

Estante para biblioteca
33114 13878

Estante para biblioteca dupla, medindo 198 cm de altura x 104 cm de largura x 58 cm de profundidade, com 10 (dez) prateleiras, sendo 5 (cinco) de cada 

lado, em aço chapa 24 com reforço, apoio lateral e separador de fundo para livros, com reforço em "x". B

Mesa para escritório
33115 13879

Mesa para escritório com conexão, suporte para teclado e cpu, de 1,20 m.
Mesa para escritório de 1,50 m

33116 13879

Mesa para escritório de 1,50m, com 2 gavetas.
Hidro lavadora (Prédio da Prefeitura)

33117 13910

Hidro lavadora Tekno de uso profissional, 2900 libras, 220 V, 2500 wats.
Caixa amplificada de som

33118 13989

Caixa amplificada de som ONEAL.



Nome
Incorporação Plaqueta

Mesa empilhável para refeitório
33119 14025

Mesa  para refeitório empilhável medindo 2 m de comprimento x 0,80 cm de largura x 0,53 cm de altura  confeccionadas em estrutura metálica tubo 

20x40 na chapa 18" (1,2 mm), tratados contra ferrugem, solda mig, pintura epoxi (à pó), com ponteiras  de plást

mesa em madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante na cor bege, com acabamento nas laterais em perfil de pvc preto de alto-impacto.

Mesa empilhável para refeitório
33120 14025

Mesa  para refeitório empilhável medindo 2 m de comprimento x 0,80 cm de largura x 0,53 cm de altura  confeccionadas em estrutura metálica tubo 

20x40 na chapa 18" (1,2 mm), tratados contra ferrugem, solda mig, pintura epoxi (à pó), com ponteiras  de plást

mesa em madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante na cor bege, com acabamento nas laterais em perfil de pvc preto de alto-impacto.

Mesa empilhável para refeitório
33121 14025

Mesa  para refeitório empilhável medindo 2 m de comprimento x 0,80 cm de largura x 0,53 cm de altura  confeccionadas em estrutura metálica tubo 

20x40 na chapa 18" (1,2 mm), tratados contra ferrugem, solda mig, pintura epoxi (à pó), com ponteiras  de plást

mesa em madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante na cor bege, com acabamento nas laterais em perfil de pvc preto de alto-impacto.

Banco para refeitório empilhável
33122 14025

Banco empilhável medindo 2 m de comprimento x 0,30 cm de largura x 0,35 cm de altura, confeccionado em estrutura metálica tubo 20x40 na chapa 

18" (1,2 mm), tratados contra ferrugem, solda mig, pintura epoxi (à pó), com ponteiras  de plástico resistente no

compensada, revestido em fórmica lisa brilhante na cor bege, com acabamento nas laterais em perfil de pvc preto de alto-impacto.

Banco para refeitório empilhável
33123 14025

Banco empilhável medindo 2 m de comprimento x 0,30 cm de largura x 0,35 cm de altura, confeccionado em estrutura metálica tubo 20x40 na chapa 

18" (1,2 mm), tratados contra ferrugem, solda mig, pintura epoxi (à pó), com ponteiras  de plástico resistente no

compensada, revestido em fórmica lisa brilhante na cor bege, com acabamento nas laterais em perfil de pvc preto de alto-impacto.



Banco para refeitório empilhável
33124 14025

Banco empilhável medindo 2 m de comprimento x 0,30 cm de largura x 0,35 cm de altura, confeccionado em estrutura metálica tubo 20x40 na chapa 

18" (1,2 mm), tratados contra ferrugem, solda mig, pintura epoxi (à pó), com ponteiras  de plástico resistente no

compensada, revestido em fórmica lisa brilhante na cor bege, com acabamento nas laterais em perfil de pvc preto de alto-impacto.

Banco para refeitório empilhável
33125 14025

Banco empilhável medindo 2 m de comprimento x 0,30 cm de largura x 0,35 cm de altura, confeccionado em estrutura metálica tubo 20x40 na chapa 

18" (1,2 mm), tratados contra ferrugem, solda mig, pintura epoxi (à pó), com ponteiras  de plástico resistente no

compensada, revestido em fórmica lisa brilhante na cor bege, com acabamento nas laterais em perfil de pvc preto de alto-impacto.

Banco para refeitório empilhável
33126 14025

Banco empilhável medindo 2 m de comprimento x 0,30 cm de largura x 0,35 cm de altura, confeccionado em estrutura metálica tubo 20x40 na chapa 

18" (1,2 mm), tratados contra ferrugem, solda mig, pintura epoxi (à pó), com ponteiras  de plástico resistente no

compensada, revestido em fórmica lisa brilhante na cor bege, com acabamento nas laterais em perfil de pvc preto de alto-impacto.

Banco para refeitório empilhável
33127 14025

Banco empilhável medindo 2 m de comprimento x 0,30 cm de largura x 0,35 cm de altura, confeccionado em estrutura metálica tubo 20x40 na chapa 

18" (1,2 mm), tratados contra ferrugem, solda mig, pintura epoxi (à pó), com ponteiras  de plástico resistente no

compensada, revestido em fórmica lisa brilhante na cor bege, com acabamento nas laterais em perfil de pvc preto de alto-impacto.

Mesa empilhável para refeitório infantil
33128 14025

Mesa  empilhável medindo 2 m de comprimento x 0,80 cm de largura x 0,53 cm de altura, confeccionada em estrutura metálica tubo 20x40 na chapa 

18" (1,2 mm), tratados contra ferrugem, solda mig, pintura epoxi (à pó), com ponteiras  de plástico resistente no

compensada, revestido em fórmica lisa brilhante na cor bege, com acabamento nas lateriais em perfil de pvc preto de alto-impacto.

Mesa empilhável para refeitório infantil
33129 14025



Nome
Incorporação Plaqueta

Mesa  empilhável medindo 2 m de comprimento x 0,80 cm de largura x 0,53 cm de altura, confeccionada em estrutura metálica tubo 20x40 na chapa 

18" (1,2 mm), tratados contra ferrugem, solda mig, pintura epoxi (à pó), com ponteiras  de plástico resistente no

compensada, revestido em fórmica lisa brilhante na cor bege, com acabamento nas lateriais em perfil de pvc preto de alto-impacto.

Banco para refeitório empilhável infantil
33130 14025

Banco empilháveil medindo 2 m de comprimento x 0,30 cm de largura x 0,35 cm de altura, confeccionado em estrutura metálica tubo 20x40 na chapa 

18" (1,2 mm), tratados contra ferrugem, solda mig, pintura epoxi (à pó), com ponteiras  de plástico resistente n

compensada, revestido em fórmica lisa brilhante na cor bege, com acabamento nas lateriais em perfil de pvc preto de alto-impacto.

Banco para refeitório empilhável infantil
33131 14025

Banco empilháveil medindo 2 m de comprimento x 0,30 cm de largura x 0,35 cm de altura, confeccionado em estrutura metálica tubo 20x40 na chapa 

18" (1,2 mm), tratados contra ferrugem, solda mig, pintura epoxi (à pó), com ponteiras  de plástico resistente n

compensada, revestido em fórmica lisa brilhante na cor bege, com acabamento nas lateriais em perfil de pvc preto de alto-impacto.

Banco para refeitório empilhável infantil
33132 14025

Banco empilháveil medindo 2 m de comprimento x 0,30 cm de largura x 0,35 cm de altura, confeccionado em estrutura metálica tubo 20x40 na chapa 

18" (1,2 mm), tratados contra ferrugem, solda mig, pintura epoxi (à pó), com ponteiras  de plástico resistente n

compensada, revestido em fórmica lisa brilhante na cor bege, com acabamento nas lateriais em perfil de pvc preto de alto-impacto.

Banco para refeitório empilhável infantil
33133 14025



Banco empilháveil medindo 2 m de comprimento x 0,30 cm de largura x 0,35 cm de altura, confeccionado em estrutura metálica tubo 20x40 na chapa 

18" (1,2 mm), tratados contra ferrugem, solda mig, pintura epoxi (à pó), com ponteiras  de plástico resistente n

compensada, revestido em fórmica lisa brilhante na cor bege, com acabamento nas lateriais em perfil de pvc preto de alto-impacto.

Mesa empilhável para refeitório
33134 14027

Mesa  para refeitório empilhável medindo 2 m de comprimento x 0,80 cm de largura x 0,53 cm de altura  confeccionadas em estrutura metálica tubo 

20x40 na chapa 18" (1,2 mm), tratados contra ferrugem, solda mig, pintura epoxi (à pó), com ponteiras  de plást

mesa em madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante na cor bege, com acabamento nas laterais em perfil de pvc preto de alto-impacto.

Mesa empilhável para refeitório
33135 14027

Mesa  para refeitório empilhável medindo 2 m de comprimento x 0,80 cm de largura x 0,53 cm de altura  confeccionadas em estrutura metálica tubo 

20x40 na chapa 18" (1,2 mm), tratados contra ferrugem, solda mig, pintura epoxi (à pó), com ponteiras  de plást

mesa em madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante na cor bege, com acabamento nas laterais em perfil de pvc preto de alto-impacto.

Mesa empilhável para refeitório
33136 14027

Mesa  para refeitório empilhável medindo 2 m de comprimento x 0,80 cm de largura x 0,53 cm de altura  confeccionadas em estrutura metálica tubo 

20x40 na chapa 18" (1,2 mm), tratados contra ferrugem, solda mig, pintura epoxi (à pó), com ponteiras  de plást

mesa em madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante na cor bege, com acabamento nas laterais em perfil de pvc preto de alto-impacto.

Mesa empilhável para refeitório
33137 14027

Mesa  para refeitório empilhável medindo 2 m de comprimento x 0,80 cm de largura x 0,53 cm de altura  confeccionadas em estrutura metálica tubo 

20x40 na chapa 18" (1,2 mm), tratados contra ferrugem, solda mig, pintura epoxi (à pó), com ponteiras  de plást

mesa em madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante na cor bege, com acabamento nas laterais em perfil de pvc preto de alto-impacto.

Banco para refeitório empilhável
33138 14027

Banco empilhável medindo 2 m de comprimento x 0,30 cm de largura x 0,35 cm de altura, confeccionado em estrutura metálica tubo 20x40 na chapa 

18" (1,2 mm), tratados contra ferrugem, solda mig, pintura epoxi (à pó), com ponteiras  de plástico resistente no



compensada, revestido em fórmica lisa brilhante na cor bege, com acabamento nas laterais em perfil de pvc preto de alto-impacto.

Banco para refeitório empilhável
33139 14027

Banco empilhável medindo 2 m de comprimento x 0,30 cm de largura x 0,35 cm de altura, confeccionado em estrutura metálica tubo 20x40 na chapa 

18" (1,2 mm), tratados contra ferrugem, solda mig, pintura epoxi (à pó), com ponteiras  de plástico resistente no

compensada, revestido em fórmica lisa brilhante na cor bege, com acabamento nas laterais em perfil de pvc preto de alto-impacto.

Nome
Incorporação Plaqueta

Banco para refeitório empilhável
33140 14027

Banco empilhável medindo 2 m de comprimento x 0,30 cm de largura x 0,35 cm de altura, confeccionado em estrutura metálica tubo 20x40 na chapa 

18" (1,2 mm), tratados contra ferrugem, solda mig, pintura epoxi (à pó), com ponteiras  de plástico resistente no

compensada, revestido em fórmica lisa brilhante na cor bege, com acabamento nas laterais em perfil de pvc preto de alto-impacto.

Banco para refeitório empilhável
33141 14027

Banco empilhável medindo 2 m de comprimento x 0,30 cm de largura x 0,35 cm de altura, confeccionado em estrutura metálica tubo 20x40 na chapa 

18" (1,2 mm), tratados contra ferrugem, solda mig, pintura epoxi (à pó), com ponteiras  de plástico resistente no

compensada, revestido em fórmica lisa brilhante na cor bege, com acabamento nas laterais em perfil de pvc preto de alto-impacto.

Banco para refeitório empilhável
33142 14027

Banco empilhável medindo 2 m de comprimento x 0,30 cm de largura x 0,35 cm de altura, confeccionado em estrutura metálica tubo 20x40 na chapa 

18" (1,2 mm), tratados contra ferrugem, solda mig, pintura epoxi (à pó), com ponteiras  de plástico resistente no



compensada, revestido em fórmica lisa brilhante na cor bege, com acabamento nas laterais em perfil de pvc preto de alto-impacto.

Banco para refeitório empilhável
33143 14027

Banco empilhável medindo 2 m de comprimento x 0,30 cm de largura x 0,35 cm de altura, confeccionado em estrutura metálica tubo 20x40 na chapa 

18" (1,2 mm), tratados contra ferrugem, solda mig, pintura epoxi (à pó), com ponteiras  de plástico resistente no

compensada, revestido em fórmica lisa brilhante na cor bege, com acabamento nas laterais em perfil de pvc preto de alto-impacto.

Banco para refeitório empilhável
33144 14027

Banco empilhável medindo 2 m de comprimento x 0,30 cm de largura x 0,35 cm de altura, confeccionado em estrutura metálica tubo 20x40 na chapa 

18" (1,2 mm), tratados contra ferrugem, solda mig, pintura epoxi (à pó), com ponteiras  de plástico resistente no

compensada, revestido em fórmica lisa brilhante na cor bege, com acabamento nas laterais em perfil de pvc preto de alto-impacto.

Banco para refeitório empilhável
33145 14027

Banco empilhável medindo 2 m de comprimento x 0,30 cm de largura x 0,35 cm de altura, confeccionado em estrutura metálica tubo 20x40 na chapa 

18" (1,2 mm), tratados contra ferrugem, solda mig, pintura epoxi (à pó), com ponteiras  de plástico resistente no

compensada, revestido em fórmica lisa brilhante na cor bege, com acabamento nas laterais em perfil de pvc preto de alto-impacto.

Banco para refeitório empilhável infantil
33148 14027

Banco empilháveil medindo 2 m de comprimento x 0,30 cm de largura x 0,35 cm de altura, confeccionado em estrutura metálica tubo 20x40 na chapa 

18" (1,2 mm), tratados contra ferrugem, solda mig, pintura epoxi (à pó), com ponteiras  de plástico resistente n

compensada, revestido em fórmica lisa brilhante na cor bege, com acabamento nas lateriais em perfil de pvc preto de alto-impacto.

Banco para refeitório empilhável infantil
33149 14027

Banco empilháveil medindo 2 m de comprimento x 0,30 cm de largura x 0,35 cm de altura, confeccionado em estrutura metálica tubo 20x40 na chapa 

18" (1,2 mm), tratados contra ferrugem, solda mig, pintura epoxi (à pó), com ponteiras  de plástico resistente n

compensada, revestido em fórmica lisa brilhante na cor bege, com acabamento nas lateriais em perfil de pvc preto de alto-impacto.

Banco para refeitório empilhável infantil
33150 14027



Banco empilháveil medindo 2 m de comprimento x 0,30 cm de largura x 0,35 cm de altura, confeccionado em estrutura metálica tubo 20x40 na chapa 

18" (1,2 mm), tratados contra ferrugem, solda mig, pintura epoxi (à pó), com ponteiras  de plástico resistente n

compensada, revestido em fórmica lisa brilhante na cor bege, com acabamento nas lateriais em perfil de pvc preto de alto-impacto.

Banco para refeitório empilhável infantil
33151 14027

Banco empilháveil medindo 2 m de comprimento x 0,30 cm de largura x 0,35 cm de altura, confeccionado em estrutura metálica tubo 20x40 na chapa 

18" (1,2 mm), tratados contra ferrugem, solda mig, pintura epoxi (à pó), com ponteiras  de plástico resistente n

compensada, revestido em fórmica lisa brilhante na cor bege, com acabamento nas lateriais em perfil de pvc preto de alto-impacto.

Central PABX (Comodato Comunidade Rio Guarapuava)
33152 14396

Nome
Incorporação Plaqueta

Central pabx 6 linhas e 16 ramais, Intelbras.
Mesa empilhável para refeitório

33153 14476

Mesa  para refeitório empilhável medindo 2 m de comprimento x 0,80 cm de largura x 0,53 cm de altura  confeccionadas em estrutura metálica tubo 

20x40 na chapa 18" (1,2 mm), tratados contra ferrugem, solda mig, pintura epoxi (à pó), com ponteiras  de plást

mesa em madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante na cor bege, com acabamento nas laterais em perfil de pvc preto de alto-impacto.

Mesa empilhável para refeitório
33154 14476

Mesa  para refeitório empilhável medindo 2 m de comprimento x 0,80 cm de largura x 0,53 cm de altura  confeccionadas em estrutura metálica tubo 

20x40 na chapa 18" (1,2 mm), tratados contra ferrugem, solda mig, pintura epoxi (à pó), com ponteiras  de plást



mesa em madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante na cor bege, com acabamento nas laterais em perfil de pvc preto de alto-impacto.

Mesa empilhável para refeitório
33155 14476

Mesa  para refeitório empilhável medindo 2 m de comprimento x 0,80 cm de largura x 0,53 cm de altura  confeccionadas em estrutura metálica tubo 

20x40 na chapa 18" (1,2 mm), tratados contra ferrugem, solda mig, pintura epoxi (à pó), com ponteiras  de plást

mesa em madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante na cor bege, com acabamento nas laterais em perfil de pvc preto de alto-impacto.

Mesa empilhável para refeitório
33156 14476

Mesa  para refeitório empilhável medindo 2 m de comprimento x 0,80 cm de largura x 0,53 cm de altura  confeccionadas em estrutura metálica tubo 

20x40 na chapa 18" (1,2 mm), tratados contra ferrugem, solda mig, pintura epoxi (à pó), com ponteiras  de plást

mesa em madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante na cor bege, com acabamento nas laterais em perfil de pvc preto de alto-impacto.

Mesa empilhável para refeitório
33157 14476

Mesa  para refeitório empilhável medindo 2 m de comprimento x 0,80 cm de largura x 0,53 cm de altura  confeccionadas em estrutura metálica tubo 

20x40 na chapa 18" (1,2 mm), tratados contra ferrugem, solda mig, pintura epoxi (à pó), com ponteiras  de plást

mesa em madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante na cor bege, com acabamento nas laterais em perfil de pvc preto de alto-impacto.

Banco para refeitório empilhável
33158 14476

Banco empilhável medindo 2 m de comprimento x 0,30 cm de largura x 0,35 cm de altura, confeccionado em estrutura metálica tubo 20x40 na chapa 

18" (1,2 mm), tratados contra ferrugem, solda mig, pintura epoxi (à pó), com ponteiras  de plástico resistente no

compensada, revestido em fórmica lisa brilhante na cor bege, com acabamento nas laterais em perfil de pvc preto de alto-impacto.

Banco para refeitório empilhável
33159 14476

Banco empilhável medindo 2 m de comprimento x 0,30 cm de largura x 0,35 cm de altura, confeccionado em estrutura metálica tubo 20x40 na chapa 

18" (1,2 mm), tratados contra ferrugem, solda mig, pintura epoxi (à pó), com ponteiras  de plástico resistente no

compensada, revestido em fórmica lisa brilhante na cor bege, com acabamento nas laterais em perfil de pvc preto de alto-impacto.

Banco para refeitório empilhável
33160 14476



Banco empilhável medindo 2 m de comprimento x 0,30 cm de largura x 0,35 cm de altura, confeccionado em estrutura metálica tubo 20x40 na chapa 

18" (1,2 mm), tratados contra ferrugem, solda mig, pintura epoxi (à pó), com ponteiras  de plástico resistente no

compensada, revestido em fórmica lisa brilhante na cor bege, com acabamento nas laterais em perfil de pvc preto de alto-impacto.

Banco para refeitório empilhável
33161 14476

Banco empilhável medindo 2 m de comprimento x 0,30 cm de largura x 0,35 cm de altura, confeccionado em estrutura metálica tubo 20x40 na chapa 

18" (1,2 mm), tratados contra ferrugem, solda mig, pintura epoxi (à pó), com ponteiras  de plástico resistente no

compensada, revestido em fórmica lisa brilhante na cor bege, com acabamento nas laterais em perfil de pvc preto de alto-impacto.

Banco para refeitório empilhável
33162 14476

Banco empilhável medindo 2 m de comprimento x 0,30 cm de largura x 0,35 cm de altura, confeccionado em estrutura metálica tubo 20x40 na chapa 

18" (1,2 mm), tratados contra ferrugem, solda mig, pintura epoxi (à pó), com ponteiras  de plástico resistente no

compensada, revestido em fórmica lisa brilhante na cor bege, com acabamento nas laterais em perfil de pvc preto de alto-impacto.

Nome
Incorporação Plaqueta

Banco para refeitório empilhável
33163 14476

Banco empilhável medindo 2 m de comprimento x 0,30 cm de largura x 0,35 cm de altura, confeccionado em estrutura metálica tubo 20x40 na chapa 

18" (1,2 mm), tratados contra ferrugem, solda mig, pintura epoxi (à pó), com ponteiras  de plástico resistente no

compensada, revestido em fórmica lisa brilhante na cor bege, com acabamento nas laterais em perfil de pvc preto de alto-impacto.

Banco para refeitório empilhável
33164 14476



Banco empilhável medindo 2 m de comprimento x 0,30 cm de largura x 0,35 cm de altura, confeccionado em estrutura metálica tubo 20x40 na chapa 

18" (1,2 mm), tratados contra ferrugem, solda mig, pintura epoxi (à pó), com ponteiras  de plástico resistente no

compensada, revestido em fórmica lisa brilhante na cor bege, com acabamento nas laterais em perfil de pvc preto de alto-impacto.

Banco para refeitório empilhável
33165 14476

Banco empilhável medindo 2 m de comprimento x 0,30 cm de largura x 0,35 cm de altura, confeccionado em estrutura metálica tubo 20x40 na chapa 

18" (1,2 mm), tratados contra ferrugem, solda mig, pintura epoxi (à pó), com ponteiras  de plástico resistente no

compensada, revestido em fórmica lisa brilhante na cor bege, com acabamento nas laterais em perfil de pvc preto de alto-impacto.

Banco para refeitório empilhável
33166 14476

Banco empilhável medindo 2 m de comprimento x 0,30 cm de largura x 0,35 cm de altura, confeccionado em estrutura metálica tubo 20x40 na chapa 

18" (1,2 mm), tratados contra ferrugem, solda mig, pintura epoxi (à pó), com ponteiras  de plástico resistente no

compensada, revestido em fórmica lisa brilhante na cor bege, com acabamento nas laterais em perfil de pvc preto de alto-impacto.

Banco para refeitório empilhável
33167 14476

Banco empilhável medindo 2 m de comprimento x 0,30 cm de largura x 0,35 cm de altura, confeccionado em estrutura metálica tubo 20x40 na chapa 

18" (1,2 mm), tratados contra ferrugem, solda mig, pintura epoxi (à pó), com ponteiras  de plástico resistente no

compensada, revestido em fórmica lisa brilhante na cor bege, com acabamento nas laterais em perfil de pvc preto de alto-impacto.

Motoniveladora Cat 120K M02
41418 33168

Motoniveladora Modelo 120K M02 Caterpillar n/s: CAT0120KTJAP03617, motor: KHX50119. 2013. Diesel. Amarela.
Motoniveladora Cat 120K M03

41415 33169

Motoniveladora Modelo 120K M03 Caterpillar n/s: CAT0120KPJAP03618, motor: KHX50195. 2013. Diesel. Amarela.
Motoniveladora Cat 120K M01

41418 33170

Motoniveladora Modelo 120K M01 Caterpillar n/s: CAT0120KCJAP03616, motor: KHX50215. 2013. Diesel. Amarela.
Fogão a gás

41333 33171 586

Fogão a gás com 4 bocas na cor branco, marca Dako.
Notebook Acer



41346 33172 868

Notebook Acer 14" n/s: LXRSP0C0452070F2B16600
Projetor Multimídia

41346 33173 575

Projetor multimídea 2700 lumens, Marca Acer
Conjunto mesa e cadeira para professor

33174 14525

Nome
Incorporação Plaqueta

Conjunto de mesa e cadeira professor, medindo 1 m x 0,60 cm x 0,75 cm, confeccionada em estrutura metálica tubo 20x40, tratado contra ferrugem, 

solda mig, pintura epóxi (à pó), sendo o tampo em madeira compensada revestido em fórmica lisa brilhante, com a

Acompanha o conjunto 1 (uma) cadeira confeccionada em tubo 7/8 tratado contra ferrugem, solda mig, pintura mig, pintura epóxi (à pó), assento e 

encosto em madeira compensada de 10 mm revestido em fórmica lisa brilhante, com acabamento em verniz.

Conjunto mesa e cadeira para professor
33175 14525

Conjunto de mesa e cadeira professor, medindo 1 m x 0,60 cm x 0,75 cm, confeccionada em estrutura metálica tubo 20x40, tratado contra ferrugem, 

solda mig, pintura epóxi (à pó), sendo o tampo em madeira compensada revestido em fórmica lisa brilhante, com a

Acompanha o conjunto 1 (uma) cadeira confeccionada em tubo 7/8 tratado contra ferrugem, solda mig, pintura mig, pintura epóxi (à pó), assento e 

encosto em madeira compensada de 10 mm revestido em fórmica lisa brilhante, com acabamento em verniz.

Conjunto mesa e cadeira para professor
33176 14525

Conjunto de mesa e cadeira professor, medindo 1 m x 0,60 cm x 0,75 cm, confeccionada em estrutura metálica tubo 20x40, tratado contra ferrugem, 

solda mig, pintura epóxi (à pó), sendo o tampo em madeira compensada revestido em fórmica lisa brilhante, com a



Acompanha o conjunto 1 (uma) cadeira confeccionada em tubo 7/8 tratado contra ferrugem, solda mig, pintura mig, pintura epóxi (à pó), assento e 

encosto em madeira compensada de 10 mm revestido em fórmica lisa brilhante, com acabamento em verniz.

Estante para biblioteca
33177 14596

Estante para biblioteca dupla, medindo 198 cm de altura x 104 cm de largura x 58 cm de profundidade, com 10 (dez) prateleiras, sendo 5 (cinco) de cada 

lado, em aço chapa 24 com reforço, apoio lateral e separador de fundo para livros, com reforço em "x". B

Estante para biblioteca
33178 14596

Estante para biblioteca dupla, medindo 198 cm de altura x 104 cm de largura x 58 cm de profundidade, com 10 (dez) prateleiras, sendo 5 (cinco) de cada 

lado, em aço chapa 24 com reforço, apoio lateral e separador de fundo para livros, com reforço em "x". B

Estante para biblioteca
33179 14597

Estante para biblioteca dupla, medindo 198 cm de altura x 104 cm de largura x 58 cm de profundidade, com 10 (dez) prateleiras, sendo 5 (cinco) de cada 

lado, em aço chapa 24 com reforço, apoio lateral e separador de fundo para livros, com reforço em "x". B

Estante para biblioteca
33180 14597

Estante para biblioteca dupla, medindo 198 cm de altura x 104 cm de largura x 58 cm de profundidade, com 10 (dez) prateleiras, sendo 5 (cinco) de cada 

lado, em aço chapa 24 com reforço, apoio lateral e separador de fundo para livros, com reforço em "x". B

Conjunto mesa e cadeira para professor
33181 14601

Conjunto de mesa e cadeira professor, medindo 1 m x 0,60 cm x 0,75 cm, confeccionada em estrutura metálica tubo 20x40, tratado contra ferrugem, 

solda mig, pintura epóxi (à pó), sendo o tampo em madeira compensada revestido em fórmica lisa brilhante, com a

Acompanha o conjunto 1 (uma) cadeira confeccionada em tubo 7/8 tratado contra ferrugem, solda mig, pintura mig, pintura epóxi (à pó), assento e 

encosto em madeira compensada de 10 mm revestido em fórmica lisa brilhante, com acabamento em verniz.

Conjunto mesa e cadeira para professor
33182 14601

Conjunto de mesa e cadeira professor, medindo 1 m x 0,60 cm x 0,75 cm, confeccionada em estrutura metálica tubo 20x40, tratado contra ferrugem, 

solda mig, pintura epóxi (à pó), sendo o tampo em madeira compensada revestido em fórmica lisa brilhante, com a

Acompanha o conjunto 1 (uma) cadeira confeccionada em tubo 7/8 tratado contra ferrugem, solda mig, pintura mig, pintura epóxi (à pó), assento e 

encosto em madeira compensada de 10 mm revestido em fórmica lisa brilhante, com acabamento em verniz.



Conjunto mesa e cadeira para professor
33183 14601

Conjunto de mesa e cadeira professor, medindo 1 m x 0,60 cm x 0,75 cm, confeccionada em estrutura metálica tubo 20x40, tratado contra ferrugem, 

solda mig, pintura epóxi (à pó), sendo o tampo em madeira compensada revestido em fórmica lisa brilhante, com a

Acompanha o conjunto 1 (uma) cadeira confeccionada em tubo 7/8 tratado contra ferrugem, solda mig, pintura mig, pintura epóxi (à pó), assento e 

encosto em madeira compensada de 10 mm revestido em fórmica lisa brilhante, com acabamento em verniz.

Estante para biblioteca
33185 14787

Estante para biblioteca dupla, medindo 198 cm de altura x 104 cm de largura x 58 cm de profundidade, com 10 (dez) prateleiras, sendo 5 (cinco) de cada 

lado, em aço chapa 24 com reforço, apoio lateral e separador de fundo para livros, com reforço em "x". B

Estante para biblioteca
33186 14787

Estante para biblioteca dupla, medindo 198 cm de altura x 104 cm de largura x 58 cm de profundidade, com 10 (dez) prateleiras, sendo 5 (cinco) de cada 

lado, em aço chapa 24 com reforço, apoio lateral e separador de fundo para livros, com reforço em "x". B

Nome
Incorporação Plaqueta

Notebook Acer
41346 33187 575

Notebook Acer 15.6" HD 500
Monitor AOC 18,5"

41361 33188 735

Monitor AOC 18,5" modelo E950SW n/s: CGU27XA009846
Mesa para escritório

33189 14788

Mesa para escritório com conexão, suporte para teclado e cpu, de 1,20 m.
Mesa para escritório de 1,50 m



33190 14788

Mesa para escritório de 1,50m, com 2 gavetas.
Estação total eletrônica (Topografia)

33191 14875

Estação total eletrônica Topcon, para cálculo de área, altura remota, transposição de obstáculo, traçados de estradas e estaqueamento, levantamentos 

topográficos, estaqueamentos de projetos arquitetônicos, estação livre, locação, linha/arco de referencia 

transferência de dados para o PC.
Notebook (professores)

33192 16627

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-1501
Notebook (professores)

33193 16627

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-1501
Notebook (professores)

33194 16627

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-1501
Notebook (professores)

33195 16627

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-1501
Notebook (professores)

33196 16627

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-1501
Notebook (professores)

33197 16627

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-1501
Notebook (professores)

33198 16627

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-1501

Nome



Incorporação Plaqueta

Notebook (professores)
33199 16627

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-1501
Notebook (professores)

33200 16627

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-1501
Notebook (professores)

33201 16627

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-1501
Notebook

33202 16627

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-1501 N/S: 1A456M71S
Notebook (professores)

33203 16627

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-1501
Notebook (professores)

33204 16627

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-1501
Notebook (professores)

33205 16627

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-1501
Notebook (professores)

33206 16627

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-1501
Notebook (professores)

33207 16627

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-1501
Notebook (professores)

33208 16627

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-1501
Notebook (professores)

33209 16627

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-1501
Notebook (professores)

33210 16627

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-1501
Notebook (professores)

33211 16627



Nome
Incorporação Plaqueta

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-1501
Notebook (professores)

33212 16627

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-1501
Notebook (professores)

33213 16627

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-1501
Notebook (professores)

33214 16627

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-1501
Notebook (professores)

33215 16627

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-1501
Notebook (professores)

33216 16627

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-1501
Notebook (professores)

33217 16627

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-1501
Notebook (professores)

33218 16627

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-1501
Notebook (professores)

33219 16627

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-1501
Notebook (professores)

33220 16627

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-1501



Notebook (professores)
33221 16627

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-1501
Notebook (professores)

33222 16627

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-1501
Notebook (professores)

33223 16627

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-1501

Nome
Incorporação Plaqueta

Notebook (professores)
33224 16627

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-1501
Notebook (professores)

33225 16627

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-1501
Notebook (professores)

33226 16627

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-1501
Notebook (professores)

33227 16627

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-1501
Notebook (professores)

33228 16627

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-1501
Notebook (professores)

33229 16627

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-1501
Notebook (professores)



33230 16627

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-1501
Notebook (professores)

33231 16627

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-1501
Notebook (professores)

33232 16627

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-1501
Notebook (professores)

33233 16627

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-1501
Notebook (professores)

33234 16627

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-1501
Notebook (professores)

33235 16627

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-1501
Notebook (professores)

33236 16627

Nome
Incorporação Plaqueta

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-1501
Notebook (professores)

33237 16627

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-1501
Notebook (professores)

33238 16627

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-1501
Notebook (professores)

33239 16627



NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-1501
Notebook (professores)

33240 16627

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-1501
Notebook (professores)

33241 16627

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-1501
Notebook (professores)

33242 16627

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-1501
Notebook (professores)

33243 16627

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-1501
Notebook (professores)

33244 16627

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-1501
Notebook (professores)

33245 16627

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-1501
Notebook (professores)

33246 16627

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-1501
Notebook (professores)

33247 16627

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-1501
Notebook (professores)

33248 16627

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-1501

Nome
Incorporação Plaqueta



Notebook (professores)
33249 16627

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-1501
Notebook (professores)

33250 16627

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-1501
Notebook (professores)

33251 16627

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-1501
Notebook (professores)

33252 16627

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-1501
Notebook (professores)

33253 16627

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-1501
Notebook (professores)

33254 16627

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-1501
Notebook (professores)

33255 16627

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-1501
Notebook (professores)

33256 16627

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-1501
Notebook (professores)

33257 16627

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-1501
Notebook (professores)

33258 16627

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-1501
Notebook (professores)

33259 16627

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-1501
Notebook (professores)

33260 16627

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-1501
Notebook (professores)

33261 16627



Nome
Incorporação Plaqueta

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-1501
Notebook (professores)

33262 16627

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-1501
Notebook (professores)

33263 16627

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-1501
Notebook (professores)

33264 16627

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-1501
Notebook (professores)

33265 16627

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-1501
Notebook (professores)

33266 16627

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-1501
Notebook (professores)

33267 16627

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-1501
Notebook (professores)

33268 16627

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-1501
Notebook (professores)

33269 16627

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-1501
Notebook (professores)

33270 16627

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-1501
Notebook (professores)



33271 16627

NOTEBOOK POSITIVO MASTER N-1501
Lavadora semi profissional (jato - Viveiro Municipal)

33272 15199

Lavadora semi profissional Tekna HL2000V, 110V.1600 W.
Caixa amplificadora de som (Escola Recanto Feliz)

33273 15247

Caixa amplificadora de som Oneal OCM812/USB.

Nome
Incorporação Plaqueta

Mesa empilhável para refeitório infantil
33274 15248

Mesa  empilhável medindo 2 m de comprimento x 0,80 cm de largura x 0,53 cm de altura, confeccionada em estrutura metálica tubo 20x40 na chapa 

18" (1,2 mm), tratados contra ferrugem, solda mig, pintura epoxi (à pó), com ponteiras  de plástico resistente no

compensada, revestido em fórmica lisa brilhante na cor bege, com acabamento nas lateriais em perfil de pvc preto de alto-impacto.

Mesa empilhável para refeitório infantil
33275 15248

Mesa  empilhável medindo 2 m de comprimento x 0,80 cm de largura x 0,53 cm de altura, confeccionada em estrutura metálica tubo 20x40 na chapa 

18" (1,2 mm), tratados contra ferrugem, solda mig, pintura epoxi (à pó), com ponteiras  de plástico resistente no

compensada, revestido em fórmica lisa brilhante na cor bege, com acabamento nas lateriais em perfil de pvc preto de alto-impacto.

Banco para refeitório empilhável infantil
33276 15248

Banco empilháveil medindo 2 m de comprimento x 0,30 cm de largura x 0,35 cm de altura, confeccionado em estrutura metálica tubo 20x40 na chapa 

18" (1,2 mm), tratados contra ferrugem, solda mig, pintura epoxi (à pó), com ponteiras  de plástico resistente n



compensada, revestido em fórmica lisa brilhante na cor bege, com acabamento nas lateriais em perfil de pvc preto de alto-impacto.

Banco para refeitório empilhável infantil
33277 15248

Banco empilháveil medindo 2 m de comprimento x 0,30 cm de largura x 0,35 cm de altura, confeccionado em estrutura metálica tubo 20x40 na chapa 

18" (1,2 mm), tratados contra ferrugem, solda mig, pintura epoxi (à pó), com ponteiras  de plástico resistente n

compensada, revestido em fórmica lisa brilhante na cor bege, com acabamento nas lateriais em perfil de pvc preto de alto-impacto.

Banco para refeitório empilhável infantil
33278 15248

Banco empilháveil medindo 2 m de comprimento x 0,30 cm de largura x 0,35 cm de altura, confeccionado em estrutura metálica tubo 20x40 na chapa 

18" (1,2 mm), tratados contra ferrugem, solda mig, pintura epoxi (à pó), com ponteiras  de plástico resistente n

compensada, revestido em fórmica lisa brilhante na cor bege, com acabamento nas lateriais em perfil de pvc preto de alto-impacto.

Banco para refeitório empilhável infantil
33279 15248

Banco empilháveil medindo 2 m de comprimento x 0,30 cm de largura x 0,35 cm de altura, confeccionado em estrutura metálica tubo 20x40 na chapa 

18" (1,2 mm), tratados contra ferrugem, solda mig, pintura epoxi (à pó), com ponteiras  de plástico resistente n

compensada, revestido em fórmica lisa brilhante na cor bege, com acabamento nas lateriais em perfil de pvc preto de alto-impacto.

Mesa empilhável para refeitório infantil
33280 15249

Mesa  empilhável medindo 2 m de comprimento x 0,80 cm de largura x 0,53 cm de altura, confeccionada em estrutura metálica tubo 20x40 na chapa 

18" (1,2 mm), tratados contra ferrugem, solda mig, pintura epoxi (à pó), com ponteiras  de plástico resistente no

compensada, revestido em fórmica lisa brilhante na cor bege, com acabamento nas lateriais em perfil de pvc preto de alto-impacto.

Banco para refeitório empilhável infantil
33281 15249

Banco empilháveil medindo 2 m de comprimento x 0,30 cm de largura x 0,35 cm de altura, confeccionado em estrutura metálica tubo 20x40 na chapa 

18" (1,2 mm), tratados contra ferrugem, solda mig, pintura epoxi (à pó), com ponteiras  de plástico resistente n

compensada, revestido em fórmica lisa brilhante na cor bege, com acabamento nas lateriais em perfil de pvc preto de alto-impacto.

Banco para refeitório empilhável infantil
33282 15249



Banco empilháveil medindo 2 m de comprimento x 0,30 cm de largura x 0,35 cm de altura, confeccionado em estrutura metálica tubo 20x40 na chapa 

18" (1,2 mm), tratados contra ferrugem, solda mig, pintura epoxi (à pó), com ponteiras  de plástico resistente n

compensada, revestido em fórmica lisa brilhante na cor bege, com acabamento nas lateriais em perfil de pvc preto de alto-impacto.

Televisor
33283 15250

Televisor LCD 32", SEMP LC3245W.
Televisor

33284 15250

Nome
Incorporação Plaqueta

Televisor LCD 32", SEMP LC3245W.
Televisor

33285 15250

Televisor LCD 32", SEMP LC3245W.
Central PABX (Comodato Comunidade Linha Osvaldo Cruz - 3211-1201)

33286 15360

Central pabx 6 linhas e 16 ramais, Intelbras.
Arquivo de aço

33287 15475

Arquivo de aço W3 Móveis, 4 gavetas.
Monitor de vídeo

33288 15586

Monitor de vídeo, lcd, 19"
Monitor de vídeo

33289 15586

Monitor de vídeo, lcd, 19"
Gabinete para microcomputador

33290 15586



Gabinete para mcrocomputador Alipel Station, preto, atx 400 watts, na cor, com processador com mínimo 4 núcleo freqüência de 3.2 ghz cada núcleo. 

Memória ram 04gb ddr3 compatível, disco rígido 1000 gb sata ii, placa mãe compatível com4 portas usb 2.0, pla

de rede wireless 108 mbps pci; drive de disquetes 1,44 mb; drive de gravador de dvd dual layer;; mouse óptico com scroll e resolução mínima 800 dpi; 

pad mouse de silicone; teclado multimídia layout abnt-2; licença sistema operacional windows 7 professiona

fornecimento das mídias originais e manuais.
Gabinete para microcomputador

33291 15586

Gabinete para mcrocomputador Alipel Station, preto, atx 400 watts, na cor, com processador com mínimo 4 núcleo freqüência de 3.2 ghz cada núcleo. 

Memória ram 04gb ddr3 compatível, disco rígido 1000 gb sata ii, placa mãe compatível com4 portas usb 2.0, pla

de rede wireless 108 mbps pci; drive de disquetes 1,44 mb; drive de gravador de dvd dual layer;; mouse óptico com scroll e resolução mínima 800 dpi; 

pad mouse de silicone; teclado multimídia layout abnt-2; licença sistema operacional windows 7 professiona

fornecimento das mídias originais e manuais.
Mocho giratório (cadeira)

33292 15634

Mocho giratorio cromado com assento e encosto estofados, com altura regulável, base em tubo 20x30 com rodízios. Diâmetro do assento 0,30m e 

altura 0,53 a 0,76m. Cores claras. Cavaletti
Mocho giratório (cadeira)

33293 15634

Mocho giratorio cromado com assento e encosto estofados, com altura regulável, base em tubo 20x30 com rodízios. Diâmetro do assento 0,30m e 

altura 0,53 a 0,76m. Cores claras. Cavaletti
Mocho giratório (cadeira)

33294 15634

Mocho giratorio cromado com assento e encosto estofados, com altura regulável, base em tubo 20x30 com rodízios. Diâmetro do assento 0,30m e 

altura 0,53 a 0,76m. Cores claras. Cavaletti
Mocho giratório (cadeira)

33295 15634

Mocho giratorio cromado com assento e encosto estofados, com altura regulável, base em tubo 20x30 com rodízios. Diâmetro do assento 0,30m e 

altura 0,53 a 0,76m. Cores claras. Cavaletti
Mocho giratório (cadeira)

33296 15634



Nome
Incorporação Plaqueta

Mocho giratorio cromado com assento e encosto estofados, com altura regulável, base em tubo 20x30 com rodízios. Diâmetro do assento 0,30m e 

altura 0,53 a 0,76m. Cores claras. Cavaletti
Cadeira giratória (sem apoio para braços)

33297 15634

Cadeira giratoria espuma injetada anatômica, executiva 40 mm revestida em corino preto, com base giratória a gás. Poltronas Paraná

Cadeira giratória (sem apoio para braços)
33298 15634

Cadeira giratoria espuma injetada anatômica, executiva 40 mm revestida em corino preto, com base giratória a gás. Poltronas Paraná

Cadeira giratória (sem apoio para braços)
33299 15634

Cadeira giratoria espuma injetada anatômica, executiva 40 mm revestida em corino preto, com base giratória a gás. Poltronas Paraná

Cadeira giratória (sem apoio para braços)
33300 15634

Cadeira giratoria espuma injetada anatômica, executiva 40 mm revestida em corino preto, com base giratória a gás. Poltronas Paraná

Cadeira giratória (sem apoio para braços)
33301 15634

Cadeira giratoria espuma injetada anatômica, executiva 40 mm revestida em corino preto, com base giratória a gás. Poltronas Paraná

Cadeira giratória (sem apoio para braços)
33302 15634

Cadeira giratoria espuma injetada anatômica, executiva 40 mm revestida em corino preto, com base giratória a gás. Poltronas Paraná

Cadeira giratória (sem apoio para braços)
33303 15634

Cadeira giratoria espuma injetada anatômica, executiva 40 mm revestida em corino preto, com base giratória a gás. Poltronas Paraná

Mesa para escritório
33304 15634

Mesa para escritorio branca com 3 gavetas e com chave, de 1,20x0,60x0,74 m. 	Móveis Atos



Mesa para escritório
33305 15634

Mesa para escritorio branca com 3 gavetas e com chave, de 1,20x0,60x0,74 m. 	Móveis Atos
Mesa para escritório

33306 15634

Mesa para escritorio branca com 3 gavetas e com chave, de 1,20x0,60x0,74 m. 	Móveis Atos
Mesa para escritório

33307 15634

Mesa para escritorio branca com 3 gavetas e com chave, de 1,20x0,60x0,74 m. 	Móveis Atos
Mesa para escritório

33308 15634

Mesa para escritorio branca com 3 gavetas e com chave, de 1,20x0,60x0,74 m. 	Móveis Atos
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Mesa para escritório
33309 15634

Mesa para escritorio branca com 3 gavetas e com chave, de 1,20x0,60x0,74 m. 	Móveis Atos
Mesa para escritório

33310 15634

Mesa para escritorio branca com 3 gavetas e com chave, de 1,20x0,60x0,74 m. 	Móveis Atos
Mesa redonda

33311 15634

Mesa redonda reuniões em mdf 15 mm, com acabamento em bp, com bordas  em pvc, estrutura metálica, pé central em tubo redondo e 5 hastes de 

sustentação em tubo de 30x70mm, com ponteiras plásticas e sapata niveladora de altura e acabamento com pintura epóxi

Cadeira giratória com braços
33312 15634

Cadeira escritório executiva giratória presidente com estrutura em aço rodízios em polipropileno, apoio para os braços, revestimento em corino preto e 

regulagem de altura a gás. Poltronas Paraná
Cadeira giratória com braços



33313 15634

Cadeira escritório executiva giratória presidente com estrutura em aço rodízios em polipropileno, apoio para os braços, revestimento em corino preto e 

regulagem de altura a gás. Poltronas Paraná
Cadeira giratória com braços

33314 15634

Cadeira escritório executiva giratória presidente com estrutura em aço rodízios em polipropileno, apoio para os braços, revestimento em corino preto e 

regulagem de altura a gás. Poltronas Paraná
Cadeira giratória com braços

33315 15634

Cadeira escritório executiva giratória presidente com estrutura em aço rodízios em polipropileno, apoio para os braços, revestimento em corino preto e 

regulagem de altura a gás. Poltronas Paraná
Mesa auxiliar em aço

33316 15638

Mesa auxiliar em aço inoxidável, de 40x60x80 m, estrutura em tubo  (25MM), prateleira em chapa de aço inoxidável,  pés com rodízios de 2ª  opção 

toda em aço inoxidável.
Mesa auxiliar em aço

33317 15638

Mesa auxiliar em aço inoxidável, de 40x60x80 m, estrutura em tubo  (25MM), prateleira em chapa de aço inoxidável,  pés com rodízios de 2ª  opção 

toda em aço inoxidável.
Mesa auxiliar em aço

33318 15638

Mesa auxiliar em aço inoxidável, de 40x60x80 m, estrutura em tubo  (25MM), prateleira em chapa de aço inoxidável,  pés com rodízios de 2ª  opção 

toda em aço inoxidável.
Mesa auxiliar em aço

33319 15638

Mesa auxiliar em aço inoxidável, de 40x60x80 m, estrutura em tubo  (25MM), prateleira em chapa de aço inoxidável,  pés com rodízios de 2ª  opção 

toda em aço inoxidável.
Mesa auxiliar em aço

33320 15638

Mesa auxiliar em aço inoxidável, de 40x60x80 m, estrutura em tubo  (25MM), prateleira em chapa de aço inoxidável,  pés com rodízios de 2ª  opção 

toda em aço inoxidável.
Mesa auxiliar em aço

33321 15638
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Mesa auxiliar em aço inoxidável, de 40x60x80 m, estrutura em tubo  (25MM), prateleira em chapa de aço inoxidável,  pés com rodízios de 2ª  opção 

toda em aço inoxidável.
Maca para exames clínicos

33322 15638

Maca para exames clínicos, forrada, com corino preto, com cabeceira reclináves de 1,90 x 0,50 x 0,80 cm, com estrutura tubular redondo.

Maca para exames clínicos
33323 15638

Maca para exames clínicos, forrada, com corino preto, com cabeceira reclináves de 1,90 x 0,50 x 0,80 cm, com estrutura tubular redondo.

Maca para exames clínicos
33324 15638

Maca para exames clínicos, forrada, com corino preto, com cabeceira reclináves de 1,90 x 0,50 x 0,80 cm, com estrutura tubular redondo.

Maca para exames clínicos
33325 15638

Maca para exames clínicos, forrada, com corino preto, com cabeceira reclináves de 1,90 x 0,50 x 0,80 cm, com estrutura tubular redondo.

Maca para exames clínicos
33326 15638

Maca para exames clínicos, forrada, com corino preto, com cabeceira reclináves de 1,90 x 0,50 x 0,80 cm, com estrutura tubular redondo.

Maca para exames clínicos
33327 15638

Maca para exames clínicos, forrada, com corino preto, com cabeceira reclináves de 1,90 x 0,50 x 0,80 cm, com estrutura tubular redondo.

Maca para exames clínicos
33328 15638

Maca para exames clínicos, forrada, com corino preto, com cabeceira reclináves de 1,90 x 0,50 x 0,80 cm, com estrutura tubular redondo.

Balança digital adulto
33329 15640

balança digital adulto com / antropometro, capacidade máxima 180 kg,  divisões 100g, visor de cristal líquido. bivolt com chave seletora 110/220v. 

plataforma med. 36,3 x 42,8 cm. saída serial para computador.



Composto de cilindro de oxigênio
33330 15640

composto de cilindro de oxigênio., com capacidade para 7 litros, com   válvula com fluxômetro  e kit com máscara, extensão e umidificador. com  

suporte metálico para transporte com rodízios.
Composto de cilindro de oxigênio

33331 15640

composto de cilindro de oxigênio., com capacidade para 7 litros, com   válvula com fluxômetro  e kit com máscara, extensão e umidificador. com  

suporte metálico para transporte com rodízios.
Composto de cilindro de oxigênio

33332 15640

composto de cilindro de oxigênio., com capacidade para 7 litros, com   válvula com fluxômetro  e kit com máscara, extensão e umidificador. com  

suporte metálico para transporte com rodízios.
Composto de cilindro de oxigênio

33333 15640

composto de cilindro de oxigênio., com capacidade para 7 litros, com   válvula com fluxômetro  e kit com máscara, extensão e umidificador. com  

suporte metálico para transporte com rodízios.
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Composto de cilindro de oxigênio
33334 15640

composto de cilindro de oxigênio., com capacidade para 7 litros, com   válvula com fluxômetro  e kit com máscara, extensão e umidificador. com  

suporte metálico para transporte com rodízios.
Detector fetal

33335 15640

Detector fetal com as seguintes especificações mínimas: portatil, com  alimentação por bateria de 9 v, acompanhado de tubo de gel condutor.

Cadeira de rodas



33336 15640

Cadeira de rodas com as seguintes especificações mínimas: com pintura   em epoxy, dobravel em x duplo, com apoio para os pes removivel, apoio para 

braços escamoteaveis, assento reforçado com tiras tensoras especiais, acompanhada de almofada em espuma.

Cadeira de rodas
33337 15640

Cadeira de rodas com as seguintes especificações mínimas: com pintura   em epoxy, dobravel em x duplo, com apoio para os pes removivel, apoio para 

braços escamoteaveis, assento reforçado com tiras tensoras especiais, acompanhada de almofada em espuma.

Cadeira de rodas
33338 15640

Cadeira de rodas com as seguintes especificações mínimas: com pintura   em epoxy, dobravel em x duplo, com apoio para os pes removivel, apoio para 

braços escamoteaveis, assento reforçado com tiras tensoras especiais, acompanhada de almofada em espuma.

Cadeira de rodas
33339 15640

Cadeira de rodas com as seguintes especificações mínimas: com pintura   em epoxy, dobravel em x duplo, com apoio para os pes removivel, apoio para 

braços escamoteaveis, assento reforçado com tiras tensoras especiais, acompanhada de almofada em espuma.

Foco de luz ginecológico
33340 15640

Foco luz ginecológico com as seguintes especificações mínimas: com espelho para exames com lâmpada halógena 12vx20w, haste rigida cromada, base 

com rodizios. alimentação 110/220v. pintura epoxi a 250 c - alta resistência. peso aproximado 05kg e altura var

Compressor para Inalação
33341 15640

Compressor para inalação, minimo de 45l/min,110 v, incluindo micronebulizador com extensor.
Maca com roda

33342 15643

Maca com roda: dois rodízios dianteiros fixos de 75 mm de diâmetro. dois rodízios traseiros giratórios de 75 mm de diâmetro. alças laterais basculantes 

com sistema de fechamento automático.
Balança digital adulto

33343 15643

Balança digital adulto  com as seguintes características mínimas: portátil, capacidade máxima de 150 kg, bivolt, com chave seletora 110/220v.

Maca para exame
33344 15643



maca para exame clínico ginecológico revestida em fórmica também no interior, com 3 gavetas, 1 porta, amplo armário com gaveteira interna, suporte 

para lençol papel, regulagem do dorso, que possa ser usada como divã clínico, espuma de densidade d45 (duráv

instalação de colposcópio . dimensões: 1.80 comprimento (na posição divã) 1.30 comprimento (na posição mesa ginecológica) 55 cm largura, 80cm 

altura. acompanhada de porta coxa estofado da cor do courvin da mesa (corvin preto)
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Autoclave
33345 15643

Autoclave com as seguintes especificações mínimas: horizontal 42  litros, microprocessada  desligamento automático ao final do ciclo, opção de ciclos 

extras de secagem. controle termodinamico de temperatura e pressão automatico. sistema de tampa  em aço e

reservatório de agua para alimentacão da camara de esterelização, ciclo totalmente automático 8 ciclos programaveis para diferentes materiais. 

dimensões internas da cuba 30 cm por 60 cm, profundidade 42 litros potencia 1600 wats em aço reforçado, com pint

internamente, sem  tubulação para drenagem externa da agua e vapor. produto aprovado e registrado no ministério de saúde.

Mocho a gás
33346 15643

Mocho a gás com 2 alavancas, sobe e desce, assento e regulagem do encosto, estofamento em pvc laminado sem costura e anatômico.

Mocho a gás
33347 15643

Mocho a gás com 2 alavancas, sobe e desce, assento e regulagem do encosto, estofamento em pvc laminado sem costura e anatômico.

Mocho a gás
33348 15643

Mocho a gás com 2 alavancas, sobe e desce, assento e regulagem do encosto, estofamento em pvc laminado sem costura e anatômico.

Longarina.



33349 15649

Longarina com 3 lugares (cadeiras fixas) com assento e encosto   estofados com espuma injetada 40 mm, anatômicas, com revestimento em corino 

preto, com estrutura em metal 30 x 50, com pintura epóxi.
Longarina.

33350 15649

Longarina com 3 lugares (cadeiras fixas) com assento e encosto   estofados com espuma injetada 40 mm, anatômicas, com revestimento em corino 

preto, com estrutura em metal 30 x 50, com pintura epóxi.
Longarina.

33351 15649

Longarina com 3 lugares (cadeiras fixas) com assento e encosto   estofados com espuma injetada 40 mm, anatômicas, com revestimento em corino 

preto, com estrutura em metal 30 x 50, com pintura epóxi.
Longarina.

33352 15649

Longarina com 3 lugares (cadeiras fixas) com assento e encosto   estofados com espuma injetada 40 mm, anatômicas, com revestimento em corino 

preto, com estrutura em metal 30 x 50, com pintura epóxi.
Longarina.

33353 15649

Longarina com 3 lugares (cadeiras fixas) com assento e encosto   estofados com espuma injetada 40 mm, anatômicas, com revestimento em corino 

preto, com estrutura em metal 30 x 50, com pintura epóxi.
Longarina.

33354 15649

Longarina com 3 lugares (cadeiras fixas) com assento e encosto   estofados com espuma injetada 40 mm, anatômicas, com revestimento em corino 

preto, com estrutura em metal 30 x 50, com pintura epóxi.
Longarina.

33355 15649

Longarina com 3 lugares (cadeiras fixas) com assento e encosto   estofados com espuma injetada 40 mm, anatômicas, com revestimento em corino 

preto, com estrutura em metal 30 x 50, com pintura epóxi.
Longarina.

33356 15649

Longarina com 3 lugares (cadeiras fixas) com assento e encosto   estofados com espuma injetada 40 mm, anatômicas, com revestimento em corino 

preto, com estrutura em metal 30 x 50, com pintura epóxi.
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Longarina.
33357 15649

Longarina com 3 lugares (cadeiras fixas) com assento e encosto   estofados com espuma injetada 40 mm, anatômicas, com revestimento em corino 

preto, com estrutura em metal 30 x 50, com pintura epóxi.
Longarina.

33358 15649

Longarina com 3 lugares (cadeiras fixas) com assento e encosto   estofados com espuma injetada 40 mm, anatômicas, com revestimento em corino 

preto, com estrutura em metal 30 x 50, com pintura epóxi.
Longarina.

33359 15649

Longarina com 3 lugares (cadeiras fixas) com assento e encosto   estofados com espuma injetada 40 mm, anatômicas, com revestimento em corino 

preto, com estrutura em metal 30 x 50, com pintura epóxi.
Longarina.

33360 15649

Longarina com 3 lugares (cadeiras fixas) com assento e encosto   estofados com espuma injetada 40 mm, anatômicas, com revestimento em corino 

preto, com estrutura em metal 30 x 50, com pintura epóxi.
Longarina.

33361 15649

Longarina com 3 lugares (cadeiras fixas) com assento e encosto   estofados com espuma injetada 40 mm, anatômicas, com revestimento em corino 

preto, com estrutura em metal 30 x 50, com pintura epóxi.
Longarina.

33362 15649

Longarina com 3 lugares (cadeiras fixas) com assento e encosto   estofados com espuma injetada 40 mm, anatômicas, com revestimento em corino 

preto, com estrutura em metal 30 x 50, com pintura epóxi.
Longarina.

33363 15649

Longarina com 3 lugares (cadeiras fixas) com assento e encosto   estofados com espuma injetada 40 mm, anatômicas, com revestimento em corino 

preto, com estrutura em metal 30 x 50, com pintura epóxi.
Longarina.

33364 15649

Longarina com 3 lugares (cadeiras fixas) com assento e encosto   estofados com espuma injetada 40 mm, anatômicas, com revestimento em corino 

preto, com estrutura em metal 30 x 50, com pintura epóxi.
Longarina.

33365 15649

Longarina com 3 lugares (cadeiras fixas) com assento e encosto   estofados com espuma injetada 40 mm, anatômicas, com revestimento em corino 

preto, com estrutura em metal 30 x 50, com pintura epóxi.



Longarina.
33366 15649

Longarina com 3 lugares (cadeiras fixas) com assento e encosto   estofados com espuma injetada 40 mm, anatômicas, com revestimento em corino 

preto, com estrutura em metal 30 x 50, com pintura epóxi.
Longarina.

33367 15649

Longarina com 3 lugares (cadeiras fixas) com assento e encosto   estofados com espuma injetada 40 mm, anatômicas, com revestimento em corino 

preto, com estrutura em metal 30 x 50, com pintura epóxi.
Longarina.

33368 15649

Longarina com 3 lugares (cadeiras fixas) com assento e encosto   estofados com espuma injetada 40 mm, anatômicas, com revestimento em corino 

preto, com estrutura em metal 30 x 50, com pintura epóxi.
Cadeira fixa.

33369 15649
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Cadeira fixa, com as seguintes características mínimas: assento e encosto com espuma injetada 40 mm, revestida em tecido polipropileno na cor cinza 

com preto, estrutura de metal com tubo em arco, pintura epóxi a pó, na cor preto.
Cadeira fixa.

33370 15649

Cadeira fixa, com as seguintes características mínimas: assento e encosto com espuma injetada 40 mm, revestida em tecido polipropileno na cor cinza 

com preto, estrutura de metal com tubo em arco, pintura epóxi a pó, na cor preto.
Cadeira fixa.

33371 15649

Cadeira fixa, com as seguintes características mínimas: assento e encosto com espuma injetada 40 mm, revestida em tecido polipropileno na cor cinza 

com preto, estrutura de metal com tubo em arco, pintura epóxi a pó, na cor preto.
Cadeira fixa.

33372 15649

Cadeira fixa, com as seguintes características mínimas: assento e encosto com espuma injetada 40 mm, revestida em tecido polipropileno na cor cinza 

com preto, estrutura de metal com tubo em arco, pintura epóxi a pó, na cor preto.



Cadeira fixa.
33373 15649

Cadeira fixa, com as seguintes características mínimas: assento e encosto com espuma injetada 40 mm, revestida em tecido polipropileno na cor cinza 

com preto, estrutura de metal com tubo em arco, pintura epóxi a pó, na cor preto.
Cadeira fixa.

33374 15649

Cadeira fixa, com as seguintes características mínimas: assento e encosto com espuma injetada 40 mm, revestida em tecido polipropileno na cor cinza 

com preto, estrutura de metal com tubo em arco, pintura epóxi a pó, na cor preto.
Cadeira fixa.

33375 15649

Cadeira fixa, com as seguintes características mínimas: assento e encosto com espuma injetada 40 mm, revestida em tecido polipropileno na cor cinza 

com preto, estrutura de metal com tubo em arco, pintura epóxi a pó, na cor preto.
Cadeira fixa.

33376 15649

Cadeira fixa, com as seguintes características mínimas: assento e encosto com espuma injetada 40 mm, revestida em tecido polipropileno na cor cinza 

com preto, estrutura de metal com tubo em arco, pintura epóxi a pó, na cor preto.
Cadeira fixa.

33377 15649

Cadeira fixa, com as seguintes características mínimas: assento e encosto com espuma injetada 40 mm, revestida em tecido polipropileno na cor cinza 

com preto, estrutura de metal com tubo em arco, pintura epóxi a pó, na cor preto.
Cadeira fixa.

33378 15649

Cadeira fixa, com as seguintes características mínimas: assento e encosto com espuma injetada 40 mm, revestida em tecido polipropileno na cor cinza 

com preto, estrutura de metal com tubo em arco, pintura epóxi a pó, na cor preto.
Cadeira fixa.

33379 15649

Cadeira fixa, com as seguintes características mínimas: assento e encosto com espuma injetada 40 mm, revestida em tecido polipropileno na cor cinza 

com preto, estrutura de metal com tubo em arco, pintura epóxi a pó, na cor preto.
Cadeira fixa.

33380 15649

Cadeira fixa, com as seguintes características mínimas: assento e encosto com espuma injetada 40 mm, revestida em tecido polipropileno na cor cinza 

com preto, estrutura de metal com tubo em arco, pintura epóxi a pó, na cor preto.
Cadeira fixa.

33381 15649

Cadeira fixa, com as seguintes características mínimas: assento e encosto com espuma injetada 40 mm, revestida em tecido polipropileno na cor cinza 

com preto, estrutura de metal com tubo em arco, pintura epóxi a pó, na cor preto.
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Cadeira fixa.
33382 15649

Cadeira fixa, com as seguintes características mínimas: assento e encosto com espuma injetada 40 mm, revestida em tecido polipropileno na cor cinza 

com preto, estrutura de metal com tubo em arco, pintura epóxi a pó, na cor preto.
Cadeira fixa.

33383 15649

Cadeira fixa, com as seguintes características mínimas: assento e encosto com espuma injetada 40 mm, revestida em tecido polipropileno na cor cinza 

com preto, estrutura de metal com tubo em arco, pintura epóxi a pó, na cor preto.
Cadeira fixa.

33384 15649

Cadeira fixa, com as seguintes características mínimas: assento e encosto com espuma injetada 40 mm, revestida em tecido polipropileno na cor cinza 

com preto, estrutura de metal com tubo em arco, pintura epóxi a pó, na cor preto.
Cadeira fixa.

33385 15649

Cadeira fixa, com as seguintes características mínimas: assento e encosto com espuma injetada 40 mm, revestida em tecido polipropileno na cor cinza 

com preto, estrutura de metal com tubo em arco, pintura epóxi a pó, na cor preto.
Cadeira fixa.

33386 15649

Cadeira fixa, com as seguintes características mínimas: assento e encosto com espuma injetada 40 mm, revestida em tecido polipropileno na cor cinza 

com preto, estrutura de metal com tubo em arco, pintura epóxi a pó, na cor preto.
Cadeira fixa.

33387 15649

Cadeira fixa, com as seguintes características mínimas: assento e encosto com espuma injetada 40 mm, revestida em tecido polipropileno na cor cinza 

com preto, estrutura de metal com tubo em arco, pintura epóxi a pó, na cor preto.
Cadeira fixa.

33388 15649

Cadeira fixa, com as seguintes características mínimas: assento e encosto com espuma injetada 40 mm, revestida em tecido polipropileno na cor cinza 

com preto, estrutura de metal com tubo em arco, pintura epóxi a pó, na cor preto.
Cadeira fixa.

33389 15649



Cadeira fixa, com as seguintes características mínimas: assento e encosto com espuma injetada 40 mm, revestida em tecido polipropileno na cor cinza 

com preto, estrutura de metal com tubo em arco, pintura epóxi a pó, na cor preto.
Cadeira fixa.

33390 15649

Cadeira fixa, com as seguintes características mínimas: assento e encosto com espuma injetada 40 mm, revestida em tecido polipropileno na cor cinza 

com preto, estrutura de metal com tubo em arco, pintura epóxi a pó, na cor preto.
Cadeira fixa.

33391 15649

Cadeira fixa, com as seguintes características mínimas: assento e encosto com espuma injetada 40 mm, revestida em tecido polipropileno na cor cinza 

com preto, estrutura de metal com tubo em arco, pintura epóxi a pó, na cor preto.
Cadeira fixa.

33392 15649

Cadeira fixa, com as seguintes características mínimas: assento e encosto com espuma injetada 40 mm, revestida em tecido polipropileno na cor cinza 

com preto, estrutura de metal com tubo em arco, pintura epóxi a pó, na cor preto.
Cadeira fixa.

33393 15649

Cadeira fixa, com as seguintes características mínimas: assento e encosto com espuma injetada 40 mm, revestida em tecido polipropileno na cor cinza 

com preto, estrutura de metal com tubo em arco, pintura epóxi a pó, na cor preto.
Cadeira fixa.

33394 15649
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Cadeira fixa, com as seguintes características mínimas: assento e encosto com espuma injetada 40 mm, revestida em tecido polipropileno na cor cinza 

com preto, estrutura de metal com tubo em arco, pintura epóxi a pó, na cor preto.
Cadeira fixa.

33395 15649

Cadeira fixa, com as seguintes características mínimas: assento e encosto com espuma injetada 40 mm, revestida em tecido polipropileno na cor cinza 

com preto, estrutura de metal com tubo em arco, pintura epóxi a pó, na cor preto.
Cadeira fixa.

33396 15649



Cadeira fixa, com as seguintes características mínimas: assento e encosto com espuma injetada 40 mm, revestida em tecido polipropileno na cor cinza 

com preto, estrutura de metal com tubo em arco, pintura epóxi a pó, na cor preto.
Cadeira fixa.

33397 15649

Cadeira fixa, com as seguintes características mínimas: assento e encosto com espuma injetada 40 mm, revestida em tecido polipropileno na cor cinza 

com preto, estrutura de metal com tubo em arco, pintura epóxi a pó, na cor preto.
Cadeira fixa.

33398 15649

Cadeira fixa, com as seguintes características mínimas: assento e encosto com espuma injetada 40 mm, revestida em tecido polipropileno na cor cinza 

com preto, estrutura de metal com tubo em arco, pintura epóxi a pó, na cor preto.
Cadeira fixa.

33399 15649

Cadeira fixa, com as seguintes características mínimas: assento e encosto com espuma injetada 40 mm, revestida em tecido polipropileno na cor cinza 

com preto, estrutura de metal com tubo em arco, pintura epóxi a pó, na cor preto.
Cadeira fixa.

33400 15649

Cadeira fixa, com as seguintes características mínimas: assento e encosto com espuma injetada 40 mm, revestida em tecido polipropileno na cor cinza 

com preto, estrutura de metal com tubo em arco, pintura epóxi a pó, na cor preto.
Cadeira fixa.

33401 15649

Cadeira fixa, com as seguintes características mínimas: assento e encosto com espuma injetada 40 mm, revestida em tecido polipropileno na cor cinza 

com preto, estrutura de metal com tubo em arco, pintura epóxi a pó, na cor preto.
Cadeira fixa.

33402 15649

Cadeira fixa, com as seguintes características mínimas: assento e encosto com espuma injetada 40 mm, revestida em tecido polipropileno na cor cinza 

com preto, estrutura de metal com tubo em arco, pintura epóxi a pó, na cor preto.
Cadeira fixa.

33403 15649

Cadeira fixa, com as seguintes características mínimas: assento e encosto com espuma injetada 40 mm, revestida em tecido polipropileno na cor cinza 

com preto, estrutura de metal com tubo em arco, pintura epóxi a pó, na cor preto.
Cadeira fixa.

33404 15649

Cadeira fixa, com as seguintes características mínimas: assento e encosto com espuma injetada 40 mm, revestida em tecido polipropileno na cor cinza 

com preto, estrutura de metal com tubo em arco, pintura epóxi a pó, na cor preto.
Cadeira fixa.

33405 15649

Cadeira fixa, com as seguintes características mínimas: assento e encosto com espuma injetada 40 mm, revestida em tecido polipropileno na cor cinza 

com preto, estrutura de metal com tubo em arco, pintura epóxi a pó, na cor preto.
Cadeira fixa.



33406 15649

Cadeira fixa, com as seguintes características mínimas: assento e encosto com espuma injetada 40 mm, revestida em tecido polipropileno na cor cinza 

com preto, estrutura de metal com tubo em arco, pintura epóxi a pó, na cor preto.
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Cadeira fixa.
33407 15649

Cadeira fixa, com as seguintes características mínimas: assento e encosto com espuma injetada 40 mm, revestida em tecido polipropileno na cor cinza 

com preto, estrutura de metal com tubo em arco, pintura epóxi a pó, na cor preto.
Cadeira fixa.

33408 15649

Cadeira fixa, com as seguintes características mínimas: assento e encosto com espuma injetada 40 mm, revestida em tecido polipropileno na cor cinza 

com preto, estrutura de metal com tubo em arco, pintura epóxi a pó, na cor preto.
Cadeira fixa.

33409 15649

Cadeira fixa, com as seguintes características mínimas: assento e encosto com espuma injetada 40 mm, revestida em tecido polipropileno na cor cinza 

com preto, estrutura de metal com tubo em arco, pintura epóxi a pó, na cor preto.
Cadeira fixa.

33410 15649

Cadeira fixa, com as seguintes características mínimas: assento e encosto com espuma injetada 40 mm, revestida em tecido polipropileno na cor cinza 

com preto, estrutura de metal com tubo em arco, pintura epóxi a pó, na cor preto.
Cadeira fixa.

33411 15649

Cadeira fixa, com as seguintes características mínimas: assento e encosto com espuma injetada 40 mm, revestida em tecido polipropileno na cor cinza 

com preto, estrutura de metal com tubo em arco, pintura epóxi a pó, na cor preto.
Cadeira fixa.

33412 15649

Cadeira fixa, com as seguintes características mínimas: assento e encosto com espuma injetada 40 mm, revestida em tecido polipropileno na cor cinza 

com preto, estrutura de metal com tubo em arco, pintura epóxi a pó, na cor preto.
Cadeira fixa.



33413 15649

Cadeira fixa, com as seguintes características mínimas: assento e encosto com espuma injetada 40 mm, revestida em tecido polipropileno na cor cinza 

com preto, estrutura de metal com tubo em arco, pintura epóxi a pó, na cor preto.
Ar condicionado.

33414 15654

Condicionador de ar linha split, de 24.000 btus, com ciclo quente e frio, compressor rotativo com unidade interna e externa e com controle remoto, 

incluindo o custo de instalação e todos os acessórios necessários para instalação, inclusive a instalação el

Ar condicionado.
33415 15654

Condicionador de ar linha split, de no mínimo 9000 btus, com ciclo  quente e frio, compressor rotativo com uma unidade interna e uma externa e com 

controle remoto, incluindo  todos os acessorios, para instalação e o custo de instalação, inclusive a instal

Ar condicionado.
33416 15654

Condicionador de ar linha split, de no mínimo 9000 btus, com ciclo  quente e frio, compressor rotativo com uma unidade interna e uma externa e com 

controle remoto, incluindo  todos os acessorios, para instalação e o custo de instalação, inclusive a instal

Mural (Rodoviária Municipal)
33417 15661

01 Mural de feltro para fixar cartazes com 1,40 x 2,00 m com estrura de ferro, chapa gavanizado e cantoneira de aluminio.
Lava jato de alta pressão.

33418 15680

Lava jato de alta pressão, Jacto, com as seguintes caracteristicas: com carrinho para transporte, com suporte  para pistola e cabo - potência do motor de 

1,6 cv, modelo 700, com pit stop, gatilho com trave de segurança, com engate rápido do sistema, com s

térmico, com pistões revestidos de cerâmica, conexão da magueira com rosca, com reservatório para detergente, com mangueira de alta pressão de 7 

metros com a lança, voltagem 220 wats.
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Ar condicionado.
33419 15787

Ar condicionado SPLIT 12.000 BTUS - quente e frio com controle remoto digital.
Mesa para escritório de 1,20 m (SMAS)

33420 15830

Mesa para escritório com as seguintes especificações mesa 100x60x75cm c/tampo e painel frontal em mdp 15mm acabamento em bp melaminico e 

bordas em pvc, estrutura metálica tubo 30x50cm c/pintura epóxi a pó pés duplo c/painel central em mdp 15mm, com gavete

c/chave - cor padrão cinza/cinza.
Mesa para escritório de 1,20 m (SMAS - Disk Idosos)

33421 15830

Mesa para escritório com as seguintes especificações mesa 120x60x75cm c/tampo e painel frontal em mdp 15mm acabamento em bp melaminico e 

bordas em pvc, estrutura metálica tubo 30x50cm c/pintura epóxi a pó pés duplo c/painel central em mdp 15mm, com gavete

c/chave - cor padrão cinza/cinza.
Mesa para escritório de 1,20 m (Cras Norte)

33422 15830

Mesa para escritório com as seguintes especificações mesa 120x60x75cm c/tampo e painel frontal em mdp 15mm acabamento em bp melaminico e 

bordas em pvc, estrutura metálica tubo 30x50cm c/pintura epóxi a pó pés duplo c/painel central em mdp 15mm, com gavete

c/chave - cor padrão cinza/cinza.
Mesa para escritório de 1,00 m (SMAS - Disk Idosos)

33423 15830

Mesa 120x60x75cm c/tampo e painel frontal em mdp 15mm acabamento em bp melaminico e bordas em pvc, estrutura metálica tubo 30x50cm 

c/pintura epóxi a pó pés duplo c/painel central em mdp 15mm, com suporte para teclado retrátil c/corrediça metálica e suport

15mm - cor padrão cinza/cinza, com conexão de 60x60cm em mdp 15mm acabamento em bp melaminico e bordas em pvc c/ pé metálico tubo redondo 

60mm pintura epóxi - cor padrão cinza/cinza.
Mesa para escritório de 1,00 m (Recepção)

33424 15830

Mesa 100x60x75cm c/tampo e painel frontal em mdp 15mm acabamento em bp melaminico e bordas em pvc, estrutura metálica tubo 30x50cm 

c/pintura epóxi a pó pés duplo c/painel central em mdp 15mm, com suporte para teclado retrátil c/corrediça metálica e suport

15mm - cor padrão cinza/cinza, com conexão de 60x60cm em mdp 15mm acabamento em bp melaminico e bordas em pvc c/ pé metálico tubo redondo 

60mm pintura epóxi - cor padrão cinza/cinza.
Mesa para escritório de 1,00 m (Cras Norte)

33425 15830



Mesa 100x60x75cm c/tampo e painel frontal em mdp 15mm acabamento em bp melaminico e bordas em pvc, estrutura metálica tubo 30x50cm 

c/pintura epóxi a pó pés duplo c/painel central em mdp 15mm, com suporte para teclado retrátil c/corrediça metálica e suport

15mm - cor padrão cinza/cinza, com conexão de 60x60cm em mdp 15mm acabamento em bp melaminico e bordas em pvc c/ pé metálico tubo redondo 

60mm pintura epóxi - cor padrão cinza/cinza.
Cadeira giratória

33426 15830

Cadeira giratória com assento e  encosto com estrutura interna em conpensado multi laminado 12mm e espuma enjetada 45mm antômica, contra capa 

do encosto em corino, bordas em pvc tipo francis, revestido em tecido polipropileno, base giratória com pistão a 

nylon e braço digitador em poliuretano injetado com regulagem de altura.
Cadeira giratória (Disk Idosos)

33427 15830

Cadeira giratória com assento e  encosto com estrutura interna em conpensado multi laminado 12mm e espuma enjetada 45mm antômica, contra capa 

do encosto em corino, bordas em pvc tipo francis, revestido em tecido polipropileno, base giratória com pistão a 

nylon e braço digitador em poliuretano injetado com regulagem de altura.
Cadeira giratória (CRAS Norte)

33428 15830

Cadeira giratória com assento e  encosto com estrutura interna em conpensado multi laminado 12mm e espuma enjetada 45mm antômica, contra capa 

do encosto em corino, bordas em pvc tipo francis, revestido em tecido polipropileno, base giratória com pistão a 

nylon e braço digitador em poliuretano injetado com regulagem de altura.
Geladeira comercia. (APAE)

33429 16018
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Geladeira comercial completa, medindo 610 x 1990 x 1060 L , com 06 portas em inox.
Impressora brother HL 5340 D

33432 16174



Impressora Brother HL 534D 32PPM
Série: U62246T0J762558
Ventilador de parede

33433 16495

Ventilador de parede.
Ventilador de parede

33434 16495

Ventilador de parede.
Ventilador de parede

33435 16495

Ventilador de parede.
Ventilador de parede

33436 16495

Ventilador de parede.
Ventilador de parede

33437 16495

Ventilador de parede.
Câmeras com infravermelho (RODOVIÁRIA)

33438 16567

Câmeras com infravermelho Dempa 6m/840 LIN.
Câmeras com infravermelho.(RODOVIÁRIA)

33439 16567

Câmeras com infravermelho Dempa 6m/840 LIN.
Câmeras com infravermelho. (RODOVIÁRIA)

33440 16567

Câmeras com infravermelho Dempa 6m/840 LIN.
Câmeras com infravermelho. (RODOVIÁRIA)

33441 16567

Câmeras com infravermelho Dempa 6m/840 LIN.
Câmeras com infravermelho. (RODOVIÁRIA)

33442 16567

Câmeras com infravermelho Dempa 6m/840 LIN.
No-break. (RODOVIÁRIA)

33443 16567

No-break.
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Ar condicionado (Debetran)
33444 18538

Ar condicionado SPLINT 12.000 BTUS - quente e frio com controle remoto digital.
Repetidora completa

33445 15512

Repetidora completa, composta por dois rádios VHF, modelo PRO5100, DE 45 Watts de potência, montados com duplexador  ARS, uma placa 

controladora, uma fonte de alimentação JBS 13,8 volts, com gabinete flutuador, 50m de cabo coaxial RG 213, com conectores, 

torre própria.
Radio VHF veicular

33446 15512

Radio VHF veicular, marca HYT TM800, de 50 Wats, 512 canais.
Radio VHF veicular

33447 15512

Radio VHF veicular, marca HYT TM800, de 50 Wats, 512 canais.
Radio VHF veicular

33448 15512

Radio VHF veicular, marca HYT TM800, de 50 Wats, 512 canais.
Radio VHF veicular

33449 15512

Radio VHF veicular, marca HYT TM800, de 50 Wats, 512 canais.
Radio VHF veicular

33450 15512

Radio VHF veicular, marca HYT TM800, de 50 Wats, 512 canais.
Radio VHF veicular

33451 15512

Radio VHF veicular, marca HYT TM800, de 50 Wats, 512 canais.
Radio VHF veicular

33452 15512

Radio VHF veicular, marca HYT TM800, de 50 Wats, 512 canais.
Radio VHF veicular

33453 15512



Radio VHF veicular, marca HYT TM800, de 50 Wats, 512 canais.
Radio VHF veicular

33454 15512

Radio VHF veicular, marca HYT TM800, de 50 Wats, 512 canais.
Radio VHF veicular

33455 15512

Radio VHF veicular, marca HYT TM800, de 50 Wats, 512 canais.
Radio VHF veicular

33456 15512
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Radio VHF veicular, marca HYT TM800, de 50 Wats, 512 canais.
Radio VHF veicular

33457 15512

Radio VHF veicular, marca HYT TM800, de 50 Wats, 512 canais.
Radio VHF veicular

33458 15512

Radio VHF veicular, marca HYT TM800, de 50 Wats, 512 canais.
Rádio VHF portátil

33459 15512

Rádio portátil, marca HYT TC600 com 16 canais, 5 Watts, com carregador, bateria e suporte de cinto.
Rádio VHF portátil

33460 15512

Rádio portátil, marca HYT TC600 com 16 canais, 5 Watts, com carregador, bateria e suporte de cinto.
Rádio VHF portátil

33461 15512

Rádio portátil, marca HYT TC600 com 16 canais, 5 Watts, com carregador, bateria e suporte de cinto.
Estante para biblioteca

33462 16619



Estante para biblioteca dupla, com as seguintes características: medindo 198 cm de altura x 104 cm de largura x 58 cm de profundidade, com 10 (dez) 

prateleiras, sendo 5 (cinco) de cada lado, em aço chapa 24 com reforço, apoio lateral e separador de fundo 

Estante para biblioteca
33463 16619

Estante para biblioteca dupla, com as seguintes características: medindo 198 cm de altura x 104 cm de largura x 58 cm de profundidade, com 10 (dez) 

prateleiras, sendo 5 (cinco) de cada lado, em aço chapa 24 com reforço, apoio lateral e separador de fundo 

Estante para biblioteca
33464 16619

Estante para biblioteca dupla, com as seguintes características: medindo 198 cm de altura x 104 cm de largura x 58 cm de profundidade, com 10 (dez) 

prateleiras, sendo 5 (cinco) de cada lado, em aço chapa 24 com reforço, apoio lateral e separador de fundo 

Estante para biblioteca
33465 16619

Estante para biblioteca dupla, com as seguintes características: medindo 198 cm de altura x 104 cm de largura x 58 cm de profundidade, com 10 (dez) 

prateleiras, sendo 5 (cinco) de cada lado, em aço chapa 24 com reforço, apoio lateral e separador de fundo 

Mesa para escritório de 1,20m
33466 16624

Mesa para escritório de 1,20m com conexão de 0,72, suporte para teclado, e cpu de computador.
Mesa para escritório de 1,20m

33467 16624

Mesa para escritório de 1,20m com conexão de 0,72, suporte para teclado, e cpu de computador.
Mesa para escritório de 1,50 m

33468 16624
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Mesa de 1,50m, com 02 gavetas fixas com chave.



Mesa para escritório de 1,50 m
33469 16624

Mesa de 1,50m, com 02 gavetas fixas com chave.
Ar condicionado

33470 16631

Ar condicionado Mitsuo 12000 btus
Armário para guarda de pertences

33471 16685

Armário para guarda de pertences de funcionários em mdf branco
Arquivo para pasta suspensa e balcão

33472 16788

Arquivo para pasta suspensa e balcão
Arquivo para pasta suspensa e balcão

33473 16788

Arquivo para pasta suspensa e balcão
Arquivo para pasta suspensa e balcão

33474 16788

Arquivo para pasta suspensa e balcão
Forno de microondas

33475 16845

Forno de microondas Midea, 28 litros.
Forno de microondas

33476 16845

Forno de microondas Midea, 28 litros.
Forno de microondas

33477 16845

Forno de microondas Midea, 28 litros.
Central pabx (Comodato Cabeceira Rio Pedreirinho)

33478 17281

Central pabx para 6 linhas e 16 ramais Intelbras.
Armário de aço

33479 17384

Armário de aço, 2 portas, com chave, medindo 0,75 X 1,74 X 0,36,  cor cinza.
Armário de aço

33480 17384

Armário de aço, 2 portas, com chave, medindo 0,75 X 1,74 X 0,36,  cor cinza.
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Armário de aço
33481 17384

Armário de aço, 2 portas, com chave, medindo 0,75 X 1,74 X 0,36,  cor cinza.
Balcão baixo (módulo odontologia)

33482 16833

Balcão baixo em mdf branco, 2 portas.
Arquivo (módulo odontologia)

33483 16833

Arquivo em mdf branco, com 8 gavetas para pasta suspensa, puxador metálico.
Balcão para odontologia

33484 16833

Balcão em mdf branco, com 4 portas, 8 gavetas.
Balcão para cozinha

33485 16833

Balcão em mdf branco, com 2 portas, 4 gavetas.
Balcão para sala de preparo de pacientes

33486 16833

Balcão em mdf branco, com  3 portas, 4 gavetas,
Balcão para sala de aplicação de medicamentos

33487 16833

Balcão em mdf branco, 3 portas, 4 gavetas, puxadores metálicos.
Balcão para arquivo (módulo)

33488 16833

Balcão em mdf branco, 3 gavetas para pasta suspensa, 2 portas.
Balcão para sala de curativo

33490 16833

Balcão em mdf branco, 4 gavetas, 4 portas.
Balcão para sala de inalação

33491 16833

Balcão em mdf branco, 4 gavetas, 3 portas.
Balcão para sala de utilidades



33492 16833

Balcão em mdf branco, 2 portas, 4 gavetas.
Armário para DML (depósito para materiais limpos)

33493 16833

Armário alto, em mdf branco, 3 portas, com prateleiras.
Balcão (módulo para sala de lavagem )

33494 16833
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Balcão em mdf branco, 2 portas.
Balcão de canto (módulo para sala de lavagem )

33495 16833

Balcão de canto em mdf branco, 4 portas, 4 gavetas.
Arquivo (módulo recepção)

33496 16833

Arquivo em mdf branco, 12 gavetas com corrediças telescópicas, puxadores metálicos.
Balcão de canto com mesa acoplada (módulo da recepção)

33497 16833

Balcão de canto com mesa acoplada, em mdf, branco, 2 portas, 4 gavetas.
Mesa para escritório de 1,50 m (COMODATO PM)

33498 17771

Mesa tampo em MDP 15mm medindo 150 cm largx60cm profx75cm alt,  acabamento em BP bordas encabeçadas 30mm perfil em PVC, pés duplos com 

estrutura metálica tubo 30x50mm, acabamento com pintura epóxi e painel central em MDP 15mm, com suporte para teclado em 

medindo 65x35cm com corrediças metálicas e bordas de PVC e suporte para CPU fixo em MDP 15mm medindo 26cm alt x 25cm larg x 42cm prof.Cor 

padrão Teca Itália com borda cinza.
Mesa para escritório com gavetas (COMODATO PM)

33499 17771



Mesa tampo em MDP 15mm medindo 150cm larg x 60cm prof x 75cm alt acabamento em BP bordas encabeçadas 30mm perfil em PVC, pés duplos com 

estrutura metálica tubo 30x50mm acabamento com pintura epóxi e painel central em MDP 15mm, e gaveteiro fixo com 02 gave

laterais e frentes em MDP 15mm com acabamento em BP e bordas em PVC, fundo em aglomerado 3mm, puxador cromado e corrediças metálicas. Cor 

padrão Teca Itália com borda cinza.
Mesa para escritório (COMODATO PM)

33500 17771

Mesa tampo em MDP 15mm medindo 100cm larg x 60cm prof x 75cm alt  acabamento em BP bordas encabeçadas 30mm, perfil em PVC, pés duplos 

com estrutura metálica tubo 30x50mm acabamento com pintura epóxi e painel central em MDP 15mm, com suporte para teclado e

medindo 65x35cm com corrediças metálicas e bordas PVC e suporte para CPU fixo em MDP 15mm medindo 26cm alt x 25cm larg x 42cm prof. Cor 

padrão Teca Itália com borda cinza.
Conexão para mesa (COMODATO PM)

33501 17771

Conexão arredondada para mesa medindo 60x60cm em MPD 15mm acabamento  em BP bordas encabeçadas 30mm perfil em PVC e pé metálico central 

em tubo redondo 6", acabamento com pintura epóxi cor cinza. Cor padrão Teca Itália com borda cinza.

Mesa para escritório (Comodato PM)
33502 17771

Mesa com tampo em MDP 15mm medindo 120cm larg x 60cm prof x 75cm alt  acabamento em BP bordas encabeçadas 30mm perfil em PVC, pés duplos 

com estrutura metálica tubo 30x50mm, acabamento com pintura epóxi e painel central em MDP 15mm, com suporte para tecla

15mm medindo 65x35cm com corrediças metálicas e bordas PVC e suporte para CPU fixo em MDP 15mm medindo 26cm alt x 25cm larg x 42cm prof. 

Cor padrão Teca Itália com borda cinza.
Mesa para escritório (COMODATO PM)

33503 17771

Mesa com tampo em MDP 15mm medindo 150cm larg x 60cm prof x 75cm alt,  , acabamento em BP bordas encabeçadas 30mm perfil em PVC, pés 

duplos com estrutura metálica tubo 30x50mm acabamento com pintura epóxi e painel central em MDP 15mm, e gaveteiro fixo com

chave laterais e frentes em MDP 15mm com acabamento em BP e bordas em PVC, fundo em aglomerado 3mm, puxador cromado e corrediças 

metálicas. Cor padrão Teca Itália com borda cinza.
Mesa para escritório

33504 17385

Mesa para escritório com conexão, suporte para teclado e cpu, de 1,20 m.
Mesa para escritório de 1,50 m

33505 17385

Mesa para escritório de 1,50m, com 2 gavetas.



Nome
Incorporação Plaqueta

Estante para biblioteca
33506 17386

Estante para biblioteca dupla, medindo 198 cm de altura x 104 cm de largura x 58 cm de profundidade, com 10 (dez) prateleiras, sendo 5 (cinco) de cada 

lado, em aço chapa 24 com reforço, apoio lateral e separador de fundo para livros, com reforço em "x". B

Forno de microondas
33507 17387

Forno de microondas Midea MM-30EL 30 L, branco.
Forno de microondas

33508 17387

Forno de microondas Midea MM-30EL 30 L, branco.
Projetor Multimídia (SAE/CTA)

33509 17439

Projetor multimídia - data show LG, DLPBS274 Flexus Projetor VPLESS4, 2200 lumens.
Moto bomba autoescovante

33510 17469

Moto bomba autoescavante B4T 710 L, 2 polegadas, marca: Branco.
Microfone sem fio

33511 17579

Microfone sem fio Karsect, com base e maleta.
Microfone sem fio

33512 17579

Microfone sem fio Karsect, com base e maleta.
Microfone sem fio

33513 17579

Microfone sem fio Karsect, com base e maleta.
Microfone sem fio

33514 17579

Microfone sem fio Karsect, com base e maleta.
Microfone sem fio



33515 17579

Microfone sem fio Karsect, com base e maleta.
Microfone sem fio

33516 17579

Microfone sem fio Karsect, com base e maleta.
Microfone sem fio

33517 17579

Microfone sem fio Karsect, com base e maleta.
Microfone sem fio (CLUBE PROERD)

33518 17579

Nome
Incorporação Plaqueta

Microfone sem fio Karsect, com base e maleta.
Microfone sem fio

33519 17579

Microfone sem fio Karsect, com base e maleta.
Microfone sem fio

33520 17579

Microfone sem fio Karsect, com base e maleta.
Televisor

33521 17579

Televisor LCD 32", SEMP LC3245W.
Televisor

33522 17579

Televisor LCD 32", SEMP LC3245W.
Caixa amplificadora

33523 17579

Caixa amplificadora Oneal.
Caixa amplificadora  (CRAS NORTE)

33524 17579



Caixa amplificadora Oneal.
Caixa amplificadora

33525 17579

Caixa amplificadora Oneal.
Mesa empilhável para refeitório

33526 17580

Mesa  para refeitório empilhável medindo 2 m de comprimento x 0,80 cm de largura x 0,53 cm de altura  confeccionadas em estrutura metálica tubo 

20x40 na chapa 18" (1,2 mm), tratados contra ferrugem, solda mig, pintura epoxi (à pó), com ponteiras  de plást

mesa em madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante na cor bege, com acabamento nas laterais em perfil de pvc preto de alto-impacto.

Mesa empilhável para refeitório
33527 17580

Mesa  para refeitório empilhável medindo 2 m de comprimento x 0,80 cm de largura x 0,53 cm de altura  confeccionadas em estrutura metálica tubo 

20x40 na chapa 18" (1,2 mm), tratados contra ferrugem, solda mig, pintura epoxi (à pó), com ponteiras  de plást

mesa em madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante na cor bege, com acabamento nas laterais em perfil de pvc preto de alto-impacto.

Mesa empilhável para refeitório
33528 17580

Mesa  para refeitório empilhável medindo 2 m de comprimento x 0,80 cm de largura x 0,53 cm de altura  confeccionadas em estrutura metálica tubo 

20x40 na chapa 18" (1,2 mm), tratados contra ferrugem, solda mig, pintura epoxi (à pó), com ponteiras  de plást

mesa em madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante na cor bege, com acabamento nas laterais em perfil de pvc preto de alto-impacto.

Mesa empilhável para refeitório
33529 17580

Mesa  para refeitório empilhável medindo 2 m de comprimento x 0,80 cm de largura x 0,53 cm de altura  confeccionadas em estrutura metálica tubo 

20x40 na chapa 18" (1,2 mm), tratados contra ferrugem, solda mig, pintura epoxi (à pó), com ponteiras  de plást

mesa em madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante na cor bege, com acabamento nas laterais em perfil de pvc preto de alto-impacto.

Banco para refeitório empilhável
33530 17580



Nome
Incorporação Plaqueta

Banco empilhável medindo 2 m de comprimento x 0,30 cm de largura x 0,35 cm de altura, confeccionado em estrutura metálica tubo 20x40 na chapa 

18" (1,2 mm), tratados contra ferrugem, solda mig, pintura epoxi (à pó), com ponteiras  de plástico resistente no

compensada, revestido em fórmica lisa brilhante na cor bege, com acabamento nas laterais em perfil de pvc preto de alto-impacto.

Banco para refeitório empilhável
33531 17580

Banco empilhável medindo 2 m de comprimento x 0,30 cm de largura x 0,35 cm de altura, confeccionado em estrutura metálica tubo 20x40 na chapa 

18" (1,2 mm), tratados contra ferrugem, solda mig, pintura epoxi (à pó), com ponteiras  de plástico resistente no

compensada, revestido em fórmica lisa brilhante na cor bege, com acabamento nas laterais em perfil de pvc preto de alto-impacto.

Banco para refeitório empilhável
33532 17580

Banco empilhável medindo 2 m de comprimento x 0,30 cm de largura x 0,35 cm de altura, confeccionado em estrutura metálica tubo 20x40 na chapa 

18" (1,2 mm), tratados contra ferrugem, solda mig, pintura epoxi (à pó), com ponteiras  de plástico resistente no

compensada, revestido em fórmica lisa brilhante na cor bege, com acabamento nas laterais em perfil de pvc preto de alto-impacto.

Banco para refeitório empilhável
33533 17580

Banco empilhável medindo 2 m de comprimento x 0,30 cm de largura x 0,35 cm de altura, confeccionado em estrutura metálica tubo 20x40 na chapa 

18" (1,2 mm), tratados contra ferrugem, solda mig, pintura epoxi (à pó), com ponteiras  de plástico resistente no

compensada, revestido em fórmica lisa brilhante na cor bege, com acabamento nas laterais em perfil de pvc preto de alto-impacto.

Banco para refeitório empilhável
33534 17580

Banco empilhável medindo 2 m de comprimento x 0,30 cm de largura x 0,35 cm de altura, confeccionado em estrutura metálica tubo 20x40 na chapa 

18" (1,2 mm), tratados contra ferrugem, solda mig, pintura epoxi (à pó), com ponteiras  de plástico resistente no

compensada, revestido em fórmica lisa brilhante na cor bege, com acabamento nas laterais em perfil de pvc preto de alto-impacto.



Banco para refeitório empilhável
33535 17580

Banco empilhável medindo 2 m de comprimento x 0,30 cm de largura x 0,35 cm de altura, confeccionado em estrutura metálica tubo 20x40 na chapa 

18" (1,2 mm), tratados contra ferrugem, solda mig, pintura epoxi (à pó), com ponteiras  de plástico resistente no

compensada, revestido em fórmica lisa brilhante na cor bege, com acabamento nas laterais em perfil de pvc preto de alto-impacto.

Banco para refeitório empilhável
33536 17580

Banco empilhável medindo 2 m de comprimento x 0,30 cm de largura x 0,35 cm de altura, confeccionado em estrutura metálica tubo 20x40 na chapa 

18" (1,2 mm), tratados contra ferrugem, solda mig, pintura epoxi (à pó), com ponteiras  de plástico resistente no

compensada, revestido em fórmica lisa brilhante na cor bege, com acabamento nas laterais em perfil de pvc preto de alto-impacto.

Banco para refeitório empilhável
33537 17580

Banco empilhável medindo 2 m de comprimento x 0,30 cm de largura x 0,35 cm de altura, confeccionado em estrutura metálica tubo 20x40 na chapa 

18" (1,2 mm), tratados contra ferrugem, solda mig, pintura epoxi (à pó), com ponteiras  de plástico resistente no

compensada, revestido em fórmica lisa brilhante na cor bege, com acabamento nas laterais em perfil de pvc preto de alto-impacto.

Mesa empilhável para refeitório infantil
33538 17580

Mesa  empilhável medindo 2 m de comprimento x 0,80 cm de largura x 0,53 cm de altura, confeccionada em estrutura metálica tubo 20x40 na chapa 

18" (1,2 mm), tratados contra ferrugem, solda mig, pintura epoxi (à pó), com ponteiras  de plástico resistente no

compensada, revestido em fórmica lisa brilhante na cor bege, com acabamento nas lateriais em perfil de pvc preto de alto-impacto.

Mesa empilhável para refeitório infantil
33539 17580

Mesa  empilhável medindo 2 m de comprimento x 0,80 cm de largura x 0,53 cm de altura, confeccionada em estrutura metálica tubo 20x40 na chapa 

18" (1,2 mm), tratados contra ferrugem, solda mig, pintura epoxi (à pó), com ponteiras  de plástico resistente no

compensada, revestido em fórmica lisa brilhante na cor bege, com acabamento nas lateriais em perfil de pvc preto de alto-impacto.

Mesa empilhável para refeitório infantil
33540 17580



Mesa  empilhável medindo 2 m de comprimento x 0,80 cm de largura x 0,53 cm de altura, confeccionada em estrutura metálica tubo 20x40 na chapa 

18" (1,2 mm), tratados contra ferrugem, solda mig, pintura epoxi (à pó), com ponteiras  de plástico resistente no

compensada, revestido em fórmica lisa brilhante na cor bege, com acabamento nas lateriais em perfil de pvc preto de alto-impacto.

Nome
Incorporação Plaqueta

Mesa empilhável para refeitório infantil
33541 17580

Mesa  empilhável medindo 2 m de comprimento x 0,80 cm de largura x 0,53 cm de altura, confeccionada em estrutura metálica tubo 20x40 na chapa 

18" (1,2 mm), tratados contra ferrugem, solda mig, pintura epoxi (à pó), com ponteiras  de plástico resistente no

compensada, revestido em fórmica lisa brilhante na cor bege, com acabamento nas lateriais em perfil de pvc preto de alto-impacto.

Mesa empilhável para refeitório infantil
33542 17580

Mesa  empilhável medindo 2 m de comprimento x 0,80 cm de largura x 0,53 cm de altura, confeccionada em estrutura metálica tubo 20x40 na chapa 

18" (1,2 mm), tratados contra ferrugem, solda mig, pintura epoxi (à pó), com ponteiras  de plástico resistente no

compensada, revestido em fórmica lisa brilhante na cor bege, com acabamento nas lateriais em perfil de pvc preto de alto-impacto.

Mesa empilhável para refeitório infantil
33543 17580

Mesa  empilhável medindo 2 m de comprimento x 0,80 cm de largura x 0,53 cm de altura, confeccionada em estrutura metálica tubo 20x40 na chapa 

18" (1,2 mm), tratados contra ferrugem, solda mig, pintura epoxi (à pó), com ponteiras  de plástico resistente no

compensada, revestido em fórmica lisa brilhante na cor bege, com acabamento nas lateriais em perfil de pvc preto de alto-impacto.

Mesa empilhável para refeitório infantil
33544 17580



Mesa  empilhável medindo 2 m de comprimento x 0,80 cm de largura x 0,53 cm de altura, confeccionada em estrutura metálica tubo 20x40 na chapa 

18" (1,2 mm), tratados contra ferrugem, solda mig, pintura epoxi (à pó), com ponteiras  de plástico resistente no

compensada, revestido em fórmica lisa brilhante na cor bege, com acabamento nas lateriais em perfil de pvc preto de alto-impacto.

Mesa empilhável para refeitório infantil
33545 17580

Mesa  empilhável medindo 2 m de comprimento x 0,80 cm de largura x 0,53 cm de altura, confeccionada em estrutura metálica tubo 20x40 na chapa 

18" (1,2 mm), tratados contra ferrugem, solda mig, pintura epoxi (à pó), com ponteiras  de plástico resistente no

compensada, revestido em fórmica lisa brilhante na cor bege, com acabamento nas lateriais em perfil de pvc preto de alto-impacto.

Mesa empilhável para refeitório infantil
33546 17580

Mesa  empilhável medindo 2 m de comprimento x 0,80 cm de largura x 0,53 cm de altura, confeccionada em estrutura metálica tubo 20x40 na chapa 

18" (1,2 mm), tratados contra ferrugem, solda mig, pintura epoxi (à pó), com ponteiras  de plástico resistente no

compensada, revestido em fórmica lisa brilhante na cor bege, com acabamento nas lateriais em perfil de pvc preto de alto-impacto.

Mesa empilhável para refeitório infantil
33547 17580

Mesa  empilhável medindo 2 m de comprimento x 0,80 cm de largura x 0,53 cm de altura, confeccionada em estrutura metálica tubo 20x40 na chapa 

18" (1,2 mm), tratados contra ferrugem, solda mig, pintura epoxi (à pó), com ponteiras  de plástico resistente no

compensada, revestido em fórmica lisa brilhante na cor bege, com acabamento nas lateriais em perfil de pvc preto de alto-impacto.

Mesa empilhável para refeitório infantil
33548 17580

Mesa  empilhável medindo 2 m de comprimento x 0,80 cm de largura x 0,53 cm de altura, confeccionada em estrutura metálica tubo 20x40 na chapa 

18" (1,2 mm), tratados contra ferrugem, solda mig, pintura epoxi (à pó), com ponteiras  de plástico resistente no

compensada, revestido em fórmica lisa brilhante na cor bege, com acabamento nas lateriais em perfil de pvc preto de alto-impacto.

Banco para refeitório empilhável infantil
33549 17580

Banco empilháveil medindo 2 m de comprimento x 0,30 cm de largura x 0,35 cm de altura, confeccionado em estrutura metálica tubo 20x40 na chapa 

18" (1,2 mm), tratados contra ferrugem, solda mig, pintura epoxi (à pó), com ponteiras  de plástico resistente n



compensada, revestido em fórmica lisa brilhante na cor bege, com acabamento nas lateriais em perfil de pvc preto de alto-impacto.

Banco para refeitório empilhável infantil
33550 17580

Banco empilháveil medindo 2 m de comprimento x 0,30 cm de largura x 0,35 cm de altura, confeccionado em estrutura metálica tubo 20x40 na chapa 

18" (1,2 mm), tratados contra ferrugem, solda mig, pintura epoxi (à pó), com ponteiras  de plástico resistente n

compensada, revestido em fórmica lisa brilhante na cor bege, com acabamento nas lateriais em perfil de pvc preto de alto-impacto.

Banco para refeitório empilhável infantil
33551 17580

Nome
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Banco empilháveil medindo 2 m de comprimento x 0,30 cm de largura x 0,35 cm de altura, confeccionado em estrutura metálica tubo 20x40 na chapa 

18" (1,2 mm), tratados contra ferrugem, solda mig, pintura epoxi (à pó), com ponteiras  de plástico resistente n

compensada, revestido em fórmica lisa brilhante na cor bege, com acabamento nas lateriais em perfil de pvc preto de alto-impacto.

Banco para refeitório empilhável infantil
33552 17580

Banco empilháveil medindo 2 m de comprimento x 0,30 cm de largura x 0,35 cm de altura, confeccionado em estrutura metálica tubo 20x40 na chapa 

18" (1,2 mm), tratados contra ferrugem, solda mig, pintura epoxi (à pó), com ponteiras  de plástico resistente n

compensada, revestido em fórmica lisa brilhante na cor bege, com acabamento nas lateriais em perfil de pvc preto de alto-impacto.

Banco para refeitório empilhável infantil
33553 17580

Banco empilháveil medindo 2 m de comprimento x 0,30 cm de largura x 0,35 cm de altura, confeccionado em estrutura metálica tubo 20x40 na chapa 

18" (1,2 mm), tratados contra ferrugem, solda mig, pintura epoxi (à pó), com ponteiras  de plástico resistente n



compensada, revestido em fórmica lisa brilhante na cor bege, com acabamento nas lateriais em perfil de pvc preto de alto-impacto.

Banco para refeitório empilhável infantil
33554 17580

Banco empilháveil medindo 2 m de comprimento x 0,30 cm de largura x 0,35 cm de altura, confeccionado em estrutura metálica tubo 20x40 na chapa 

18" (1,2 mm), tratados contra ferrugem, solda mig, pintura epoxi (à pó), com ponteiras  de plástico resistente n

compensada, revestido em fórmica lisa brilhante na cor bege, com acabamento nas lateriais em perfil de pvc preto de alto-impacto.

Banco para refeitório empilhável infantil
33555 17580

Banco empilháveil medindo 2 m de comprimento x 0,30 cm de largura x 0,35 cm de altura, confeccionado em estrutura metálica tubo 20x40 na chapa 

18" (1,2 mm), tratados contra ferrugem, solda mig, pintura epoxi (à pó), com ponteiras  de plástico resistente n

compensada, revestido em fórmica lisa brilhante na cor bege, com acabamento nas lateriais em perfil de pvc preto de alto-impacto.

Banco para refeitório empilhável infantil
33556 17580

Banco empilháveil medindo 2 m de comprimento x 0,30 cm de largura x 0,35 cm de altura, confeccionado em estrutura metálica tubo 20x40 na chapa 

18" (1,2 mm), tratados contra ferrugem, solda mig, pintura epoxi (à pó), com ponteiras  de plástico resistente n

compensada, revestido em fórmica lisa brilhante na cor bege, com acabamento nas lateriais em perfil de pvc preto de alto-impacto.

Banco para refeitório empilhável infantil
33557 17580

Banco empilháveil medindo 2 m de comprimento x 0,30 cm de largura x 0,35 cm de altura, confeccionado em estrutura metálica tubo 20x40 na chapa 

18" (1,2 mm), tratados contra ferrugem, solda mig, pintura epoxi (à pó), com ponteiras  de plástico resistente n

compensada, revestido em fórmica lisa brilhante na cor bege, com acabamento nas lateriais em perfil de pvc preto de alto-impacto.

Banco para refeitório empilhável infantil
33558 17580

Banco empilháveil medindo 2 m de comprimento x 0,30 cm de largura x 0,35 cm de altura, confeccionado em estrutura metálica tubo 20x40 na chapa 

18" (1,2 mm), tratados contra ferrugem, solda mig, pintura epoxi (à pó), com ponteiras  de plástico resistente n

compensada, revestido em fórmica lisa brilhante na cor bege, com acabamento nas lateriais em perfil de pvc preto de alto-impacto.

Banco para refeitório empilhável infantil
33559 17580



Banco empilháveil medindo 2 m de comprimento x 0,30 cm de largura x 0,35 cm de altura, confeccionado em estrutura metálica tubo 20x40 na chapa 

18" (1,2 mm), tratados contra ferrugem, solda mig, pintura epoxi (à pó), com ponteiras  de plástico resistente n

compensada, revestido em fórmica lisa brilhante na cor bege, com acabamento nas lateriais em perfil de pvc preto de alto-impacto.

Banco para refeitório empilhável infantil
33560 17580

Banco empilháveil medindo 2 m de comprimento x 0,30 cm de largura x 0,35 cm de altura, confeccionado em estrutura metálica tubo 20x40 na chapa 

18" (1,2 mm), tratados contra ferrugem, solda mig, pintura epoxi (à pó), com ponteiras  de plástico resistente n

compensada, revestido em fórmica lisa brilhante na cor bege, com acabamento nas lateriais em perfil de pvc preto de alto-impacto.

Banco para refeitório empilhável infantil
33561 17580

Banco empilháveil medindo 2 m de comprimento x 0,30 cm de largura x 0,35 cm de altura, confeccionado em estrutura metálica tubo 20x40 na chapa 

18" (1,2 mm), tratados contra ferrugem, solda mig, pintura epoxi (à pó), com ponteiras  de plástico resistente n

compensada, revestido em fórmica lisa brilhante na cor bege, com acabamento nas lateriais em perfil de pvc preto de alto-impacto.

Nome
Incorporação Plaqueta

Banco para refeitório empilhável infantil
33562 17580

Banco empilháveil medindo 2 m de comprimento x 0,30 cm de largura x 0,35 cm de altura, confeccionado em estrutura metálica tubo 20x40 na chapa 

18" (1,2 mm), tratados contra ferrugem, solda mig, pintura epoxi (à pó), com ponteiras  de plástico resistente n

compensada, revestido em fórmica lisa brilhante na cor bege, com acabamento nas lateriais em perfil de pvc preto de alto-impacto.

Banco para refeitório empilhável infantil
33563 17580



Banco empilháveil medindo 2 m de comprimento x 0,30 cm de largura x 0,35 cm de altura, confeccionado em estrutura metálica tubo 20x40 na chapa 

18" (1,2 mm), tratados contra ferrugem, solda mig, pintura epoxi (à pó), com ponteiras  de plástico resistente n

compensada, revestido em fórmica lisa brilhante na cor bege, com acabamento nas lateriais em perfil de pvc preto de alto-impacto.

Banco para refeitório empilhável infantil
33564 17580

Banco empilháveil medindo 2 m de comprimento x 0,30 cm de largura x 0,35 cm de altura, confeccionado em estrutura metálica tubo 20x40 na chapa 

18" (1,2 mm), tratados contra ferrugem, solda mig, pintura epoxi (à pó), com ponteiras  de plástico resistente n

compensada, revestido em fórmica lisa brilhante na cor bege, com acabamento nas lateriais em perfil de pvc preto de alto-impacto.

Banco para refeitório empilhável infantil
33565 17580

Banco empilháveil medindo 2 m de comprimento x 0,30 cm de largura x 0,35 cm de altura, confeccionado em estrutura metálica tubo 20x40 na chapa 

18" (1,2 mm), tratados contra ferrugem, solda mig, pintura epoxi (à pó), com ponteiras  de plástico resistente n

compensada, revestido em fórmica lisa brilhante na cor bege, com acabamento nas lateriais em perfil de pvc preto de alto-impacto.

Banco para refeitório empilhável infantil
33566 17580

Banco empilháveil medindo 2 m de comprimento x 0,30 cm de largura x 0,35 cm de altura, confeccionado em estrutura metálica tubo 20x40 na chapa 

18" (1,2 mm), tratados contra ferrugem, solda mig, pintura epoxi (à pó), com ponteiras  de plástico resistente n

compensada, revestido em fórmica lisa brilhante na cor bege, com acabamento nas lateriais em perfil de pvc preto de alto-impacto.

Banco para refeitório empilhável infantil
33567 17580

Banco empilháveil medindo 2 m de comprimento x 0,30 cm de largura x 0,35 cm de altura, confeccionado em estrutura metálica tubo 20x40 na chapa 

18" (1,2 mm), tratados contra ferrugem, solda mig, pintura epoxi (à pó), com ponteiras  de plástico resistente n

compensada, revestido em fórmica lisa brilhante na cor bege, com acabamento nas lateriais em perfil de pvc preto de alto-impacto.

Banco para refeitório empilhável infantil
33568 17580

Banco empilháveil medindo 2 m de comprimento x 0,30 cm de largura x 0,35 cm de altura, confeccionado em estrutura metálica tubo 20x40 na chapa 

18" (1,2 mm), tratados contra ferrugem, solda mig, pintura epoxi (à pó), com ponteiras  de plástico resistente n



compensada, revestido em fórmica lisa brilhante na cor bege, com acabamento nas lateriais em perfil de pvc preto de alto-impacto.

Banco para refeitório empilhável infantil
33569 17580

Banco empilháveil medindo 2 m de comprimento x 0,30 cm de largura x 0,35 cm de altura, confeccionado em estrutura metálica tubo 20x40 na chapa 

18" (1,2 mm), tratados contra ferrugem, solda mig, pintura epoxi (à pó), com ponteiras  de plástico resistente n

compensada, revestido em fórmica lisa brilhante na cor bege, com acabamento nas lateriais em perfil de pvc preto de alto-impacto.

Banco para refeitório empilhável infantil
33570 17580

Banco empilháveil medindo 2 m de comprimento x 0,30 cm de largura x 0,35 cm de altura, confeccionado em estrutura metálica tubo 20x40 na chapa 

18" (1,2 mm), tratados contra ferrugem, solda mig, pintura epoxi (à pó), com ponteiras  de plástico resistente n

compensada, revestido em fórmica lisa brilhante na cor bege, com acabamento nas lateriais em perfil de pvc preto de alto-impacto.

Geladeira (Sala de Vacinas)
33571 17620

Geladeira Electrolux Frost Free 380 litros.
Gabinete para microcomputador

33573 17769

Nome
Incorporação Plaqueta

Gabinete para mcrocomputador Alipel Station, preto, atx 400 watts, na cor, com processador com mínimo 4 núcleo freqüência de 3.2 ghz cada núcleo. 

Memória ram 04gb ddr3 compatível, disco rígido 1000 gb sata ii, placa mãe compatível com4 portas usb 2.0, pla

de rede wireless 108 mbps pci; drive de disquetes 1,44 mb; drive de gravador de dvd dual layer;; mouse óptico com scroll e resolução mínima 800 dpi; 

pad mouse de silicone; teclado multimídia layout abnt-2; licença sistema operacional windows 7 professiona

fornecimento das mídias originais e manuais.



Monitor de vídeo
33575 17769

Monitor de vídeo, lcd, 19"
Gabinete para microcomputador

33576 17769

Gabinete para mcrocomputador Alipel Station, preto, atx 400 watts, na cor, com processador com mínimo 4 núcleo freqüência de 3.2 ghz cada núcleo. 

Memória ram 04gb ddr3 compatível, disco rígido 1000 gb sata ii, placa mãe compatível com4 portas usb 2.0, pla

de rede wireless 108 mbps pci; drive de disquetes 1,44 mb; drive de gravador de dvd dual layer;; mouse óptico com scroll e resolução mínima 800 dpi; 

pad mouse de silicone; teclado multimídia layout abnt-2; licença sistema operacional windows 7 professiona

fornecimento das mídias originais e manuais.
Gaveteiro móvel (Comodato PM)

33577 17770

Gaveteiro móvel medindo 70cm alt x 47cm largx48cm prof, com 02 gavetas pequenas e 01 gaveta grande para pasta suspensa com chave, puxador 

cromado, estrutra em MDP 15mm acabamento em BP bordas em PVC, tampo em MDP 15mm acabamento em BP, bordas encabeçadas 

perfil em PVC. Cor padrão Teca Itália com borda cinza. 	MÓVEIS KAPPESBERG
Armário baixo/balcão fechado (Comodato PM)

33578 17770

Armário baixo/balcão fechado com 02 portas de abrir com chave e 01 prateleira interna, sendo o corpo e as prateleiras em MDP 15mm, tampo superior 

encabeçado em  MDP 30mm acabamento em BP com borda reta em ABS 30mm, puxador com detalhecromado, medindo 81cm

largura X 42cm profundidade. Cor padrão Teça Itália com borda cinza. 	MÓVEIS KAPPESBERG
Armário baixo/balcão fechado (Comodato PM)

33579 17770

Armário baixo/balcão fechado com 02 portas de abrir com chave e 01 prateleira interna, sendo o corpo e as prateleiras em MDP 15mm, tampo superior 

encabeçado em  MDP 30mm acabamento em BP com borda reta em ABS 30mm, puxador com detalhecromado, medindo 81cm

largura X 42cm profundidade. Cor padrão Teça Itália com borda cinza. 	MÓVEIS KAPPESBERG
Armário alto fechado (Comodato PM)

33580 17770

Armário alto fechado com 02 portas de abrir com chave e 03 prateleiras internas, sendo o corpo e as prateleiras em MDP 15 mm, tampo superior 

encabeçado em MDP 30mm acabamento em BP com borda reta em ABS 30mm, puxador com detalhe cromado, medindo 161cm alt

largura X 42cm profundidade. Cor padrão Teca Itália com borda cinza. 	MÓVEIS KAPPESBERG
Cadeira giratória modelo digitador (Comodato PM)

33581 17770



Cadeira giratória modelo digitador, com assento e encosto com estrutura interna em compensado multi-laminado 12mm, interligados por lâmina de aço 

com sanfona plástica, espuma injetada 45mm anatômica, contra capa do encosto em corino, bordas em PVC tipo Fr

J.Serrano polipropileno cor cinza/preto, base giratória com pistão a gás com regulagem de altura, aranha com 05 hastes metálicas e rodízios duplos em 

PU. Medidas: assento 46x44cm encosto 44x37cm 	POLTRONAS PARANÁ
Cadeira fixa (Comodato PM)

33582 17770

Cadeira fixa assento e encosto com estrutura interna em compensado multi-laminado 12mm, interligados por lâmina de aço com sanfona plástica, 

espuma injetada 45mm anatômica, contra capa do encosto em corino, bordas em PVC tipo Francis, revestido em tecido 

cinza/preto, estrutura fixa com 4 pés em arco tubo metálico 7/8, parede de 1,2mm acabamento com pintura epóxi cor preta. Medidas: assento 46x44cm 

encosto 44x37cm 	POLTRONAS PARANÁ
Armário alto fechado

33583 17770

Armário alto fechado com 02 portas de abrir com chave e 03 prateleiras , sendo o corpo e as prateleiras em MDP 15 mm, tampo superior encabeçado 

em MDP 30mm, acabamento em BP com borda reta em ABS 30mm, puxador com detalhe cromado, medindo 161cm altura X 9

42cm profundidade. Cor padrão Teca Itália com borda cinza. MÓVEIS KAPPESBERG
Armário alto fechado

33584 17770

Armário alto fechado com 02 portas de abrir com chave e 03 prateleiras , sendo o corpo e as prateleiras em MDP 15 mm, tampo superior encabeçado 

em MDP 30mm, acabamento em BP com borda reta em ABS 30mm, puxador com detalhe cromado, medindo 161cm altura X 9

Nome
Incorporação Plaqueta

42cm profundidade. Cor padrão Teca Itália com borda cinza. MÓVEIS KAPPESBERG
Armário estante (Comodato PM)

33585 17770



Armário estante com 02 portas de abrir com chave, 01 prateleira  superior, sendo o corpo e as prateleiras em MDP 15 mm, tampo superior encabeçado 

em MDP 30mm, acabamento em BP com borda reta em ABS 30mm, puxador com detalhe cromado, medindo 161cm altura X

42cm profundidade. Cor padrão Teça Itália com borda cinza. 	MÓVEIS KAPPESBERG
Cadeira fixa (Comodato PM)

33586 17770

Cadeira fixa com assento e encosto com estrutura interna em compensado multi-laminado 12mm e espuma injetada 45mm anatômica, contra capa do 

encosto em corino, bordas em PVC tipo Francis, revestido em tecido J. Serrano polipropileno cor cinza/preto, estrut

tubo metálico 7/8 parede 1,2mm acabamento com pintura epóxi cor preta. Medidas: assento 46x44cm encosto 44x37cm 	POLTRONAS PARANÁ

Armário baixo/balcão fechado (Comodato PM)
33587 17770

Armário baixo/balcão fechado com 02 portas de abrir com chave e 01  prateleira interna, sendo o corpo e as prateleiras em MDP 15mm, tampo superior 

encabeçado em MDP 30mm, acabamento em BP com borda reta em ABS 30mm, puxador com detalhe cromado, medindo 81

largura X 42cm profundidade. Cor padrão Teça Itália com borda cinza. 	MÓVEIS KAPPESBERG
Armário baixo/balcão fechado (Comodato PM)

33588 17770

Armário baixo/balcão fechado com 02 portas de abrir com chave e 01  prateleira interna, sendo o corpo e as prateleiras em MDP 15mm, tampo superior 

encabeçado em MDP 30mm, acabamento em BP com borda reta em ABS 30mm, puxador com detalhe cromado, medindo 81

largura X 42cm profundidade. Cor padrão Teça Itália com borda cinza. 	MÓVEIS KAPPESBERG
Cadeira giratória (Comodato PM)

33589 17770

Cadeira giratória modelo digitador com assento e encosto com estrutura  interna em compensado multi-laminado 12mm e espuma injetada 45mm 

anatômica, contra capa do encosto em corino, bordas em PVC tipo Francis, revestido em tecido J.Serrano polipropileno c

giratória com pistão a gás com regulagem de altura, aranha com 05 hastes metálicas e rodízios duplos em PU. Medidas: assento 46x44cm encosto 

44x37cm. 	POLTRONAS PARANÁ
Cadeira fixa (Comodato PM)

33590 17770

Cadeira fixa com assento e encosto com estrutura interna em compensado  multi-laminado 12mm e espuma injetada 45mm anatômica, contra capa do 

encosto em corino,  bordas em PVC tipo Francis, revestido em tecido J. Serrano polipropileno cor cinza/preto, estr

tubo metálico 7/8 parede 1,2mm, acabamento com pintura epóxi cor preta. Medidas: assento 46x44cm encosto 44x37cm. 	POLTRONAS PARANÁ

Armário baixo/balcão fechado (Comodato PM)
33591 17770



Armário baixo/balcão fechado com 02 portas de abrir com chave e 01 prateleira interna, sendo o corpo e as prateleiras em MDP 15mm, tampo superior 

encabeçado em MDP 30mm, acabamento em BP com borda reta em ABS 30mm, puxador com detalhe cromado, medindo 81c

largura X 42cm profundidade. Cor padrão Teça Itália com borda cinza. 	MÓVEIS KAPPESBERG
Armário baixo/balcão fechado (Comodato PM)

33592 17770

Armário baixo/balcão fechado com 02 portas de abrir com chave e 01 prateleira interna, sendo o corpo e as prateleiras em MDP 15mm, tampo superior 

encabeçado em MDP 30mm, acabamento em BP com borda reta em ABS 30mm, puxador com detalhe cromado, medindo 81c

largura X 42cm profundidade. Cor padrão Teça Itália com borda cinza. 	MÓVEIS KAPPESBERG
Armário baixo/balcão fechado (Comodato PM)

33593 17770

Armário baixo/balcão fechado com 02 portas de abrir com chave e 01 prateleira interna, sendo o corpo e as prateleiras em MDP 15mm, tampo superior 

encabeçado em MDP 30mm, acabamento em BP com borda reta em ABS 30mm, puxador com detalhe cromado, medindo 81c

largura X 42cm profundidade. Cor padrão Teça Itália com borda cinza. 	MÓVEIS KAPPESBERG
Armário estante (Comodato PM)

33594 17770

Armário estante com 02 portas de abrir com chave, 01 prateleira superior, sendo o corpo e as prateleiras em MDP 15 mm, tampo superior encabeçado 

em MDP 30mm acabamento em BP com borda reta em ABS 30mm, puxador com detalhe cromado, medindo 161cm altura X 9

42cm profundidade.
Cor  padrão Teça Itália com borda cinza. MÓVEIS KAPPESBERG

Nome
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Poltrona fixa (Comodato PM)
33595 17770

Poltrona fixa modelo diretor com assento e encosto com estrutura interna em compensado multi-laminado 12mm, interligados por lâmina de aço com 

sanfona plástica, espuma injetada 50mm anatômica com costuras, contra capa do encosto em corino, bordas em PVC t



tecido J.Serrano polipropileno cor cinza/preto, estrutura fixa com pés em "S" tubo metálico 7/8 parede 1,2mm acabamento com pintura epóxi cor preta. 

Medidas: assento 48cm larg x 48cm prof encosto 47cm larg x 47cm alt. POLTRONAS PARANÁ
Poltrona fixa (Comodato PM)

33596 17770

Poltrona fixa modelo diretor com assento e encosto com estrutura interna em compensado multi-laminado 12mm, interligados por lâmina de aço com 

sanfona plástica, espuma injetada 50mm anatômica com costuras, contra capa do encosto em corino, bordas em PVC t

tecido J.Serrano polipropileno cor cinza/preto, estrutura fixa com pés em "S" tubo metálico 7/8 parede 1,2mm acabamento com pintura epóxi cor preta. 

Medidas: assento 48cm larg x 48cm prof encosto 47cm larg x 47cm alt. POLTRONAS PARANÁ
Mesa de reunião redonda (Comodato PM)

33597 17770

Mesa de reunião redonda de 120cm de diâmetro x 75cm alt, tampo em MDP   15mm, acabamento em BP bordas arredondadas com perfil em PVC 180º, 

pé metálico central, tubo redondo 6" com 05 hastes metálicas 20x30mm, acabamento com pintura epóxi. Cor padrão Cinza

ATOS
Armário estante (Comodato PM)

33598 17770

Armário estante com 02 portas de abrir com chave, 01 prateleira   interna e 01 prateleira superior, em MDP 15 mm, tampo superior em MDP15mm 

acabamento em BP com bordas em PVC 180º, puxador metálico, medindo 155cm altura X 90cm largura X 45cm profundidade.

Cinza/Cinza. MÓVEIS ATOS
Armário estante (Comodato PM)

33599 17770

Armário estante com 02 portas de abrir com chave, 01 prateleira   interna e 01 prateleira superior, em MDP 15 mm, tampo superior em MDP15mm 

acabamento em BP com bordas em PVC 180º, puxador metálico, medindo 155cm altura X 90cm largura X 45cm profundidade.

Cinza/Cinza. MÓVEIS ATOS
Armário baixo/balcão fechado (Comodato PM)

33600 17770

Armário baixo/balcão fechado com 02 portas de abrir com chave e 01 prateleira interna, em MDP 15mm acabamento em BP com bordas em PVC 180º, 

puxador metálico, medindo 79cm altura X 90cm largura X 40cm profundidade. Cor padrão Cinza/Cinza. 	MÓVEIS ATOS

Armário baixo/balcão fechado (Comodato PM)
33601 17770

Armário baixo/balcão fechado com 02 portas de abrir com chave e 01 prateleira interna, em MDP 15mm acabamento em BP com bordas em PVC 180º, 

puxador metálico, medindo 79cm altura X 90cm largura X 40cm profundidade. Cor padrão Cinza/Cinza. 	MÓVEIS ATOS

Cadeira fixa (Comodato PM)
33602 17770



Cadeira fixa com assento e encosto em polipropileno injetado anatômico , estrutura metálica com tubo oblongo 16x30mm parede 1,2mm acabamento 

com pintura epóxi a pó na cor preta,  com 4 pés tubo oblongo 16x30mm com ponteiras plásticas e acabamento com pint

FRISOKAR
Cadeira fixa (Comodato PM)

33603 17770

Cadeira fixa com assento e encosto em polipropileno injetado anatômico , estrutura metálica com tubo oblongo 16x30mm parede 1,2mm acabamento 

com pintura epóxi a pó na cor preta,  com 4 pés tubo oblongo 16x30mm com ponteiras plásticas e acabamento com pint

FRISOKAR
Cadeira fixa (Comodato PM)

33604 17770

Cadeira fixa com assento e encosto em polipropileno injetado anatômico , estrutura metálica com tubo oblongo 16x30mm parede 1,2mm acabamento 

com pintura epóxi a pó na cor preta,  com 4 pés tubo oblongo 16x30mm com ponteiras plásticas e acabamento com pint

FRISOKAR
Cadeira fixa (Comodato PM)

33605 17770

Cadeira fixa com assento e encosto em polipropileno injetado anatômico , estrutura metálica com tubo oblongo 16x30mm parede 1,2mm acabamento 

com pintura epóxi a pó na cor preta,  com 4 pés tubo oblongo 16x30mm com ponteiras plásticas e acabamento com pint

Nome
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FRISOKAR
Cadeira fixa (Comodato PM)

33606 17770

Cadeira fixa com assento e encosto em polipropileno injetado anatômico , estrutura metálica com tubo oblongo 16x30mm parede 1,2mm acabamento 

com pintura epóxi a pó na cor preta,  com 4 pés tubo oblongo 16x30mm com ponteiras plásticas e acabamento com pint

FRISOKAR



Cadeira fixa (Comodato PM)
33607 17770

Cadeira fixa com assento e encosto em polipropileno injetado anatômico , estrutura metálica com tubo oblongo 16x30mm parede 1,2mm acabamento 

com pintura epóxi a pó na cor preta,  com 4 pés tubo oblongo 16x30mm com ponteiras plásticas e acabamento com pint

FRISOKAR
Balcão com pia e fogão anexo (Comodato PM)

33608 17770

Balcão para pia em MDF com 04 pés, 02 portas de abrir e 03 gavetas com puxadores em ABS, tampo em aço cromado com cuba retangular no lado 

direito e fogão com 04, queimadores, grade superior em ferro maciço no lado esquerdo. Cor padrão branco/branco. Medid

alt X 53cm prof. 	GAAM
Bancada para sala de espera 3 lugares - longarina (Comodato PM)

33609 17770

Bancada para sala de espera com 03 lugares, com assento e encosto em  polipropileno injetado anatômico cor preta, interligados por tubo oblongo 

16x30mm parede 1,2mm, acabamento com pintura epóxi a pó na cor preta, montadas em longarina metálica dupla, tub

pintura epóxi a pó na cor preta e ponteiras com sapatas plásticas. FRISOKAR
Bancada para sala de espera 4 lugares - longarina (Comodato PM)

33610 17770

Bancada para sala de espera com 04 lugares, com assento e encosto em   polipropileno injetado anatômico cor preta, interligados por tubo oblongo 

16x30mm parede 1,2mm, acabamento com pintura epóxi a pó na cor preta, montadas em longarina metálica dupla em 

com pintura epóxi a pó na cor preta e ponteiras com sapatas plásticas. FRISOKAR
Poltrona fixa para sala de espera  (Comodato PM)

33611 17770

Poltrona fixa para sala de espera assento e encosto com espuma  laminada de 55mm, revestida em tecido polipropileno cor cinza/preto, estrutura 

metálica com tubo redondo de 70mm parede 1,2mm com tratamento anti-ferrugem, acabamento com pintura eletrostátic

sapatas e ponteiras em PVC preto. CADEMA MÓVEIS
Poltrona fixa para sala de espera  (Comodato PM)

33612 17770

Poltrona fixa para sala de espera assento e encosto com espuma  laminada de 55mm, revestida em tecido polipropileno cor cinza/preto, estrutura 

metálica com tubo redondo de 70mm parede 1,2mm com tratamento anti-ferrugem, acabamento com pintura eletrostátic

sapatas e ponteiras em PVC preto. CADEMA MÓVEIS
Revisteiro***

33613 17999

Revisteiro



Mesa de centro
33614 17999

Mesa de centro
Barra de sinalização acústica visual (giroflex Palio AVJ-6733) - Debetran

33615 18069

Barra de sinalização acústica visual, linear em leds, montada em perfil de alumínio de alta resistência 16 segmentos modulares em policarbonato 

vermelho (rubi) com proteção uv, 114 leds vermelhos, categoria alto brilho, distribuidos por toda a extensão da

visualização em um ângulo de360 graus, sem que haja pontos cegos de luminosidade, comandado por microcontrolador digital capaz de gerar duas 

sequências de lanpejos luminosos de altíssima frequência, gerenciemento da corrente elétrica dos leds através de m

máximo da barra nas funções leds a 3,5, sistema único de controle com funciomamento independente do sinalizador visual da sirene,dimensões (c x l x 

a) 1.065x250x90mm, com sirene eletrônica para veículos especiais, potência sonora de 100 bd, sistema de meg

frequencia de 300 a 3000 hz, 6 sons de sirene, controle integrado para a sinalização visual, saida 12v, consumo inferior a 1 ma em stand by

Nome
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Estante para biblioteca
33616 18340

Estante para biblioteca dupla, com as seguintes características: medindo 198 cm de altura x 104 cm de largura x 58 cm de profundidade, com 10 (dez) 

prateleiras, sendo 5 (cinco) de cada lado, em aço chapa 24 com reforço, apoio lateral e separador de fundo 

Estante para biblioteca
33617 18340

Estante para biblioteca dupla, com as seguintes características: medindo 198 cm de altura x 104 cm de largura x 58 cm de profundidade, com 10 (dez) 

prateleiras, sendo 5 (cinco) de cada lado, em aço chapa 24 com reforço, apoio lateral e separador de fundo 

Estante para biblioteca



33618 18340

Estante para biblioteca dupla, com as seguintes características: medindo 198 cm de altura x 104 cm de largura x 58 cm de profundidade, com 10 (dez) 

prateleiras, sendo 5 (cinco) de cada lado, em aço chapa 24 com reforço, apoio lateral e separador de fundo 

Estante para biblioteca
33619 18340

Estante para biblioteca dupla, com as seguintes características: medindo 198 cm de altura x 104 cm de largura x 58 cm de profundidade, com 10 (dez) 

prateleiras, sendo 5 (cinco) de cada lado, em aço chapa 24 com reforço, apoio lateral e separador de fundo 

Estante para biblioteca
33620 18340

Estante para biblioteca dupla, com as seguintes características: medindo 198 cm de altura x 104 cm de largura x 58 cm de profundidade, com 10 (dez) 

prateleiras, sendo 5 (cinco) de cada lado, em aço chapa 24 com reforço, apoio lateral e separador de fundo 

Estante para biblioteca
33621 18340

Estante para biblioteca dupla, com as seguintes características: medindo 198 cm de altura x 104 cm de largura x 58 cm de profundidade, com 10 (dez) 

prateleiras, sendo 5 (cinco) de cada lado, em aço chapa 24 com reforço, apoio lateral e separador de fundo 

Estante para biblioteca
33622 18340

Estante para biblioteca dupla, com as seguintes características: medindo 198 cm de altura x 104 cm de largura x 58 cm de profundidade, com 10 (dez) 

prateleiras, sendo 5 (cinco) de cada lado, em aço chapa 24 com reforço, apoio lateral e separador de fundo 

Estante para biblioteca
33623 18340

Estante para biblioteca dupla, com as seguintes características: medindo 198 cm de altura x 104 cm de largura x 58 cm de profundidade, com 10 (dez) 

prateleiras, sendo 5 (cinco) de cada lado, em aço chapa 24 com reforço, apoio lateral e separador de fundo 

Estante para biblioteca
33624 18340

Estante para biblioteca dupla, com as seguintes características: medindo 198 cm de altura x 104 cm de largura x 58 cm de profundidade, com 10 (dez) 

prateleiras, sendo 5 (cinco) de cada lado, em aço chapa 24 com reforço, apoio lateral e separador de fundo 

Estante para biblioteca
33625 18340



Estante para biblioteca dupla, com as seguintes características: medindo 198 cm de altura x 104 cm de largura x 58 cm de profundidade, com 10 (dez) 

prateleiras, sendo 5 (cinco) de cada lado, em aço chapa 24 com reforço, apoio lateral e separador de fundo 

Estante para biblioteca
33626 18340

Nome
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Estante para biblioteca dupla, com as seguintes características: medindo 198 cm de altura x 104 cm de largura x 58 cm de profundidade, com 10 (dez) 

prateleiras, sendo 5 (cinco) de cada lado, em aço chapa 24 com reforço, apoio lateral e separador de fundo 

Estante para biblioteca
33627 18340

Estante para biblioteca dupla, com as seguintes características: medindo 198 cm de altura x 104 cm de largura x 58 cm de profundidade, com 10 (dez) 

prateleiras, sendo 5 (cinco) de cada lado, em aço chapa 24 com reforço, apoio lateral e separador de fundo 

Estante para biblioteca
33628 18340

Estante para biblioteca dupla, com as seguintes características: medindo 198 cm de altura x 104 cm de largura x 58 cm de profundidade, com 10 (dez) 

prateleiras, sendo 5 (cinco) de cada lado, em aço chapa 24 com reforço, apoio lateral e separador de fundo 

Bebedouro (Rodoviária)
33629 18352

Bebedouro elétrico 3 torneiras, branco.
Cadeirão para refeição

33630 18354

Cadeirão para refeição Burigotto, até 18 Kg.
Cadeirão para refeição

33631 18354

Cadeirão para refeição Burigotto, até 18 Kg.



Cadeirão para refeição
33632 18354

Cadeirão para refeição Burigotto, até 18 Kg.
Cadeirão para refeição

33633 18354

Cadeirão para refeição Burigotto, até 18 Kg.
Cadeirão para refeição

33634 18354

Cadeirão para refeição Burigotto, até 18 Kg.
Cadeirão para refeição

33635 18354

Cadeirão para refeição Burigotto, até 18 Kg.
Geladeira comercial

33636 18452

Geladeira comercial 4 portas Plus GC4PPBR - Refrimate.
Carro térmico para buffet

33637 18452

Carro térmico para buffet self-service Venancio mod. 08-TC.
Carro térmico para buffet

33638 18452

Nome
Incorporação Plaqueta

Carro térmico para buffet self-service Venancio mod. 08-TC.
Carro térmico para buffet

33639 18452

Carro térmico para buffet self-service Venancio mod. 08-TC.
Carro térmico para buffet

33640 18452

Carro térmico para buffet self-service Venancio mod. 08-TC.
Mesa inox com cuba



33641 18453

Mesa em aço inoxidável 304, com duas cubas de 40x50x25 cm, com cantos arredondados, e tampo medindo 200x60 cm, com bordas e espelho numa 

extremidade de 200 cm. Estrutura em tubo de aço carbono de 30x30 mm.
Quadro branco

33642 18484

Quadro Branco tipo lousa magnética, vertical ou horizontal com moldura flip (abertura frontal) em alumínio anodizado natural fosco, frisado, vista de 

20x19mm profundidade, própria para facilitar trocas de conteúdo interno; fundo do quadro confeccionado em

90cm X Largura: 120cm. 	STALO
Quadro branco

33643 18484

Quadro Branco tipo lousa magnética, vertical ou horizontal com moldura flip (abertura frontal) em alumínio anodizado natural fosco, frisado, vista de 

20x19mm profundidade, própria para facilitar trocas de conteúdo interno; fundo do quadro confeccionado em

90cm X Largura: 120cm. 	STALO
Quadro branco

33644 18484

Quadro Branco tipo lousa magnética, vertical ou horizontal com moldura flip (abertura frontal) em alumínio anodizado natural fosco, frisado, vista de 

20x19mm profundidade, própria para facilitar trocas de conteúdo interno; fundo do quadro confeccionado em

90cm X Largura: 120cm. 	STALO
Quadro branco

33645 18484

Quadro Branco tipo lousa magnética, vertical ou horizontal com moldura flip (abertura frontal) em alumínio anodizado natural fosco, frisado, vista de 

20x19mm profundidade, própria para facilitar trocas de conteúdo interno; fundo do quadro confeccionado em

90cm X Largura: 120cm. 	STALO
Quadro branco

33646 18484

Quadro Branco tipo lousa magnética, vertical ou horizontal com moldura flip (abertura frontal) em alumínio anodizado natural fosco, frisado, vista de 

20x19mm profundidade, própria para facilitar trocas de conteúdo interno; fundo do quadro confeccionado em

90cm X Largura: 120cm. 	STALO
Quadro branco

33647 18484

Quadro Branco tipo lousa magnética, vertical ou horizontal com moldura flip (abertura frontal) em alumínio anodizado natural fosco, frisado, vista de 

20x19mm profundidade, própria para facilitar trocas de conteúdo interno; fundo do quadro confeccionado em

90cm X Largura: 120cm. 	STALO



Quadro branco
33648 18484

Quadro Branco tipo lousa magnética, vertical ou horizontal com moldura flip (abertura frontal) em alumínio anodizado natural fosco, frisado, vista de 

20x19mm profundidade, própria para facilitar trocas de conteúdo interno; fundo do quadro confeccionado em

90cm X Largura: 120cm. 	STALO
Quadro branco

33649 18484

Quadro Branco tipo lousa magnética, vertical ou horizontal com moldura flip (abertura frontal) em alumínio anodizado natural fosco, frisado, vista de 

20x19mm profundidade, própria para facilitar trocas de conteúdo interno; fundo do quadro confeccionado em

Nome
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90cm X Largura: 120cm. 	STALO
Quadro branco

33650 18484

Quadro Branco tipo lousa magnética, vertical ou horizontal com moldura flip (abertura frontal) em alumínio anodizado natural fosco, frisado, vista de 

20x19mm profundidade, própria para facilitar trocas de conteúdo interno; fundo do quadro confeccionado em

90cm X Largura: 120cm. 	STALO
Poltrona acolchoada para amamentação

33651 18484

Poltrona acolchoada para Amamentação em corino branco com estrutura em corino branco com estrutura em madeira de pinus e eucalipto de 

reflorestamento com imunização contra mofo, cupim e microorganismos. A sustentação do assento e do encosto com cintas elá

resistência. O travamento da estrutura com grampos fixados com grampeadores pneumáticos, com sistema de balanço em madeira com molas fixadas 

com parafusos. Medidas: Altura: 100cm X Largura: 74cm X Profundidade: 80cm, Altura do assento: 42cm, Espaço livre 



Largura X 47cm de Profundidade, Altura do braço ref. assento: 22cm, Espaço livre do encosto: 47cm de Largura X 60cm de Altura. Acabamento inferior 

em tela de Ráfia. Características da Espuma: Espuma de poliuretano, Assento: Densidade D-23, Braço: Densidad

Densidade D-20.  MAHLER
Poltrona acolchoada para amamentação

33652 18484

Poltrona acolchoada para Amamentação em corino branco com estrutura em corino branco com estrutura em madeira de pinus e eucalipto de 

reflorestamento com imunização contra mofo, cupim e microorganismos. A sustentação do assento e do encosto com cintas elá

resistência. O travamento da estrutura com grampos fixados com grampeadores pneumáticos, com sistema de balanço em madeira com molas fixadas 

com parafusos. Medidas: Altura: 100cm X Largura: 74cm X Profundidade: 80cm, Altura do assento: 42cm, Espaço livre 

Largura X 47cm de Profundidade, Altura do braço ref. assento: 22cm, Espaço livre do encosto: 47cm de Largura X 60cm de Altura. Acabamento inferior 

em tela de Ráfia. Características da Espuma: Espuma de poliuretano, Assento: Densidade D-23, Braço: Densidad

Densidade D-20.  MAHLER
Poltrona acolchoada para amamentação

33653 18484

Poltrona acolchoada para Amamentação em corino branco com estrutura em corino branco com estrutura em madeira de pinus e eucalipto de 

reflorestamento com imunização contra mofo, cupim e microorganismos. A sustentação do assento e do encosto com cintas elá

resistência. O travamento da estrutura com grampos fixados com grampeadores pneumáticos, com sistema de balanço em madeira com molas fixadas 

com parafusos. Medidas: Altura: 100cm X Largura: 74cm X Profundidade: 80cm, Altura do assento: 42cm, Espaço livre 

Largura X 47cm de Profundidade, Altura do braço ref. assento: 22cm, Espaço livre do encosto: 47cm de Largura X 60cm de Altura. Acabamento inferior 

em tela de Ráfia. Características da Espuma: Espuma de poliuretano, Assento: Densidade D-23, Braço: Densidad

Densidade D-20.  MAHLER
Poltrona acolchoada para amamentação

33654 18484

Poltrona acolchoada para Amamentação em corino branco com estrutura em corino branco com estrutura em madeira de pinus e eucalipto de 

reflorestamento com imunização contra mofo, cupim e microorganismos. A sustentação do assento e do encosto com cintas elá

resistência. O travamento da estrutura com grampos fixados com grampeadores pneumáticos, com sistema de balanço em madeira com molas fixadas 

com parafusos. Medidas: Altura: 100cm X Largura: 74cm X Profundidade: 80cm, Altura do assento: 42cm, Espaço livre 

Largura X 47cm de Profundidade, Altura do braço ref. assento: 22cm, Espaço livre do encosto: 47cm de Largura X 60cm de Altura. Acabamento inferior 

em tela de Ráfia. Características da Espuma: Espuma de poliuretano, Assento: Densidade D-23, Braço: Densidad



Densidade D-20.  MAHLER
Arquivo deslizante em aço

33655 18484

Arquivo deslizante em Aço chapa 26 (espessura 0,46mm), com 4 gavetas,  para pastas suspensas, na cor platina, com quatro gavetas e travamento 

único, fechamento através de tambor cilindrico, com gavetas corrediças reguláveis distanciadas a cada 400mm. O Si

gavetas será através de rolamento metálico em trilhos telescópicos de aço zincado. Os puxadores embutidos e as dimensões da porta etiquetas também 

embutidos é de 75x40mm. Deverão ser tratados contra  oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta espe

Após o processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta  temperatura para receber a pintura pelo processo eletrostático de 

pintura a pó, consolidando a superfície do produto com 50 micras de espessura de tinta, no mínimo. Rodapés em c

cor platina com sapatas niveladas. Capacidade de peso pro gaveta: 35kg por gaveta.  EDW
Armário suspenso em aço

33656 18484

Armário Suspenso de Aço para Primeiros Socorros, com duas portas para  guarda de medicamentos com armação em cantoneira 3/4x1/8", pintura eóxi 

na cor branca. Dimensôes: Altura:1,50 X Largura:0,80m X Profundidade:0,35m. Nâo serão aceitos ondulações, ressal

imperfeições no acabamento. 	ARTFLEX
Sofá 2 lugares

33657 18484

Sofá 02 lugares, em material lavável. Revestimento superior em  laminado de PVC com reforço em manta (Korino) CV 20. Acabamento inferior em Tela 

de Ráfia, pés de alumínio revestido. Estrutura em madeira de pinus e eucalipto proveniente de reflorestamento 

cupim e microorganismos. sustentação do assento e encosto com cintas leásticas de alta resistência. Travamento da estrutura com  com grampos 

fixados com grampeadores pneumáticos. Espumas de Poliuretano: Assento: Densidade D-23, Braça: Densidade D-20, Enco

20. Dimensões do Estofado (AxLxP): 0,75x0,73x1,25m. CADEMA

Nome
Incorporação Plaqueta



Televisor
33658 18566

Televisor lcd, 32", Semp LC3245W.
Televisor

33659 18566

Televisor lcd, 32", Semp LC3245W.
Televisor

33660 18566

Televisor lcd, 32", Semp LC3245W.
Televisor

33661 18566

Televisor lcd, 32", Semp LC3245W.
Televisor

33662 18566

Televisor lcd, 32", Semp LC3245W.
Televisor

33663 18566

Televisor lcd, 32", Semp LC3245W.
Televisor

33664 18566

Televisor lcd, 32", Semp LC3245W.
Televisor

33665 18566

Televisor lcd, 32", Semp LC3245W.
Televisor

33666 18566

Televisor lcd, 32", Semp LC3245W.
Televisor

33667 18566

Televisor lcd, 32", Semp LC3245W.
Televisor

33668 18566

Televisor lcd, 32", Semp LC3245W.
Televisor

33669 18566

Televisor lcd, 32", Semp LC3245W.
Televisor

33670 18566
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Televisor lcd, 32", Semp LC3245W.
Televisor

33671 18566

Televisor lcd, 32", Semp LC3245W.
Televisor

33672 18566

Televisor lcd, 32", Semp LC3245W.
Televisor

33673 18566

Televisor lcd, 32", Semp LC3245W.
Televisor

33674 18566

Televisor lcd, 32", Semp LC3245W.
Televisor

33675 18566

Televisor lcd, 32", Semp LC3245W.
Televisor

33676 18566

Televisor lcd, 32", Semp LC3245W.
Televisor

33677 18566

Televisor lcd, 32", Semp LC3245W.
Lava jato (lavadora de alta pressão)

33678 18568

Lavadora de alta pressão Electrolux Axial F.
Lava jato (lavadora de alta pressão)

33679 18568

Lavadora de alta pressão Electrolux Axial F.
Lava jato (lavadora de alta pressão)



33680 18568

Lavadora de alta pressão Electrolux Axial F.
Máquina de lavar roupa

33681 18568

Lavadora de roupas Electrolux 15 kg LTC15.
Máquina de lavar roupa

33682 18568

Lavadora de roupas Electrolux 15 kg LTC15.

Nome
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Máquina de lavar roupa
33683 18568

Lavadora de roupas Electrolux 15 kg LTC15.
Bebedouro Venancio RB10

33684 18569

Bebedouro elétrico, 3 torneiras, Venâncio.
Bebedouro Venancio RB10

33685 18569

Bebedouro elétrico, 3 torneiras, Venâncio.
Bebedouro Venancio RB10

33686 18569

Bebedouro elétrico, 3 torneiras, Venâncio.
Bebedouro Venancio RB10

33687 18569

Bebedouro elétrico, 3 torneiras, Venâncio.
Bebedouro Venancio RB10

33688 18569

Bebedouro elétrico, 3 torneiras, Venâncio.
Freezer  Fricon HDE 503 L (Depósito da Merenda)

33689 18569



Freezer horizontal na cor  branca, com duplação (conservação e freezer), capacidade para no mínimo 500 litros, com 2 (duas) tampas, 110 wats.  	Fricon

Freezer  Fricon HDE 503 L
33690 18569

Freezer horizontal na cor  branca, com duplação (conservação e freezer), capacidade para no mínimo 500 litros, com 2 (duas) tampas, 110 wats.  	Fricon

Armário em mdf 10 portas
33691 18571

Armário em mdf 10 portas, 2,10 x 2,43 x 0,45
Armário em mdf 16 portas (ver ocorrência)

33692 18571

Armário em mdf 10 portas, branco, 3,58 x 2,43 x 0,45 m
Armário em mdf 14 portas, 15 gavetas

33693 18571

Armário em mdf 14 portas, 15 gavetas, branco, 4,50 x 2,67 x 0,45 m
Armário em mdf 6 portas

33694 18571

Armário em mdf 6 portas, branco, 1,36 x 2,67 x 0,45 m
Armário em mdf 18 portas

33695 18571

Nome
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Armário em mdf 18 portas, branco, 3,76 x 2,67 x 0,45 m
Armário em mdf 20 portas

33696 18571

Armário em mdf 20 portas, branco, 3,84 x 2,50 x 0,45 m
Armário em mdf 24 portas

33697 18571

Armário em mdf 24 portas
Armário sob medida em mdf (sala da psicóloga)



33698 18571

Armário sob medida em mdf
Armário superior para cozinha em mdf

33699 18571

Armário superior sob medida em mdf, branco, com prateleiras.
Armário inferior para cozinha, em mdf

33700 18571

Armário inferior para cozinha, em mdf, com gavetas e prateleiras, branco.
Carteira

33826 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33827 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33828 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33829 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33830 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33831 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33832 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
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Carteira
33833 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33834 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33835 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33836 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33837 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33838 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33839 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33840 18571



Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33841 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33842 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33843 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33844 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33845 18571

Nome
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Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33846 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33847 18571



Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33848 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33849 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33850 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33851 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33852 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33853 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33854 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33855 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33856 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira



33857 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
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Carteira
33858 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33859 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33860 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33861 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33862 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33863 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira



33864 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33865 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33866 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33867 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33868 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33869 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33870 18571

Nome
Incorporação Plaqueta

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira



33871 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33872 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33873 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33874 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33875 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33876 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33877 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33878 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33879 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33880 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.



Carteira
33881 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33882 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.

Nome
Incorporação Plaqueta

Carteira
33883 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33884 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33885 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33886 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33887 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.



Carteira
33888 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33889 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33890 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33891 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33892 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33893 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33894 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33895 18571



Nome
Incorporação Plaqueta

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33896 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33897 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33898 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33899 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33900 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33901 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33902 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33903 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33904 18571



Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33905 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33906 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33907 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.

Nome
Incorporação Plaqueta

Carteira
33908 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33909 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33910 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33911 18571



Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33912 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33913 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33914 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33915 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33916 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33917 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33918 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33919 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33920 18571



Nome
Incorporação Plaqueta

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33921 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33922 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33923 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33924 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33925 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33926 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33927 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira



33928 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33929 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33930 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33931 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33932 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.

Nome
Incorporação Plaqueta

Carteira
33933 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33934 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira



33935 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33936 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33937 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33938 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33939 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33940 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33941 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33942 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33943 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33944 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.



Carteira
33945 18571

Nome
Incorporação Plaqueta

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33946 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33947 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33948 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33949 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33950 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33951 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.



Carteira
33952 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33953 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33954 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33955 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33956 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33957 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.

Nome
Incorporação Plaqueta

Carteira
33958 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.



Carteira
33959 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33960 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33961 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33962 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33963 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33964 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33965 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33966 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33967 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33968 18571



Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33969 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33970 18571

Nome
Incorporação Plaqueta

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33971 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33972 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33973 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33974 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33975 18571



Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33976 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33977 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33978 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33979 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33980 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33981 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33982 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.



Nome
Incorporação Plaqueta

Carteira
33983 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33984 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33985 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33986 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33987 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33988 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33989 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33990 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33991 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira



33992 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33993 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33994 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33995 18571

Nome
Incorporação Plaqueta

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33996 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33997 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

33998 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira



33999 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

34000 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

34001 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

34002 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

34003 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

34004 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Carteira

34005 18571

Carteira tampo colorido, em madeira compensada, revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com acabamento nas bordas com pvc 1 mm colado pelo 

sistema "hot melt", cantos arredondados.
Cadeira (conjunto sextavado infantil)

34006 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34007 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór



Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34008 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34009 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34010 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34011 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34012 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34013 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór



Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34014 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34015 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34016 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34017 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34018 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34019 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34020 18571



Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34021 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34022 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34023 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34024 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34025 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34026 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34027 18571



Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34028 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34029 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34030 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34031 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34032 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Nome
Incorporação Plaqueta



Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34033 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34034 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34035 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34036 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34037 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34038 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34039 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34040 18571



Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34041 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34042 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34043 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34044 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34045 18571

Nome
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Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór



Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34046 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34047 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34048 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34049 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34050 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34051 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34052 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34053 18571



Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34054 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34055 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34056 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34057 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34058 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór



Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34059 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34060 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34061 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34062 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34063 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34064 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34065 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34066 18571



Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34067 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34068 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34069 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34070 18571

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34071 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór



Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34072 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34073 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34074 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34075 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34076 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34077 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34078 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34079 18571



Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34080 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34081 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34082 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34083 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34084 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór



Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34085 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34086 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34087 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34088 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34089 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34090 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34091 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34092 18571



Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34093 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34094 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34095 18571

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34096 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34097 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór



Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34098 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34099 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34100 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34101 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34102 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34103 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34104 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34105 18571



Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34106 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34107 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34108 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34109 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34110 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór



Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34111 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34112 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34113 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34114 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34115 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34116 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34117 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34118 18571



Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34119 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34120 18571

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34121 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34122 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34123 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór



Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34124 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34125 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34126 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34127 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34128 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34129 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34130 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34131 18571



Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34132 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34133 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34134 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34135 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34136 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór



Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34137 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34138 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34139 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34140 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34141 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34142 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34143 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34144 18571



Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34145 18571

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34146 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34147 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34148 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34149 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór



Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34150 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34151 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34152 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34153 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34154 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34155 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34156 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34157 18571



Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34158 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34159 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34160 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34161 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34162 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór



Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34163 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34164 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34165 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34166 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34167 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34168 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34169 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34170 18571



Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34171 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34172 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34173 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34174 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34175 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34176 18571



Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34177 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34178 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34179 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34180 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34181 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34182 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór



Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34183 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34184 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Cadeira (conjunto sextavado infantil)
34185 18571

Cadeira estrutura metálica, assento em compensado de 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida lisa brilhante na parte superior e lâmina 

de imbuia ou cerejeira na parte inferior do assento, acabamento com ponteiras plásticas na mesma cor da fór

Mesa central (conjunto sextavado infantil)
34186 18571

Mesa central circular na cor branca, estrutura metálica, tampo em madeira compensada, revestido em fórmica .
Mesa central (conjunto sextavado infantil)

34187 18571

Mesa central circular na cor branca, estrutura metálica, tampo em madeira compensada, revestido em fórmica .
Mesa central (conjunto sextavado infantil)

34188 18571

Mesa central circular na cor branca, estrutura metálica, tampo em madeira compensada, revestido em fórmica .
Mesa central (conjunto sextavado infantil)

34189 18571

Mesa central circular na cor branca, estrutura metálica, tampo em madeira compensada, revestido em fórmica .
Mesa central (conjunto sextavado infantil)

34190 18571

Mesa central circular na cor branca, estrutura metálica, tampo em madeira compensada, revestido em fórmica .
Mesa central (conjunto sextavado infantil)

34191 18571

Mesa central circular na cor branca, estrutura metálica, tampo em madeira compensada, revestido em fórmica .
Mesa central (conjunto sextavado infantil)



34192 18571

Mesa central circular na cor branca, estrutura metálica, tampo em madeira compensada, revestido em fórmica .
Mesa central (conjunto sextavado infantil)

34193 18571

Mesa central circular na cor branca, estrutura metálica, tampo em madeira compensada, revestido em fórmica .
Mesa central (conjunto sextavado infantil)

34194 18571

Mesa central circular na cor branca, estrutura metálica, tampo em madeira compensada, revestido em fórmica .
Mesa central (conjunto sextavado infantil)

34195 18571

Nome
Incorporação Plaqueta

Mesa central circular na cor branca, estrutura metálica, tampo em madeira compensada, revestido em fórmica .
Mesa central (conjunto sextavado infantil)

34196 18571

Mesa central circular na cor branca, estrutura metálica, tampo em madeira compensada, revestido em fórmica .
Mesa central (conjunto sextavado infantil)

34197 18571

Mesa central circular na cor branca, estrutura metálica, tampo em madeira compensada, revestido em fórmica .
Mesa central (conjunto sextavado infantil)

34198 18571

Mesa central circular na cor branca, estrutura metálica, tampo em madeira compensada, revestido em fórmica .
Mesa central (conjunto sextavado infantil)

34199 18571

Mesa central circular na cor branca, estrutura metálica, tampo em madeira compensada, revestido em fórmica .
Mesa central (conjunto sextavado infantil)

34200 18571

Mesa central circular na cor branca, estrutura metálica, tampo em madeira compensada, revestido em fórmica .
Mesa central (conjunto sextavado infantil)

34201 18571



Mesa central circular na cor branca, estrutura metálica, tampo em madeira compensada, revestido em fórmica .
Mesa central (conjunto sextavado infantil)

34202 18571

Mesa central circular na cor branca, estrutura metálica, tampo em madeira compensada, revestido em fórmica .
Mesa central (conjunto sextavado infantil)

34203 18571

Mesa central circular na cor branca, estrutura metálica, tampo em madeira compensada, revestido em fórmica .
Mesa central (conjunto sextavado infantil)

34204 18571

Mesa central circular na cor branca, estrutura metálica, tampo em madeira compensada, revestido em fórmica .
Mesa central (conjunto sextavado infantil)

34205 18571

Mesa central circular na cor branca, estrutura metálica, tampo em madeira compensada, revestido em fórmica .
Mesa central (conjunto sextavado infantil)

34206 18571

Mesa central circular na cor branca, estrutura metálica, tampo em madeira compensada, revestido em fórmica .
Mesa central (conjunto sextavado infantil)

34207 18571

Mesa central circular na cor branca, estrutura metálica, tampo em madeira compensada, revestido em fórmica .

Nome
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Mesa central (conjunto sextavado infantil)
34208 18571

Mesa central circular na cor branca, estrutura metálica, tampo em madeira compensada, revestido em fórmica .
Mesa central (conjunto sextavado infantil)

34209 18571

Mesa central circular na cor branca, estrutura metálica, tampo em madeira compensada, revestido em fórmica .
Mesa central (conjunto sextavado infantil)

34210 18571

Mesa central circular na cor branca, estrutura metálica, tampo em madeira compensada, revestido em fórmica .



Mesa central (conjunto sextavado infantil)
34211 18571

Mesa central circular na cor branca, estrutura metálica, tampo em madeira compensada, revestido em fórmica .
Mesa central (conjunto sextavado infantil)

34212 18571

Mesa central circular na cor branca, estrutura metálica, tampo em madeira compensada, revestido em fórmica .
Mesa central (conjunto sextavado infantil)

34213 18571

Mesa central circular na cor branca, estrutura metálica, tampo em madeira compensada, revestido em fórmica .
Mesa central (conjunto sextavado infantil)

34214 18571

Mesa central circular na cor branca, estrutura metálica, tampo em madeira compensada, revestido em fórmica .
Mesa central (conjunto sextavado infantil)

34215 18571

Mesa central circular na cor branca, estrutura metálica, tampo em madeira compensada, revestido em fórmica .
Mesa (Conjunto de mesa e cadeira professor)

34216 18571

Mesa medindo 1 m x 0,60 cm x 0,75 cm, confeccionada em estrutura metálica tubo 20x40, tratado contra ferrugem, solda mig, pintura epóxi (à pó), 

sendo o tampo em madeira compensada revestido em fórmica lisa brilhante, com acabamento em pvc preto.

Mesa (Conjunto de mesa e cadeira professor)
34217 18571

Mesa medindo 1 m x 0,60 cm x 0,75 cm, confeccionada em estrutura metálica tubo 20x40, tratado contra ferrugem, solda mig, pintura epóxi (à pó), 

sendo o tampo em madeira compensada revestido em fórmica lisa brilhante, com acabamento em pvc preto.

Mesa (Conjunto de mesa e cadeira professor)
34218 18571

Mesa medindo 1 m x 0,60 cm x 0,75 cm, confeccionada em estrutura metálica tubo 20x40, tratado contra ferrugem, solda mig, pintura epóxi (à pó), 

sendo o tampo em madeira compensada revestido em fórmica lisa brilhante, com acabamento em pvc preto.

Mesa (Conjunto de mesa e cadeira professor)
34219 18571

Mesa medindo 1 m x 0,60 cm x 0,75 cm, confeccionada em estrutura metálica tubo 20x40, tratado contra ferrugem, solda mig, pintura epóxi (à pó), 

sendo o tampo em madeira compensada revestido em fórmica lisa brilhante, com acabamento em pvc preto.

Mesa (Conjunto de mesa e cadeira professor)
34220 18571



Nome
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Mesa medindo 1 m x 0,60 cm x 0,75 cm, confeccionada em estrutura metálica tubo 20x40, tratado contra ferrugem, solda mig, pintura epóxi (à pó), 

sendo o tampo em madeira compensada revestido em fórmica lisa brilhante, com acabamento em pvc preto.

Mesa (Conjunto de mesa e cadeira professor)
34221 18571

Mesa medindo 1 m x 0,60 cm x 0,75 cm, confeccionada em estrutura metálica tubo 20x40, tratado contra ferrugem, solda mig, pintura epóxi (à pó), 

sendo o tampo em madeira compensada revestido em fórmica lisa brilhante, com acabamento em pvc preto.

Mesa (Conjunto de mesa e cadeira professor)
34222 18571

Mesa medindo 1 m x 0,60 cm x 0,75 cm, confeccionada em estrutura metálica tubo 20x40, tratado contra ferrugem, solda mig, pintura epóxi (à pó), 

sendo o tampo em madeira compensada revestido em fórmica lisa brilhante, com acabamento em pvc preto.

Mesa (Conjunto de mesa e cadeira professor)
34223 18571

Mesa medindo 1 m x 0,60 cm x 0,75 cm, confeccionada em estrutura metálica tubo 20x40, tratado contra ferrugem, solda mig, pintura epóxi (à pó), 

sendo o tampo em madeira compensada revestido em fórmica lisa brilhante, com acabamento em pvc preto.

Mesa (Conjunto de mesa e cadeira professor)
34224 18571

Mesa medindo 1 m x 0,60 cm x 0,75 cm, confeccionada em estrutura metálica tubo 20x40, tratado contra ferrugem, solda mig, pintura epóxi (à pó), 

sendo o tampo em madeira compensada revestido em fórmica lisa brilhante, com acabamento em pvc preto.

Mesa (Conjunto de mesa e cadeira professor)
34225 18571

Mesa medindo 1 m x 0,60 cm x 0,75 cm, confeccionada em estrutura metálica tubo 20x40, tratado contra ferrugem, solda mig, pintura epóxi (à pó), 

sendo o tampo em madeira compensada revestido em fórmica lisa brilhante, com acabamento em pvc preto.

Cadeira (Conjunto de mesa e cadeira professor)
34226 18571



Cadeira confeccionada em tubo 7/8 tratado contra ferrugem, solda mig, pintura mig, pintura epóxi (à pó), assento e encosto em madeira compensada 

de 10 mm revestido em fórmica lisa brilhante, com acabamento em verniz.
Cadeira (Conjunto de mesa e cadeira professor)

34227 18571

Cadeira confeccionada em tubo 7/8 tratado contra ferrugem, solda mig, pintura mig, pintura epóxi (à pó), assento e encosto em madeira compensada 

de 10 mm revestido em fórmica lisa brilhante, com acabamento em verniz.
Cadeira (Conjunto de mesa e cadeira professor)

34228 18571

Cadeira confeccionada em tubo 7/8 tratado contra ferrugem, solda mig, pintura mig, pintura epóxi (à pó), assento e encosto em madeira compensada 

de 10 mm revestido em fórmica lisa brilhante, com acabamento em verniz.
Cadeira (Conjunto de mesa e cadeira professor)

34229 18571

Cadeira confeccionada em tubo 7/8 tratado contra ferrugem, solda mig, pintura mig, pintura epóxi (à pó), assento e encosto em madeira compensada 

de 10 mm revestido em fórmica lisa brilhante, com acabamento em verniz.
Cadeira (Conjunto de mesa e cadeira professor)

34230 18571

Cadeira confeccionada em tubo 7/8 tratado contra ferrugem, solda mig, pintura mig, pintura epóxi (à pó), assento e encosto em madeira compensada 

de 10 mm revestido em fórmica lisa brilhante, com acabamento em verniz.
Cadeira (Conjunto de mesa e cadeira professor)

34231 18571

Cadeira confeccionada em tubo 7/8 tratado contra ferrugem, solda mig, pintura mig, pintura epóxi (à pó), assento e encosto em madeira compensada 

de 10 mm revestido em fórmica lisa brilhante, com acabamento em verniz.
Cadeira (Conjunto de mesa e cadeira professor)

34232 18571

Cadeira confeccionada em tubo 7/8 tratado contra ferrugem, solda mig, pintura mig, pintura epóxi (à pó), assento e encosto em madeira compensada 

de 10 mm revestido em fórmica lisa brilhante, com acabamento em verniz.

Nome
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Cadeira (Conjunto de mesa e cadeira professor)
34233 18571



Cadeira confeccionada em tubo 7/8 tratado contra ferrugem, solda mig, pintura mig, pintura epóxi (à pó), assento e encosto em madeira compensada 

de 10 mm revestido em fórmica lisa brilhante, com acabamento em verniz.
Cadeira (Conjunto de mesa e cadeira professor)

34234 18571

Cadeira confeccionada em tubo 7/8 tratado contra ferrugem, solda mig, pintura mig, pintura epóxi (à pó), assento e encosto em madeira compensada 

de 10 mm revestido em fórmica lisa brilhante, com acabamento em verniz.
Cadeira (Conjunto de mesa e cadeira professor)

34235 18571

Cadeira confeccionada em tubo 7/8 tratado contra ferrugem, solda mig, pintura mig, pintura epóxi (à pó), assento e encosto em madeira compensada 

de 10 mm revestido em fórmica lisa brilhante, com acabamento em verniz.
Mesa de 80x60x75 cm

34236 18571

Mesa medindo 80x60x75cm em mdp 15mm, acabamento em bp  com bordas em pvc estrutura metálica acabamento com pintura epóxi, com pés duplos 

com painel central em mdp 15mm - cor padrão branco/preto. Móveis Atos
Mesa de 80x60x75 cm

34237 18571

Mesa medindo 80x60x75cm em mdp 15mm, acabamento em bp  com bordas em pvc estrutura metálica acabamento com pintura epóxi, com pés duplos 

com painel central em mdp 15mm - cor padrão branco/preto. Móveis Atos
Mesa de 80x60x75 cm

34238 18571

Mesa medindo 80x60x75cm em mdp 15mm, acabamento em bp  com bordas em pvc estrutura metálica acabamento com pintura epóxi, com pés duplos 

com painel central em mdp 15mm - cor padrão branco/preto. Móveis Atos
Mesa de 80x60x75 cm

34239 18571

Mesa medindo 80x60x75cm em mdp 15mm, acabamento em bp  com bordas em pvc estrutura metálica acabamento com pintura epóxi, com pés duplos 

com painel central em mdp 15mm - cor padrão branco/preto. Móveis Atos
Mesa de 80x60x75 cm

34240 18571

Mesa medindo 80x60x75cm em mdp 15mm, acabamento em bp  com bordas em pvc estrutura metálica acabamento com pintura epóxi, com pés duplos 

com painel central em mdp 15mm - cor padrão branco/preto. Móveis Atos
Mesa 1,20 m

34241 18571

Mesa para computador,  medindo 120x60x75cm em mdp 15mm, acabamento em bp com bordas em pvc estrutura metálica acabamento com pintura 

epóxi, com pés duplos com painel central em mdp 15mm - cor padrão branco/preto. Móveis Atos
Mesa 1,20 m

34242 18571

Mesa para computador,  medindo 120x60x75cm em mdp 15mm, acabamento em bp com bordas em pvc estrutura metálica acabamento com pintura 

epóxi, com pés duplos com painel central em mdp 15mm - cor padrão branco/preto. Móveis Atos
Mesa 1,20 m



34243 18571

Mesa para computador,  medindo 120x60x75cm em mdp 15mm, acabamento em bp com bordas em pvc estrutura metálica acabamento com pintura 

epóxi, com pés duplos com painel central em mdp 15mm - cor padrão branco/preto. Móveis Atos
Mesa 1,20 m

34244 18571

Mesa para computador,  medindo 120x60x75cm em mdp 15mm, acabamento em bp com bordas em pvc estrutura metálica acabamento com pintura 

epóxi, com pés duplos com painel central em mdp 15mm - cor padrão branco/preto. Móveis Atos
Mesa 1,20 m

34245 18571

Nome
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Mesa para computador,  medindo 120x60x75cm em mdp 15mm, acabamento em bp com bordas em pvc estrutura metálica acabamento com pintura 

epóxi, com pés duplos com painel central em mdp 15mm - cor padrão branco/preto. Móveis Atos
Conexão para mesa

34250 18571

Conexão arredondada para mesa, com as seguintes características  mínimas: medindo 60x60cm em mdp 15mm, acabamento em bp com bordas em pvc 

e pé metálico central tubo redondo6" com pintura epóxi - cor padrão branco/preto.
Conexão para mesa

34251 18571

Conexão arredondada para mesa, com as seguintes características  mínimas: medindo 60x60cm em mdp 15mm, acabamento em bp com bordas em pvc 

e pé metálico central tubo redondo6" com pintura epóxi - cor padrão branco/preto.
Suporte para cpu

34252 18571

Suporte para cpu, com as seguintes características mínimas:  fixo,  medindo 0,26x0,42x15cm, em mdp 15 mm, acabamento em bp, bordas em pvc

Suporte para cpu
34253 18571

Suporte para cpu, com as seguintes características mínimas:  fixo,  medindo 0,26x0,42x15cm, em mdp 15 mm, acabamento em bp, bordas em pvc

Gazebo (Tenda em tecido)



34254 18571

Gazebo tenda em tecido   bagum, sem fps, poliéster com pvc, medindo 3x3 metros, pesando no mínimo 30 kg, estrutura reforçada em alumínio, 

podendo os pés serem chumbados no chão. 	Mor
Gazebo (Tenda em tecido)

34255 18571

Gazebo tenda em tecido   bagum, sem fps, poliéster com pvc, medindo 3x3 metros, pesando no mínimo 30 kg, estrutura reforçada em alumínio, 

podendo os pés serem chumbados no chão. 	Mor
Gazebo (tenda em tecido)

34256 18571

Gazebo com tenda em tecido  bagum, sem fps, poliéster com pvc, medindo 6x6 metros, pesando no mínimo 45 kg, estrutura reforçada em alumínio, 

podendo os pés serem chumbados no chão. 	Mor
Gazebo (tenda em tecido)

34257 18571

Gazebo com tenda em tecido  bagum, sem fps, poliéster com pvc, medindo 6x6 metros, pesando no mínimo 45 kg, estrutura reforçada em alumínio, 

podendo os pés serem chumbados no chão. 	Mor
Monitor de vídeo

34301 115

Monitor de vídeo, lcd, 19"
Gabinete para microcomputador

34302 115

Gabinete para mcrocomputador Alipel Station, preto, atx 400 watts, na cor, com processador com mínimo 4 núcleo freqüência de 3.2 ghz cada núcleo. 

Memória ram 04gb ddr3 compatível, disco rígido 1000 gb sata ii, placa mãe compatível com4 portas usb 2.0, pla

de rede wireless 108 mbps pci; drive de disquetes 1,44 mb; drive de gravador de dvd dual layer;; mouse óptico com scroll e resolução mínima 800 dpi; 

pad mouse de silicone; teclado multimídia layout abnt-2; licença sistema operacional windows 7 professiona

fornecimento das mídias originais e manuais.
Presépio com movimento - Mangedoura

34303 145

Presépio com movimento - Mangedoura, em vime, com adornos de cetim e juta, adornos, baú, pote de mirra e incenso, com passamaria, gregas 

douradas de 10 cm de largura e pedraria.
Presépio com movimento - Maria sentada

34304 145

Presépio com movimento - "Maria sentada" em fibra com pintura artística, figurino em cetim, brocado e organza, com movimento dos braços, 

acionados por sistema elétrico, medindo 1,20x0,70 x 0,70,



Nome
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Presépio com movimento - Menino Jesus
34305 145

Presépio com movimento - "Menino Jesus" em fibra com pintura artística, figurino em cetim, brocado e organza, com movimento nas pernas, acionado 

por sistema elétrico, medindo 0,50 m,
Presépio com movimento - São José

34306 145

Presépio com movimento - "São José" em fibra com pintura artística, figurino em cetim, brocado e organza, com movimento na cabeça, acionado por 

sistema elétrico, medindo 1,70 x 0,60 x ,70 m.
Presépio com movimento - Gaspar

34307 145

Presépio com movimento - "Gaspar" em fibra com pintura artística, figurino em cetim, brocado e organza, com movimento nos braços, acionado por 

sistema elétrico, medindo 1,70 x 0,70 x ,70 m.
Presépio com movimento - Baltazar

34308 145

Presépio com movimento - "Baltazar" em fibra com pintura artística, figurino em cetim, brocado e organza, com movimento nos braços, acionado por 

sistema elétrico, medindo 1,80 x 0,75 x ,75 m.
Presépio com movimento - Melchior

34309 145

Presépio com movimento - "Melchior" em fibra com pintura artística, figurino em cetim, brocado e organza, com movimento nos braços, acionado por 

sistema elétrico, medindo 1,30 x 0,70 x 0,70 m.
Poltrona presidente

34310 146

Poltrona presidente giratória, base gas, com braço.
Poltrona presidente

34311 146

Poltrona presidente giratória, base gas, com braço.
Poltrona presidente

34312 146

Poltrona presidente giratória, base gas, com braço.
Estofado 02 lugares (conjunto)

34313 161

Estofado 02 lugares  em couro com almofadas.



Estofado 03 lugares (conjunto)
34314 161

Estofado 03 lugares  em couro com almofadas.
Poltrona

34315 161

Poltrona
Poltrona

34316 161

Poltrona
Aparelho de ultrassom odontológico

34317 164

Nome
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Aparelho de ultrassom odontológico Jet Sonic Fit
Mesa para escritório

34318 167

Mesa para escritório branca, com 3 gavetas e com chave, 1,20 x 0,60 x 0,74 m.
Kit odontológico II Calu

34319 172

Kit odontológico II Calu, com 1  turbina extra torque 605, 1 micromotor intramatic 181 dbn, 1 contra-ângulo intramatic 2068 fgbn. Refrigeração por 

spray triplo, baixo nível de ruído, até 03 db: rotação mínima de 280.000 rpm - máxima de 380.000 rpm, menor 

Aparelho amalgamador
34320 172

Aparelho de amalgamador Sshuster, em cápsula - cápsula analógico - vibrador para amálgamas e ionômeros em cápsulas pré- dosificadas,   sistema 

universal permitindo todos os modelos de cápsulas;  tampa protetora em acricilo de alto - impacto transparente; 

micro-chave/ewitch interrompendo o funcionamento do equipamento com abertura da tampa ; haste  batedora com 4200 oscilações por minuto, chave 

geral luminosa no painel.
Balcão para sala de odontologia



34321 173

Balcão em mdf branco, com duas portas com chave.
Arquivo para pasta suspensa  para odontologia

34322 173

Arquivo para pasta suspensa em mdf, branco, 8 gavetas, puxadores metálicos.
Distribuidor de uréia

34323 183

Distribuidor de uréia novo, com caixa depósito de polietileno com  capacidade para 600 litros, com disco de distribuição e cardan para acoplamento ao 

trator. CREMASCO DAC 900
Colhedora de forragem

34324 183

Colhedora de forragem nova em linha, corte a partir de 03 mm, com  intercessão de mais 05 opções de corte, com acionamento no rotor através caixa 

de transmissão, com 04 rolos recolhedores, disco de corte alta liga, com cardan ou correia com giro livre e c

trator, com no mínimo 12 navalhas e afiador acoplado, com acionamento da bica semi hidráulica (completa). CREMASCO CUSTOM 930

Colhedora de forragem
34325 183

Colhedora de forragem nova em linha, corte a partir de 03 mm, com  intercessão de mais 05 opções de corte, com acionamento no rotor através caixa 

de transmissão, com 04 rolos recolhedores, disco de corte alta liga, com cardan ou correia com giro livre e c

trator, com no mínimo 12 navalhas e afiador acoplado, com acionamento da bica semi hidráulica (completa). CREMASCO CUSTOM 930

Colhedora de forragem
34326 183

Colhedora de forragem nova em linha, corte a partir de 03 mm, com  intercessão de mais 05 opções de corte, com acionamento no rotor através caixa 

de transmissão, com 04 rolos recolhedores, disco de corte alta liga, com cardan ou correia com giro livre e c

trator, com no mínimo 12 navalhas e afiador acoplado, com acionamento da bica semi hidráulica (completa). CREMASCO CUSTOM 930

Colhedora de forragem
34327 183

Colhedora de forragem nova em linha, corte a partir de 03 mm, com  intercessão de mais 05 opções de corte, com acionamento no rotor através caixa 

de transmissão, com 04 rolos recolhedores, disco de corte alta liga, com cardan ou correia com giro livre e c

trator, com no mínimo 12 navalhas e afiador acoplado, com acionamento da bica semi hidráulica (completa). CREMASCO CUSTOM 930

Colhedora de forragem
34328 183



Colhedora de forragem nova em linha, corte a partir de 03 mm, com  intercessão de mais 05 opções de corte, com acionamento no rotor através caixa 

de transmissão, com 04 rolos recolhedores, disco de corte alta liga, com cardan ou correia com giro livre e c

trator, com no mínimo 12 navalhas e afiador acoplado, com acionamento da bica semi hidráulica (completa). CREMASCO CUSTOM 930

Nome
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Colhedora de forragem
34329 183

Colhedora de forragem nova em linha, corte a partir de 03 mm, com  intercessão de mais 05 opções de corte, com acionamento no rotor através caixa 

de transmissão, com 04 rolos recolhedores, disco de corte alta liga, com cardan ou correia com giro livre e c

trator, com no mínimo 12 navalhas e afiador acoplado, com acionamento da bica semi hidráulica (completa). CREMASCO CUSTOM 930

Colhedora de forragem
34330 183

Colhedora de forragem nova em linha, corte a partir de 03 mm, com  intercessão de mais 05 opções de corte, com acionamento no rotor através caixa 

de transmissão, com 04 rolos recolhedores, disco de corte alta liga, com cardan ou correia com giro livre e c

trator, com no mínimo 12 navalhas e afiador acoplado, com acionamento da bica semi hidráulica (completa). CREMASCO CUSTOM 930

Colhedora de forragem
34331 183

Colhedora de forragem nova em linha, corte a partir de 03 mm, com  intercessão de mais 05 opções de corte, com acionamento no rotor através caixa 

de transmissão, com 04 rolos recolhedores, disco de corte alta liga, com cardan ou correia com giro livre e c

trator, com no mínimo 12 navalhas e afiador acoplado, com acionamento da bica semi hidráulica (completa). CREMASCO CUSTOM 930

Ensiladeira
34332 183



Ensiladeira picadora estacionária com alimentador automático, com  produção de até 6000 Kg/h sem motor estacionário. CREMASCO EC. 4000

Ar condicionado
34333 212

Ar condicionado split unidades interna e externa  Springer / Admiral.
Ar condicionado

34334 212

Ar condicionado split unidades interna e externa  Springer / Admiral.
Moto bomba (Parque de Exposições)

34335 299

Moto bomba B4T 710 l, 2 polegadas.
Carreta metálica IAC - MODELO CAB 5000

34336 361

Carreta metálica nova, basculante hidráulica com pistão dupla ação,  com capacidade de 05 toneladas, dimensões mínimas da caixa de 03 metros de 

comprimento, 1,8 metros de largura, eixo tanden, com pneus novos 750X16 com freio, com suporte para estacioname

rosqueável e com rolamento. IAC - MODELO CAB 5000
Impressora multifuncional (RH)

34337 425

Impressora multifuncional Sansung SCX 4623
Modem ADSL (CPD)

34338 444

Model ADSL 2 Router USB D810 R Tenda.
Modem ADSL (CPD)

34339 444

Model ADSL 2 Router USB D810 R Tenda.
Modem ADSL (CPD)

34340 444

Model ADSL 2 Router USB D810 R Tenda.

Nome



Incorporação Plaqueta

Microcomputador formato Tablet
34341 446

Microcomputador formato Tablet marca Apple, 3g + WI-FI.
Impressora

34342 446

Impressora multifuncional janto de tinta HP CN51
CN09OC20TP
Monitor de vídeo led 18.5"

34343 540

Monitor de vídeo led 18.5" Philips191EL2
Gabinete para microcomputador

34344 540

Gabinete atx 500 watts para microcomputador de mesa completo,  sendo todo conjunto na cor  preta com processador 4 núcleo freqüência de 3.3 ghz 

cada núcleo.  Memória ram 04gb ddr3 compatível, disco rígido 1000 gb sata ii, monitor led 18.5", placa mãe comp

placa de rede 10/100 mbps, placa de rede wireless 150 mbps pci; drive de gravador de dvd dual layer; mouse óptico com scroll e resolução mínima 800 

dpi; pad mouse de silicone; teclado multimídia layout abnt-2; licença sistema operacional windows 7 profess

Monitor de vídeo
34345 570

Monitor de vídeo led 18,5" Philips 191EL2ICMS
Gabinete para microcomputador

34346 570

Gabinete atx 400 watts para microcomputador de mesa completo,  sendo todo conjunto na cor  preta com processador 4 núcleo freqüência de 3.3 ghz 

cada núcleo.  Memória ram 04gb ddr3 compatível, disco rígido 1000 gb sata ii, monitor led 18.5", placa mãe comp

placa de rede 10/100 mbps, placa de rede wireless 108 mbps pci; drive de gravador de dvd dual layer;; mouse óptico com scroll e resolução mínima 800 

dpi; pad mouse de silicone; teclado multimídia layout abnt-2; licença sistema operacional windows 7 profes

Conjunto odontológico ESPRIT
34347 763

Conjunto odontológico SPRIT, marca Olsen / Siena, com mocho a gás, com 4 comandos na base da cadeira, com movimentos sincronizados, cabeceira 

articulada, caixa avulsa, posição trendelemburg no encosto, articulação no assento e encosto na linha do acetábul

braço biarticulado mecânico, serinfa tríplice, com 1 terminal para alta rotação borden, com 1 terminal para baixa rotação borden com refrigeração por 

spray, com pedal progressivo para acionamento das pontas, sistema anti  refluxo, válvula anti retratação,



injetado, 20.000 lux, on/off na base da cadeira, com unidade de água rebatível em 90º, com 1 sugador venturi 0,65mm, com cuba em porcelana 

removível, com aparelho fotopolimerizador led avulso.
Moto bomba

34348 1028

Moto bomba B4T 710 l, 2 polegadas.
Impressora multifuncional

34349 1037

Impressora multifuncional Sansung SCX 4623
Monitor de vídeo (Corpo de Bombeiros)

34350 1059

Monitor de vídeo led 18,5", Philips, 191EL2ICMS.
Gabinete para microcomputador

34351 1059

Gabinete atx 500 watts para microcomputador de mesa completo,  sendo todo conjunto na cor  preta com processador 4 núcleo freqüência de 3.3 ghz 

cada núcleo.  Memória ram 04gb ddr3 compatível, disco rígido 1000 gb sata ii, monitor led 18.5", placa mãe comp

placa de rede  150 mbps, placa de rede wireless 108 mbps pci; drive de gravador de dvd dual layer;; mouse óptico com scroll e resolução mínima 800 

dpi; pad mouse de silicone; teclado multimídia layout abnt-2; licença sistema operacional windows 7 professi

Nome
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Calculadora
34352 1092

Calculadora de mesa, profissional, Procalc PR 4000
Série: 1140002218
Balcão para sala de lavagem e descontaminação - unidade 01

34353 1125

Balcão em mdf, branco, 2 portas, 4 gavetas.
Balcão para sala de lavagem e descontaminação - unidade 02 para pia

34354 1125



Balcão em mdf, branco, 4 gavetas, 2 portas, para pia.
Ar condicionado Mitsuo

34355 1158

Ar condicionado, split, 12000 btus, Mitsuo.
Gabinete para microcomputador (Banco Social)

34356 1244

Gabinete Duex para microcomputador, 4 baias, preto, fonte ATX 500 W Duex,  equipado com processador AMD X4 FX-4100, Placa Mãe Asus M5A78L-M 

LX, memória Markvision 4 GB DDr-3 1333 Mhz, HD 01 TB Sata, gravador de dvd-rw Sata Sansung Sh-222AB, teclado usb Du

usb duex, mouse pad, midia Windows 7 Prof, placa de rede wireless  150 mbps TPlink.
Monitor de vídeo (Banco Social)

34357 1244

Monitor de vídeo Philips, led, 18,5', modelo 192EL2, Nº série: AF001143054414.
Gabinete para microcomputador (Sala do empreendedor)

34358 1244

Gabinete Duex para microcomputador, 4 baias, preto, fonte ATX 500 W Duex,  equipado com processador AMD X4 FX-4100, Placa Mãe Asus M5A78L-M 

LX, memória Markvision 4 GB DDr-3 1333 Mhz, HD 01 TB Sata, gravador de dvd-rw Sata Sansung Sh-222AB, teclado usb Du

usb duex, mouse pad, midia Windows 7 Prof, placa de rede wireless  150 mbps TPlink.
Monitor de vídeo (Sala do Empreendedor)

34359 1244

Monitor de vídeo Philips, led, 18,5', modelo 192EL2, Nº de série: AF001143053185.
Aparelho de fax

34360 1269

Aparelho de fax Panasonic Kxft 923BR Hayamax
Ar condicionado

34361 1296

Ar condicionado York, split, 7500 btus, completo 182548/182549.
Conjunto ultrassom Jet Sonic capa rígida

34362 1410

Conjunto ultrassom Jet Sonic capa rígida
Conjunto ultrassom Jet Sonic capa rígida

34363 1410

Conjunto ultrassom Jet Sonic capa rígida



Nome
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Ar condicionado
34364 1459

Ar condicionado linha split, Springer, 9000 btus, unidade interna e externa (condensadora e evaporadora).
Ar condicionado

34365 1496

Ar condicionado linha split, York, 7500 btus, quente e frio.
Ar condicionado LG

34366 1543

Ar condicionado split, LG, 30000 btus, quente/frio.
Ar condicionado York

34367 1543

Ar condicionado split, York, 30000 btus, quente/frio.
Ar condicionado York

34368 1543

Ar condicionado split, York, 7500 btus, quente / frio.
Microcomputador formato tablet

34369 1564

Microcomputador formato tablet Galaxy Tab P1000, preto, Sansung, n/s: RQ1C107J2VF
Gabinete para microcomputador

34370 1567

Gabinete Duex para microcomputador, 4 baias, preto, fonte ATX 500 W Duex,  equipado com processador AMD X4 FX-4100, Placa Mãe Asus M5A78L-M 

LX, memória Markvision 4 GB DDr-3 1333 Mhz, HD 01 TB Sata, gravador de dvd-rw Sata Sansung Sh-222AB, teclado usb Du

usb duex, mouse pad, midia Windows 7 Prof, placa de rede wireless  150 mbps TPlink.
Monitor de vídeo

34371 1567

Monitor de vídeo Philips, led, 18,5', modelo 191EL2SB Série: AF001143053600
Gabinete para microcomputador

34372 1567

Gabinete Duex para microcomputador, 4 baias, preto, fonte ATX 500 W Duex,  equipado com processador AMD X4 FX-4100, Placa Mãe Asus M5A78L-M 

LX, memória Markvision 4 GB DDr-3 1333 Mhz, HD 01 TB Sata, gravador de dvd-rw Sata Sansung Sh-222AB, teclado usb Du

usb duex, mouse pad, midia Windows 7 Prof, placa de rede wireless  150 mbps TPlink.



Monitor de vídeo
34373 1567

Monitor de vídeo Philips, led, 18,5', modelo 191EL2SB n/s: AF001143053588
Gabinete para microcomputador (Protocolo)

34374 1602

Gabinete Duex para microcomputador, 4 baias, preto, fonte ATX 500 W Duex,  equipado com processador AMD X4 FX-4100, Placa Mãe Asus M5A78L-M 

LX, memória Markvision 4 GB DDr-3 1333 Mhz, HD 01 TB Sata, gravador de dvd-rw Sata Sansung Sh-222AB, teclado usb Du

usb duex, mouse pad, midia Windows 7 Prof, placa de rede wireless  150 mbps TPlink.
Monitor de vídeo (Protocolo)

34375 1602

Monitor de vídeo Philips, led, 18,5', modelo 192EL2, SÉRIE: AF001143053623

Nome
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Ar condicionado
34377 1631

Ar condicionado split, 12000 btus, York, quente/frio.
Balcão para sala esterilização

34403 1686

Balcão corpo em mdf branco, frontais, acabamento, tampo em fórmica branca, 6 portas, 8 gavetas, puxadores metálicos.
Balcão para sala de odontologia

34404 1686

Balcão de canto corpo em mdf branco, frontais, acabamento e tampo em fórmica branca, 6 portas, 8 gavetas, puxadores metálicos.

Balcão para sala de preparo de pacientes
34405 1686

Balcão corpo em mdf branco, frontais, acabamento e tampo em fórmica branca, 3 portas, 4 gavetas, puxadores metálicos.
Balcão para sala de aplicação de medicamentos

34406 1686

Balcão corpo em mdf branco, frontais, acabamento e tampo em fórmica branca, 3 portas, 4 gavetas, puxadores metálicos.



Balcão para sala de curativo
34407 1686

Balcão corpo em mdf branco, frontais, acabamento e tampo em fórmica branca, 4 portas, 4 gavetas, puxadores metálicos.
Balcão para sala de inalação

34408 1686

Balcão corpo em mdf branco, frontais, acabamento e tampo em fórmica branca, puxadores metálicos, 3 portas, 4 gavetas.
Balcão para DML (Depósito de Materiais Limpos)

34409 1686

Balcão corpo em mdf branco, frontais, acabamento e tampo em fórmica branca, puxadores metálicos.
Balcão para recepção

34410 1686

Balcão modulado, de canto, corpo em mdf branco, frontais, acabamento e tampo em fórmica branca, puxadores metálicos.7 portas, 20 gavetas, sendo 

16 para pastas suspensas, um módulo tipo balcão de atendimento
Arquivo para pasta suspensa odontologia

34411 1686

Arquivo para pasta suspensa corpo em mdf branco, frontais, acabamento e tampo em fórmica branca, 8 gavetas, puxadores metálicos.

Armário para dml
34412 1686

Armário corpo em mdf branco, frontais, acabamento e tampo em fórmica branca, 2 portas altas, com prateleiras e porta vassoura, 4 portas aéreas, 

puxadores metálicos.
Arquivo para pasta suspensa

34413 1686

Arquivo para pasta suspensa, corpo em mdf branco, frontais, acabamento e tampo em fórmica branca, 6 gavetas, puxadores metálicos.

Balcão para sala de esterilização
34414 1686

Nome
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Balcão modulado, de canto, corpo em mdf branco, frontais, acabamento e tampo em fórmica branca, 4 gavetas, 3 portas, puxadores metálicos.

Balcão para sala de inalação
34415 1686

Balcão corpo em mdf branco, frontais, acabamento e tampo em fórmica branca, 4 gavetas, 3 portas, puxadores metálicos.
Balcão para sala de imunização

34416 1686

Balcão corpo em mdf branco, frontais, acabamento e tampo em fórmica branca, 2 gavetas, 2 portas, puxadores metálicos.
Balcão para cozinha para pia.

34417 1686

Balcão corpo em mdf branco, frontais, acabamento e tampo em fórmica branca, 4 gavetas, 2 portas, puxadores metálicos.
Maca

34418 1696

Maca com roda: dois rodízios dianteiros fixos de 75 mm de diâmetro. Dois rodízios traseiros giratórios de 75 mm de diâmetro. Alças laterais basculantes 

com sistema de fechamento automático, Renovar.
Maca

34419 1696

Maca com roda: dois rodízios dianteiros fixos de 75 mm de diâmetro. Dois rodízios traseiros giratórios de 75 mm de diâmetro. Alças laterais basculantes 

com sistema de fechamento automático, Renovar.
Maca para exame clínico

34420 1696

Maca para exame clínico ginecológico revestida em fórmica também no interior, com 3 gavetas, 1 porta, amplo armário com gaveteira interna, suporte 

para lençol papel, regulagem do dorso, que possa ser usada como divã clínico, espuma de densidade d45 (duráv

instalação de colposcópio . Dimensões: 1.80 comprimento (na posição divã) 1.30 comprimento (na posição mesa ginecológica) 55 cm largura, 80cm 

altura. Acompanhada de porta coxa estofado da cor do courvin da mesa (corvin preto), Mache.

Autoclave
34421 1696

Autoclave com as seguintes especificações: horizontal 42  litros, microprocessada  desligamento automático ao final do ciclo, opção de ciclos extras de 

secagem. Controle termodinamico de temperatura e pressão automatico. Sistema de tampa  em aço em inoxid

de agua para alimentacão da camara de esterelização, ciclo totalmente automático 8 ciclos programaveis para diferentes materiais. Dimensões internas 

da cuba 30 cm por 60 cm, profundidade 42 litros potencia 1600 wats em aço reforçado, com pintura eletrostá

tubulação para drenagem externa da agua e vapor. Produto aprovado e registrado no ministério de saúde. Sercon.
Autoclave

34422 1696



Autoclave com as seguintes especificações: horizontal 42  litros, microprocessada  desligamento automático ao final do ciclo, opção de ciclos extras de 

secagem. Controle termodinamico de temperatura e pressão automatico. Sistema de tampa  em aço em inoxid

de agua para alimentacão da camara de esterelização, ciclo totalmente automático 8 ciclos programaveis para diferentes materiais. Dimensões internas 

da cuba 30 cm por 60 cm, profundidade 42 litros potencia 1600 wats em aço reforçado, com pintura eletrostá

tubulação para drenagem externa da agua e vapor. Produto aprovado e registrado no ministério de saúde. Sercon.
Mocho a gás

34423 1696

Mocho a gás com 2 alavancas, sobe e desce, assento e regulagem do encosto, estofamento em pvc laminado sem costura e anatômico. Kavo.

Mocho a gás
34424 1696

Mocho a gás com 2 alavancas, sobe e desce, assento e regulagem do encosto, estofamento em pvc laminado sem costura e anatômico. Kavo.

Mocho a gás
34425 1696

Mocho a gás com 2 alavancas, sobe e desce, assento e regulagem do encosto, estofamento em pvc laminado sem costura e anatômico. Kavo.

Nome
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Mocho a gás
34426 1696

Mocho a gás com 2 alavancas, sobe e desce, assento e regulagem do encosto, estofamento em pvc laminado sem costura e anatômico. Kavo.

Mocho a gás
34427 1696

Mocho a gás com 2 alavancas, sobe e desce, assento e regulagem do encosto, estofamento em pvc laminado sem costura e anatômico. Kavo.

Mocho a gás



34428 1696

Mocho a gás com 2 alavancas, sobe e desce, assento e regulagem do encosto, estofamento em pvc laminado sem costura e anatômico. Kavo.

Mocho a gás
34429 1696

Mocho a gás com 2 alavancas, sobe e desce, assento e regulagem do encosto, estofamento em pvc laminado sem costura e anatômico. Kavo.

Aparelho de Raio x
34430 1696

Aparelho de raio x, modelo  coluna móvel, braço articulavel com   movimentação  vertical e horizontal, proporciona movimentos suaves e facilidade de 

pocionamento. Base total consttuída em ferro fundido, garantindo maior estabilidade no deslocamento do apa

acrilico de alta resistência, com freio para travamernto, garantindo maior funcionalidade. Modelo : 60 kv, rede 127 - 220 volts ac Procion

Cuba ultrônica
34431 1696

Cuba ultrônica - estruturas em poliuretano. Cuba e cesto em inox -  capacidade de 3 litros. Para ser ligada em qualquer tomada de 105 a 240 v. Que 

garanta funcionamento estável, mesmo com oscilações da rede eletrica, aumentando a durabilidade do equipamen

khz, com ou sem água quente, totalmente digital, regulável de 0 a 30 minutos de operação. Cristofoli
Cadeira giratória

34432 1699

Cadeira giratoria espuma injetada anatômica, executiva 40 mm revestida em corino preto, com base giratória a gás. Poltronas paraná

Cadeira giratória
34433 1699

Cadeira giratoria espuma injetada anatômica, executiva 40 mm revestida em corino preto, com base giratória a gás. Poltronas paraná

Cadeira giratória
34434 1699

Cadeira giratoria espuma injetada anatômica, executiva 40 mm revestida em corino preto, com base giratória a gás. Poltronas paraná

Cadeira giratória
34435 1699

Cadeira giratoria espuma injetada anatômica, executiva 40 mm revestida em corino preto, com base giratória a gás. Poltronas paraná

Cadeira giratória
34436 1699



Cadeira giratoria espuma injetada anatômica, executiva 40 mm revestida em corino preto, com base giratória a gás. Poltronas paraná

Cadeira giratória
34437 1699

Cadeira giratoria espuma injetada anatômica, executiva 40 mm revestida em corino preto, com base giratória a gás. Poltronas paraná

Nome
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Cadeira giratória
34438 1699

Cadeira giratoria espuma injetada anatômica, executiva 40 mm revestida em corino preto, com base giratória a gás. Poltronas paraná

Cadeira giratória
34439 1699

Cadeira giratoria espuma injetada anatômica, executiva 40 mm revestida em corino preto, com base giratória a gás. Poltronas paraná

Cadeira giratória
34440 1699

Cadeira giratoria espuma injetada anatômica, executiva 40 mm revestida em corino preto, com base giratória a gás. Poltronas paraná

Cadeira giratória
34441 1699

Cadeira giratoria espuma injetada anatômica, executiva 40 mm revestida em corino preto, com base giratória a gás. Poltronas paraná

Cadeira giratória
34442 1699

Cadeira giratoria espuma injetada anatômica, executiva 40 mm revestida em corino preto, com base giratória a gás. Poltronas paraná

Cadeira giratória
34443 1699



Cadeira giratoria espuma injetada anatômica, executiva 40 mm revestida em corino preto, com base giratória a gás. Poltronas paraná

Cadeira giratória
34444 1699

Cadeira giratoria espuma injetada anatômica, executiva 40 mm revestida em corino preto, com base giratória a gás. Poltronas paraná

Mesa para escritório
34445 1699

Mesa para escritorio branca com 3 gavetas e com chave, de 1,20x0,60x0,74 m. 	Móveis atos
Mesa para escritório

34446 1699

Mesa para escritorio branca com 3 gavetas e com chave, de 1,20x0,60x0,74 m. 	Móveis atos
Mesa para escritório

34447 1699

Mesa para escritorio branca com 3 gavetas e com chave, de 1,20x0,60x0,74 m. 	Móveis atos
Mesa para escritório

34448 1699

Mesa para escritorio branca com 3 gavetas e com chave, de 1,20x0,60x0,74 m. 	Móveis atos
Mesa para escritório

34449 1699

Mesa para escritorio branca com 3 gavetas e com chave, de 1,20x0,60x0,74 m. 	Móveis atos
Mesa para escritório

34450 1699
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Mesa para escritorio branca com 3 gavetas e com chave, de 1,20x0,60x0,74 m. 	Móveis atos
Mesa para escritório

34451 1699

Mesa para escritorio branca com 3 gavetas e com chave, de 1,20x0,60x0,74 m. 	Móveis atos
Mesa redonda



34452 1699

Mesa redonda reuniões em mdf 15 mm, com acabamento em bp, com bordas  em pvc, estrutura metálica, pé central em tubo redondo e 5 hastes de 

sustentação em tubo de 30x70mm, com ponteiras plásticas e sapata niveladora de altura e acabamento com pintura epóxi

Armário 2 portas
34453 1699

Armário com 02 portas e 02 gavetas, com as seguintes características:   04 pés quadrados de alumínio 40x50x40, 02 gavetas externas mdf c/ corrediças 

telescópicas 450 mm p/35 kg 743x220x450, 06 dobradiças c/ calço 35 mm 10x10x10, 04 puxadores 192 mm em aço

acabamento mdf 15 mm 88x15x500, 02 frentes de gaveta mdf 15 mm 790x328x15, 01 fundo de parede linear 04 mm 1680x4x850, 02 portas mdf 15 mm 

395x955x15, 02 chapa linear p/ balcão mdf 25 mm 850x25x520, 02 chapa linear p/ balcão mdf 25 mm 1630x25x520.

Armário 2 portas
34454 1699

Armário com 02 portas e 02 gavetas, com as seguintes características:   04 pés quadrados de alumínio 40x50x40, 02 gavetas externas mdf c/ corrediças 

telescópicas 450 mm p/35 kg 743x220x450, 06 dobradiças c/ calço 35 mm 10x10x10, 04 puxadores 192 mm em aço

acabamento mdf 15 mm 88x15x500, 02 frentes de gaveta mdf 15 mm 790x328x15, 01 fundo de parede linear 04 mm 1680x4x850, 02 portas mdf 15 mm 

395x955x15, 02 chapa linear p/ balcão mdf 25 mm 850x25x520, 02 chapa linear p/ balcão mdf 25 mm 1630x25x520.

Armário para uso na odontologia sala da prevenção
34455 1699

Armário com as seguintes  características: 1,35 m² chapa acabamento mdf 15 mm 2700x15x500, ,2 m² chapa acabamento mdf 15 mm 2400x15x500, 

0,555 m²  chapa acabamento mdf 15 mm 925x15x600, 0,51 m² chapa acabamento mdf 15 mm 850x15x600, 0,291 m² chapa acabame

581x15x500, 0,288 m² chapa acabamento mdf 15 mm 2400x15x120, 0,057 m²  chapa acabamento mdf 15 mm 120x15x470, 10 un frente de gaveta mdf 

15 mm 590x163x15, 3,24 m² fundo de parede linear 4 mm 2700x4x1200, 10 dobradiças c/ calço 35 mm 10x10x10, 02 kits c/ 5

p/ fixaçao 10 x 10 x 10, 01 puxador 192 mm 192x13x36, 10 gavetas externas com corrediças telescópicas 45 mm para 35 kg 543x80x450 e  com 06 

chaves curtas 100x100x 100.
Mocho giratório

34456 1700

Mocho giratorio cromado com assento e encosto estofados, com altura regulável, base em tubo 20x30 com rodízios. Diâmetro do assento 0,30m e 

altura 0,53 a 0,76m. Cavaletti
Mocho giratório

34457 1700

Mocho giratorio cromado com assento e encosto estofados, com altura regulável, base em tubo 20x30 com rodízios. Diâmetro do assento 0,30m e 

altura 0,53 a 0,76m. Cavaletti
Mocho giratório



34458 1700

Mocho giratorio cromado com assento e encosto estofados, com altura regulável, base em tubo 20x30 com rodízios. Diâmetro do assento 0,30m e 

altura 0,53 a 0,76m. Cavaletti
Mocho giratório

34459 1700

Mocho giratorio cromado com assento e encosto estofados, com altura regulável, base em tubo 20x30 com rodízios. Diâmetro do assento 0,30m e 

altura 0,53 a 0,76m. Cavaletti
Ar condicionado

34460 1701

Condicionador de ar linha split, de 12.000 btus, com ciclo quente e  frio, compressor rotativo com unidade interna e externa e com controle remoto, 

Springer/admiral.
Ar condicionado

34461 1701

Condicionador de ar linha split, de 12.000 btus, com ciclo quente e  frio, compressor rotativo com unidade interna e externa e com controle remoto, 

Springer/admiral.
Ar condicionado

34462 1701

Nome
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Condicionador de ar linha split, de 12.000 btus, com ciclo quente e  frio, compressor rotativo com unidade interna e externa e com controle remoto, 

Springer/admiral.
Mesa auxiliar em aço

34466 1702

Mesa auxiliar em aço inoxidável, de 40x60x80 m, estrutura em tubo  (25mm), prateleira em chapa de aço inoxidável,  pés com rodízios de 2ª  opção toda 

em aço inoxidável.
Mesa auxiliar em aço

34467 1702

Mesa auxiliar em aço inoxidável, de 40x60x80 m, estrutura em tubo  (25mm), prateleira em chapa de aço inoxidável,  pés com rodízios de 2ª  opção toda 

em aço inoxidável.
Mesa auxiliar em aço



34468 1702

Mesa auxiliar em aço inoxidável, de 40x60x80 m, estrutura em tubo  (25mm), prateleira em chapa de aço inoxidável,  pés com rodízios de 2ª  opção toda 

em aço inoxidável.
Mesa auxiliar em aço

34469 1702

Mesa auxiliar em aço inoxidável, de 40x60x80 m, estrutura em tubo  (25mm), prateleira em chapa de aço inoxidável,  pés com rodízios de 2ª  opção toda 

em aço inoxidável.
Mesa auxiliar em aço

34470 1702

Mesa auxiliar em aço inoxidável, de 40x60x80 m, estrutura em tubo  (25mm), prateleira em chapa de aço inoxidável,  pés com rodízios de 2ª  opção toda 

em aço inoxidável.
Mesa auxiliar em aço

34471 1702

Mesa auxiliar em aço inoxidável, de 40x60x80 m, estrutura em tubo  (25mm), prateleira em chapa de aço inoxidável,  pés com rodízios de 2ª  opção toda 

em aço inoxidável.
Mesa auxiliar em aço

34472 1702

Mesa auxiliar em aço inoxidável, de 40x60x80 m, estrutura em tubo  (25mm), prateleira em chapa de aço inoxidável,  pés com rodízios de 2ª  opção toda 

em aço inoxidável.
Maca para exames clínicos

34473 1703

Maca para exames clínicos, estofada, forrada com corino preto, com cabeceira reclinável de 1,90x0,50x0,80 cm, com estrutura tubular redondo.

Maca para exames clínicos
34474 1703

Maca para exames clínicos, estofada, forrada com corino preto, com cabeceira reclinável de 1,90x0,50x0,80 cm, com estrutura tubular redondo.

Maca para exames clínicos
34475 1703

Maca para exames clínicos, estofada, forrada com corino preto, com cabeceira reclinável de 1,90x0,50x0,80 cm, com estrutura tubular redondo.

Maca para exames clínicos
34476 1703

Maca para exames clínicos, estofada, forrada com corino preto, com cabeceira reclinável de 1,90x0,50x0,80 cm, com estrutura tubular redondo.

Maca para exames clínicos
34477 1703

Maca para exames clínicos, estofada, forrada com corino preto, com cabeceira reclinável de 1,90x0,50x0,80 cm, com estrutura tubular redondo.
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Maca para exames clínicos
34478 1703

Maca para exames clínicos, estofada, forrada com corino preto, com cabeceira reclinável de 1,90x0,50x0,80 cm, com estrutura tubular redondo.

Maca para exames clínicos
34479 1703

Maca para exames clínicos, estofada, forrada com corino preto, com cabeceira reclinável de 1,90x0,50x0,80 cm, com estrutura tubular redondo.

Maca para exames clínicos
34480 1703

Maca para exames clínicos, estofada, forrada com corino preto, com cabeceira reclinável de 1,90x0,50x0,80 cm, com estrutura tubular redondo.

Maca para exames clínicos
34481 1703

Maca para exames clínicos, estofada, forrada com corino preto, com cabeceira reclinável de 1,90x0,50x0,80 cm, com estrutura tubular redondo.

Maca para exames clínicos
34482 1703

Maca para exames clínicos, estofada, forrada com corino preto, com cabeceira reclinável de 1,90x0,50x0,80 cm, com estrutura tubular redondo.

Maca para exames clínicos
34483 1703

Maca para exames clínicos, estofada, forrada com corino preto, com cabeceira reclinável de 1,90x0,50x0,80 cm, com estrutura tubular redondo.

Longarina 3 lugares ( atendimento cartão SUS)
34484 1710

Longarina com 3 lugares (cadeiras fixas) com assento e encosto   estofados com espuma injetada 40 mm, anatômicas, com revestimento em corino 

preto, com estrutura em metal 30 x 50, com pintura epóxi.



Longarina 3 lugares
34485 1710

Longarina com 3 lugares (cadeiras fixas) com assento e encosto   estofados com espuma injetada 40 mm, anatômicas, com revestimento em corino 

preto, com estrutura em metal 30 x 50, com pintura epóxi.
Longarina 3 lugares

34486 1710

Longarina com 3 lugares (cadeiras fixas) com assento e encosto   estofados com espuma injetada 40 mm, anatômicas, com revestimento em corino 

preto, com estrutura em metal 30 x 50, com pintura epóxi.
Longarina 3 lugares

34487 1710

Longarina com 3 lugares (cadeiras fixas) com assento e encosto   estofados com espuma injetada 40 mm, anatômicas, com revestimento em corino 

preto, com estrutura em metal 30 x 50, com pintura epóxi.
Longarina 3 lugares

34488 1710

Longarina com 3 lugares (cadeiras fixas) com assento e encosto   estofados com espuma injetada 40 mm, anatômicas, com revestimento em corino 

preto, com estrutura em metal 30 x 50, com pintura epóxi.
Longarina 3 lugares

34489 1710

Longarina com 3 lugares (cadeiras fixas) com assento e encosto   estofados com espuma injetada 40 mm, anatômicas, com revestimento em corino 

preto, com estrutura em metal 30 x 50, com pintura epóxi.
Longarina 3 lugares

34490 1710
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Longarina com 3 lugares (cadeiras fixas) com assento e encosto   estofados com espuma injetada 40 mm, anatômicas, com revestimento em corino 

preto, com estrutura em metal 30 x 50, com pintura epóxi.
Longarina 3 lugares

34491 1710

Longarina com 3 lugares (cadeiras fixas) com assento e encosto   estofados com espuma injetada 40 mm, anatômicas, com revestimento em corino 

preto, com estrutura em metal 30 x 50, com pintura epóxi.



Longarina 3 lugares
34492 1710

Longarina com 3 lugares (cadeiras fixas) com assento e encosto   estofados com espuma injetada 40 mm, anatômicas, com revestimento em corino 

preto, com estrutura em metal 30 x 50, com pintura epóxi.
Longarina 3 lugares

34493 1710

Longarina com 3 lugares (cadeiras fixas) com assento e encosto   estofados com espuma injetada 40 mm, anatômicas, com revestimento em corino 

preto, com estrutura em metal 30 x 50, com pintura epóxi.
Longarina 3 lugares

34494 1710

Longarina com 3 lugares (cadeiras fixas) com assento e encosto   estofados com espuma injetada 40 mm, anatômicas, com revestimento em corino 

preto, com estrutura em metal 30 x 50, com pintura epóxi.
Longarina 3 lugares

34495 1710

Longarina com 3 lugares (cadeiras fixas) com assento e encosto   estofados com espuma injetada 40 mm, anatômicas, com revestimento em corino 

preto, com estrutura em metal 30 x 50, com pintura epóxi.
Longarina 3 lugares

34496 1710

Longarina com 3 lugares (cadeiras fixas) com assento e encosto   estofados com espuma injetada 40 mm, anatômicas, com revestimento em corino 

preto, com estrutura em metal 30 x 50, com pintura epóxi.
Longarina 3 lugares

34497 1710

Longarina com 3 lugares (cadeiras fixas) com assento e encosto   estofados com espuma injetada 40 mm, anatômicas, com revestimento em corino 

preto, com estrutura em metal 30 x 50, com pintura epóxi.
Longarina 3 lugares

34498 1710

Longarina com 3 lugares (cadeiras fixas) com assento e encosto   estofados com espuma injetada 40 mm, anatômicas, com revestimento em corino 

preto, com estrutura em metal 30 x 50, com pintura epóxi.
Longarina 3 lugares

34499 1710

Longarina com 3 lugares (cadeiras fixas) com assento e encosto   estofados com espuma injetada 40 mm, anatômicas, com revestimento em corino 

preto, com estrutura em metal 30 x 50, com pintura epóxi.
Longarina 3 lugares

34500 1710

Longarina com 3 lugares (cadeiras fixas) com assento e encosto   estofados com espuma injetada 40 mm, anatômicas, com revestimento em corino 

preto, com estrutura em metal 30 x 50, com pintura epóxi.
Longarina 3 lugares

34501 1710



Longarina com 3 lugares (cadeiras fixas) com assento e encosto   estofados com espuma injetada 40 mm, anatômicas, com revestimento em corino 

preto, com estrutura em metal 30 x 50, com pintura epóxi.
Longarina 3 lugares

34502 1710

Longarina com 3 lugares (cadeiras fixas) com assento e encosto   estofados com espuma injetada 40 mm, anatômicas, com revestimento em corino 

preto, com estrutura em metal 30 x 50, com pintura epóxi.
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Longarina 3 lugares
34503 1710

Longarina com 3 lugares (cadeiras fixas) com assento e encosto   estofados com espuma injetada 40 mm, anatômicas, com revestimento em corino 

preto, com estrutura em metal 30 x 50, com pintura epóxi.
Cadeira fixa

34504 1710

Cadeira fixa, com as seguintes características mínimas: assento e encosto com espuma injetada 40 mm, revestida em tecido polipropileno na cor cinza 

com preto, estrutura de metal com tubo em arco, pintura epóxi a pó, na cor preto
Cadeira fixa

34505 1710

Cadeira fixa, com as seguintes características mínimas: assento e encosto com espuma injetada 40 mm, revestida em tecido polipropileno na cor cinza 

com preto, estrutura de metal com tubo em arco, pintura epóxi a pó, na cor preto
Cadeira fixa

34506 1710

Cadeira fixa, com as seguintes características mínimas: assento e encosto com espuma injetada 40 mm, revestida em tecido polipropileno na cor cinza 

com preto, estrutura de metal com tubo em arco, pintura epóxi a pó, na cor preto
Cadeira fixa

34507 1710

Cadeira fixa, com as seguintes características mínimas: assento e encosto com espuma injetada 40 mm, revestida em tecido polipropileno na cor cinza 

com preto, estrutura de metal com tubo em arco, pintura epóxi a pó, na cor preto
Cadeira fixa

34508 1710



Cadeira fixa, com as seguintes características mínimas: assento e encosto com espuma injetada 40 mm, revestida em tecido polipropileno na cor cinza 

com preto, estrutura de metal com tubo em arco, pintura epóxi a pó, na cor preto
Cadeira fixa

34509 1710

Cadeira fixa, com as seguintes características mínimas: assento e encosto com espuma injetada 40 mm, revestida em tecido polipropileno na cor cinza 

com preto, estrutura de metal com tubo em arco, pintura epóxi a pó, na cor preto
Cadeira fixa

34510 1710

Cadeira fixa, com as seguintes características mínimas: assento e encosto com espuma injetada 40 mm, revestida em tecido polipropileno na cor cinza 

com preto, estrutura de metal com tubo em arco, pintura epóxi a pó, na cor preto
Cadeira fixa

34511 1710

Cadeira fixa, com as seguintes características mínimas: assento e encosto com espuma injetada 40 mm, revestida em tecido polipropileno na cor cinza 

com preto, estrutura de metal com tubo em arco, pintura epóxi a pó, na cor preto
Cadeira fixa

34512 1710

Cadeira fixa, com as seguintes características mínimas: assento e encosto com espuma injetada 40 mm, revestida em tecido polipropileno na cor cinza 

com preto, estrutura de metal com tubo em arco, pintura epóxi a pó, na cor preto
Cadeira fixa

34513 1710

Cadeira fixa, com as seguintes características mínimas: assento e encosto com espuma injetada 40 mm, revestida em tecido polipropileno na cor cinza 

com preto, estrutura de metal com tubo em arco, pintura epóxi a pó, na cor preto
Cadeira fixa

34514 1710

Cadeira fixa, com as seguintes características mínimas: assento e encosto com espuma injetada 40 mm, revestida em tecido polipropileno na cor cinza 

com preto, estrutura de metal com tubo em arco, pintura epóxi a pó, na cor preto
Cadeira fixa

34515 1710
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Cadeira fixa, com as seguintes características mínimas: assento e encosto com espuma injetada 40 mm, revestida em tecido polipropileno na cor cinza 

com preto, estrutura de metal com tubo em arco, pintura epóxi a pó, na cor preto
Cadeira fixa

34516 1710

Cadeira fixa, com as seguintes características mínimas: assento e encosto com espuma injetada 40 mm, revestida em tecido polipropileno na cor cinza 

com preto, estrutura de metal com tubo em arco, pintura epóxi a pó, na cor preto
Cadeira fixa

34517 1710

Cadeira fixa, com as seguintes características mínimas: assento e encosto com espuma injetada 40 mm, revestida em tecido polipropileno na cor cinza 

com preto, estrutura de metal com tubo em arco, pintura epóxi a pó, na cor preto
Cadeira fixa

34518 1710

Cadeira fixa, com as seguintes características mínimas: assento e encosto com espuma injetada 40 mm, revestida em tecido polipropileno na cor cinza 

com preto, estrutura de metal com tubo em arco, pintura epóxi a pó, na cor preto
Cadeira fixa

34519 1710

Cadeira fixa, com as seguintes características mínimas: assento e encosto com espuma injetada 40 mm, revestida em tecido polipropileno na cor cinza 

com preto, estrutura de metal com tubo em arco, pintura epóxi a pó, na cor preto
Cadeira fixa

34520 1710

Cadeira fixa, com as seguintes características mínimas: assento e encosto com espuma injetada 40 mm, revestida em tecido polipropileno na cor cinza 

com preto, estrutura de metal com tubo em arco, pintura epóxi a pó, na cor preto
Cadeira fixa

34521 1710

Cadeira fixa, com as seguintes características mínimas: assento e encosto com espuma injetada 40 mm, revestida em tecido polipropileno na cor cinza 

com preto, estrutura de metal com tubo em arco, pintura epóxi a pó, na cor preto
Cadeira fixa

34522 1710

Cadeira fixa, com as seguintes características mínimas: assento e encosto com espuma injetada 40 mm, revestida em tecido polipropileno na cor cinza 

com preto, estrutura de metal com tubo em arco, pintura epóxi a pó, na cor preto
Cadeira fixa

34523 1710

Cadeira fixa, com as seguintes características mínimas: assento e encosto com espuma injetada 40 mm, revestida em tecido polipropileno na cor cinza 

com preto, estrutura de metal com tubo em arco, pintura epóxi a pó, na cor preto
Cadeira fixa

34524 1710

Cadeira fixa, com as seguintes características mínimas: assento e encosto com espuma injetada 40 mm, revestida em tecido polipropileno na cor cinza 

com preto, estrutura de metal com tubo em arco, pintura epóxi a pó, na cor preto
Cadeira fixa



34525 1710

Cadeira fixa, com as seguintes características mínimas: assento e encosto com espuma injetada 40 mm, revestida em tecido polipropileno na cor cinza 

com preto, estrutura de metal com tubo em arco, pintura epóxi a pó, na cor preto
Cadeira fixa

34526 1710

Cadeira fixa, com as seguintes características mínimas: assento e encosto com espuma injetada 40 mm, revestida em tecido polipropileno na cor cinza 

com preto, estrutura de metal com tubo em arco, pintura epóxi a pó, na cor preto
Cadeira fixa

34527 1710

Cadeira fixa, com as seguintes características mínimas: assento e encosto com espuma injetada 40 mm, revestida em tecido polipropileno na cor cinza 

com preto, estrutura de metal com tubo em arco, pintura epóxi a pó, na cor preto
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Cadeira fixa
34528 1710

Cadeira fixa, com as seguintes características mínimas: assento e encosto com espuma injetada 40 mm, revestida em tecido polipropileno na cor cinza 

com preto, estrutura de metal com tubo em arco, pintura epóxi a pó, na cor preto
Cadeira fixa

34529 1710

Cadeira fixa, com as seguintes características mínimas: assento e encosto com espuma injetada 40 mm, revestida em tecido polipropileno na cor cinza 

com preto, estrutura de metal com tubo em arco, pintura epóxi a pó, na cor preto
Cadeira fixa

34530 1710

Cadeira fixa, com as seguintes características mínimas: assento e encosto com espuma injetada 40 mm, revestida em tecido polipropileno na cor cinza 

com preto, estrutura de metal com tubo em arco, pintura epóxi a pó, na cor preto
Cadeira fixa

34531 1710

Cadeira fixa, com as seguintes características mínimas: assento e encosto com espuma injetada 40 mm, revestida em tecido polipropileno na cor cinza 

com preto, estrutura de metal com tubo em arco, pintura epóxi a pó, na cor preto
Cadeira fixa



34532 1710

Cadeira fixa, com as seguintes características mínimas: assento e encosto com espuma injetada 40 mm, revestida em tecido polipropileno na cor cinza 

com preto, estrutura de metal com tubo em arco, pintura epóxi a pó, na cor preto
Cadeira fixa

34533 1710

Cadeira fixa, com as seguintes características mínimas: assento e encosto com espuma injetada 40 mm, revestida em tecido polipropileno na cor cinza 

com preto, estrutura de metal com tubo em arco, pintura epóxi a pó, na cor preto
Cadeira fixa

34534 1710

Cadeira fixa, com as seguintes características mínimas: assento e encosto com espuma injetada 40 mm, revestida em tecido polipropileno na cor cinza 

com preto, estrutura de metal com tubo em arco, pintura epóxi a pó, na cor preto
Cadeira fixa

34535 1710

Cadeira fixa, com as seguintes características mínimas: assento e encosto com espuma injetada 40 mm, revestida em tecido polipropileno na cor cinza 

com preto, estrutura de metal com tubo em arco, pintura epóxi a pó, na cor preto
Cadeira fixa

34536 1710

Cadeira fixa, com as seguintes características mínimas: assento e encosto com espuma injetada 40 mm, revestida em tecido polipropileno na cor cinza 

com preto, estrutura de metal com tubo em arco, pintura epóxi a pó, na cor preto
Cadeira fixa

34537 1710

Cadeira fixa, com as seguintes características mínimas: assento e encosto com espuma injetada 40 mm, revestida em tecido polipropileno na cor cinza 

com preto, estrutura de metal com tubo em arco, pintura epóxi a pó, na cor preto
Cadeira fixa

34538 1710

Cadeira fixa, com as seguintes características mínimas: assento e encosto com espuma injetada 40 mm, revestida em tecido polipropileno na cor cinza 

com preto, estrutura de metal com tubo em arco, pintura epóxi a pó, na cor preto
Cadeira fixa

34539 1710

Cadeira fixa, com as seguintes características mínimas: assento e encosto com espuma injetada 40 mm, revestida em tecido polipropileno na cor cinza 

com preto, estrutura de metal com tubo em arco, pintura epóxi a pó, na cor preto
Cadeira fixa

34540 1710
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Cadeira fixa, com as seguintes características mínimas: assento e encosto com espuma injetada 40 mm, revestida em tecido polipropileno na cor cinza 

com preto, estrutura de metal com tubo em arco, pintura epóxi a pó, na cor preto
Cadeira fixa

34541 1710

Cadeira fixa, com as seguintes características mínimas: assento e encosto com espuma injetada 40 mm, revestida em tecido polipropileno na cor cinza 

com preto, estrutura de metal com tubo em arco, pintura epóxi a pó, na cor preto
Cadeira fixa

34542 1710

Cadeira fixa, com as seguintes características mínimas: assento e encosto com espuma injetada 40 mm, revestida em tecido polipropileno na cor cinza 

com preto, estrutura de metal com tubo em arco, pintura epóxi a pó, na cor preto
Cadeira fixa

34543 1710

Cadeira fixa, com as seguintes características mínimas: assento e encosto com espuma injetada 40 mm, revestida em tecido polipropileno na cor cinza 

com preto, estrutura de metal com tubo em arco, pintura epóxi a pó, na cor preto
Lavadora e enceradeira

34544 1711

Lavadora e enceradeira industrial Cleaner CL400-110v, PLU-33288.
Balcão

34545 1718

Balcão 2 portas, 4 gavetas.
Armário para sala de dispesação da farmácia

34546 1718

Armário sem portas, com 15 prateleiras, em mdf branco.
Armário para guarda de pertences de funcionários

34547 1718

Armário em mdf branco, 12 portas, puxadores metálicos.
Balcão para sala de imunização (módulo 1)

34548 1718

Balcão em mdf 2 portas 4 gavetas.
Balcão para sala de imunização (módulo 2)

34549 1718

Balcão em mdf 3 portas.
Balança digital adulto

34550 1752



Balança Digital Adulto Com / Antropometro, Capacidade Máxima 180 Kg,  Divisões 100g, Visor De Cristal Líquido. Bivolt Com Chave Seletora 110/220v. 

Plataforma Med. 36,3 X 42,8 Cm. Saída Serial Para Computador. Welmy
Balança digital adulto

34551 1752

Balança Digital Adulto Com / Antropometro, Capacidade Máxima 180 Kg,  Divisões 100g, Visor De Cristal Líquido. Bivolt Com Chave Seletora 110/220v. 

Plataforma Med. 36,3 X 42,8 Cm. Saída Serial Para Computador. Welmy
Detector fetal

34552 1752

Detector fetal portátil, com  alimentação por bateria de 9 v, acompanhado de tubo de gel condutor, Microem.
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Foco de luz ginecológico
34553 1752

Foco luz ginecológico com espelho para exames com lâmpada halógena 12vx20w, haste rigida cromada, base com rodizios. Alimentação 110/220v. 

Pintura epoxi a 250 c - alta resistência, altura variável, Microem.
Foco de luz ginecológico (Atendimento nas Comunidades do Interior)

34554 1752

Foco luz ginecológico com espelho para exames com lâmpada halógena 12vx20w, haste rigida cromada, base com rodizios. Alimentação 110/220v. 

Pintura epoxi a 250 c - alta resistência, altura variável, Microem.
Foco de luz ginecológico

34555 1752

Foco luz ginecológico com espelho para exames com lâmpada halógena 12vx20w, haste rigida cromada, base com rodizios. Alimentação 110/220v. 

Pintura epoxi a 250 c - alta resistência, altura variável, Microem.
Amalgamador

34556 1752

Aparelho de amalgamador em cápsula analógico - bivolt - 127/220 v freguência 50/60 hz, Schuster.
Amalgamador

34557 1752

Aparelho de amalgamador em cápsula analógico - bivolt - 127/220 v freguência 50/60 hz, Schuster.
Soprador sugador de folhas



34561 1898

Soprador 1,2 HP Makita
Soprador sugador de folhas

34562 1898

Soprador 1,2 HP Makita
Soprador sugador de folhas

34563 1898

Soprador 1,2 HP Makita
Carreta Agrícola

34564 1898

Carreta agrícola para Tratorito 6,5cv, branco
Impressora multifuncional

34565 2011

Impressora multifuncional Sansung SCX 4623. Série: Z6U6BFBC100961B
Ar condicionado

34566 2031

Ar condicionado linha split, 7500 btus, Springer / Admiral, quente e frio.
Ar condicionado

34567 2031

Ar condicionado linha split, 9000 btus, quente e frio, Springer / Admiral.
Ar condicionado

34568 2031

Nome
Incorporação Plaqueta

Ar condicionado linha split, 9000 btus, quente e frio, Springer / Admiral.
Ar condicionado

34569 2031

Ar condicionado linha split, 9000 btus, quente e frio, Springer / Admiral.
Ar condicionado

34570 2031



Ar condicionado linha split, 9000 btus, quente e frio, Springer / Admiral.
Ar condicionado

34571 2031

Ar condicionado linha split, 9000 btus, quente e frio, Springer / Admiral.
Ar condicionado (Licitação)

34572 2073

Ar condicionado split, quente/frio/ 30000 btus, York.
Ar condicionado (Pedagógico)

34573 2073

Ar condicionado split, quente/frio/ 30000 btus, York.
Ar condicionado York

34574 2073

Ar condicionado split, quente/frio, York, 12000 btus.
Ar condicionado York (Sala da Psicóloga)

34575 2073

Ar condicionado split, 9000 btus, quente/frio York.
Ar condicionado

34576 2073

Ar condicionado split, 9000 btus, quente/frio York.
Ar condicionado York (Transporte)

34578 2073

Ar condicionado split, 7000 btus, quente/frio, York
Balcão em L (Aeroporto)

34579 2077

Balcão em L, em mdf, cor fresno escuro, medindo 3,45 x 1,70 x 0,40 m, com uma prateleira e uma gaveta caixa, uma prateleira aérea com duas portas de 

vidro de correr, com chave.
Ar condicionado (Aeroporto)

34580 2403

Ar condicionado split, 9000 btus, quente/frio, York.
Gabinete para microcomputador

41361 34581 735

Gabinete para microcomputador memória 4GB DDR-3, placa mãe Asus M5A78L-M LX ICMS, processador AMD FX-4100 3.6GHZ 12MB



Nome
Incorporação Plaqueta

Gabinete para microcomputador - Controle Interno
34582 2495

Gabinete para mcrocomputador Alipel Station, preto, atx 400 watts, na cor, com processador com mínimo 4 núcleo freqüência de 3.2 ghz cada núcleo. 

Memória ram 04gb ddr3 compatível, disco rígido 1000 gb sata ii, placa mãe compatível com4 portas usb 2.0, pla

de rede wireless 108 mbps pci; drive de disquetes 1,44 mb; drive de gravador de dvd dual layer;; mouse óptico com scroll e resolução mínima 800 dpi; 

pad mouse de silicone; teclado multimídia layout abnt-2; licença sistema operacional windows 7 professiona

fornecimento das mídias originais e manuais.
Monitor de vídeo (Controle Interno)

34583 2495

Monitor de vídeo,  led, 18,5'.
Conjunto de mesa em L

34584 2505

Conjunto de mesa em L, c/ conexão e suporte cpu.
Conjunto de mesa em L

34585 2505

Conjunto de mesa em L, c/ conexão e suporte cpu.
Armário estante

34586 2505

Armário estante
Gaveteiro móvel

34587 2505

Gaveteiro móvel com três gavetas.
Poltrona presidente

34588 2505

Poltrona presidente giratória , com braço.
Poltrona presidente

34589 2505

Poltrona presidente giratória , com braço.
Poltrona fixa

34590 2505

Poltrona fixa diretor, espuma injetada, revestida em tecido.
Poltrona fixa



34591 2505

Poltrona fixa diretor, espuma injetada, revestida em tecido.
Poltrona fixa

34592 2505

Poltrona fixa diretor, espuma injetada, revestida em tecido.
Poltrona fixa

34593 2505

Poltrona fixa diretor, espuma injetada, revestida em tecido.

Nome
Incorporação Plaqueta

Ar condicionado
34594 2506

Ar condicionado split, 12000 btus, quente e frio, com controle remoto Mitsuo.
Ar condicionado

34595 2506

Ar condicionado split, 12000 btus, quente e frio, com controle remoto Mitsuo.
Ar condicionado

34596 2506

Ar condicionado split, 18000 btus, quente e frio, com controle remoto, Mitsuol
Busto patrono da cidade

34597 2507

Busto de bronze fundido do patrono da cidade, medindo 50 cm de altura, com placa de bronze.
Carreta metálica IAC - MODELO CAB 5000

34598 361

Carreta metálica nova, basculante hidráulica com pistão dupla ação,  com capacidade de 05 toneladas, dimensões mínimas da caixa de 03 metros de 

comprimento, 1,8 metros de largura, eixo tanden, com pneus novos 750X16 com freio, com suporte para estacioname

rosqueável e com rolamento. IAC - MODELO CAB 5000
Carreta metálica IAC - MODELO CAB 5000

34599 361



Carreta metálica nova, basculante hidráulica com pistão dupla ação,  com capacidade de 05 toneladas, dimensões mínimas da caixa de 03 metros de 

comprimento, 1,8 metros de largura, eixo tanden, com pneus novos 750X16 com freio, com suporte para estacioname

rosqueável e com rolamento. IAC - MODELO CAB 5000
Monitor de vídeo

34600 1059

Monitor de vídeo led 18,5", Philips, 191EL2ICMS.
Gabinete para microcomputador

34601 1059

Gabinete atx 500 watts para microcomputador de mesa completo,  sendo todo conjunto na cor  preta com processador 4 núcleo freqüência de 3.3 ghz 

cada núcleo.  Memória ram 04gb ddr3 compatível, disco rígido 1000 gb sata ii, monitor led 18.5", placa mãe comp

placa de rede  150 mbps, placa de rede wireless 108 mbps pci; drive de gravador de dvd dual layer;; mouse óptico com scroll e resolução mínima 800 

dpi; pad mouse de silicone; teclado multimídia layout abnt-2; licença sistema operacional windows 7 professi

Monitor de vídeo
34602 1059

Monitor de vídeo led 18,5", Philips, 191EL2ICMS.
Gabinete para microcomputador

34603 1059

Gabinete atx 500 watts para microcomputador de mesa completo,  sendo todo conjunto na cor  preta com processador 4 núcleo freqüência de 3.3 ghz 

cada núcleo.  Memória ram 04gb ddr3 compatível, disco rígido 1000 gb sata ii, monitor led 18.5", placa mãe comp

placa de rede  150 mbps, placa de rede wireless 108 mbps pci; drive de gravador de dvd dual layer;; mouse óptico com scroll e resolução mínima 800 

dpi; pad mouse de silicone; teclado multimídia layout abnt-2; licença sistema operacional windows 7 professi

Monitor de vídeo (IPPUB)
34604 1562

Monitor de vídeo, led, 21,5", LG modelo E2241S, n/s: 107SPSL20342.
Gabinete para microcomputador (IPPUB)

34605 1562

Gabinete atx 500 watts equipado com processador 4 núcleo freqüência real de 3.4  ghz cada núcleo,   tecnologia  hyper-threading , memória cache  de 

08 mb, memória ram 08gb ddr3 compatível, 01 discos rígidos 2000 gb sata ii, placa de vídeo pciexpres minimo



Nome
Incorporação Plaqueta

compatível com 4 portas usb 2.0, 01 placa de rede 10/100/1000 mbps, drive de gravador de dvd dual layer;; mouse óptico com scroll e resolução mínima 

800 dpi; pad mouse de silicone; teclado multimídia layout abnt-2; sistema operacional windows 7 profession

Monitor de vídeo (Urbanismo)
34606 1562

Monitor de vídeo, led, 21,5", LG modelo E2241S, n/s: 107SPPB20384.
Gabinete para microcomputador (Urbanismo)

34607 1562

Gabinete atx 500 watts equipado com processador 4 núcleo freqüência real de 3.4  ghz cada núcleo,   tecnologia  hyper-threading , memória cache  de 

08 mb, memória ram 08gb ddr3 compatível, 01 discos rígidos 2000 gb sata ii, placa de vídeo pciexpres minimo

compatível com 4 portas usb 2.0, 01 placa de rede 10/100/1000 mbps, drive de gravador de dvd dual layer;; mouse óptico com scroll e resolução mínima 

800 dpi; pad mouse de silicone; teclado multimídia layout abnt-2; sistema operacional windows 7 profession

Poltrona reclinável
34608 2594

Poltrona reciclável
Poltrona reclinável

34609 2594

Poltrona reciclável
Microcomputador formato Tablet

34610 2767

Microcomputador formato Tablet 3G + WiFi Apple.
Microcomputador formato Tablet

34611 2767

Microcomputador formato Tablet 3G + WiFi Apple.
Monitor de vídeo

34612 2768

Monitor de vídeo led, Philips, 18,5', modelo 191EL2SB
Série: AF001143053813
Monitor de vídeo

34613 2768

Monitor de vídeo led, Philips, 18,5', modelo 191EL2SB



Série: AF001143053933
Gabinete para microcomputador

34614 2768

Gabinete Duex 4 baias preto para microcomputador equipado com processador AMD X4 FX-4100 3,6 Ghz, 12 mb; placa mãe Asus M5A78L; memória 

mrkvision 4gb ddr-3 1,333 mhz; hd 1 tb Sata western green; gravador de dvd-rw sata samsumg sh-222ab; fonte Atx 500w; te

licença Windows 7, placa de rede wireless 150 mbps tp link; mouse pad preto.
Gabinete para microcomputador

34615 2768

Gabinete Duex 4 baias preto para microcomputador equipado com processador AMD X4 FX-4100 3,6 Ghz, 12 mb; placa mãe Asus M5A78L; memória 

mrkvision 4gb ddr-3 1,333 mhz; hd 1 tb Sata western green; gravador de dvd-rw sata samsumg sh-222ab; fonte Atx 500w; te

licença Windows 7, placa de rede wireless 150 mbps tp link; mouse pad preto.
Bebedouro

41360 34616 574

Bebedouro com duas torneiras na cor branca, marca: Latina

Nome
Incorporação Plaqueta

Aparelho de fax
34617 3129

Aparelho de fax Panasonic, com papel térmico, memório para 10 números.
Geladeira

34618 3130

Geladeira Electrolux, 380 litros, biplex
Forno de microondas

34619 3130

Forno de microondas Philco, 17 litros.
Poltrona reclinável

34630 3133

Poltrona reclinável, tipo do papai, em corvim.



Poltrona reclinável
34631 3133

Poltrona reclinável, tipo do papai, em corvim.
Câmara para vacinas

34632 3135

Câmara para vacinas Indrel RVV-440, vertical, formato retangular, cinco gavetas, 2 a 6 graus, com PA3, série:  nº 36443.
Câmara para vacinas

34633 3135

Câmara para vacinas Indrel, vertical, formato retangular, cinco gavetas.
Lavadora com secadora

34634 3136

Lavadora capacidade 10 kg, Imagination, com secadora e dispenser 110/220 v
Lavadora com secadora

34635 3136

Lavadora capacidade 10 kg, Imagination, com secadora e dispenser 110/220 v
Conjunto odontológio completo

34636 3138

Conjunto odontológio completo Kavo, composto por cadeira automática 04 comandos, refletor de luz, equipo kart, reservatório de água, negatoscópio, 

unidade de água com cuba removível, mocho a gás.
Seladora

34637 3152

Seladora Menno.
Seladora

34638 3152

Seladora Menno.
Mesa auxiliar em mdf para odontologia

34639 3273

Nome
Incorporação Plaqueta

Mesa auxiliar para odontologia corpo em mdf branco, com rodízio.



Mesa auxiliar em mdf para odontologia
34640 3273

Mesa auxiliar para odontologia corpo em mdf branco, com rodízio.
Mesa auxiliar em mdf para odontologia

34641 3273

Mesa auxiliar para odontologia corpo em mdf branco, com rodízio.
Compressor de alta pressão

34642 3274

Compressor de alta pressão 20 pes, 200 litros, Pressuri.
Bomba vácuo

34643 3274

Bomba vácuo com coletor de detritos Schuster.
Bomba vácuo

34644 3274

Bomba vácuo com coletor de detritos Schuster.
Purificador de água

34645 3136

Purificador de água Puritronic, com suporte de parede.
Purificador de água

34646 3136

Purificador de água Puritronic, com suporte de parede.
Purificador de água

34647 3136

Purificador de água Puritronic, com suporte de parede.
Purificador de água

34648 3136

Purificador de água Puritronic, com suporte de parede.
Purificador de água

34649 3136

Purificador de água Puritronic, com suporte de parede.
Purificador de água

34650 3136

Purificador de água Puritronic, com suporte de parede.
Purificador de água

34651 3136

Purificador de água Puritronic, com suporte de parede.



Nome
Incorporação Plaqueta

Frigobar
34652 3535

Frigobar Consul 120 litros, branco.
Impressora multifuncional

34653 3571

Impressora multifuncional Sansung SCX 4623.
Central digital hibrida (pabx)

34654 3738

Central digital hibrida Intelbras Impacta 68 com placa 2 troncos analógicos Impacta 16/68, placa 4 ramais digitais Impacta 16/68, placa voip 2P Impacta 

16/68
Geladeira (Visa)

34655 3806

Geladeira  com capacidade total de armazenamento 380 litros, capacidade de armazenagem do refrigerador: 284 litros, capacidade de armazenamento 

do freezer 96 litros. Electrolux DC43
Geladeira (Visa / Combate a Dengue)

34656 3806

Geladeira  com capacidade total de armazenamento 380 litros, capacidade de armazenagem do refrigerador: 284 litros, capacidade de armazenamento 

do freezer 96 litros. Electrolux.
Impressora multifuncional

34657 3843

Impressora multifuncional Sansung. Série: ZSM7BDAB805790L.
Monitor de vídeo

34658 3843

Monitor de vídeo LCD, led, 18,5", widescreem. Série: CGU19XA007658.
Gabinete para microcomputador

34659 3843

Gabinete para microcomputador com estação 2 gb, 250 gb, 17", dvd rw Sempron
Monitor de vídeo

34660 3844

Monitor de vídeo LCD, led, 18,5", widescreem. Série: CGUI1AXA011623
Gabinete para microcomputador



34661 3844

Gabinete para microcomputador com estação 2 gb, 250 gb, 17", dvd rw Sempron
Monitor de vídeo

34662 3844

Monitor de vídeo LCD, led, 18,5", widescreem. Série: CGUI1AXA010336.
Gabinete para microcomputador

34663 3844

Gabinete para microcomputador com estação 2 gb, 250 gb, 17", dvd rw Sempron
Impressora multifuncional

34664 4085

Nome
Incorporação Plaqueta

Impressora multifuncional Sansung SCX 4623
Poltrona reclinável tipo "do papai"

34665 4093

Poltrona reclinável tipo "do papai", em corino, com encosto e apoio para braços.
Poltrona reclinável tipo "do papai"

34666 4093

Poltrona reclinável tipo "do papai", em corino, com encosto e apoio para braços.
Poltrona reclinável tipo "do papai"

34667 4093

Poltrona reclinável tipo "do papai", em corino, com encosto e apoio para braços.
Poltrona reclinável tipo "do papai"

34668 4093

Poltrona reclinável tipo "do papai", em corino, com encosto e apoio para braços.
Poltrona reclinável tipo "do papai"

34669 4093

Poltrona reclinável tipo "do papai", em corino, com encosto e apoio para braços.
Poltrona reclinável tipo "do papai"

34670 4093



Poltrona reclinável tipo "do papai", em corino, com encosto e apoio para braços.
Poltrona reclinável tipo "do papai"

34671 4093

Poltrona reclinável tipo "do papai", em corino, com encosto e apoio para braços.
Poltrona reclinável tipo "do papai"

34672 4093

Poltrona reclinável tipo "do papai", em corino, com encosto e apoio para braços.
Poltrona reclinável tipo "do papai"

34673 4093

Poltrona reclinável tipo "do papai", em corino, com encosto e apoio para braços.
Poltrona reclinável tipo "do papai"

34674 4093

Poltrona reclinável tipo "do papai", em corino, com encosto e apoio para braços.
Poltrona reclinável tipo "do papai"

34675 4093

Poltrona reclinável tipo "do papai", em corino, com encosto e apoio para braços.
Poltrona reclinável tipo "do papai"

34676 4093

Poltrona reclinável tipo "do papai", em corino, com encosto e apoio para braços.

Nome
Incorporação Plaqueta

Poltrona tipo presidente
34677 4095

Poltrona tipo presidente com estrutura interna em compensado multi laminado 12 mm, interligados por lâminade aço com sanfona, espuma injetada 50 

mm, anatômica , sem costuras, revestida em courissímo na cor preta, bordas em pvc tipo francis,  estrutura fix

pintura epóxi a pó preta e apoio de braços em poliuretano injetado.
Poltrona tipo presidente

34678 4095



Poltrona tipo presidente com estrutura interna em compensado multi laminado 12 mm, interligados por lâminade aço com sanfona, espuma injetada 50 

mm, anatômica , sem costuras, revestida em courissímo na cor preta, bordas em pvc tipo francis,  estrutura fix

pintura epóxi a pó preta e apoio de braços em poliuretano injetado.
Poltrona tipo presidente

34679 4095

Poltrona tipo presidente com estrutura interna em compensado multi laminado 12 mm, interligados por lâminade aço com sanfona, espuma injetada 50 

mm, anatômica , sem costuras, revestida em courissímo na cor preta, bordas em pvc tipo francis,  estrutura fix

pintura epóxi a pó preta e apoio de braços em poliuretano injetado.
Poltrona tipo presidente

34680 4095

Poltrona tipo presidente com estrutura interna em compensado multi laminado 12 mm, interligados por lâminade aço com sanfona, espuma injetada 50 

mm, anatômica , sem costuras, revestida em courissímo na cor preta, bordas em pvc tipo francis,  estrutura fix

pintura epóxi a pó preta e apoio de braços em poliuretano injetado.
Poltrona tipo presidente

34681 4095

Poltrona tipo presidente com estrutura interna em compensado multi laminado 12 mm, interligados por lâminade aço com sanfona, espuma injetada 50 

mm, anatômica , sem costuras, revestida em courissímo na cor preta, bordas em pvc tipo francis,  estrutura fix

pintura epóxi a pó preta e apoio de braços em poliuretano injetado.
Monocanal (Comunidade Rio Saudade)

34682 4114

Monocanal
Impressora multifuncional (Compras )

34683 4220

Impressora multifuncional Sansung SCX 3405 FW
Impressora multifuncional ( Licitações)

34684 4220

Impressora multifuncional Sansung 4623
Monitor de vídeo (Programa Leite das Crianças)

34685 4233

Monitor de vídeo led, 18,5'.
Gabinete para microcomputador (Programa Leite das Crianças)

34686 4233

Gabinete Duex 4 baias preto para microcomputador equipado com processador AMD X4 FX-4100 3,6 Ghz, 12 mb; placa mãe Asus M5A78L; memória 

mrkvision 4gb ddr-3 1,333 mhz; hd 1 tb Sata western green; gravador de dvd-rw sata samsumg sh-222ab; fonte Atx 500w; te



licença Windows 7, placa de rede wireless 150 mbps tp link; mouse pad preto.
Cadeira Giratória

41367 34700 2945

Cadeira giratória com apoio de braço estilo presidente, em couro natural.

Nome
Incorporação Plaqueta

Fogão a gás quatro bocas
34701 4241

Fogão a gás quatro bocas
Forno de microondas

34702 4241

Forno de microondas 17 litros.
Gabinete

41437 34703 3866

Gabinete para microcomputador com memória RAM 4GB DDR3
Monitor AOC 18,5"

41437 34704 3866

Monitor AOC 18,5" n/s: DFG32IA010085
Gabinete

41437 34705 3866

Gabinete para microcomputador com memória RAM 4GB DDR3
Monitor AOC 18,5"

41437 34706 3866

Monitor AOC 18,5" n/s: DFG2AL028034
Chaveador KVM 8 portas (CPD Servidor Prevbel)

34707 4255

Chaveador KVM 8 portas Trendnet
Monitor de vídeo

34708 4256

Monitor de vídeo lcd, led, 23", Philips, modelol 236V3L, n/s: FXBA1149051514.



Gabinete para microcomputador (CPD Servidor Prevbel)
34709 4256

Gabinete ATX 500 w para microcomputador, equipado com processador mínimo 6 núcleos
Monitor de vídeo (Associação dos Arbitros)

34710 4257

Monitor de vídeo, lcd, led, 18,5 "
Gabinete para microcomputador (Associação dos Arbitros)

34711 4257

Gabinete Duex 4 baias preto para microcomputador equipado com processador AMD X4 FX-4100 3,6 Ghz, 12 mb; placa mãe Asus M5A78L; memória 

mrkvision 4gb ddr-3 1,333 mhz; hd 1 tb Sata western green; gravador de dvd-rw sata samsumg sh-222ab; fonte Atx 500w; te

licença Windows 7, placa de rede wireless 150 mbps tp link.
Monitor de vídeo

34712 4258

Monitor de vídeo, lcd, led, 18,5 "

Nome
Incorporação Plaqueta

Gabinete para microcomputador
34713 4258

Gabinete Duex 4 baias preto para microcomputador equipado com processador AMD X4 FX-4100 3,6 Ghz, 12 mb; placa mãe Asus M5A78L; memória 

mrkvision 4gb ddr-3 1,333 mhz; hd 1 tb Sata western green; gravador de dvd-rw sata samsumg sh-222ab; fonte Atx 500w; te

licença Windows 7, placa de rede wireless 150 mbps tp link; mouse pad preto.
Mesa de cozinha

34714 4269

Mesa de cozinha, estrutura em aço, tampo em mdp branco,  com 4 cadeiras cromadas, com assento e branco e estofado.
Cadeira giratória (Sala do Empreendedor)

34715 4330

Cadeira giratória tipo secretária, sem braço, anatômica, espuma injetada 45 mm, com estofamento revestido em tecido polipropileno, com regulagem 

de altura, base a gas.



Cadeira giratória (Sala do Empreendedor)
34716 4330

Cadeira giratória tipo secretária, sem braço, anatômica, espuma injetada 45 mm, com estofamento revestido em tecido polipropileno, com regulagem 

de altura, base a gas.
Mesa de escritório de 1,50 m (conjunto de mesa em L - Sala do Empreendedor)

34717 4330

Mesa em mdp, com acabemento em bp, bordas em pvc, pés em metal e painel em mdp, medindo 150x60x75cm, com gaveteiro fixo de 3 gavetas com 

chave.
Mesa de escritório de 1,50 m (conjunto de mesa em L - Sala do Empreendedor)

34718 4330

Mesa em mdp, com acabemento em bp, bordas em pvc, pés em metal e painel em mdp, medindo 150x60x75cm, com gaveteiro fixo de 3 gavetas com 

chave.
Mesa de escritório de 1,50 m (conjunto de mesa em L - Sala do Empreendedor)

34719 4330

Mesa em mdp, com acabemento em bp, bordas em pvc, pés em metal e painel em mdp, medindo 150x60x75cm, com gaveteiro fixo de 3 gavetas com 

chave.
Mesa para escritório 80x60x75cm (conjunto em L - Sala do Empreendedor)

34720 4330

Mesa em mdp, bordas em pvc, medindo 80x60x75cm, com conexão, suporte de cpu e teclado retrátil.
Mesa para escritório 80x60x75cm (conjunto em L - Sala do Empreendedor)

34721 4330

Mesa em mdp, bordas em pvc, medindo 80x60x75cm, com conexão, suporte de cpu e teclado retrátil.
Mesa para escritório 80x60x75cm (conjunto em L - Sala do Empreendedor)

34722 4330

Mesa em mdp, bordas em pvc, medindo 80x60x75cm, com conexão, suporte de cpu e teclado retrátil.
Armário alto cor cinza, marca Móveis Atos (Sala do Empreendedor)

34723 4331

Armário alto, em mdp, 2 portas de abrir, 3 prateleiras, medindo 0,90x0,40x1,55 cm
Armário alto cor cinza, marca Móveis Atos (Sala do Empreendedor)

34724 4331

Armário alto, em mdp, 2 portas de abrir, 3 prateleiras, medindo 0,90x0,40x1,55 cm
Armário alto cor cinza, marca Móveis Kappesb (Sala do Empreendedor)

34725 4331



Nome
Incorporação Plaqueta

Armário alto em mdp, 2 portas de abrir, medindo 0,91x0,42x1,61m,
Arquivo de aço (Sala do Empreendedor)

34726 4331

Arquivo de aço, 4 gavetas com chave, W3 Móveis, cor cinza.
Arquivo de aço (Sala do Empreendedor)

34727 4331

Arquivo de aço, 4 gavetas com chave, W3 Móveis, cor cinza.
Cadeira Giratória

34728 4470

Cadeira Giratória modelo digitador sem braço, assento e encosto estofado revestido de tecido azul.
Conjunto de mesa em L

34729 4471

Conjunto de mesa em L em MDP 15mm, com pés em metal e painel em MDP, composto por: Mesa 100x60x75cm, conexão arredondada de 60x60, 

gaveteiro de 3 gavetas com chaves, uporte de CPU, teclado retrátil, suporte para CPU e pé no centro da conexão. Estrutura me

acabamento com pintura epóxi. Cor branco/preto.
Lavadora de Roupas com secadora e dispenser

34730 4487

Lavadora com Secadora  e dispenser 110/220v, marca Imagination LV.
Impressora multifuncional

34731 4513

Impressora multifuncional fotocopiadora a laser e fax , com as seguintes especificações; Qualidade normal, preto, carta 20 PPM, capacidade de entrada 

mínima de 250 folhas, ciclo de trabalho 7000 páginas por mês, incluso Tonner e cabo USB. mARCA sAMSUNG SC

Impressora multifuncional
34732 4513

Impressora multifuncional fotocopiadora a laser e fax , com as seguintes especificações; Qualidade normal, preto, carta 20 PPM, capacidade de entrada 

mínima de 250 folhas, ciclo de trabalho 7000 páginas por mês, incluso Tonner e cabo USB. mARCA sAMSUNG SC

Cadeira Giratória
34733 4528

Cadeira Giratória com braço, assento e encosto com estrutura interna em compensado multi-laminado 12mm, interligados por lâmina de aço com 

sanfona plástica, espuma injetada 45mm anatômica, contra capa do encosto em corino, bordas em pvc tipo francis, com 



polipropileno, cor azul base giratória com pistão a gás modelo Back System, com regulagem de altura e ergonomia, aranha com 05 hastes metálicas e 

rodízios duplos em PU.
Cadeira Giratória

34734 4528

Cadeira Giratória com braço, assento e encosto com estrutura interna em compensado multi-laminado 12mm, interligados por lâmina de aço com 

sanfona plástica, espuma injetada 45mm anatômica, contra capa do encosto em corino, bordas em pvc tipo francis, com 

polipropileno, cor azul base giratória com pistão a gás modelo Back System, com regulagem de altura e ergonomia, aranha com 05 hastes metálicas e 

rodízios duplos em PU.
Cadeira Giratória (Urbanismo)

34735 4529

Cadeira Giratória com braço, assento e encosto com estrutura interna em compensado multi-laminado 12mm, interligados por lâmina de aço com 

sanfona plástica, espuma injetada 45mm anatômica, contra capa do encosto em corino, bordas em PVC tipo francis, com 

polipropileno cor verde, base giratória com pistão a gás modelo Back System, com regulagem de altura e ergonomia, aranha com 05 hastes metálicas e 

rodízios duplos em PU.
Cadeira Giratória

34736 4530

Cadeira Giratória tipo secretária sem braço, anatômica; com espuma injetada 45mm, com estofamento revestido em tecido polipropileno, com 

regulagem de altura e base a gás com 5 hastes em PP, com rodízios, marca Arteflex.
Cadeira Giratória

34737 4530

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira Giratória tipo secretária sem braço, anatômica; com espuma injetada 45mm, com estofamento revestido em tecido polipropileno, com 

regulagem de altura e base a gás com 5 hastes em PP, com rodízios, marca Arteflex.
Cadeira Giratória

34738 4552

Cadeira Giratória  tipo secretária sem braço, anatômica, com espum a injetada 45mm, com estofamento revestido em tecido poliproleno cor azul, com 

regulagem de altura e base a gás com 5 hastes em PP, com rodízios, marca Artflex.



Cadeira Giratória
34739 4552

Cadeira Giratória  tipo secretária sem braço, anatômica, com espum a injetada 45mm, com estofamento revestido em tecido poliproleno cor azul, com 

regulagem de altura e base a gás com 5 hastes em PP, com rodízios, marca Artflex.
Armário (Programa Tele Sala do Trabalho)

34740 4628

Armário alto fechado com duas portas de abrir com chave e 03 preateleiras, sendo o corpo e as prateleiras em MDP 15mm, tampo superior encabeçado 

em MDP 30mm, acabamento em BP com borda reta em ABS 30mm, puxador com detallhe cromado, medindo 161cm altura x

42cm profundidade, Cor cinza, marca Arteflex.
Televisor (Programa da Telessala  do Trabalho)

34741 4629

Televisor de 42 polegadas, LCD,FULL HD, com conversor integrado.Marca Samsung.
Arquivo

34742 4630

Arquivo de aço para pastas supensas com 4 gavetas, medindo 1,33m (alt) x 0,47m (larg) x 0,70m (prof0, com porta etiquetas estampadas nas gavetas e 

puxador com acabamento em PVC embutido, , fechadura cilíndrica com travamento simultâneo das gavetas , siste

gavetas em patins de nylon, corpo em aço chapa 24, com pintura epóxi cor cinza e capacidade de carga 35kg distribuídos, marca W3 Móveis .

Arquivo
34743 4630

Arquivo de aço para pastas supensas com 4 gavetas, medindo 1,33m (alt) x 0,47m (larg) x 0,70m (prof0, com porta etiquetas estampadas nas gavetas e 

puxador com acabamento em PVC embutido, , fechadura cilíndrica com travamento simultâneo das gavetas , siste

gavetas em patins de nylon, corpo em aço chapa 24, com pintura epóxi cor cinza e capacidade de carga 35kg distribuídos, marca W3 Móveis .

Balcão (Ação Social)
34744 4638

Balcão para cozinha de 1,20 x 0,80 x 0,50, eem MDF, com 2 portas de abrir e 4 gavetas, com pés com regulagem de altura e puxadores metálicos, marca 

Móveis Macari.
Mesa  (IPPUB)

34745 4639

Mesa  para estação de trabalho de 150 x 150 x 60 x 75cm em MDP 15mm, acabamento em BP, com bordas em PVC, estrutura metálica, acabamento 

com pintura epóxi, pés duplos, com painel central em MDF 15mm, e pé frontal em tubo metálico quadrado de 6 x 6cm com p

fixo com 3 gavetas com corrediças matálicas e corpo em MDF 15mm, acabamento em BP com bordas em PVC com chave. Teclado retrátil com 

corrediças metálicas em MDP 15mm e acabamento em BP. Suporte para CPU em MDP 15mm, acabamento em BP e bordas em PVC padrão



branco/preto,marca Arteflex.
Cadeira (IPPUB)

34746 4640

Cadeira executiva modelo digitador, assento e encosto com estrutura interna em compensado multi-lâminado 12mm e espuma injetada 50mm super 

anatômica, contra capa e encosto em polipropileno injetado, revestido em couro ecológico preto. Base giratória com p

Back System com alavancas e braços digitador ripo T com regulagem de altura. Medidas: Assento x 490mm larg x 460mm prof x 50mm esp; encosto 

440mm alt x 470mm larg x 50mm esp.
Armário (Sec. Planejamento)

34747 4640

Armário baixo/balcão fechado com 02 portas de abrir com chave e 01 prateleira interna, em MDP 15mm acabamento em BP com bordas em PVC 180 , 

puxador metálico, medindo 79cm altura x 90cm largura x 40cm profundidade. Cor a definir, marca Móveis Kappesb.

Armário (Sec. Planejamento)
34748 4640

Armário baixo/balcão fechado com 02 portas de abrir com chave e 01 prateleira interna, em MDP 15mm acabamento em BP com bordas em PVC 180 , 

puxador metálico, medindo 79cm altura x 90cm largura x 40cm profundidade. Cor a definir, marca Móveis Kappesb.

Nome
Incorporação Plaqueta

Armário (Urbanismo)
34749 4640

Armário baixo/balcão fechado com 02 portas de abrir com chave e 01 prateleira interna, em MDP 15mm acabamento em BP com bordas em PVC 180 , 

puxador metálico, medindo 79cm altura x 90cm largura x 40cm profundidade. Cor a definir, marca Móveis Kappesb.

Arquivo (IPPUB)
34750 4640

Arquivo de aço para pastas suspensas com 4 gavetas, medindo 1,33m (alt) x 0, 47m (larg), x 0,70 (prof), com porta etiquetas estampadas nas gavetas e 

puxador com acabamento em PVC embutido, fechadura cilíndrica com travamento simultâneo das gavetas, sistem



gavetas em patins de Nylon, corpo em aço chapa 24, com pintura epóxi cor cinza e capacidade de carga por gaveta 35kg distribuídos, marca W3 Móveis.

Bancada (Ponto de Táxi - Morro do Calvário)
34751 4641

Bancada para sala de espera com 3 lugares, assento e encosto com estrutura interna em compensado multi-laminado 12mm e espuma injetada 35mm, 

anatômica, contra capa e encosto em corino, bordas em PVC tipo Francis, revestimento em couríssimo preto, montada 

em tubo 30 x 50mm, pintura epóxi preta e ponteiras plásticas, marca Artflex.
Balcão (Ponto de Táxi - Morro do Calvário)

34752 4641

Balcão para cozinha de 1,20 x 0,80 x 0,50m, em MDF, com 2 portas de abrir e 4 gavetas, com pés com regulagem de altura e puxadores metálicos, marca 

Móveis Macari.
Armário (Ponto de Táxi - Morro do Calvário)

34753 4642

Armário baixo/balcão com 02 portas de abrir com chave e 01 prateleira interna, em MDP 15mm acabamento em BP com bordas em PVC180°, puxador 

metálico, medindo 79cm altura x 90cm largura x 40cm profundidade. Cor a definir, marca Móveis Kappesb.

Mesa para reunião (Ponto de Táxi - Morro do Calvário)
34754 4642

Mesa para reunião com tampo redondo de 1,20m de diâmetro, em MDP 15mm, acabamento em BP, bordas em PVC cor padrão cinza/cinza, com 

estrutura e pé central em tubo de aço redondo de 3", com acabamento em pintura epóxi a pó cor cinza, marca Móveis Atos.

Cadeira (Ponto de Táxi - Morro do Calvário)
34755 4643

Cadeira fixa com assento e encosto com estrutura interna em compensado multi - laminado 12mm e espuma injetada 45mm, anatômica, contra capa do 

encosto em corino, bordas em PVC tipo Francis, revestimento em coríssimo preto, estrutura metálica fixa em arco 

parede 1,2mm, pintura epóxi cor preta, marca Metalflex.
Cadeira (Ponto de Táxi - Morro do Calvário)

34756 4643

Cadeira fixa com assento e encosto com estrutura interna em compensado multi - laminado 12mm e espuma injetada 45mm, anatômica, contra capa do 

encosto em corino, bordas em PVC tipo Francis, revestimento em coríssimo preto, estrutura metálica fixa em arco 

parede 1,2mm, pintura epóxi cor preta, marca Metalflex.
Cadeira (Ponto de Táxi - Morro do Calvário)

34757 4643

Cadeira fixa com assento e encosto com estrutura interna em compensado multi - laminado 12mm e espuma injetada 45mm, anatômica, contra capa do 

encosto em corino, bordas em PVC tipo Francis, revestimento em coríssimo preto, estrutura metálica fixa em arco 



parede 1,2mm, pintura epóxi cor preta, marca Metalflex.
Cadeira (Ponto de Táxi - Morro do Calvário)

34758 4643

Cadeira fixa com assento e encosto com estrutura interna em compensado multi - laminado 12mm e espuma injetada 45mm, anatômica, contra capa do 

encosto em corino, bordas em PVC tipo Francis, revestimento em coríssimo preto, estrutura metálica fixa em arco 

parede 1,2mm, pintura epóxi cor preta, marca Metalflex.
Cadeira (Ponto de Táxi - Morro do Calvário)

34759 4643

Cadeira fixa com assento e encosto com estrutura interna em compensado multi - laminado 12mm e espuma injetada 45mm, anatômica, contra capa do 

encosto em corino, bordas em PVC tipo Francis, revestimento em coríssimo preto, estrutura metálica fixa em arco 

parede 1,2mm, pintura epóxi cor preta, marca Metalflex.

Nome
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Cadeira (Ponto de Táxi - Morro do Calvário)
34760 4643

Cadeira fixa com assento e encosto com estrutura interna em compensado multi - laminado 12mm e espuma injetada 45mm, anatômica, contra capa do 

encosto em corino, bordas em PVC tipo Francis, revestimento em coríssimo preto, estrutura metálica fixa em arco 

parede 1,2mm, pintura epóxi cor preta, marca Metalflex.
Cadeira (Compras)

34761 4679

Cadeira giratória com braço, assento e encosto com estrutura interna em compensado multi - laminado 12mm, interligado por lâmina de aço com 

sanfona plástica, espuma injetada 45mm anatômica, contra capa do encosto em corino, bordas de PVC tipo Francis, com

polipropileno, base giratória com pistão a gás modelo Back System, com regulagem de altura e ergonomia, aranha com 05 hastes metálicas e rodízios 

duplos em PU, marca Poltronas Paraná.
Cadeira

34762 4679



Cadeira giratória com braço, assento e encosto com estrutura interna em compensado multi - laminado 12mm, interligado por lâmina de aço com 

sanfona plástica, espuma injetada 45mm anatômica, contra capa do encosto em corino, bordas de PVC tipo Francis, com

polipropileno, base giratória com pistão a gás modelo Back System, com regulagem de altura e ergonomia, aranha com 05 hastes metálicas e rodízios 

duplos em PU, marca Poltronas Paraná.
Máquina montadora e desmontadora de pneus (Garagem)

34763 4746

Máquina montadora e desmontadora de pneus de caminhões, ônibus, carretas e equipamentos agrícolas, com dois sentidos de rotação, motor da 

bomba hidráulica trifásico - 220v (6,3A) OU 380V (4A), 2 - CV, motor do redutor trifásico - 220v (6,3A) ou 380v (4A),

BAR, diâmetro da roda 14" á 26", diâmetro máximo do pneu 1600mm, largura máxima do pneu 780mm, peso máximo da roda/pneu 500kg, peso da 

máquina aproximadamente 550kg, dimensões aproximadas 1540 x 2200 x 1020mm, marca NA.
Mesa para reunião (Findex)

34764 4793

Mesa para reunião de 200 x 100 x 74cm, em MDP 15mm, com acabamento em BP, cor cinza/branco/bege, com bordas de acabamento em PVC, com pés 

de metal e com painel em MDP, marca Móveis  Atos.
Conjunto de estação  de trabalho (FINDEX)

34765 4793

Conjunto de estação  de trabalho em MDP 15mm, com acabamento em BP, cor cinza/branc0/bege, com bordas de acabamento em PVC, pés em metal e 

painel em MDP, composto por 4 mesas de 150 x 150 x 60 x 75cm, 4 painéis divisores de ambiente de 150 x 40cm, 4 gavet

gavetas, 4 suportes para CPU, marca Móveis Atos.
Conjunto de estação  de trabalho (FINDEX)

34766 4793

Conjunto de estação  de trabalho em MDP 15mm, com acabamento em BP, cor cinza/branc0/bege, com bordas de acabamento em PVC, pés em metal e 

painel em MDP, composto por 4 mesas de 150 x 150 x 60 x 75cm, 4 painéis divisores de ambiente de 150 x 40cm, 4 gavet

gavetas, 4 suportes para CPU, marca Móveis Atos.
Conjunto de estação  de trabalho (FINDEX)

34767 4793

Conjunto de estação  de trabalho em MDP 15mm, com acabamento em BP, cor cinza/branc0/bege, com bordas de acabamento em PVC, pés em metal e 

painel em MDP, composto por 4 mesas de 150 x 150 x 60 x 75cm, 4 painéis divisores de ambiente de 150 x 40cm, 4 gavet

gavetas, 4 suportes para CPU, marca Móveis Atos.
Conjunto de estação  de trabalho (FINDEX)

34768 4793

Conjunto de estação  de trabalho em MDP 15mm, com acabamento em BP, cor cinza/branc0/bege, com bordas de acabamento em PVC, pés em metal e 

painel em MDP, composto por 4 mesas de 150 x 150 x 60 x 75cm, 4 painéis divisores de ambiente de 150 x 40cm, 4 gavet



gavetas, 4 suportes para CPU, marca Móveis Atos.
Conjunto de estação  de trabalho (FINDEX)

34769 4793

Conjunto de estação  de trabalho em MDP 15mm, com acabamento em BP, cor cinza/branc0/bege, com bordas de acabamento em PVC, pés em metal e 

painel em MDP, composto por 4 mesas de 150 x 150 x 60 x 75cm, 4 painéis divisores de ambiente de 150 x 40cm, 4 gavet

gavetas, 4 suportes para CPU, marca Móveis Atos.
Conjunto de estação  de trabalho (FINDEX)

34770 4793

Nome
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Conjunto de estação  de trabalho em MDP 15mm, com acabamento em BP, cor cinza/branc0/bege, com bordas de acabamento em PVC, pés em metal e 

painel em MDP, composto por 4 mesas de 150 x 150 x 60 x 75cm, 4 painéis divisores de ambiente de 150 x 40cm, 4 gavet

gavetas, 4 suportes para CPU, marca Móveis Atos.
Cadeira (FINDEX)

34771 4794

Cadeira giratória sem braço, anatômica, com espuma injetada 45mm, com estofamento revestido em tecido polipropileno, com regulagem de altura e 

base a gás com 5 hastes em PP, com rodízios, marca Artflex.
Cadeira (FINDEX)

34772 4794

Cadeira giratória sem braço, anatômica, com espuma injetada 45mm, com estofamento revestido em tecido polipropileno, com regulagem de altura e 

base a gás com 5 hastes em PP, com rodízios, marca Artflex.
Cadeira (FINDEX)

34773 4794

Cadeira giratória sem braço, anatômica, com espuma injetada 45mm, com estofamento revestido em tecido polipropileno, com regulagem de altura e 

base a gás com 5 hastes em PP, com rodízios, marca Artflex.
Cadeira (FINDEX)

34774 4794



Cadeira giratória sem braço, anatômica, com espuma injetada 45mm, com estofamento revestido em tecido polipropileno, com regulagem de altura e 

base a gás com 5 hastes em PP, com rodízios, marca Artflex.
Cadeira (FINDEX)

34775 4794

Cadeira giratória sem braço, anatômica, com espuma injetada 45mm, com estofamento revestido em tecido polipropileno, com regulagem de altura e 

base a gás com 5 hastes em PP, com rodízios, marca Artflex.
Cadeira (FINDEX)

34776 4794

Cadeira giratória sem braço, anatômica, com espuma injetada 45mm, com estofamento revestido em tecido polipropileno, com regulagem de altura e 

base a gás com 5 hastes em PP, com rodízios, marca Artflex.
Cadeira (FINDEX)

34777 4794

Cadeira giratória sem braço, anatômica, com espuma injetada 45mm, com estofamento revestido em tecido polipropileno, com regulagem de altura e 

base a gás com 5 hastes em PP, com rodízios, marca Artflex.
Cadeira (FINDEX)

34778 4794

Cadeira giratória sem braço, anatômica, com espuma injetada 45mm, com estofamento revestido em tecido polipropileno, com regulagem de altura e 

base a gás com 5 hastes em PP, com rodízios, marca Artflex.
Cadeira (FINDEX)

34779 4794

Cadeira giratória sem braço, anatômica, com espuma injetada 45mm, com estofamento revestido em tecido polipropileno, com regulagem de altura e 

base a gás com 5 hastes em PP, com rodízios, marca Artflex.
Cadeira (FINDEX)

34780 4794

Cadeira giratória sem braço, anatômica, com espuma injetada 45mm, com estofamento revestido em tecido polipropileno, com regulagem de altura e 

base a gás com 5 hastes em PP, com rodízios, marca Artflex.
Cadeira (FINDEX)

34781 4794

Cadeira giratória sem braço, anatômica, com espuma injetada 45mm, com estofamento revestido em tecido polipropileno, com regulagem de altura e 

base a gás com 5 hastes em PP, com rodízios, marca Artflex.
Cadeira (FINDEX)

34782 4794

Cadeira giratória sem braço, anatômica, com espuma injetada 45mm, com estofamento revestido em tecido polipropileno, com regulagem de altura e 

base a gás com 5 hastes em PP, com rodízios, marca Artflex.



Nome
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Cadeira (FINDEX)
34783 4794

Cadeira giratória sem braço, anatômica, com espuma injetada 45mm, com estofamento revestido em tecido polipropileno, com regulagem de altura e 

base a gás com 5 hastes em PP, com rodízios, marca Artflex.
Cadeira (FINDEX)

34784 4794

Cadeira giratória sem braço, anatômica, com espuma injetada 45mm, com estofamento revestido em tecido polipropileno, com regulagem de altura e 

base a gás com 5 hastes em PP, com rodízios, marca Artflex.
Cadeira (FINDEX)

34785 4794

Cadeira giratória sem braço, anatômica, com espuma injetada 45mm, com estofamento revestido em tecido polipropileno, com regulagem de altura e 

base a gás com 5 hastes em PP, com rodízios, marca Artflex.
Cadeira (FINDEX)

34786 4794

Cadeira giratória sem braço, anatômica, com espuma injetada 45mm, com estofamento revestido em tecido polipropileno, com regulagem de altura e 

base a gás com 5 hastes em PP, com rodízios, marca Artflex.
Cadeira (FINDEX)

34787 4794

Cadeira giratória sem braço, anatômica, com espuma injetada 45mm, com estofamento revestido em tecido polipropileno, com regulagem de altura e 

base a gás com 5 hastes em PP, com rodízios, marca Artflex.
Cadeira (FINDEX)

34788 4794

Cadeira giratória sem braço, anatômica, com espuma injetada 45mm, com estofamento revestido em tecido polipropileno, com regulagem de altura e 

base a gás com 5 hastes em PP, com rodízios, marca Artflex.
Cadeira (FINDEX)

34789 4794

Cadeira giratória sem braço, anatômica, com espuma injetada 45mm, com estofamento revestido em tecido polipropileno, com regulagem de altura e 

base a gás com 5 hastes em PP, com rodízios, marca Artflex.
Cadeira (FINDEX)

34790 4794

Cadeira giratória sem braço, anatômica, com espuma injetada 45mm, com estofamento revestido em tecido polipropileno, com regulagem de altura e 

base a gás com 5 hastes em PP, com rodízios, marca Artflex.
Cadeira



34791 4794

Cadeira giratória sem braço, anatômica, com espuma injetada 45mm, com estofamento revestido em tecido polipropileno, com regulagem de altura e 

base a gás com 5 hastes em metal, com capa protetora de polipropileno, com rodízios, marca Artflex.

Cadeira
34792 4794

Cadeira giratória sem braço, anatômica, com espuma injetada 45mm, com estofamento revestido em tecido polipropileno, com regulagem de altura e 

base a gás com 5 hastes em metal, com capa protetora de polipropileno, com rodízios, marca Artflex.

Cadeira
34793 4794

Cadeira giratória sem braço, anatômica, com espuma injetada 45mm, com estofamento revestido em tecido polipropileno, com regulagem de altura e 

base a gás com 5 hastes em metal, com capa protetora de polipropileno, com rodízios, marca Artflex.

Cadeira
34794 4794

Cadeira giratória sem braço, anatômica, com espuma injetada 45mm, com estofamento revestido em tecido polipropileno, com regulagem de altura e 

base a gás com 5 hastes em metal, com capa protetora de polipropileno, com rodízios, marca Artflex.

Cadeira
34795 4794

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira giratória sem braço, anatômica, com espuma injetada 45mm, com estofamento revestido em tecido polipropileno, com regulagem de altura e 

base a gás com 5 hastes em metal, com capa protetora de polipropileno, com rodízios, marca Artflex.

Cadeira
34796 4794



Cadeira giratória sem braço, anatômica, com espuma injetada 45mm, com estofamento revestido em tecido polipropileno, com regulagem de altura e 

base a gás com 5 hastes em metal, com capa protetora de polipropileno, com rodízios, marca Artflex.

Cadeira
34797 4794

Cadeira giratória sem braço, anatômica, com espuma injetada 45mm, com estofamento revestido em tecido polipropileno, com regulagem de altura e 

base a gás com 5 hastes em metal, com capa protetora de polipropileno, com rodízios, marca Artflex.

Cadeira
34798 4794

Cadeira giratória sem braço, anatômica, com espuma injetada 45mm, com estofamento revestido em tecido polipropileno, com regulagem de altura e 

base a gás com 5 hastes em metal, com capa protetora de polipropileno, com rodízios, marca Artflex.

Cadeira
34799 4794

Cadeira giratória sem braço, anatômica, com espuma injetada 45mm, com estofamento revestido em tecido polipropileno, com regulagem de altura e 

base a gás com 5 hastes em metal, com capa protetora de polipropileno, com rodízios, marca Artflex.

Cadeira
34800 4794

Cadeira giratória sem braço, anatômica, com espuma injetada 45mm, com estofamento revestido em tecido polipropileno, com regulagem de altura e 

base a gás com 5 hastes em metal, com capa protetora de polipropileno, com rodízios, marca Artflex.

Cadeira
34801 4794

Cadeira giratória sem braço, anatômica, com espuma injetada 45mm, com estofamento revestido em tecido polipropileno, com regulagem de altura e 

base a gás com 5 hastes em metal, com capa protetora de polipropileno, com rodízios, marca Artflex.

Cadeira
34802 4794

Cadeira giratória sem braço, anatômica, com espuma injetada 45mm, com estofamento revestido em tecido polipropileno, com regulagem de altura e 

base a gás com 5 hastes em metal, com capa protetora de polipropileno, com rodízios, marca Artflex.

Cadeira
34803 4794

Cadeira giratória sem braço, anatômica, com espuma injetada 45mm, com estofamento revestido em tecido polipropileno, com regulagem de altura e 

base a gás com 5 hastes em metal, com capa protetora de polipropileno, com rodízios, marca Artflex.

Cadeira



34804 4794

Cadeira giratória sem braço, anatômica, com espuma injetada 45mm, com estofamento revestido em tecido polipropileno, com regulagem de altura e 

base a gás com 5 hastes em metal, com capa protetora de polipropileno, com rodízios, marca Artflex.

Cadeira
34805 4794

Cadeira giratória sem braço, anatômica, com espuma injetada 45mm, com estofamento revestido em tecido polipropileno, com regulagem de altura e 

base a gás com 5 hastes em metal, com capa protetora de polipropileno, com rodízios, marca Artflex.

Cadeira
34806 4794

Cadeira giratória sem braço, anatômica, com espuma injetada 45mm, com estofamento revestido em tecido polipropileno, com regulagem de altura e 

base a gás com 5 hastes em metal, com capa protetora de polipropileno, com rodízios, marca Artflex.

Cadeira
34807 4794

Cadeira giratória sem braço, anatômica, com espuma injetada 45mm, com estofamento revestido em tecido polipropileno, com regulagem de altura e 

base a gás com 5 hastes em metal, com capa protetora de polipropileno, com rodízios, marca Artflex.

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira
34808 4794

Cadeira giratória sem braço, anatômica, com espuma injetada 45mm, com estofamento revestido em tecido polipropileno, com regulagem de altura e 

base a gás com 5 hastes em metal, com capa protetora de polipropileno, com rodízios, marca Artflex.

Cadeira
34809 4794



Cadeira giratória sem braço, anatômica, com espuma injetada 45mm, com estofamento revestido em tecido polipropileno, com regulagem de altura e 

base a gás com 5 hastes em metal, com capa protetora de polipropileno, com rodízios, marca Artflex.

Cadeira
34810 4794

Cadeira giratória sem braço, anatômica, com espuma injetada 45mm, com estofamento revestido em tecido polipropileno, com regulagem de altura e 

base a gás com 5 hastes em metal, com capa protetora de polipropileno, com rodízios, marca Artflex.

Cadeira
34811 4794

Cadeira giratória sem braço, anatômica, com espuma injetada 45mm, com estofamento revestido em tecido polipropileno, com regulagem de altura e 

base a gás com 5 hastes em metal, com capa protetora de polipropileno, com rodízios, marca Artflex.

Cadeira
34812 4794

Cadeira giratória sem braço, anatômica, com espuma injetada 45mm, com estofamento revestido em tecido polipropileno, com regulagem de altura e 

base a gás com 5 hastes em metal, com capa protetora de polipropileno, com rodízios, marca Artflex.

Cadeira
34813 4794

Cadeira giratória sem braço, anatômica, com espuma injetada 45mm, com estofamento revestido em tecido polipropileno, com regulagem de altura e 

base a gás com 5 hastes em metal, com capa protetora de polipropileno, com rodízios, marca Artflex.

Cadeira
34814 4794

Cadeira giratória sem braço, anatômica, com espuma injetada 45mm, com estofamento revestido em tecido polipropileno, com regulagem de altura e 

base a gás com 5 hastes em metal, com capa protetora de polipropileno, com rodízios, marca Artflex.

Cadeira
34815 4794

Cadeira giratória sem braço, anatômica, com espuma injetada 45mm, com estofamento revestido em tecido polipropileno, com regulagem de altura e 

base a gás com 5 hastes em metal, com capa protetora de polipropileno, com rodízios, marca Artflex.

Cadeira
34816 4794

Cadeira giratória sem braço, anatômica, com espuma injetada 45mm, com estofamento revestido em tecido polipropileno, com regulagem de altura e 

base a gás com 5 hastes em metal, com capa protetora de polipropileno, com rodízios, marca Artflex.

Cadeira



34817 4794

Cadeira giratória sem braço, anatômica, com espuma injetada 45mm, com estofamento revestido em tecido polipropileno, com regulagem de altura e 

base a gás com 5 hastes em metal, com capa protetora de polipropileno, com rodízios, marca Artflex.

Cadeira
34818 4794

Cadeira giratória sem braço, anatômica, com espuma injetada 45mm, com estofamento revestido em tecido polipropileno, com regulagem de altura e 

base a gás com 5 hastes em metal, com capa protetora de polipropileno, com rodízios, marca Artflex.

Cadeira
34819 4794

Cadeira giratória sem braço, anatômica, com espuma injetada 45mm, com estofamento revestido em tecido polipropileno, com regulagem de altura e 

base a gás com 5 hastes em metal, com capa protetora de polipropileno, com rodízios, marca Artflex.

Cadeira
34820 4794

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira giratória sem braço, anatômica, com espuma injetada 45mm, com estofamento revestido em tecido polipropileno, com regulagem de altura e 

base a gás com 5 hastes em metal, com capa protetora de polipropileno, com rodízios, marca Artflex.

Frigobar (Sala do Empreendedor)
34821 4795

Frigobar  com capacidade para, no mínimo 100 litros, branco, marca Consul.
Frigobar (Gabinete do secretário)

34822 4795

Frigobar  com capacidade para, no mínimo 100 litros, branco, marca Consul.
Secadora de roupa (PA 24 horas)

34823 4911

Secadora de roupa 10kg Brastemp BSR10.



Armário de aço
34824 4912

Armário de lata com duas portas para armazenar os instrumentos de projeção e DVD´s, medindo no mínimo 1,90 de altura e 1,30 de largura, com 

fechadura e chave, marca RCH Modelo A2P.
Armário de aço

34825 4912

Armário de lata com duas portas para armazenar os instrumentos de projeção e DVD´s, medindo no mínimo 1,90 de altura e 1,30 de largura, com 

fechadura e chave, marca RCH Modelo A2P.
Armário de aço

34826 4912

Armário de lata com duas portas para armazenar os instrumentos de projeção e DVD´s, medindo no mínimo 1,90 de altura e 1,30 de largura, com 

fechadura e chave, marca RCH Modelo A2P.
Armário de aço

34827 4912

Armário de lata com duas portas para armazenar os instrumentos de projeção e DVD´s, medindo no mínimo 1,90 de altura e 1,30 de largura, com 

fechadura e chave, marca RCH Modelo A2P.
Armário de aço

34828 4912

Armário de lata com duas portas para armazenar os instrumentos de projeção e DVD´s, medindo no mínimo 1,90 de altura e 1,30 de largura, com 

fechadura e chave, marca RCH Modelo A2P.
Armário de aço

34829 4912

Armário de lata com duas portas para armazenar os instrumentos de projeção e DVD´s, medindo no mínimo 1,90 de altura e 1,30 de largura, com 

fechadura e chave, marca RCH Modelo A2P.
Armário de aço

34830 4912

Armário de lata com duas portas para armazenar os instrumentos de projeção e DVD´s, medindo no mínimo 1,90 de altura e 1,30 de largura, com 

fechadura e chave, marca RCH Modelo A2P.
Armário de aço

34831 4912

Armário de lata com duas portas para armazenar os instrumentos de projeção e DVD´s, medindo no mínimo 1,90 de altura e 1,30 de largura, com 

fechadura e chave, marca RCH Modelo A2P.
Notebook (Escola oficina)

34832 4913

Notebook com processador de no mínimo 2.4 GHZ, 640 GB de HD, gravador de DVD, leitor de cartões, HDMI, Wireless, Webcan, LED 15.6", incluso 

sistema operacional Windos 7, marca Acer.



Nome
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Tela de projeção ( Escola oficina)
34833 4914

Tela de projeção mapa + tripé (1.5 x 1.5), tela no formato 4 x 3, indicada para apresenteções e exibição de imagens no padrão convencional, 

encontrados na maioria dos filmes em DVD e também nas transmissões de TV, Marca  Nardeli.
Filmadora (Habitação)

34834 8654

Filmadora full HD, na cor preta, com 40x zoom óptico, LCD de 2.7" Touch Screen, estabilizador avançado de imagem, medidor de sorriso e entrada dupla 

para cartão de memória + cartão SD 4 GB, marca JVC.
Projetor Multimidia (Escola Oficina)

34835 4915

Projetor Multimidia , com no mínimo 2300 Lumens, 1024 x 768, até 300 polegadas pronto para HDTV, marca Acer, modelo X1111

Scanner
34836 4922

Scanner para digitalização em formato PDF (Portable Document Format) pesquisável com escaneamento colorido duples, detectação automática de 

tamanho de papael, alimentador automático, resolução de 600 DPI, velocidade mínima de escaneamento Simplex de 25 pp

capacidade de original 50 folhas, marca Canon, modelo  DR 2580C.
Armário (Fiscalização - Finanças)

34837 4923

Armário  de 5,60 x 30 x 60, em MDF  15mm, cor branca e fita em PVC branco, com 48 gavetas para pastas suspensas na parte inferior e 8 portas de 

correr com prateleiras na parte  superior. O fundo interno do armário e das gavetas deverão ser produzidas em M

patas suspensas com rebaixe feito na própria gaveta com avabamento em fita PVC, gavetas com trilho telescópico TN, com capacidade para 40kg, com 

puxadores em perfil 3095 de alumínio, portas de correr com sistema deslizante rometal RO - 40, trilho superior

46, com puxadores em perfil 3095, de alumínio, as medidas deverão ser conferidas no local - setor de fiscalização da prfeitura municipal, marca Móveis 

Macari .
Armário (Aeroporto Municipal)

34838 4924



Armário em MDF, de 2,10 x 1,40 x 0,30m, com duas portas de correr com vidro na parte superior e com 2 portas de correr na parte inferior, com 

prateleiras internas, or fresno escuro, no memo padrão dos móveis já existentes no Aeroporto Municipal, marca Art

Bancada Para Sala de Espera (Garagem Municipal)
34839 5032

Bancada Para Sala de Espera  com 3 lugares, assento e encosto com estrutura interna em compensado multi - laminado 12mm e espuma injetada 

35mm, anatômica, contra capa e encosto em corino, bordas em PVC tipo Francis, revetimento em couríssimo preto, montad

em tubo 30 x 50, pintura epóxi preta e ponteiras plásticas, marca Artflex.
Armário (Garagem Municipal)

34840 5032

Armário alto fechado com 2 portas de abrir com chave e 3 prateleiras, sendo o corpo e as prateleiras em MDP15mm, tampo superior encabeçado em 

MDP 30mm, acabamento em BP com borda reta em ABS 30mm, puxador com detalhe cromado, medindo 161cm altura x 91cm l

profundidade, cor padrão branco/preto, marca Artflex.
Conjunto de mesa em "L" (Garagem Municipal)

34841 5032

Conjunto de mesa em "L" em MDP 15mm, com acabamento em BP, com bordas de acabamento em PVC, pés em metal e painel em MDP, composto por 

mesa de 100 x 60 x 75cm, conexão arredondada de 60 x 60cm, gaveteiro fixo de 3 gavetas com chave, teclado retrátil, supo

no centro da conexão, estrutura metálica com acabamento com pintura epóxi, cor padrão branco/preto, marca Artflex.
Gabinete para Microcomputador

34842 4936

Gabinete para mcrocomputador Alipel Station, preto, atx 400 watts, com processador com mínimo 4 núcleo freqüência de 3.2 ghz cada núcleo. 

Memória ram 04gb ddr3 compatível, disco rígido 1000 gb sata ii, placa mãe compatível com 4 portas usb 2.0, placa de r

wireless 108 mbps pci; drive de disquetes 1,44 mb; drive de gravador de dvd dual layer;; mouse óptico com scroll e resolução mínima 800 dpi; pad 

mouse de silicone; teclado multimídia layout abnt-2; licença sistema operacional windows 7 professional 64 bit

mídias originais e manuais.
Monitor

34843 4936

Monitor de vídeo, LCD 19"
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Cadeira  (Assesoria Jurídica)
34844 5050

Cadeira giratória modelo digitador, com assento e encosto com estrutura interna em compensado multi - laminado 12mm, interligados por lâmina de 

aço com sanfona plástica, espuma injetada 45mm anatômica, contra capa do encosto em corino, bordas em PVC tipo 

em tecido polipropileno, cor Azul, base giratória com pistão a gás modelo Back System, com regulagem de altura e ergonomia, aranha com 5 hastes 

metálicas e rodízios duplos em PU, marca Poltronas Paraná.
Cadeira (Assesoria Jurídica)

34845 5050

Cadeira giratória, com assento e encosto com estrutura interna em compensado multi - laminado 12mm, interligados por lâmina de aço com sanfona 

plástica, espuma injetada 45mm anatômica, contra capa do encosto em corino, bordas em PVC tipo Francis, com reve

polipropileno, cor Azul, base giratória com pistão a gás modelo Back System, com regulagem de altura e ergonomia, aranha com 5 hastes metálicas e 

rodízios duplos em PU, marca Poltronas Paraná.
Mesa (Assesoria Jurídica)

34846 5050

Mesa com tampo em MDP 15mm medindo 150cm larg x 60cm prof x 75cm alt, acabamento em BP bordas encabeçadas 30mm perfil em PVC, pés duplos 

com estrutura metálica tubo 30 x 50mm, acabamento com pintura epóxi e painel central em MDP 15MM, com gaveteiro fixo d

corrediças metálicas e corpo em MDP 15mm, acabamento em BP, com bordas em PVC com chave, cor padrão branco/preto, marca Móveis Atos.

Cadeira Fixa
34847 5052

Cadeira Fixa  assento e encosto com estrutura interna em compensado multi - laminado 12mm e espuma injetada 45mm, anatômica, contra capa do 

encosto em corino, bordas em PVC tipo Francis, revestimento em couríssimo preto,  estrutura metálica fixa em arco c

parede 1,2mm, pintura epóxi cor preta, marca Metalflex.
Cadeira Fixa

34848 5052

Cadeira Fixa  assento e encosto com estrutura interna em compensado multi - laminado 12mm e espuma injetada 45mm, anatômica, contra capa do 

encosto em corino, bordas em PVC tipo Francis, revestimento em couríssimo preto,  estrutura metálica fixa em arco c

parede 1,2mm, pintura epóxi cor preta, marca Metalflex.
Cadeira Fixa



34849 5052

Cadeira Fixa  assento e encosto com estrutura interna em compensado multi - laminado 12mm e espuma injetada 45mm, anatômica, contra capa do 

encosto em corino, bordas em PVC tipo Francis, revestimento em couríssimo preto,  estrutura metálica fixa em arco c

parede 1,2mm, pintura epóxi cor preta, marca Metalflex.
Cadeira Fixa

34850 5052

Cadeira Fixa  assento e encosto com estrutura interna em compensado multi - laminado 12mm e espuma injetada 45mm, anatômica, contra capa do 

encosto em corino, bordas em PVC tipo Francis, revestimento em couríssimo preto,  estrutura metálica fixa em arco c

parede 1,2mm, pintura epóxi cor preta, marca Metalflex.
Cadeira Fixa

34851 5052

Cadeira Fixa  assento e encosto com estrutura interna em compensado multi - laminado 12mm e espuma injetada 45mm, anatômica, contra capa do 

encosto em corino, bordas em PVC tipo Francis, revestimento em couríssimo preto,  estrutura metálica fixa em arco c

parede 1,2mm, pintura epóxi cor preta, marca Metalflex.
Cadeira Fixa

34852 5052

Cadeira Fixa  assento e encosto com estrutura interna em compensado multi - laminado 12mm e espuma injetada 45mm, anatômica, contra capa do 

encosto em corino, bordas em PVC tipo Francis, revestimento em couríssimo preto,  estrutura metálica fixa em arco c

parede 1,2mm, pintura epóxi cor preta, marca Metalflex.
Cadeira Fixa

34853 5052

Cadeira Fixa  assento e encosto com estrutura interna em compensado multi - laminado 12mm e espuma injetada 45mm, anatômica, contra capa do 

encosto em corino, bordas em PVC tipo Francis, revestimento em couríssimo preto,  estrutura metálica fixa em arco c

parede 1,2mm, pintura epóxi cor preta, marca Metalflex.
Cadeira Fixa

34854 5052
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Cadeira Fixa  assento e encosto com estrutura interna em compensado multi - laminado 12mm e espuma injetada 45mm, anatômica, contra capa do 

encosto em corino, bordas em PVC tipo Francis, revestimento em couríssimo preto,  estrutura metálica fixa em arco c

parede 1,2mm, pintura epóxi cor preta, marca Metalflex.
Cadeira Fixa

34855 5052

Cadeira Fixa  assento e encosto com estrutura interna em compensado multi - laminado 12mm e espuma injetada 45mm, anatômica, contra capa do 

encosto em corino, bordas em PVC tipo Francis, revestimento em couríssimo preto,  estrutura metálica fixa em arco c

parede 1,2mm, pintura epóxi cor preta, marca Metalflex.
Cadeira Fixa

34856 5052

Cadeira Fixa  assento e encosto com estrutura interna em compensado multi - laminado 12mm e espuma injetada 45mm, anatômica, contra capa do 

encosto em corino, bordas em PVC tipo Francis, revestimento em couríssimo preto,  estrutura metálica fixa em arco c

parede 1,2mm, pintura epóxi cor preta, marca Metalflex.
Armário (Garagem Municipal)

34857 5053

Armário alto com 2 portas de abrir, com 2 prateleira móveis e 1 prateleira fixa, em MDP 15mm acabamento em BP com bordas em ABS, medindo 0,90 x 

0,40 x 1,55, com fechadura em 1 porta e trava em outra, cor a definir, marca Móveis Atos.
Cadeira Fixa

34858 5059

Cadeira Fixa  assento e encosto com estrutura interna em compensado multi - laminado 12mm e espuma injetada 45mm, anatômica, contra capa do 

encosto em corino, bordas em PVC tipo Francis, revestimento em tecido polipropileno cinza e preto, estrutura metáli

tubo metálico 7/8, parede 1,2mm, pintura epóxi cor preta, marca Metalflex.
Cadeira Fixa

34859 5059

Cadeira Fixa  assento e encosto com estrutura interna em compensado multi - laminado 12mm e espuma injetada 45mm, anatômica, contra capa do 

encosto em corino, bordas em PVC tipo Francis, revestimento em tecido polipropileno cinza e preto, estrutura metáli

tubo metálico 7/8, parede 1,2mm, pintura epóxi cor preta, marca Metalflex.
Lavadora de Alta Pressão

34860 5129

Lavadora de alta Pressão  VLP-1800 Vulcan, 110 V, com mangueira de 05 metros, nº série 11080501
Condicionador de Ar



34861 5139

Condicionador de Ar linha Split, de 12.000 btus, com ciclo quente e frio, compressor rotativo e com controle remoto, incluindo o custo de instalação e 

todos os assesórios necessários para instalação, marca Electrolux.
Condicionador de Ar

34862 5139

Condicionador de Ar linha Split, de 12.000 btus, com ciclo quente e frio, compressor rotativo e com controle remoto, incluindo o custo de instalação e 

todos os assesórios necessários para instalação, marca Electrolux.
Condicionador de Ar (Quartel de Corpo de Bombeiros)

34863 5139

Condicionador de Ar linha Split, de 18.000 btus, com ciclo quente e frio, compressor rotativo e com controle remoto, incluindo o custo de instalação e 

todos os assesórios necessários para instalação, marca Electrolux.
Impressora HP (Biblioteca municipal)

34864 5304

Impressora HP. Série: CN21C21RWG.
Multifuncional (IPPUB)

34865 5813

Multifuncional, impressora, fotocopiadora a laser e fax, qualidade normal, preto carta 20 PPM,  capacidade de entrada mínima de 250 folhas, ciclo de 

trabalho 7000 páginas por mês, incluso Tonner e cabo USB, marca Sansung SCX 46.
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Arquivo (Urbanismo)
34866 5871

Arquivo de aço para pastas suspensas com 4 gavetas, medindo 1,33m (alt) x 0,47m (larg) x 0,70m (prof), com porta etiquetas estampadas nas gavetas e 

puxador com acabamento em PVC embutido, fechadura cilíndrica com travamento simultâneo das gavetas, sistema

gavetas em patins de nylon, corpo em aço chapa 24, com pintura epóxi cor cinza e capacidade de carga por gaveta 35kg distribuídos, marca W3 Móveis 

de A.
Arquivo (Urbanismo)

34867 5871



Arquivo de aço para pastas suspensas com 4 gavetas, medindo 1,33m (alt) x 0,47m (larg) x 0,70m (prof), com porta etiquetas estampadas nas gavetas e 

puxador com acabamento em PVC embutido, fechadura cilíndrica com travamento simultâneo das gavetas, sistema

gavetas em patins de nylon, corpo em aço chapa 24, com pintura epóxi cor cinza e capacidade de carga por gaveta 35kg distribuídos, marca W3 Móveis 

de A.
Condicionador de Ar Rheen (Agência do Trabalhador)

34868 5884

Condicionador de Ar Split 60.000 BTUs, quente e frio, com compressor rotativo, com controle remoto sem fio, 220v, incluindo a instalação. Tubulação 

necessária 2 metros.
Monitor LED 18.5" (ESF. Luther King)

34869 5958

Monitor LED 18.5"
Monitor LED 18.5" (ESF. Luther King)

34870 5958

Monitor LED 18.5"
Gabinete Microcomputador (ESF. Luther King)

34871 5958

Gabinete Microcomputador novo de mesa completo preto com processador com no mínimo 4 núcleo de frequência de 3.2 GHZ cada núcleo, memória 

Ram 04GB DDR3 compatível, disco rígido 1000 GB Sata 2, placa mãe compatível com 4 portas USB 2.0, placa de rede 10/10

redeWirelles 108 MBPS PCI, drive de gravador de DVD Dual Layer, gabinete ATX 400 Watts, moue óptico com Scroll e resolução mínima 800 DPI, pad 

mouse de silicone, teclado multimídia Layout ABNT - 2, licença sistema operacional Windows 7 professional 64 Bit

fornecimento das mídias originais e manuais, marca Alipel Premium.
Gabinete Microcomputador (ESF. Luther King)

34872 5958

Gabinete Microcomputador novo de mesa completo preto com processador com no mínimo 4 núcleo de frequência de 3.2 GHZ cada núcleo, memória 

Ram 04GB DDR3 compatível, disco rígido 1000 GB Sata 2, placa mãe compatível com 4 portas USB 2.0, placa de rede 10/10

redeWirelles 108 MBPS PCI, drive de gravador de DVD Dual Layer, gabinete ATX 400 Watts, moue óptico com Scroll e resolução mínima 800 DPI, pad 

mouse de silicone, teclado multimídia Layout ABNT - 2, licença sistema operacional Windows 7 professional 64 Bit

fornecimento das mídias originais e manuais, marca Alipel Premium.
Botijão Criogenico

34873 11353

Botijão Criogenico MVE 20 litros de nitrogenio, com 6 canecos e capacidade de estocagem de 480 doses de semen em palheta média e 960 doses em 

palheta fina, marca Cryofarm.
Botijão Criogenico (Linha Barra do Jacutinga)

34874 11353



Botijão Criogenico MVE 20 litros de nitrogenio, com 6 canecos e capacidade de estocagem de 480 doses de semen em palheta média e 960 doses em 

palheta fina, marca Cryofarm.
Botijão Criogenico (Linha Calegari)

34875 3004

Botijão Criogenico, novo de 20 litros para inseminação artificial, cryofarm YSD - 20.
Moto Serra

34903 6879

Moto Serra, marca Husquarna, modelo 372, número de série 201202008389657026-00.

Nome
Incorporação Plaqueta

Moto Serra
34904 6879

Motoserra, marca Husquarna, modelo 362, nº de série 45003719667309-00.
Moto Serra

34905 6879

Motoserra, marca Husquarna, modelo 362, nº de série 45003719667309-00.
Monitor Led 18.5" (RH)

34907 6359

Monitor Led 18.5"
Gabinete Microcomputador (RH)

34908 6359

Gabinete Microcomputador completo, preto, processador com 4 núcleo, frequência de 3.2 GHZ cada núcleo, memória RAM 04GB DDR3 compatível, 

disco rígido 1000 GB Sata ll, placa mãe compatível com 4 portas USB 2.0, placa de rede 10/100 MBPS, placa de rede Wire

drive de gravador de DVD Dual Layer, gabinete ATX 400 Watts, mouse óptico com scroll e resolução mínima 800 DPI, pad mouse de silicone, teclado 

multimídia Layout ABNT - 2, licença sistema operacional Windows 7 professional 64 Bits em Português com forneci

e manuais, marca Alipel Premium.
Monitor Led 18.5" (Licitação)

34909 6381



Monitor Led 18.5"
Gabinete Microcomputador (Licitação)

34910 6381

Gabinete Microcomputador completo, preto, processador com 4 núcleo, frequência de 3.2 GHZ cada núcleo, memória RAM 04GB DDR3 compatível, 

disco rígido 1000 GB Sata ll, placa mãe compatível com 4 portas USB 2.0, placa de rede 10/100 MBPS, placa de rede Wire

drive de gravador de DVD Dual Layer, gabinete ATX 400 Watts, mouse óptico com scroll e resolução mínima 800 DPI, pad mouse de silicone, teclado 

multimídia Layout ABNT - 2, licença sistema operacional Windows 7 professional 64 Bits em Português com forneci

e manuais, marca Alipel Premium.
Aparelho para medição de cargas de bateria (Interior)

34911 6618

Um kit completo aparelho para medição de cargas de bateria
Distribuidor de calcário, fertilizante e adubo orgânico (Agricultura)

34912 6695

Distribuidor de calcário, fertilizante e adubo orgânico, com eixo tandem, pneus novos 750 x 16 equipado com esteira de travessa dupla, com cardam, 

suporte de estacionamento com regulagem rosqueável completo, marca Açomaq.
Distribuidor de calcário, fertilizante e adubo orgânico (Agricultura)

34913 6695

Distribuidor de calcário, fertilizante e adubo orgânico, com eixo tandem, pneus novos 750 x 16 equipado com esteira de travessa dupla, com cardam, 

suporte de estacionamento com regulagem rosqueável completo, marca Açomaq.
Pulverizador (Agricultura)

34914 6695

Pulverizador para tração animal com pneus recapados, com 17 bicos, nanômetro de pressão, completo, marca Açomaq.
Pulverizador (Agricultura)

34915 6695

Pulverizador para tração animal com pneus recapados, com 17 bicos, nanômetro de pressão, completo, marca Açomaq.
Gabinete Microcomputador (FINDEX)

34916 7060

Gabinete Microcomputador completo, preto, processador com 4 núcleo, frequência de 3.2 GHZ cada núcleo, memória RAM 04GB DDR3 compatível, 

disco rígido 1000 GB Sata ll, placa mãe compatível com 4 portas USB 2.0, placa de rede 10/100 MBPS, placa de rede Wire



Nome
Incorporação Plaqueta

drive de gravador de DVD Dual Layer, gabinete ATX 400 Watts, mouse óptico com scroll e resolução mínima 800 DPI, pad mouse de silicone, teclado 

multimídia Layout ABNT - 2, licença sistema operacional Windows 7 professional 64 Bits em Português com forneci

e manuais, marca Alipel Premium.
Monitor Led 18.5" (FINDEX)

34917 7060

Monitor Led 18.5". Série: AF001151051466
Gabinete Microcomputador (Urbanismo)

34918 7203

Gabinete Microcomputador completo, preto, processador com 4 núcleo, frequência de 3.2 GHZ cada núcleo, memória RAM 04GB DDR3 compatível, 

disco rígido 1000 GB Sata ll, placa mãe compatível com 4 portas USB 2.0, placa de rede 10/100 MBPS, placa de rede Wire

drive de gravador de DVD Dual Layer, gabinete ATX 400 Watts, mouse óptico com scroll e resolução mínima 800 DPI, pad mouse de silicone, teclado 

multimídia Layout ABNT - 2, licença sistema operacional Windows 7 professional 64 Bits em Português com forneci

e manuais, marca Alipel Premium.
Monitor Led 18.5"

34919 7203

Monitor Led 18.5"
Armário Estante

34920 6449

Armário estante com 02 portas de abrir com chave na cor cinza e 03 prateleiras internas, sendo o corpo e as prateleiras em MDP 15mm, tampo superior 

encabeçado em MDP 30mm, acabamento em BP com borda reta em ABS 30mm, puxador com detalhe cromado, medindo 1

largura x 42cm profundidade, marca Arteflex.
Máquina de lavar tanquinho (Creche Betinho - Padre Ulrico)

34921 6655

Máquina de lavar roupa tipo tanquinho, com desligamento automático e com duas saídas para água, voltagem 110 Wats, marca  Mueller.

Cadeira giratória
34923 8039

Cadeira giratória azul.
Cadeira giratória

34924 8039

Cadeira giratória azul.



Cadeira giratória
34925 8039

Cadeira giratória azul.
Cadeira de escritorio

34927 5986

Cadeira giratória
Lavadora de pressão

34928 7201

01 máquina lavadoura Tekno 1600w.
Cadeira de rodas linha Top Sport

34929

Cadeira de rodas linha Top Sport modelo handboll
Cadeira de rodas linha Top Sport

34930

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira de rodas linha Top Sport modelo Handboll
Colhedora de forragem

41436 34931 3851

Colhedora de forragem , com corte a partir de 3mm, com intercessão de mais de 5 opções de corte, com acionamento no rotor através de caixa de 

transmissão, com 4 rolos recolhedores, disco de corte alta liga, com cardam ou correria com giro livre e com card

com no mínimo 12 navalhas e afiador acoplado, com acionamento da bica semi-hidráulica. Marca: Cremasco. N/s: 3892 - Comodato para Rio Saudade

Colhedora de Forragem
41436 34932 3851

Colhedora de forragem , com corte a partir de 3mm, com intercessão de mais de 5 opções de corte, com acionamento no rotor através de caixa de 

transmissão, com 4 rolos recolhedores, disco de corte alta liga, com cardam ou correria com giro livre e com card



com no mínimo 12 navalhas e afiador acoplado, com acionamento da bica semi-hidráulica. Marca: Cremasco. N/s: 3891 - Comodato para São Bráz

Colhedora de Forragem
41436 34933 3851

Colhedora de forragem , com corte a partir de 3mm, com intercessão de mais de 5 opções de corte, com acionamento no rotor através de caixa de 

transmissão, com 4 rolos recolhedores, disco de corte alta liga, com cardam ou correria com giro livre e com card

com no mínimo 12 navalhas e afiador acoplado, com acionamento da bica semi-hidráulica. Marca: Cremasco. N/s: 3890 - Comodato para Rio 

Palmeirinha
Colhedora de forragem

41436 34934 3851

Colhedora de forragem , com corte a partir de 3mm, com intercessão de mais de 5 opções de corte, com acionamento no rotor através de caixa de 

transmissão, com 4 rolos recolhedores, disco de corte alta liga, com cardam ou correria com giro livre e com card

com no mínimo 12 navalhas e afiador acoplado, com acionamento da bica semi-hidráulica. Marca: Cremasco. N/s: 3889 - Comodato para KM 15

Distribuidor de uréia
41436 34935 3853

Distribuidor de uréia, com caixa de depósito em polietileno com capacidade para 600 litros, com disco de distribuição e cardan para acoplamento ao 

trator. Marca: Cremasco n/s: 462 - Comodato para KM 23
Distribuidor de Uréia

41436 34936 3853

Distribuidor de uréia, com caixa de depósito em polietileno com capacidade para 600 litros, com disco de distribuição e cardan para acoplamento ao 

trator. Marca: Cremasco n/s: 460 - Comodato para Rio Saltinho
Distribuidor de uréia

41436 34937 3853

Distribuidor de uréia, com caixa de depósito em polietileno com capacidade para 600 litros, com disco de distribuição e cardan para acoplamento ao 

trator. Marca: Cremasco n/s: 461 - Comodato para Linha Pagnonceli
Impressora Epson

41382 34938 3983

Impressora Epson matricial FX-890, n/s: NZBY054005
Impressora Brother

41361 34939 2148

Impressora multifuncional MFCJ6510, Marca: Brother n/s: U62662J2F389819
Monitor AOC 18,5"

41436 34940 2183

Monitor AOC 18,5" E9050SW n/s: CGU27XA010152
Gabinete

41436 34941 2183



Gabinete para microcomputador com memória RAM 04GB DDR3
Banco de espera (Ginásio de Esportes Arrudão)

34942 6678

Nome
Incorporação Plaqueta

Banco de espera em plástico com 03 lugares com comprimento total da longarina com os braços montados de 2290mm, assentos com 555mm de 

profundidade total, coluna de tubo 30 x 50mm desmontável com plataforma modelo diretor com solda MIG, acabamento com pont

termoplástico injetado de alta resistência, pintura epóxi, preto, encosto em tubos paralelos e oblongos de 16 x 30mm, assentos e encostos injetados em 

polipropileno de alta resistência e com furos para ventilação, marca Frisokar.
Banco de espera (Casa Mortuária)

34943 6678

Banco de espera em plástico com 03 lugares com comprimento total da longarina com os braços montados de 2290mm, assentos com 555mm de 

profundidade total, coluna de tubo 30 x 50mm desmontável com plataforma modelo diretor com solda MIG, acabamento com pont

termoplástico injetado de alta resistência, pintura epóxi, preto, encosto em tubos paralelos e oblongos de 16 x 30mm, assentos e encostos injetados em 

polipropileno de alta resistência e com furos para ventilação, marca Frisokar.
Banco de espera (Casa Mortuária)

34944 6678

Banco de espera em plástico com 03 lugares com comprimento total da longarina com os braços montados de 2290mm, assentos com 555mm de 

profundidade total, coluna de tubo 30 x 50mm desmontável com plataforma modelo diretor com solda MIG, acabamento com pont

termoplástico injetado de alta resistência, pintura epóxi, preto, encosto em tubos paralelos e oblongos de 16 x 30mm, assentos e encostos injetados em 

polipropileno de alta resistência e com furos para ventilação, marca Frisokar.
Banco de espera (Casa Mortuária)

34945 6678

Banco de espera em plástico com 03 lugares com comprimento total da longarina com os braços montados de 2290mm, assentos com 555mm de 

profundidade total, coluna de tubo 30 x 50mm desmontável com plataforma modelo diretor com solda MIG, acabamento com pont



termoplástico injetado de alta resistência, pintura epóxi, preto, encosto em tubos paralelos e oblongos de 16 x 30mm, assentos e encostos injetados em 

polipropileno de alta resistência e com furos para ventilação, marca Frisokar.
Banco de espera (Casa Mortuária)

34946 6678

Banco de espera em plástico com 03 lugares com comprimento total da longarina com os braços montados de 2290mm, assentos com 555mm de 

profundidade total, coluna de tubo 30 x 50mm desmontável com plataforma modelo diretor com solda MIG, acabamento com pont

termoplástico injetado de alta resistência, pintura epóxi, preto, encosto em tubos paralelos e oblongos de 16 x 30mm, assentos e encostos injetados em 

polipropileno de alta resistência e com furos para ventilação, marca Frisokar.
Banco de espera (Casa Mortuária)

34947 6678

Banco de espera em plástico com 03 lugares com comprimento total da longarina com os braços montados de 2290mm, assentos com 555mm de 

profundidade total, coluna de tubo 30 x 50mm desmontável com plataforma modelo diretor com solda MIG, acabamento com pont

termoplástico injetado de alta resistência, pintura epóxi, preto, encosto em tubos paralelos e oblongos de 16 x 30mm, assentos e encostos injetados em 

polipropileno de alta resistência e com furos para ventilação, marca Frisokar.
Mesa (Odonto Vila Nova)

34948 6786

Mesa para escritório, branca, com 3 gavetas e com chave, de 1,20 x 0,60 x 0,74m, marca Móveis Atos.
Mesa (Odonto Novo Mundo)

34949 6786

Mesa para escritório, branca, com 3 gavetas e com chave, de 1,20 x 0,60 x 0,74m, marca Móveis Atos.
Mesa (Odonto Concórdia)

34950 6786

Mesa para escritório, branca, com 3 gavetas e com chave, de 1,20 x 0,60 x 0,74m, marca Móveis Atos.
Balcão (Posto de Saúde Nova Concórdia)

34951 7288

Balcão
Radio VHF (Debetran)

34952 7485

Radio VHF de 01W na baixa e 5W na alta, com carregador e com selo da Anatel, incluindo o processo junto a Anatel, para inclusão dos aparelhos na rede 

de rádios exixtentes no município, marca Vertex VX 231. Nº De Série: 1P2B619851
Radio VHF (Debetran)

34953 7485

Radio VHF de 01W na baixa e 5W na alta, com carregador e com selo da Anatel, incluindo o processo junto a Anatel, para inclusão dos aparelhos na rede 

de rádios exixtentes no município, marca Vertex VX 231. Nº De Série: 1P2B619852



Nome
Incorporação Plaqueta

Radio VHF (Debetran)
34954 7485

Radio VHF de 01W na baixa e 5W na alta, com carregador e com selo da Anatel, incluindo o processo junto a Anatel, para inclusão dos aparelhos na rede 

de rádios exixtentes no município, marca Vertex VX 231. Nº De Série: 1P2B619853
Radio VHF (Debetran)

34955 7485

Radio VHF de 01W na baixa e 5W na alta, com carregador e com selo da Anatel, incluindo o processo junto a Anatel, para inclusão dos aparelhos na rede 

de rádios exixtentes no município, marca Vertex VX 231. Nº De Série: 1P2B619854
Radio VHF (Debetran)

34956 7485

Radio VHF de 01W na baixa e 5W na alta, com carregador e com selo da Anatel, incluindo o processo junto a Anatel, para inclusão dos aparelhos na rede 

de rádios exixtentes no município, marca Vertex VX 231. Nº De Série: 1P2B619855
Radio VHF (Debetran)

34957 7485

Radio VHF de 01W na baixa e 5W na alta, com carregador e com selo da Anatel, incluindo o processo junto a Anatel, para inclusão dos aparelhos na rede 

de rádios exixtentes no município, marca Vertex VX 231. Nº De Série: 1P2B619856
Radio VHF (Debetran)

34958 7485

Radio VHF de 01W na baixa e 5W na alta, com carregador e com selo da Anatel, incluindo o processo junto a Anatel, para inclusão dos aparelhos na rede 

de rádios exixtentes no município, marca Vertex VX 231. Nº De Série: 1P2B619857
Radio VHF (Debetran)

34959 7485

Radio VHF de 01W na baixa e 5W na alta, com carregador e com selo da Anatel, incluindo o processo junto a Anatel, para inclusão dos aparelhos na rede 

de rádios exixtentes no município, marca Vertex VX 231. Nº De Série: 1P2B619858
Radio VHF (Debetran)

34960 7485

Radio VHF de 01W na baixa e 5W na alta, com carregador e com selo da Anatel, incluindo o processo junto a Anatel, para inclusão dos aparelhos na rede 

de rádios exixtentes no município, marca Vertex VX 231. Nº De Série: 1P2B619859
Radio VHF (Debetran)

34961 7485



Radio VHF de 01W na baixa e 5W na alta, com carregador e com selo da Anatel, incluindo o processo junto a Anatel, para inclusão dos aparelhos na rede 

de rádios exixtentes no município, marca Vertex VX 231. Nº De Série: 1P2B619860
Impressora (Luther King)

34962 7654

Impressora multifuncional, fotocopiadora  a laser e fax, qualidade normal, preto carta 20 PPM, capacidade de entrada mínima de 250 folhas, ciclo de 

trabalho: 7000 páginas por mês, incluso tonner e cabo USB, marca Sansung SCX 46.
Impressora (SINE)

34963 7655

Impressora multifuncional, fotocopiadora  a laser e fax, qualidade normal, preto carta 20 PPM, capacidade de entrada mínima de 250 folhas, ciclo de 

trabalho: 7000 páginas por mês, incluso tonner e cabo USB, marca Sansung SCX 46.
Gabinete Microcomputador (IPPUB)

34964 7862

Gabinete Microcomputador completo, preto, processador com 4 núcleo, frequência REAL de 3.4 GHZ cada núcleo, tecnologia Hyper - Threading, 

memória RAM 08GB DDR3 compatível, 01 disco rígido 2000 GB Sata ll, placa mãe compatível com 4 portas USB 2.0, 01 plac

MBPS, drive de gravador de DVD Dual Layer, gabinete ATX 500 Watts, mouse óptico com scroll e resolução mínima 800 DPI, pad mouse de silicone, 

teclado multimídia Layout ABNT - 2, licença sistema operacional Windows 7 professional 64 Bits em Português com f

originais e manuais, marca ADM Phenom ll.
Monitor Led 21"

34965 7862

Monitor Led 21"

Nome
Incorporação Plaqueta

Forno turbo  (APAE) ***
34966 16019

01 un de forno turbo, capacidade de 05 esteiras, controlador digital, aquecimento a gás, contrele de temperatura , e de tempo de cozimento, estrutura 

em aço com fino acabamento em pintura epóxi, acamento frontal em aço inox, visor em vidro e iluminação in

FCDT5.



Buffet térmico (APAE) ***
34967 6409

Buffet  térmico, tampo em granito, cubas em aço inóx, vidro portetor superior, iluminaçõa fluorescente, gabinete externo revestido com laminado de 

medeira 12 cubas quentes, tegulagem de temperatura, utilizado para conservar alimentos quentes, aquecimento 

marca friger, modelo FBTS 240.
Balança (IGD)

34968 8100

Balança digital infantil, com alta resolução, com Backlight que proporciona melhor vizualização do display em ambientes com pouca luminosidade, prato 

anatômico, feito em ABS injetado, com bateria interna de até 300 horas de autonomia, com tara, teclas tar

de 6 dígitos, com backlight, fonte Full Rnge de 90 a 240 VAC, dimensões: balança (lap) : 335 x 105 x 424mm, berço (lap) : 545 x 80 x 260mm, opção de 

cabo adaptador externo para conversão da saída para impressora em saída Serial RS232C, capacidade máxima d

peso da balança: 5,7 kg, marca Urano.
Balança (IGD)

34969 8100

Balança digital infantil, com alta resolução, com Backlight que proporciona melhor vizualização do display em ambientes com pouca luminosidade, prato 

anatômico, feito em ABS injetado, com bateria interna de até 300 horas de autonomia, com tara, teclas tar

de 6 dígitos, com backlight, fonte Full Rnge de 90 a 240 VAC, dimensões: balança (lap) : 335 x 105 x 424mm, berço (lap) : 545 x 80 x 260mm, opção de 

cabo adaptador externo para conversão da saída para impressora em saída Serial RS232C, capacidade máxima d

peso da balança: 5,7 kg, marca Urano.
Balança (IGD)

34970 8100

Balança digital infantil, com alta resolução, com Backlight que proporciona melhor vizualização do display em ambientes com pouca luminosidade, prato 

anatômico, feito em ABS injetado, com bateria interna de até 300 horas de autonomia, com tara, teclas tar

de 6 dígitos, com backlight, fonte Full Rnge de 90 a 240 VAC, dimensões: balança (lap) : 335 x 105 x 424mm, berço (lap) : 545 x 80 x 260mm, opção de 

cabo adaptador externo para conversão da saída para impressora em saída Serial RS232C, capacidade máxima d

peso da balança: 5,7 kg, marca Urano.
Balança (IGD)

34971 8100

Balança digital infantil, com alta resolução, com Backlight que proporciona melhor vizualização do display em ambientes com pouca luminosidade, prato 

anatômico, feito em ABS injetado, com bateria interna de até 300 horas de autonomia, com tara, teclas tar



de 6 dígitos, com backlight, fonte Full Rnge de 90 a 240 VAC, dimensões: balança (lap) : 335 x 105 x 424mm, berço (lap) : 545 x 80 x 260mm, opção de 

cabo adaptador externo para conversão da saída para impressora em saída Serial RS232C, capacidade máxima d

peso da balança: 5,7 kg, marca Urano.
Balança (IGD)

34972 8100

Balança digital infantil, com alta resolução, com Backlight que proporciona melhor vizualização do display em ambientes com pouca luminosidade, prato 

anatômico, feito em ABS injetado, com bateria interna de até 300 horas de autonomia, com tara, teclas tar

de 6 dígitos, com backlight, fonte Full Rnge de 90 a 240 VAC, dimensões: balança (lap) : 335 x 105 x 424mm, berço (lap) : 545 x 80 x 260mm, opção de 

cabo adaptador externo para conversão da saída para impressora em saída Serial RS232C, capacidade máxima d

peso da balança: 5,7 kg, marca Urano.
Balança (IGD)

34973 8100

Balança digital infantil, com alta resolução, com Backlight que proporciona melhor vizualização do display em ambientes com pouca luminosidade, prato 

anatômico, feito em ABS injetado, com bateria interna de até 300 horas de autonomia, com tara, teclas tar

de 6 dígitos, com backlight, fonte Full Rnge de 90 a 240 VAC, dimensões: balança (lap) : 335 x 105 x 424mm, berço (lap) : 545 x 80 x 260mm, opção de 

cabo adaptador externo para conversão da saída para impressora em saída Serial RS232C, capacidade máxima d

peso da balança: 5,7 kg, marca Urano.
Balança (IGD)

34974 8100

Balança digital infantil, com alta resolução, com Backlight que proporciona melhor vizualização do display em ambientes com pouca luminosidade, prato 

anatômico, feito em ABS injetado, com bateria interna de até 300 horas de autonomia, com tara, teclas tar

de 6 dígitos, com backlight, fonte Full Rnge de 90 a 240 VAC, dimensões: balança (lap) : 335 x 105 x 424mm, berço (lap) : 545 x 80 x 260mm, opção de 

cabo adaptador externo para conversão da saída para impressora em saída Serial RS232C, capacidade máxima d

peso da balança: 5,7 kg, marca Urano.



Nome
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Balança (IGD)
34975 8100

Balança digital infantil, com alta resolução, com Backlight que proporciona melhor vizualização do display em ambientes com pouca luminosidade, prato 

anatômico, feito em ABS injetado, com bateria interna de até 300 horas de autonomia, com tara, teclas tar

de 6 dígitos, com backlight, fonte Full Rnge de 90 a 240 VAC, dimensões: balança (lap) : 335 x 105 x 424mm, berço (lap) : 545 x 80 x 260mm, opção de 

cabo adaptador externo para conversão da saída para impressora em saída Serial RS232C, capacidade máxima d

peso da balança: 5,7 kg, marca Urano.
Balança (IGD)

34976 8100

Balança digital infantil, com alta resolução, com Backlight que proporciona melhor vizualização do display em ambientes com pouca luminosidade, prato 

anatômico, feito em ABS injetado, com bateria interna de até 300 horas de autonomia, com tara, teclas tar

de 6 dígitos, com backlight, fonte Full Rnge de 90 a 240 VAC, dimensões: balança (lap) : 335 x 105 x 424mm, berço (lap) : 545 x 80 x 260mm, opção de 

cabo adaptador externo para conversão da saída para impressora em saída Serial RS232C, capacidade máxima d

peso da balança: 5,7 kg, marca Urano.
Balança (IGD)

34977 8100

Balança digital infantil, com alta resolução, com Backlight que proporciona melhor vizualização do display em ambientes com pouca luminosidade, prato 

anatômico, feito em ABS injetado, com bateria interna de até 300 horas de autonomia, com tara, teclas tar

de 6 dígitos, com backlight, fonte Full Rnge de 90 a 240 VAC, dimensões: balança (lap) : 335 x 105 x 424mm, berço (lap) : 545 x 80 x 260mm, opção de 

cabo adaptador externo para conversão da saída para impressora em saída Serial RS232C, capacidade máxima d

peso da balança: 5,7 kg, marca Urano.
Impressora (IGD)

34978 8101

Impressora multi funcional, BROTHER, modelo DCP 7065
Estadiometro (IGD)

34979 8102

Estadiometro compacto tipo trena para medição de altura com faixa de medição de 0 a 210 cm, resolução em milímetros, em ABS, marca Medical HT-

01.
Estadiometro (IGD)

34980 8102



Estadiometro compacto tipo trena para medição de altura com faixa de medição de 0 a 210 cm, resolução em milímetros, em ABS, marca Medical HT-

01.
Estadiometro (IGD)

34981 8102

Estadiometro compacto tipo trena para medição de altura com faixa de medição de 0 a 210 cm, resolução em milímetros, em ABS, marca Medical HT-

01.
Estadiometro (IGD)

34982 8102

Estadiometro compacto tipo trena para medição de altura com faixa de medição de 0 a 210 cm, resolução em milímetros, em ABS, marca Medical HT-

01.
Estadiometro (IGD)

34983 8102

Estadiometro compacto tipo trena para medição de altura com faixa de medição de 0 a 210 cm, resolução em milímetros, em ABS, marca Medical HT-

01.
Estadiometro (IGD)

34984 8102

Estadiometro compacto tipo trena para medição de altura com faixa de medição de 0 a 210 cm, resolução em milímetros, em ABS, marca Medical HT-

01.
Estadiometro (IGD)

34985 8102

Estadiometro compacto tipo trena para medição de altura com faixa de medição de 0 a 210 cm, resolução em milímetros, em ABS, marca Medical HT-

01.

Nome
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Estadiometro (IGD)
34986 8102

Estadiometro compacto tipo trena para medição de altura com faixa de medição de 0 a 210 cm, resolução em milímetros, em ABS, marca Medical HT-

01.
Estadiometro (IGD)

34987 8102



Estadiometro compacto tipo trena para medição de altura com faixa de medição de 0 a 210 cm, resolução em milímetros, em ABS, marca Medical HT-

01.
Estadiometro (IGD)

34988 8102

Estadiometro compacto tipo trena para medição de altura com faixa de medição de 0 a 210 cm, resolução em milímetros, em ABS, marca Medical HT-

01.
Armário (Assistência Social)

34989 8103

Balcão baixo 6 portas, branco, 0,56Prof x 0,85Alt x 2,73Larg, marca Macari.
Armário (Assistência Social)

34990 8103

Armário 8 portas, branco, 0,56Prof x 2,60Alt x 3,40Larg, marca Macari.
Armário (Assistência Social)

34991 8103

Armário 5 portas, 15 gavetas, branco, 0,50Prof x 2,60Alt x 2,20Larg, marca Macari.
Armário (Assistência Social)

34992 15027

Armário3 portas, 36 gavetas, branco, 0,60Prof x 2,73Alt x 2,77Larg, marca Macari.
Armário (Assistência Social)

34993 15027

Armário 4 portas, 30 gavetas, branco, 0,60Prof x 2,73Alt x 2,30Larg, marca Macari.
Monocanal (Rio Serrinho)

34994 15365

Monocanal, frequência 250 e 360 MHZ, contendo 2 rádios, 2 antenas, cabos e conectores, marca STS.
Secadora de Roupas (Casa Abrigo)

34995 15571

Secadora de roupas 10 KG.
Relógio Ponto Biométrico (Debetran)

34996 15669

Relógio Ponto Biométrico, com corte automático,  bateria interna, MRP memória de armazenamento de mais de 5 anos, marca Ponto System.

Fogão Industrial (Casa Apoio)
34997 16040

Fogão a gás Industrial, 6 bocas e forno, marca Dako.
Monocanal

34998 15365
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Monocanal, frequência 250 e 360 MHZ, contendo 2 rádios, 2 antenas, cabos e conectores, marca STS.
Impressora Samsung

41436 34999 4272

Impressora Samsung Laser ML 2955ND
Monitor Philips 20"

41319 35000 577

Monitor led Philips 20" modelo 206V3LSB2
Monitor Philips 20"

41319 35001 577

Monitor led Philips 20" modelo 206V3LSB2
Monitor Philips 20"

41319 35002 577

Monitor led Philips 20" modelo 206V3LSB2
Monitor Philips 20"

41319 35003 577

Monitor led Philips 20" modelo 206V3LSB2
MonitorPhilips 20"

41319 35004 577

Monitor led Philips 20" modelo 206V3LSB2
Gabinete para microcomputador

41319 35005 577

Gabinete para microcomputador memória RAM 4GB DDR3, placa de rede 10/100 MBPS, placa mãe compatível com 4 portas USB 2.0

Gabinete para microcomputador
41319 35006 577

Gabinete para microcomputador memória RAM 4GB DDR3, placa de rede 10/100 MBPS, placa mãe compatível com 4 portas USB 2.0

Gabinete para microcomputador
41319 35007 577

Gabinete para microcomputador memória RAM 4GB DDR3, placa de rede 10/100 MBPS, placa mãe compatível com 4 portas USB 2.0



Gabinete para microcomputador
41319 35008 577

Gabinete para microcomputador memória RAM 4GB DDR3, placa de rede 10/100 MBPS, placa mãe compatível com 4 portas USB 2.0

Gabinete para microcomputador
41319 35009 577

Gabinete para microcomputador memória RAM 4GB DDR3, placa de rede 10/100 MBPS, placa mãe compatível com 4 portas USB 2.0

Impressora HP Desketjet
41436 35010 4218

Impressora HP Desketjet D-1000

Nome
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TV Semp Toshiba 32"
41390 35011 4216

TV LCD 32", marca Semp Toshiba
Tripé para filmadora

41436 35012 4217

Tripé para filmadora grande TRIP-30 Powerpack
Impressora

41436 35013 4990

Impressora multifuncional Samsung Laser n/s: Z6YMBQAD300672K
Caixa de som BSA AW4

35014 8111

Caixa de som BSA AW4 resistente a interpéries, woofer em polipropileno, Midrange com  diafragma mínimo de 22mm, tweeter com diafragma mínimo 

de 10mm, impedância 08 ohms, SPL 86 dB, potência de 50 Watts., com suporte de parede incluso, cor branca.

Caixa de som BSA AW4
35015 8111



Caixa de som BSA AW4 resistente a interpéries, woofer em polipropileno, Midrange com  diafragma mínimo de 22mm, tweeter com diafragma mínimo 

de 10mm, impedância 08 ohms, SPL 86 dB, potência de 50 Watts., com suporte de parede incluso, cor branca.

Caixa de som BSA AW4
35016 8111

Caixa de som BSA AW4 resistente a interpéries, woofer em polipropileno, Midrange com  diafragma mínimo de 22mm, tweeter com diafragma mínimo 

de 10mm, impedância 08 ohms, SPL 86 dB, potência de 50 Watts., com suporte de parede incluso, cor branca.

Caixa de som BSA AW4
35017 8111

Caixa de som BSA AW4 resistente a interpéries, woofer em polipropileno, Midrange com  diafragma mínimo de 22mm, tweeter com diafragma mínimo 

de 10mm, impedância 08 ohms, SPL 86 dB, potência de 50 Watts., com suporte de parede incluso, cor branca.

Caixa de som BSA AW4
35018 8111

Caixa de som BSA AW4 resistente a interpéries, woofer em polipropileno, Midrange com  diafragma mínimo de 22mm, tweeter com diafragma mínimo 

de 10mm, impedância 08 ohms, SPL 86 dB, potência de 50 Watts., com suporte de parede incluso, cor branca.

Caixa de som BSA AW4
35019 8111

Caixa de som BSA AW4 resistente a interpéries, woofer em polipropileno, Midrange com  diafragma mínimo de 22mm, tweeter com diafragma mínimo 

de 10mm, impedância 08 ohms, SPL 86 dB, potência de 50 Watts., com suporte de parede incluso, cor branca.

Caixa de som BSA AW4
35020 8111

Caixa de som BSA AW4 resistente a interpéries, woofer em polipropileno, Midrange com  diafragma mínimo de 22mm, tweeter com diafragma mínimo 

de 10mm, impedância 08 ohms, SPL 86 dB, potência de 50 Watts., com suporte de parede incluso, cor branca.

Caixa de som BSA AW4
35021 8111

Caixa de som BSA AW4 resistente a interpéries, woofer em polipropileno, Midrange com  diafragma mínimo de 22mm, tweeter com diafragma mínimo 

de 10mm, impedância 08 ohms, SPL 86 dB, potência de 50 Watts., com suporte de parede incluso, cor branca.

Caixa de som BSA AW4
35022 8111

Caixa de som BSA AW4 resistente a interpéries, woofer em polipropileno, Midrange com  diafragma mínimo de 22mm, tweeter com diafragma mínimo 

de 10mm, impedância 08 ohms, SPL 86 dB, potência de 50 Watts., com suporte de parede incluso, cor branca.

Caixa de som BSA AW4



35023 8111
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Caixa de som BSA AW4 resistente a interpéries, woofer em polipropileno, Midrange com  diafragma mínimo de 22mm, tweeter com diafragma mínimo 

de 10mm, impedância 08 ohms, SPL 86 dB, potência de 50 Watts., com suporte de parede incluso, cor branca.

Amplificador de som
35024 8111

Amplificador de som com potência de saída total de 200 Watts, THD 1% 1KHz,   4 Ohms, resposta em freqüência : 8Hz a 70 Khz, distorção harmônica :20 

Hz a 20 Khz <0,8%, sensibilidade de entradas :0,775 Vrms 47 K Ohms, fator de amortecimento:( 8 Ohms) maior 

ruído melhor que 110 dB, alimentação :117/ 234v AC 50/60 Hz. UNIC
ZX-200
Projetor portátil

35025 8111

Projetor portátil PANASONIC PT-LB90NTU, com tecnologia LCD com luminosidade mínima de 3500  lúmens, com vontrole remoto wireless sem fio com 

Page up e Page down, software transmissão wireless  e maleta para transporte.
Tela elétrica

35026 8111

Tela elétrica NARDELLI NE-011 medindo 2,43 (largura) x 1,82 (altura), estrutura toda  em alumínio, evitando corrosão, oxidação e desgaste por ação do 

tempo, pintura com tinta apóxi de alta resistência, cor branco, motor tubular interno silencioso com velo

controle de temperatura do motor com desligamento automático de segurança, ajuste de parada regulável (fim e começo de curso), bordas pretas de 3 

cm  ou 5 cm nas laterais e tarja preta superior de 30 cm, trilho corrediço interno para fixar  o suporte em q

sistema de controle por IR, voltagem em 110V.
Sistema de caixa amplificada (Caixa de som compacta)

35027 8111



Sistema com caixa amplificada com auto-falante de 4", amplificador de  potência de 8 wats, controles individuais de volume, graves e agudos. Entrada 

estéreo rca para placas de som, entrada estéreo TRS, entrada de microfone TRS mixada com entradas  estéreo

fones de ouvido em conectores TRS com função mute automática, blindagem magnética para posicionamento próximo a monitores de computador. 

BEHRINGER MS-16
Microfone de mão

35028 8111

Microfone de mão, com elemento tipo dinâmico neodímio, padrão   polar unidirecional, respostas de freqüência de 80 a 12.000 Hz, impedância de 600 

Ohms, com chave liga/desliga, conector de saída tipo XLRM (3 pinos integrados), cabo de 4,5m. 	AUDIO TECHNICA

Microfone de mão
35029 8111

Microfone de mão, com elemento tipo dinâmico neodímio, padrão   polar unidirecional, respostas de freqüência de 80 a 12.000 Hz, impedância de 600 

Ohms, com chave liga/desliga, conector de saída tipo XLRM (3 pinos integrados), cabo de 4,5m. 	AUDIO TECHNICA

Microfone de mão
35030 8111

Microfone de mão, com elemento tipo dinâmico neodímio, padrão   polar unidirecional, respostas de freqüência de 80 a 12.000 Hz, impedância de 600 

Ohms, com chave liga/desliga, conector de saída tipo XLRM (3 pinos integrados), cabo de 4,5m. 	AUDIO TECHNICA

Microfone de mão
35031 8111

Microfone de mão, com elemento tipo dinâmico neodímio, padrão   polar unidirecional, respostas de freqüência de 80 a 12.000 Hz, impedância de 600 

Ohms, com chave liga/desliga, conector de saída tipo XLRM (3 pinos integrados), cabo de 4,5m. 	AUDIO TECHNICA

Microfone de mão
35032 8111

Microfone de mão, com elemento tipo dinâmico neodímio, padrão   polar unidirecional, respostas de freqüência de 80 a 12.000 Hz, impedância de 600 

Ohms, com chave liga/desliga, conector de saída tipo XLRM (3 pinos integrados), cabo de 4,5m. 	AUDIO TECHNICA

Sistema de microfone (Microfone sem fio com receptor)
35033 8111

Sistema de microfone sem fio com freqüências de operação faixa UHF:  542,125 MHz; 8 canais , AUDIO TECHNICA ATW-702
Sistema de microfone (Microfone sem fio com receptor)

35034 8111

Sistema de microfone sem fio com freqüências de operação faixa UHF:  542,125 MHz; 8 canais , AUDIO TECHNICA ATW-702
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Incorporação Plaqueta

Kit de microfone para bateria
35035 8111

Kit para bateria com 3 microfones com Caixa/Tom,1 microfone para  bumbo, 2 microfones condensadores, 3 suportes de microfone para bateria;bolsa 

protetora durável, com as seguintes características individuais: 03 microfones tipo dinâmico cardióide para Cai

construção toda em metal, desenho do tipo percussão de perfil baixo,suporte ajustável incorporado, 01microfone tipo dinâmico cardióide para bumbo, 

exclusivo em bumbos de bateria, construção toda em metal, desenho do tipo percussão de perfil baixo,suporte 

microfones tipo condensador, desempenho com qualidade de estúdio, construção resistente toda em metal e chave liga/desliga,operação 

bateria/fantasma. 	AUDIO TECHNICA MB-DK6
Condicionador de energia UPSAI ACF-2300

35036 8111

Condicionador de energia UPSAI ACF-2300 com: 2,0 KVA de potencia,entrada / saída  nominal de 105 a 132V, acionamento da sub e sobretensão de 

93V/135v (+- 2%), corrente máxima: 16ª,freqüência de operação: 60Hz, 09 tomadas sendo uma frontal, todas as tomada

de 03 segundos, proteção de sub/sobreproteção com acionamento automático, proteção de sobrecarga e curto-circuito através de fusível, proteção de 

surtos de energia F-N / F-T / N-T, filtros EMI /RFI para fontes analógicas / digitais, dispositivos contra su

Leds que possam indicar : aparelho ligado / banco ativados / tensão anormal / falta de aterramento / fase e neutro invertido. Gabinete metálico tipo R 

19, aterrado com grau de proteção IP 31, cabo AC de entrada com 2 m - 2P + T,chave geral frontal com tec

tipo F (1 IN/12 OUT) - blindados, dois conectores tipo RJ11 ( 1IN/ 1 OUT) .
Fones de ouvido de monitor profissional ATH-PRO5 MS

35037 8111

Fone de ouvido de monitor profissional estéreo, de cabeça, AUDIO TECHNICA ATH-PRO5MS, tiara almofadada com regulagem, diâmetro do  driver com 

40 mm,sistemas de imãs de neodimeo, bobina de som com fio de alumínio revestido com cobre, resposta em freqüência

potncia de entrada de 1,300 mW, sensibilidade de 103 Db/mW a 1 KHz,impedância de 40 ohms, cabo de 1,5m único (OFC), conector minuplug estéreo 

de 3,5mm , incluso adaptador desconectável de 6,3mm.
Suporte de mesa

35038 8111



Suporte de mesa para microfone tipo mini girafa, cor preto, dois tipos de ajustes no sistema mini girafa, base em metal sólido,altura de 30 cm a 70cm. 

VECTOR SM-20P
Suporte de mesa

35039 8111

Suporte de mesa para microfone tipo mini girafa, cor preto, dois tipos de ajustes no sistema mini girafa, base em metal sólido,altura de 30 cm a 70cm. 

VECTOR SM-20P
Suporte de mesa

35040 8111

Suporte de mesa para microfone tipo mini girafa, cor preto, dois tipos de ajustes no sistema mini girafa, base em metal sólido,altura de 30 cm a 70cm. 

VECTOR SM-20P
Suporte de mesa

35041 8111

Suporte de mesa para microfone tipo mini girafa, cor preto, dois tipos de ajustes no sistema mini girafa, base em metal sólido,altura de 30 cm a 70cm. 

VECTOR SM-20P
Caixa selada 3 via (caixa de som)

35042 8111

Caixa selada 3 vias, BSA AW-6, gabinete em ABS, tela frontal de alumínio com pintura epoxy suporte traseiro de alumínio com pintura epoxy parafusos 

aço inox, woofer de 6,5" cone injetado em Polipropileno, miidrange diafragma 26 mm, com suporte de parede,s

piezo elétrico diafragma de 13mm, div. Freqüências capacitivo de 6dB/oitava, impedância compatível c/ 8 ohms, SPL de 87 (dB/2,83vm),resp Freqüência 

de 70-20 Khz, potência de 90 watts,cor branca .
Caixa selada 3 via (caixa de som)

35043 8111

Caixa selada 3 vias, BSA AW-6, gabinete em ABS, tela frontal de alumínio com pintura epoxy suporte traseiro de alumínio com pintura epoxy parafusos 

aço inox, woofer de 6,5" cone injetado em Polipropileno, miidrange diafragma 26 mm, com suporte de parede,s

piezo elétrico diafragma de 13mm, div. Freqüências capacitivo de 6dB/oitava, impedância compatível c/ 8 ohms, SPL de 87 (dB/2,83vm),resp Freqüência 

de 70-20 Khz, potência de 90 watts,cor branca .
Sonofletor (caixa de som)

35044 8111

Sonofletor BOSE DS-100SE com sistema de ventilação dutado e com 100 watts, com 2  drivers de 5,7cm, com resposta de freqüência para os médios 

agudos, montados verticalmente e giráveis 90 graus, 1 woofer de 13,3 cm, resistente à umidade e calor extremo, im

tela acusticamente transparente, acabamento na cor preta.
Sonofletor (caixa de som)

35045 8111
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Sonofletor BOSE DS-100SE com sistema de ventilação dutado e com 100 watts, com 2  drivers de 5,7cm, com resposta de freqüência para os médios 

agudos, montados verticalmente e giráveis 90 graus, 1 woofer de 13,3 cm, resistente à umidade e calor extremo, im

tela acusticamente transparente, acabamento na cor preta.
Amplificador de som

35046 8111

Amplificador de som HOTSOUND HS AUDIO 2300, com baixo nível de distroção, classe AB, potência total  em 8 Ohms 1% THD Máximo de 170 W, 

resposta em freqüência ½ potência @ Ohms de 35 Hz 36kHz (-3dB HPF), com proteção de curto na saída, com limitador de cli

balanceadas e conectores XLR. Relação sinal/ruído (max.pot.) 88 dB, refrigeração forçada., bivolt.
Caixa acústica STANER TSA-210

35047 8111

Caixa acústica STANER TSA-210.
Caixa acústica STANER TSA-210

35048 8111

Caixa acústica STANER TSA-210.
Setorizador NCA ST-100

35049 8111

Setorizador NCA ST-100, com 10 setores estéreo, comando independente e geral,  saída para comando remoto (P2), entrada direct: (RCA-Stereo) tensão 

de entrada máxima 1,48V RMS,tensão de entrada máxima 1,48V RMS saídas  (RCA-STEREO) tensão de saída máxima 4

resposta de freqüência de 20 Hz a 20 KHz relação de sinal/ruído = melhor que 100 dB, impedância de entrada de 10 KOhms, impedância de saída de 100 

Ohms, bi-volt, faixa de freqüência  (1dB) 10 Hz a 25 KHz, sensibilidade 0dBm ou 775 Mv RMS para máxima saída

Console digital YAMAHA 01V96
35050 8111

Console digital de áudio  YAMAHA 01V96,  com 12 entradas de nível microfone linha,  selecionado por chave comutadora com conectores XLR e ¼" TRS 

balanceado; 4 entradas de nível de linha com conector ¼" TRS  balanceado 12 entradas de  canais insert com con



balanceado; 2 entradas para gravador (TR) (L,R) com conectores RCA 2 entradas digital TR com conectores RCA; 1 entrada digital ADAT com conector 

óptico; 1  saída estéreo (L,R) com conectores XLR balanceado 4 saídas omni com conector ¼" TRS balanceado; 1 s

stereo (L,R) conector ¼" TRS balanceado, 12 saídas de canais insert com conector ¼" TRS não; balanceado, 2 saídas TR (lL,R) com  conectores RCA; 1 

saída para fone de ouvido. Com conector ST phone jack; não balanceado; 2 saídas digitais TR com conectores  

ADAT com conector óptico processadores incorporados (delay, reverb, compressor, gate) número de memórias para cenas: 99; freqüência de sampling 

interna 44.1 kHz, 48kHz, 88.2 kHz, 96 kHz; com acessórios para montagem em rack 19" alimentação de energia elét

90W.
Conversor de sinal NCA 202R2

35051 8111

Conversor de sinal estéreo para sinal mono NCA 202R2.
Amplificador de som NCA PW500ST

35052 8111

Amplificador de som NCA PW500ST
Interface de áudio M-AUDIO PRO-FIRE

35053 8111

Interface de áudio M-AUDIO PRO-FIRE.
Filmadora digital PANASONIC HDC-TM80PUK

35054 8111

Filmadora digital PANASONIC HDC-TM80PUK, com tecnologia Full HD, Resolução de Filmagem  1920x1080 pixels, monitor em LCD com mínimo de 2.7" 

no formato wide 16:9, microfone surround, Zoom Óptico 16.0 x, Cor Preta, modo de gravação em HÁ: 17mbps/VBR,  HG: 1

HX: 9mbps/VBR, HE:6 mbps/VBR, com memória interna, slot para cartão SD SDHC CARD, distância focal de 2,95 - 47.2MM, Acessórios: adaptador AC, 

cabo AC, cabo DC, carregador, cabo vídeo-componente, cabo AV, protetor de lente, controle remoto, cabo USB.

Gabinete para Microcomputador (Centro da juventude)
35055 8112

Gabinete para Microcomputador com processador Pentium Dual core E 5300, memória de 1 GB, PC2 - 6400 DDR2 SDRAM22.808, 13800MHz, memória 

máxima de 4 GB, HD com 250 GB - Sata, interfece de rede - 10/100, mídia óptica - DVD Rom, placa de vídeo tipo Intel Gra

Acelerat, 06 unidade de porta USB, licenciamento Windows Vista Busines 32 Bits, Office 2007 Professional Português Oem, marca Giga.



Nome
Incorporação Plaqueta

Monitor 15,6" (Centro da juventude)
35056 8112

Monitor 15,6" LCD Wide, 60HZ.
Gabinete para Microcomputador (Centro da juventude)

35057 8112

Gabinete para Microcomputador com processador Intel Celeron 45 memória de 1 GB, PC2 - 6400 DDR2 SDRAM 800 MHz, memória máxima de 4 GB, HD 

com 160 GB - Sata, interfece de rede - 10/100, mídia óptica - DVD - RW, placa de vídeo tipo Intel Graphics média Acel

USB, licenciamento Windows 7, 32 Bits, marca Giga.
Monitor 15,6" (Centro da juventude)

35058 8112

Monitor 15,6" LCD Wide 60 HZ.
Armário (Centro da juventude)

35059 8113

Armário alto executivo, 2 portas com chave, 0,81 x 0,40 x 1,68cm, 3 prteleiras com regulagem, sapatas niveladoras 100% MDF 18mm, marca Art Flex.

Armário (Centro da juventude)
35060 8113

Armário alto executivo, 2 portas com chave, 0,81 x 0,40 x 1,68cm, 3 prteleiras com regulagem, sapatas niveladoras 100% MDF 18mm, marca Art Flex.

Armário (Centro da juventude)
35061 8113

Armário alto executivo, 2 portas com chave, 0,81 x 0,40 x 1,68cm, 3 prteleiras com regulagem, sapatas niveladoras 100% MDF 18mm, marca Art Flex.

Armário (Centro da juventude)
35062 8113

Armário alto executivo, 2 portas com chave, 0,81 x 0,40 x 1,68cm, 3 prteleiras com regulagem, sapatas niveladoras 100% MDF 18mm, marca Art Flex.

Armário (Centro da juventude)
35063 8113

Armário alto executivo, 2 portas com chave, 0,81 x 0,40 x 1,68cm, 3 prteleiras com regulagem, sapatas niveladoras 100% MDF 18mm, marca Art Flex.

Armário (Centro da juventude)



35064 8113

Armário alto executivo, 2 portas com chave, 0,81 x 0,40 x 1,68cm, 3 prteleiras com regulagem, sapatas niveladoras 100% MDF 18mm, marca Art Flex.

Armário (Centro da juventude)
35065 8113

Armário alto executivo, 2 portas com chave, 0,81 x 0,40 x 1,68cm, 3 prteleiras com regulagem, sapatas niveladoras 100% MDF 18mm, marca Art Flex.

Armário (Centro da juventude)
35066 8113

Armário alto executivo, 2 portas com chave, 0,81 x 0,40 x 1,68cm, 3 prteleiras com regulagem, sapatas niveladoras 100% MDF 18mm, marca Art Flex.

Armário (Centro da juventude)
35067 8113

Armário alto executivo, 2 portas com chave, 0,81 x 0,40 x 1,68cm, 3 prteleiras com regulagem, sapatas niveladoras 100% MDF 18mm, marca Art Flex.

Armário (Centro da juventude)
35068 8113

Nome
Incorporação Plaqueta

Armário alto executivo, 2 portas com chave, 0,81 x 0,40 x 1,68cm, 3 prteleiras com regulagem, sapatas niveladoras 100% MDF 18mm, marca Art Flex.

Armário (Centro da juventude)
35069 8113

Armário alto executivo, 2 portas com chave, 0,81 x 0,40 x 1,68cm, 3 prteleiras com regulagem, sapatas niveladoras 100% MDF 18mm, marca Art Flex.

Armário (Centro da juventude)
35070 8113

Armário alto executivo, 2 portas com chave, 0,81 x 0,40 x 1,68cm, 3 prteleiras com regulagem, sapatas niveladoras 100% MDF 18mm, marca Art Flex.

Balcaõ (Centro da juventude)



35071 8113

Balcão baixo fechado, 2 portas com chave, 0,80 x 0,40 x 0,80cm, 1 prateleira com regulagem, sapatas niveladoras MDF 18mm, marca Art Flex.

Balcaõ (Centro da juventude)
35072 8113

Balcão baixo fechado, 2 portas com chave, 0,80 x 0,40 x 0,80cm, 1 prateleira com regulagem, sapatas niveladoras MDF 18mm, marca Art Flex.

Arquivo (Centro da juventude)
35073 8113

Arquivo  para pasta suspensa, 4 gavetas com chave, corrediças telecópicas, 0,47 x 0,45 x 1,32cm, sapatas niveladoras MDF 18mm, marca Art Flex.

Arquivo (Centro da juventude)
35074 8113

Arquivo  para pasta suspensa, 4 gavetas com chave, corrediças telecópicas, 0,47 x 0,45 x 1,32cm, sapatas niveladoras MDF 18mm, marca Art Flex.

Mesa (Centro da juventude)
35075 8113

Mesa reta 1,50 x 0,68 x 0,75cm, pés painel MDF com sapatas niveladoras, tampo, saia e pés 100% MDF, gaveteiro fixo, 2 gavetas com chave, marca Art 

Flex.
Mesa (Centro da juventude)

35076 8113

Mesa reta 1,50 x 0,68 x 0,75cm, pés painel MDF com sapatas niveladoras, tampo, saia e pés 100% MDF, gaveteiro fixo, 2 gavetas com chave, marca Art 

Flex.
Mesa (Centro da juventude)

35077 8113

Mesa reta 1,50 x 0,68 x 0,75cm, pés painel MDF com sapatas niveladoras, tampo, saia e pés 100% MDF, gaveteiro fixo, 2 gavetas com chave, marca Art 

Flex.
Mesa (Centro da juventude)

35078 8113

Mesa de reunião redonda, pés painel em x com sapatas niveladoras, 1,10 de diâmetro, tampo 100% MDF 30mm, marca Art Flex.

Mesa (Centro da juventude)
35079 8113

Mesa de reunião ratangular 2,00 x 1,00 x 0,75cm, tampo 100% MDF, pés em metal dobrável, marca Art Flex.
Mesa (Centro da juventude)

35080 8113

Mesa de reunião ratangular 2,00 x 1,00 x 0,75cm, tampo 100% MDF, pés em metal dobrável, marca Art Flex.



Nome
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Mesa (Centro da juventude)
35081 8113

Mesa de reunião ratangular 2,00 x 1,00 x 0,75cm, tampo 100% MDF, pés em metal dobrável, marca Art Flex.
Mesa (Centro da juventude)

35082 8113

Mesa em L, 1,50 x 1,50 x 0,75cm, pés painel com sapatas niveladoras, tampo saia e pá 100% MDF 18mm, gaveteiro fixo 3 gavetas com chave, marca Art 

Flex.
Mesa (Centro da juventude)

35083 8113

Mesa em L, 1,50 x 1,50 x 0,75cm, pés painel com sapatas niveladoras, tampo saia e pá 100% MDF 18mm, gaveteiro fixo 3 gavetas com chave, marca Art 

Flex.
Mesa (Centro da juventude)

35084 8113

Mesa em L, 1,50 x 1,50 x 0,75cm, pés painel com sapatas niveladoras, tampo saia e pá 100% MDF 18mm, gaveteiro fixo 3 gavetas com chave, marca Art 

Flex.
Mesa (Centro da juventude)

35085 8113

Mesa em L, 1,50 x 1,50 x 0,75cm, pés painel com sapatas niveladoras, tampo saia e pá 100% MDF 18mm, gaveteiro fixo 3 gavetas com chave, marca Art 

Flex.
Mesa (Centro da juventude)

35086 8113

Mesa em L, 1,50 x 1,50 x 0,75cm, pés painel com sapatas niveladoras, tampo saia e pá 100% MDF 18mm, gaveteiro fixo 3 gavetas com chave, marca Art 

Flex.
Mesa (Centro da juventude)

35087 8113

Mesa reta 1,00 x 0,60 x 0,75cm sem gavetas , pés painel com sapatas niveladoras, tampo, pés e saia 100% MDF 18mm, marca Art Flex.

Mesa (Centro da juventude)
35088 8113



Mesa reta 1,00 x 0,60 x 0,75cm sem gavetas , pés painel com sapatas niveladoras, tampo, pés e saia 100% MDF 18mm, marca Art Flex.

Mesa (Centro da juventude)
35089 8113

Mesa reta 1,00 x 0,60 x 0,75cm sem gavetas , pés painel com sapatas niveladoras, tampo, pés e saia 100% MDF 18mm, marca Art Flex.

Mesa (Centro da juventude)
35090 8113

Mesa reta 1,00 x 0,60 x 0,75cm sem gavetas , pés painel com sapatas niveladoras, tampo, pés e saia 100% MDF 18mm, marca Art Flex.

Mesa (Centro da juventude)
35091 8113

Mesa reta 1,00 x 0,60 x 0,75cm sem gavetas , pés painel com sapatas niveladoras, tampo, pés e saia 100% MDF 18mm, marca Art Flex.

Mesa (Centro da juventude)
35092 8113

Mesa reta 1,00 x 0,60 x 0,75cm sem gavetas , pés painel com sapatas niveladoras, tampo, pés e saia 100% MDF 18mm, marca Art Flex.

Mesa (Centro da juventude)
35093 8113

Nome
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Mesa reta 1,00 x 0,60 x 0,75cm sem gavetas , pés painel com sapatas niveladoras, tampo, pés e saia 100% MDF 18mm, marca Art Flex.

Mesa (Centro da juventude)
35094 8113

Mesa reta 1,00 x 0,60 x 0,75cm sem gavetas , pés painel com sapatas niveladoras, tampo, pés e saia 100% MDF 18mm, marca Art Flex.

Mesa (Centro da juventude)
35095 8113



Mesa reta 1,00 x 0,60 x 0,75cm sem gavetas , pés painel com sapatas niveladoras, tampo, pés e saia 100% MDF 18mm, marca Art Flex.

Mesa (Centro da juventude)
35096 8113

Mesa reta 1,00 x 0,60 x 0,75cm sem gavetas , pés painel com sapatas niveladoras, tampo, pés e saia 100% MDF 18mm, marca Art Flex.

Mesa (Centro da juventude)
35097 8113

Mesa reta 1,00 x 0,60 x 0,75cm sem gavetas , pés painel com sapatas niveladoras, tampo, pés e saia 100% MDF 18mm, marca Art Flex.

Mesa (Centro da juventude)
35098 8113

Mesa reta 1,00 x 0,60 x 0,75cm sem gavetas , pés painel com sapatas niveladoras, tampo, pés e saia 100% MDF 18mm, marca Art Flex.

Mesa (Centro da juventude)
35099 8113

Mesa reta 1,00 x 0,60 x 0,75cm sem gavetas , pés painel com sapatas niveladoras, tampo, pés e saia 100% MDF 18mm, marca Art Flex.

Mesa (Centro da juventude)
35100 8113

Mesa reta 1,00 x 0,60 x 0,75cm sem gavetas , pés painel com sapatas niveladoras, tampo, pés e saia 100% MDF 18mm, marca Art Flex.

Mesa (Centro da juventude)
35101 8113

Mesa reta 1,00 x 0,60 x 0,75cm sem gavetas , pés painel com sapatas niveladoras, tampo, pés e saia 100% MDF 18mm, marca Art Flex.

Mesa (Centro da juventude)
35102 8113

Mesa reta 1,00 x 0,60 x 0,75cm sem gavetas , pés painel com sapatas niveladoras, tampo, pés e saia 100% MDF 18mm, marca Art Flex.

Mesa (Centro da juventude)
35103 8113

Mesa reta 1,00 x 0,60 x 0,75cm sem gavetas , pés painel com sapatas niveladoras, tampo, pés e saia 100% MDF 18mm, marca Art Flex.

Mesa (Centro da juventude)
35104 8113

Mesa reta 1,00 x 0,60 x 0,75cm sem gavetas , pés painel com sapatas niveladoras, tampo, pés e saia 100% MDF 18mm, marca Art Flex.

Mesa (Centro da juventude)



35105 8113

Mesa reta 1,00 x 0,60 x 0,75cm sem gavetas , pés painel com sapatas niveladoras, tampo, pés e saia 100% MDF 18mm, marca Art Flex.

Nome
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Mesa (Centro da juventude)
35106 8113

Mesa reta 1,00 x 0,60 x 0,75cm sem gavetas , pés painel com sapatas niveladoras, tampo, pés e saia 100% MDF 18mm, marca Art Flex.

Mesa (Centro da juventude)
35107 8113

Mesa reta 1,00 x 0,60 x 0,75cm sem gavetas , pés painel com sapatas niveladoras, tampo, pés e saia 100% MDF 18mm, marca Art Flex.

Mesa (Centro da juventude)
35108 8113

Mesa reta 1,00 x 0,60 x 0,75cm sem gavetas , pés painel com sapatas niveladoras, tampo, pés e saia 100% MDF 18mm, marca Art Flex.

Mesa (Centro da juventude)
35109 8113

Mesa reta 1,00 x 0,60 x 0,75cm sem gavetas , pés painel com sapatas niveladoras, tampo, pés e saia 100% MDF 18mm, marca Art Flex.

Mesa (Centro da juventude)
35110 8113

Mesa reta 1,00 x 0,60 x 0,75cm sem gavetas , pés painel com sapatas niveladoras, tampo, pés e saia 100% MDF 18mm, marca Art Flex.

Armário (Centro da juventude)
35111 8113

Armário em MDF 18mm 1,30 x 1,40 x 0,80cm, marca Art Flex.
Gabinete para microcomputador (Centro da juventude)

35112 8114



Gabinete para microcomputador ATX,  com processador Dual Core 2.0 GHz, memória de 1 GB, HD DE 160 GB, mídia óptica DVDRW, com sída de vídeo 

composto, marca Space BR.
Monitor 15" (Centro da juventude)

35113 8114

Monitor 15" LCD
Projetor (Centro da juventude)

35114 8115

Projetor Multimídia, marca Panasonic, (resolução real) 1024x768 (XGA), Suporta resolução SXGA 1280 x 1024, Display com tecnologia LCD, luminosidade 

de 300 lumens,  lente com recurso de zoon e foco (manual), alimentação bivolt automático 110V/220V em 50-60

micro padrão PC, cabo de alimentação e controle remoto.
Caixa (Centro da juventude)

35115 8115

Caixa resistente a interpéries, Woofer em polipropileno, midrange com diafragma de 22mm, Tweeter com diafragma de 10mm, impedância 08 ohms,SPL 

86 DB, potência de 50 Watts, com suporte de parede incluso, cor branca, marca Philips.
Caixa (Centro da juventude)

35116 8115

Caixa resistente a interpéries, Woofer em polipropileno, midrange com diafragma de 22mm, Tweeter com diafragma de 10mm, impedância 08 ohms,SPL 

86 DB, potência de 50 Watts, com suporte de parede incluso, cor branca, marca Philips.
Tela Retrátil (Centro da juventude)

35117 8115

Tela Retrátil 100% alumínio, pintura epóxi na cor preta, enrolamento automático por sistema de mola com parada multiponto, tecido Matte Wite sem 

emendas, medida 1,80 x 1,80m, marca Visograf.
Amplificador (Centro da juventude)

35118 8115

Nome
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Amplificador stereo com 8 ohms 30 W, resposta de frequência: 10 HZ a 20 HZ, distorção harmônica total: <0,01% @ 100 mV @ 1 Khz, equalização de 3 

bandas - Low, mid e High, entradas de 1 mic P10, 2 line RCA, selecionável, saídas de 1 Rec Out RCA ST, aliment



BOOSTER.
Rádio Portátil (Centro da juventude)

35119 8115

Rádio portátil - Tensão de alimentação 110-127V, consumo de energia de no máximo 64W, potência de saída (RMS) 250 W total, discos e formatos 

suportados CD-audio (CDDA), CD-R/RW, MP3, Rádio AM/FM, caixas acústicas (2 vias / 2 alto-falantes), entrada auxili

HDD e MP3, desligamento automático, função mute, marca TOSHIBA
Suporte de teto (Centro da juventude)

35120 8159

Suporte de teto em aço carbono com pintura eletroelástica, possui acabamento fino e sistema de regulagem de inclinação e giro de 360 ° em torno do 

eixo, cor branco, marca Multivisão.
Extensor para suporte (Centro da juventude)

35121 8159

Extensor para suporte com 500mm pintura eletroelástica, aclopamento no suporte de teto com abertura interna para passagem de cabeamento, cor 

branco, marca Multivisão.
Suporte de teto (Centro da juventude)

35122 8177

Suporte de teto em aço carbono com pintura eletroelástica, possui acabamento fino e sistema de regulagem de inclinação e giro de 360 ° em torno do 

eixo, cor branco, marca Multivisão.
Extensor para suporte (Centro da juventude)

35123 8177

Extensor para suporte com 500mm pintura eletroelástica, aclopamento no suporte de teto com abertura interna para passagem de cabeamento, cor 

branco, marca Multivisão.
Baias (Centro da juventude)

35124 8178

Baias tipo Call Center 100% MDF 18mm, cor ovo sapatas niveladoras, marca Demovelli.
Baias (Centro da juventude)

35125 8178

Baias tipo Call Center 100% MDF 18mm, cor ovo sapatas niveladoras, marca Demovelli.
Baias (Centro da juventude)

35126 8178

Baias tipo Call Center 100% MDF 18mm, cor ovo sapatas niveladoras, marca Demovelli.
Baias (Centro da juventude)

35127 8178

Baias tipo Call Center 100% MDF 18mm, cor ovo sapatas niveladoras, marca Demovelli.
Baias (Centro da juventude)

35128 8178

Baias tipo Call Center 100% MDF 18mm, cor ovo sapatas niveladoras, marca Demovelli.
Baias (Centro da juventude)



35129 8178

Baias tipo Call Center 100% MDF 18mm, cor ovo sapatas niveladoras, marca Demovelli.
Baias (Centro da juventude)

35130 8178

Baias tipo Call Center 100% MDF 18mm, cor ovo sapatas niveladoras, marca Demovelli.

Nome
Incorporação Plaqueta

Baias (Centro da juventude)
35131 8178

Baias tipo Call Center 100% MDF 18mm, cor ovo sapatas niveladoras, marca Demovelli.
Baias (Centro da juventude)

35132 8178

Baias tipo Call Center 100% MDF 18mm, cor ovo sapatas niveladoras, marca Demovelli.
Baias (Centro da juventude)

35133 8178

Baias tipo Call Center 100% MDF 18mm, cor ovo sapatas niveladoras, marca Demovelli.
Baias (Centro da juventude)

35134 8178

Baias tipo Call Center 100% MDF 18mm, cor ovo sapatas niveladoras, marca Demovelli.
Baias (Centro da juventude)

35135 8178

Baias tipo Call Center 100% MDF 18mm, cor ovo sapatas niveladoras, marca Demovelli.
Gabinete para microcomputador (Centro da juventude)

35136 8179

Gabinete para Microcomputador ATX com 2,0 GHZ, memória 02 GB, HD 160 GB, DVDRW, saída de vídeo composto, marca Intel Dua Core.

Gabinete para microcomputador (Centro da juventude)
35137 8179

Gabinete para Microcomputador ATX com 2,0 GHZ, memória 02 GB, HD 160 GB, DVDRW, saída de vídeo composto, marca Intel Dua Core.



Gabinete para microcomputador (Centro da juventude)
35138 8179

Gabinete para Microcomputador ATX com 2,0 GHZ, memória 02 GB, HD 160 GB, DVDRW, saída de vídeo composto, marca Intel Dua Core.

Gabinete para microcomputador (Centro da juventude)
35139 8179

Gabinete para Microcomputador ATX com 2,0 GHZ, memória 02 GB, HD 160 GB, DVDRW, saída de vídeo composto, marca Intel Dua Core.

Gabinete para microcomputador (Centro da juventude)
35140 8179

Gabinete para Microcomputador ATX com 2,0 GHZ, memória 02 GB, HD 160 GB, DVDRW, saída de vídeo composto, marca Intel Dua Core.

Gabinete para microcomputador (Centro da juventude)
35141 8179

Gabinete para Microcomputador ATX com 2,0 GHZ, memória 02 GB, HD 160 GB, DVDRW, saída de vídeo composto, marca Intel Dua Core.

Gabinete para microcomputador (Centro da juventude)
35142 8179

Gabinete para Microcomputador ATX com 2,0 GHZ, memória 02 GB, HD 160 GB, DVDRW, saída de vídeo composto, marca Intel Dua Core.

Gabinete para microcomputador (Centro da juventude)
35143 8179

Nome
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Gabinete para Microcomputador ATX com 2,0 GHZ, memória 02 GB, HD 160 GB, DVDRW, saída de vídeo composto, marca Intel Dua Core.

Gabinete para microcomputador (Centro da juventude)
35144 8179

Gabinete para Microcomputador ATX com 2,0 GHZ, memória 02 GB, HD 160 GB, DVDRW, saída de vídeo composto, marca Intel Dua Core.



Gabinete para microcomputador (Centro da juventude)
35145 8179

Gabinete para Microcomputador ATX com 2,0 GHZ, memória 02 GB, HD 160 GB, DVDRW, saída de vídeo composto, marca Intel Dua Core.

Gabinete para microcomputador (Centro da juventude)
35146 8179

Gabinete para Microcomputador ATX com 2,0 GHZ, memória 02 GB, HD 160 GB, DVDRW, saída de vídeo composto, marca Intel Dua Core.

Gabinete para microcomputador (Centro da juventude)
35147 8179

Gabinete para Microcomputador ATX com 2,0 GHZ, memória 02 GB, HD 160 GB, DVDRW, saída de vídeo composto, marca Intel Dua Core.

Gabinete para microcomputador (Centro da juventude)
35148 8179

Gabinete para Microcomputador ATX com 2,0 GHZ, memória 02 GB, HD 160 GB, DVDRW, saída de vídeo composto, marca Intel Dua Core.

Gabinete para microcomputador (Centro da juventude)
35149 8179

Gabinete para Microcomputador ATX com 2,0 GHZ, memória 02 GB, HD 160 GB, DVDRW, saída de vídeo composto, marca Intel Dua Core.

Gabinete para microcomputador (Centro da juventude)
35150 8179

Gabinete para Microcomputador ATX com 2,0 GHZ, memória 02 GB, HD 160 GB, DVDRW, saída de vídeo composto, marca Intel Dua Core.

Gabinete para microcomputador (Centro da juventude)
35151 8179

Gabinete para Microcomputador ATX com 2,0 GHZ, memória 02 GB, HD 160 GB, DVDRW, saída de vídeo composto, marca Intel Dua Core.

Gabinete para microcomputador (Centro da juventude)
35152 8179

Gabinete para Microcomputador ATX com 2,0 GHZ, memória 02 GB, HD 160 GB, DVDRW, saída de vídeo composto, marca Intel Dua Core.

Monitor LCD 17" (Centro da juventude)
35153 8179

Monitor LCD 17"
Monitor LCD 17" (Centro da juventude)

35154 8179

Monitor LCD 17"
Monitor LCD 17" (Centro da juventude)



35155 8179

Monitor LCD 17"

Nome
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Monitor LCD 17" (Centro da juventude)
35156 8179

Monitor LCD 17"
Monitor LCD 17" (Centro da juventude)

35157 8179

Monitor LCD 17"
Monitor LCD 17" (Centro da juventude)

35158 8179

Monitor LCD 17"
Monitor LCD 17" (Centro da juventude)

35159 8179

Monitor LCD 17"
Monitor LCD 17" (Centro da juventude)

35160 8179

Monitor LCD 17"
Monitor LCD 17" (Centro da juventude)

35161 8179

Monitor LCD 17"
Monitor LCD 17" (Centro da juventude)

35162 8179

Monitor LCD 17"
Monitor LCD 17" (Centro da juventude)

35163 8179

Monitor LCD 17"
Monitor LCD 17" (Centro da juventude)

35164 8179



Monitor LCD 17"
Monitor LCD 17" (Centro da juventude)

35165 8179

Monitor LCD 17"
Monitor LCD 17" (Centro da juventude)

35166 8179

Monitor LCD 17"
Monitor LCD 17" (Centro da juventude)

35167 8179

Monitor LCD 17"
Monitor LCD 17" (Centro da juventude)

35168 8179

Nome
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Monitor LCD 17"
Monitor LCD 17" (Centro da juventude)

35169 8179

Monitor LCD 17"
Impressora (Centro da juventude)

35170 8179

Impressora Multifuncional a Laser monocromática, marca Sansung SCX-32.
Impressora (Centro da juventude)

35171 8179

Impressora Multifuncional a Laser monocromática, marca Sansung SCX-32.
Televisor (Centro da juventude)

35172 8180

Televisor LCD H-BUSTER HBTV,  LG 32", voltagem AC 110 - 220V, 2 entrada HDMI, 2 entradas de vídeo composto, 1 entrada de PC, potência de áudio 

20W, com base fixa.
Fogão (Centro da juventude)

35173 8181



Fogão elétrico 4 bocas, cor branca, marca Consul CF 150
Forno Microondas (Centro da juventude)

35174 8181

Forno Microondas 30 L, cor branca, marca Philco PMS 32.
Geladeira (Centro da juventude)

35175 8181

Geladeira 300 Litros, branca, marca Consul CRB 36.
Bebedouro (Centro da juventude)

35176 8182

Bebedouro de pressão, refrigeração eletrônica, gabinete em chapa galvanizada, ajuste de temperatura, Bivolt, marca Libell Press.

Bebedouro (Centro da juventude)
35177 8182

Bebedouro de pressão, refrigeração eletrônica, gabinete em chapa galvanizada, ajuste de temperatura, Bivolt, marca Libell Press.

Bebedouro (Centro da juventude)
35178 8182

Bebedouro de pressão, refrigeração eletrônica, gabinete em chapa galvanizada, ajuste de temperatura, Bivolt, marca Libell Press.

Bebedouro (Centro da juventude)
35179 8182

Bebedouro de pressão, refrigeração eletrônica, gabinete em chapa galvanizada, ajuste de temperatura, Bivolt, marca Libell Press.

Cadeira (Centro da juventude)
35180 8183

Cadeira secretária fixa, 4 pés, estrutura metálica em tubo 7/8, pintura epóxi - pó preta, fixador de encosto em ferro com protetor sanfonado, estofados 

com espuma injetada de alta densidade 5cm, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Nome
Incorporação Plaqueta



Cadeira (Centro da juventude)
35181 8183

Cadeira secretária fixa, 4 pés, estrutura metálica em tubo 7/8, pintura epóxi - pó preta, fixador de encosto em ferro com protetor sanfonado, estofados 

com espuma injetada de alta densidade 5cm, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Cadeira (Centro da juventude)
35182 8183

Cadeira secretária fixa, 4 pés, estrutura metálica em tubo 7/8, pintura epóxi - pó preta, fixador de encosto em ferro com protetor sanfonado, estofados 

com espuma injetada de alta densidade 5cm, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Cadeira (Centro da juventude)
35183 8183

Cadeira secretária fixa, 4 pés, estrutura metálica em tubo 7/8, pintura epóxi - pó preta, fixador de encosto em ferro com protetor sanfonado, estofados 

com espuma injetada de alta densidade 5cm, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Cadeira (Centro da juventude)
35184 8183

Cadeira secretária fixa, 4 pés, estrutura metálica em tubo 7/8, pintura epóxi - pó preta, fixador de encosto em ferro com protetor sanfonado, estofados 

com espuma injetada de alta densidade 5cm, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Cadeira (Centro da juventude)
35185 8183

Cadeira secretária fixa, 4 pés, estrutura metálica em tubo 7/8, pintura epóxi - pó preta, fixador de encosto em ferro com protetor sanfonado, estofados 

com espuma injetada de alta densidade 5cm, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Cadeira (Centro da juventude)
35186 8183

Cadeira secretária fixa, 4 pés, estrutura metálica em tubo 7/8, pintura epóxi - pó preta, fixador de encosto em ferro com protetor sanfonado, estofados 

com espuma injetada de alta densidade 5cm, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Cadeira (Centro da juventude)
35187 8183

Cadeira secretária fixa, 4 pés, estrutura metálica em tubo 7/8, pintura epóxi - pó preta, fixador de encosto em ferro com protetor sanfonado, estofados 

com espuma injetada de alta densidade 5cm, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Cadeira (Centro da juventude)
35188 8183



Cadeira secretária fixa, 4 pés, estrutura metálica em tubo 7/8, pintura epóxi - pó preta, fixador de encosto em ferro com protetor sanfonado, estofados 

com espuma injetada de alta densidade 5cm, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Cadeira (Centro da juventude)
35189 8183

Cadeira secretária fixa, 4 pés, estrutura metálica em tubo 7/8, pintura epóxi - pó preta, fixador de encosto em ferro com protetor sanfonado, estofados 

com espuma injetada de alta densidade 5cm, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Cadeira (Centro da juventude)
35190 8183

Cadeira secretária fixa, 4 pés, estrutura metálica em tubo 7/8, pintura epóxi - pó preta, fixador de encosto em ferro com protetor sanfonado, estofados 

com espuma injetada de alta densidade 5cm, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Cadeira (Centro da juventude)
35191 8183

Cadeira secretária fixa, 4 pés, estrutura metálica em tubo 7/8, pintura epóxi - pó preta, fixador de encosto em ferro com protetor sanfonado, estofados 

com espuma injetada de alta densidade 5cm, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Cadeira (Centro da juventude)
35192 8183

Cadeira secretária fixa, 4 pés, estrutura metálica em tubo 7/8, pintura epóxi - pó preta, fixador de encosto em ferro com protetor sanfonado, estofados 

com espuma injetada de alta densidade 5cm, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Cadeira (Centro da juventude)
35193 8183

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira secretária fixa, 4 pés, estrutura metálica em tubo 7/8, pintura epóxi - pó preta, fixador de encosto em ferro com protetor sanfonado, estofados 

com espuma injetada de alta densidade 5cm, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.



Cadeira (Centro da juventude)
35194 8183

Cadeira secretária fixa, 4 pés, estrutura metálica em tubo 7/8, pintura epóxi - pó preta, fixador de encosto em ferro com protetor sanfonado, estofados 

com espuma injetada de alta densidade 5cm, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Cadeira (Centro da juventude)
35195 8183

Cadeira secretária fixa, 4 pés, estrutura metálica em tubo 7/8, pintura epóxi - pó preta, fixador de encosto em ferro com protetor sanfonado, estofados 

com espuma injetada de alta densidade 5cm, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Cadeira (Centro da juventude)
35196 8183

Cadeira secretária fixa, 4 pés, estrutura metálica em tubo 7/8, pintura epóxi - pó preta, fixador de encosto em ferro com protetor sanfonado, estofados 

com espuma injetada de alta densidade 5cm, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Cadeira (Centro da juventude)
35197 8183

Cadeira secretária fixa, 4 pés, estrutura metálica em tubo 7/8, pintura epóxi - pó preta, fixador de encosto em ferro com protetor sanfonado, estofados 

com espuma injetada de alta densidade 5cm, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Cadeira (Centro da juventude)
35198 8183

Cadeira secretária fixa, 4 pés, estrutura metálica em tubo 7/8, pintura epóxi - pó preta, fixador de encosto em ferro com protetor sanfonado, estofados 

com espuma injetada de alta densidade 5cm, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Cadeira (Centro da juventude)
35199 8183

Cadeira secretária fixa, 4 pés, estrutura metálica em tubo 7/8, pintura epóxi - pó preta, fixador de encosto em ferro com protetor sanfonado, estofados 

com espuma injetada de alta densidade 5cm, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Cadeira (Centro da juventude)
35200 8183

Cadeira secretária fixa, 4 pés, estrutura metálica em tubo 7/8, pintura epóxi - pó preta, fixador de encosto em ferro com protetor sanfonado, estofados 

com espuma injetada de alta densidade 5cm, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Cadeira (Centro da juventude)
35201 8183



Cadeira secretária fixa, 4 pés, estrutura metálica em tubo 7/8, pintura epóxi - pó preta, fixador de encosto em ferro com protetor sanfonado, estofados 

com espuma injetada de alta densidade 5cm, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Cadeira (Centro da juventude)
35202 8183

Cadeira secretária fixa, 4 pés, estrutura metálica em tubo 7/8, pintura epóxi - pó preta, fixador de encosto em ferro com protetor sanfonado, estofados 

com espuma injetada de alta densidade 5cm, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Cadeira (Centro da juventude)
35203 8183

Cadeira secretária fixa, 4 pés, estrutura metálica em tubo 7/8, pintura epóxi - pó preta, fixador de encosto em ferro com protetor sanfonado, estofados 

com espuma injetada de alta densidade 5cm, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Cadeira (Centro da juventude)
35204 8183

Cadeira secretária fixa, 4 pés, estrutura metálica em tubo 7/8, pintura epóxi - pó preta, fixador de encosto em ferro com protetor sanfonado, estofados 

com espuma injetada de alta densidade 5cm, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Cadeira (Centro da juventude)
35205 8183

Cadeira secretária fixa, 4 pés, estrutura metálica em tubo 7/8, pintura epóxi - pó preta, fixador de encosto em ferro com protetor sanfonado, estofados 

com espuma injetada de alta densidade 5cm, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira (Centro da juventude)
35206 8183

Cadeira secretária fixa, 4 pés, estrutura metálica em tubo 7/8, pintura epóxi - pó preta, fixador de encosto em ferro com protetor sanfonado, estofados 

com espuma injetada de alta densidade 5cm, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.



Cadeira (Centro da juventude)
35207 8183

Cadeira secretária fixa, 4 pés, estrutura metálica em tubo 7/8, pintura epóxi - pó preta, fixador de encosto em ferro com protetor sanfonado, estofados 

com espuma injetada de alta densidade 5cm, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Cadeira (Centro da juventude)
35208 8183

Cadeira secretária fixa, 4 pés, estrutura metálica em tubo 7/8, pintura epóxi - pó preta, fixador de encosto em ferro com protetor sanfonado, estofados 

com espuma injetada de alta densidade 5cm, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Cadeira (Centro da juventude)
35209 8183

Cadeira secretária fixa, 4 pés, estrutura metálica em tubo 7/8, pintura epóxi - pó preta, fixador de encosto em ferro com protetor sanfonado, estofados 

com espuma injetada de alta densidade 5cm, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Cadeira (Centro da juventude)
35210 8183

Cadeira secretária fixa, 4 pés, estrutura metálica em tubo 7/8, pintura epóxi - pó preta, fixador de encosto em ferro com protetor sanfonado, estofados 

com espuma injetada de alta densidade 5cm, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Cadeira (Centro da juventude)
35211 8183

Cadeira secretária fixa, 4 pés, estrutura metálica em tubo 7/8, pintura epóxi - pó preta, fixador de encosto em ferro com protetor sanfonado, estofados 

com espuma injetada de alta densidade 5cm, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Cadeira (Centro da juventude)
35212 8183

Cadeira secretária fixa, 4 pés, estrutura metálica em tubo 7/8, pintura epóxi - pó preta, fixador de encosto em ferro com protetor sanfonado, estofados 

com espuma injetada de alta densidade 5cm, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Cadeira (Centro da juventude)
35213 8183

Cadeira secretária fixa, 4 pés, estrutura metálica em tubo 7/8, pintura epóxi - pó preta, fixador de encosto em ferro com protetor sanfonado, estofados 

com espuma injetada de alta densidade 5cm, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Cadeira (Centro da juventude)
35214 8183



Cadeira secretária fixa, 4 pés, estrutura metálica em tubo 7/8, pintura epóxi - pó preta, fixador de encosto em ferro com protetor sanfonado, estofados 

com espuma injetada de alta densidade 5cm, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Cadeira (Centro da juventude)
35215 8183

Cadeira secretária fixa, 4 pés, estrutura metálica em tubo 7/8, pintura epóxi - pó preta, fixador de encosto em ferro com protetor sanfonado, estofados 

com espuma injetada de alta densidade 5cm, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Cadeira (Centro da juventude)
35216 8183

Cadeira secretária fixa, 4 pés, estrutura metálica em tubo 7/8, pintura epóxi - pó preta, fixador de encosto em ferro com protetor sanfonado, estofados 

com espuma injetada de alta densidade 5cm, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Cadeira (Centro da juventude)
35217 8183

Cadeira secretária fixa, 4 pés, estrutura metálica em tubo 7/8, pintura epóxi - pó preta, fixador de encosto em ferro com protetor sanfonado, estofados 

com espuma injetada de alta densidade 5cm, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Cadeira (Centro da juventude)
35218 8183

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira secretária fixa, 4 pés, estrutura metálica em tubo 7/8, pintura epóxi - pó preta, fixador de encosto em ferro com protetor sanfonado, estofados 

com espuma injetada de alta densidade 5cm, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Cadeira (Centro da juventude)
35219 8183

Cadeira secretária fixa, 4 pés, estrutura metálica em tubo 7/8, pintura epóxi - pó preta, fixador de encosto em ferro com protetor sanfonado, estofados 

com espuma injetada de alta densidade 5cm, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.



Cadeira (Centro da juventude)
35220 8183

Cadeira secretária fixa, 4 pés, estrutura metálica em tubo 7/8, pintura epóxi - pó preta, fixador de encosto em ferro com protetor sanfonado, estofados 

com espuma injetada de alta densidade 5cm, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Cadeira (Centro da juventude)
35221 8183

Cadeira secretária fixa, 4 pés, estrutura metálica em tubo 7/8, pintura epóxi - pó preta, fixador de encosto em ferro com protetor sanfonado, estofados 

com espuma injetada de alta densidade 5cm, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Cadeira (Centro da juventude)
35222 8183

Cadeira secretária fixa, 4 pés, estrutura metálica em tubo 7/8, pintura epóxi - pó preta, fixador de encosto em ferro com protetor sanfonado, estofados 

com espuma injetada de alta densidade 5cm, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Cadeira (Centro da juventude)
35223 8183

Cadeira secretária fixa, 4 pés, estrutura metálica em tubo 7/8, pintura epóxi - pó preta, fixador de encosto em ferro com protetor sanfonado, estofados 

com espuma injetada de alta densidade 5cm, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Cadeira (Centro da juventude)
35224 8183

Cadeira secretária fixa, 4 pés, estrutura metálica em tubo 7/8, pintura epóxi - pó preta, fixador de encosto em ferro com protetor sanfonado, estofados 

com espuma injetada de alta densidade 5cm, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Cadeira (Centro da juventude)
35225 8183

Cadeira secretária fixa, 4 pés, estrutura metálica em tubo 7/8, pintura epóxi - pó preta, fixador de encosto em ferro com protetor sanfonado, estofados 

com espuma injetada de alta densidade 5cm, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Cadeira (Centro da juventude)
35226 8183

Cadeira secretária fixa, 4 pés, estrutura metálica em tubo 7/8, pintura epóxi - pó preta, fixador de encosto em ferro com protetor sanfonado, estofados 

com espuma injetada de alta densidade 5cm, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Cadeira (Centro da juventude)
35227 8183



Cadeira secretária fixa, 4 pés, estrutura metálica em tubo 7/8, pintura epóxi - pó preta, fixador de encosto em ferro com protetor sanfonado, estofados 

com espuma injetada de alta densidade 5cm, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Cadeira (Centro da juventude)
35228 8183

Cadeira secretária fixa, 4 pés, estrutura metálica em tubo 7/8, pintura epóxi - pó preta, fixador de encosto em ferro com protetor sanfonado, estofados 

com espuma injetada de alta densidade 5cm, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Cadeira (Centro da juventude)
35229 8183

Cadeira secretária fixa, 4 pés, estrutura metálica em tubo 7/8, pintura epóxi - pó preta, fixador de encosto em ferro com protetor sanfonado, estofados 

com espuma injetada de alta densidade 5cm, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Cadeira (Centro da juventude)
35230 8183

Cadeira secretária fixa, 4 pés, estrutura metálica em tubo 7/8, pintura epóxi - pó preta, fixador de encosto em ferro com protetor sanfonado, estofados 

com espuma injetada de alta densidade 5cm, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira (Centro da juventude)
35231 8183

Cadeira secretária fixa, 4 pés, estrutura metálica em tubo 7/8, pintura epóxi - pó preta, fixador de encosto em ferro com protetor sanfonado, estofados 

com espuma injetada de alta densidade 5cm, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Cadeira (Centro da juventude)
35232 8183

Cadeira secretária fixa, 4 pés, estrutura metálica em tubo 7/8, pintura epóxi - pó preta, fixador de encosto em ferro com protetor sanfonado, estofados 

com espuma injetada de alta densidade 5cm, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.



Cadeira (Centro da juventude)
35233 8183

Cadeira secretária fixa, 4 pés, estrutura metálica em tubo 7/8, pintura epóxi - pó preta, fixador de encosto em ferro com protetor sanfonado, estofados 

com espuma injetada de alta densidade 5cm, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Cadeira (Centro da juventude)
35234 8183

Cadeira secretária fixa, 4 pés, estrutura metálica em tubo 7/8, pintura epóxi - pó preta, fixador de encosto em ferro com protetor sanfonado, estofados 

com espuma injetada de alta densidade 5cm, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Cadeira (Centro da juventude)
35235 8183

Cadeira secretária fixa, 4 pés, estrutura metálica em tubo 7/8, pintura epóxi - pó preta, fixador de encosto em ferro com protetor sanfonado, estofados 

com espuma injetada de alta densidade 5cm, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Cadeira (Centro da juventude)
35236 8183

Cadeira secretária fixa, 4 pés, estrutura metálica em tubo 7/8, pintura epóxi - pó preta, fixador de encosto em ferro com protetor sanfonado, estofados 

com espuma injetada de alta densidade 5cm, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Cadeira (Centro da juventude)
35237 8183

Cadeira secretária fixa, 4 pés, estrutura metálica em tubo 7/8, pintura epóxi - pó preta, fixador de encosto em ferro com protetor sanfonado, estofados 

com espuma injetada de alta densidade 5cm, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Cadeira (Centro da juventude)
35238 8183

Cadeira secretária fixa, 4 pés, estrutura metálica em tubo 7/8, pintura epóxi - pó preta, fixador de encosto em ferro com protetor sanfonado, estofados 

com espuma injetada de alta densidade 5cm, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Cadeira (Centro da juventude)
35239 8183

Cadeira secretária fixa, 4 pés, estrutura metálica em tubo 7/8, pintura epóxi - pó preta, fixador de encosto em ferro com protetor sanfonado, estofados 

com espuma injetada de alta densidade 5cm, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Cadeira (Centro da juventude)
35240 8183



Cadeira secretária fixa, 4 pés, estrutura metálica em tubo 7/8, pintura epóxi - pó preta, fixador de encosto em ferro com protetor sanfonado, estofados 

com espuma injetada de alta densidade 5cm, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Cadeira (Centro da juventude)
35241 8183

Cadeira secretária fixa, 4 pés, estrutura metálica em tubo 7/8, pintura epóxi - pó preta, fixador de encosto em ferro com protetor sanfonado, estofados 

com espuma injetada de alta densidade 5cm, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Cadeira (Centro da juventude)
35242 8183

Cadeira secretária fixa, 4 pés, estrutura metálica em tubo 7/8, pintura epóxi - pó preta, fixador de encosto em ferro com protetor sanfonado, estofados 

com espuma injetada de alta densidade 5cm, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Cadeira (Centro da juventude)
35243 8183

Nome
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Cadeira secretária fixa, 4 pés, estrutura metálica em tubo 7/8, pintura epóxi - pó preta, fixador de encosto em ferro com protetor sanfonado, estofados 

com espuma injetada de alta densidade 5cm, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Cadeira (Centro da juventude)
35244 8183

Cadeira secretária fixa, 4 pés, estrutura metálica em tubo 7/8, pintura epóxi - pó preta, fixador de encosto em ferro com protetor sanfonado, estofados 

com espuma injetada de alta densidade 5cm, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Cadeira (Centro da juventude)
35245 8183

Cadeira secretária fixa, 4 pés, estrutura metálica em tubo 7/8, pintura epóxi - pó preta, fixador de encosto em ferro com protetor sanfonado, estofados 

com espuma injetada de alta densidade 5cm, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.



Cadeira (Centro da juventude)
35246 8183

Cadeira secretária fixa, 4 pés, estrutura metálica em tubo 7/8, pintura epóxi - pó preta, fixador de encosto em ferro com protetor sanfonado, estofados 

com espuma injetada de alta densidade 5cm, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Cadeira (Centro da juventude)
35247 8183

Cadeira secretária fixa, 4 pés, estrutura metálica em tubo 7/8, pintura epóxi - pó preta, fixador de encosto em ferro com protetor sanfonado, estofados 

com espuma injetada de alta densidade 5cm, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Cadeira (Centro da juventude)
35248 8183

Cadeira secretária fixa, 4 pés, estrutura metálica em tubo 7/8, pintura epóxi - pó preta, fixador de encosto em ferro com protetor sanfonado, estofados 

com espuma injetada de alta densidade 5cm, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Cadeira (Centro da juventude)
35249 8183

Cadeira secretária fixa, 4 pés, estrutura metálica em tubo 7/8, pintura epóxi - pó preta, fixador de encosto em ferro com protetor sanfonado, estofados 

com espuma injetada de alta densidade 5cm, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Cadeira (Centro da juventude)
35250 8183

Cadeira secretária fixa, 4 pés, estrutura metálica em tubo 7/8, pintura epóxi - pó preta, fixador de encosto em ferro com protetor sanfonado, estofados 

com espuma injetada de alta densidade 5cm, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Cadeira (Centro da juventude)
35251 8183

Cadeira secretária fixa, 4 pés, estrutura metálica em tubo 7/8, pintura epóxi - pó preta, fixador de encosto em ferro com protetor sanfonado, estofados 

com espuma injetada de alta densidade 5cm, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Cadeira (Centro da juventude)
35252 8183

Cadeira secretária fixa, 4 pés, estrutura metálica em tubo 7/8, pintura epóxi - pó preta, fixador de encosto em ferro com protetor sanfonado, estofados 

com espuma injetada de alta densidade 5cm, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Cadeira (Centro da juventude)
35253 8183



Cadeira secretária fixa, 4 pés, estrutura metálica em tubo 7/8, pintura epóxi - pó preta, fixador de encosto em ferro com protetor sanfonado, estofados 

com espuma injetada de alta densidade 5cm, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Cadeira (Centro da juventude)
35254 8183

Cadeira secretária fixa, 4 pés, estrutura metálica em tubo 7/8, pintura epóxi - pó preta, fixador de encosto em ferro com protetor sanfonado, estofados 

com espuma injetada de alta densidade 5cm, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Cadeira (Centro da juventude)
35255 8183

Cadeira secretária fixa, 4 pés, estrutura metálica em tubo 7/8, pintura epóxi - pó preta, fixador de encosto em ferro com protetor sanfonado, estofados 

com espuma injetada de alta densidade 5cm, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira (Centro da juventude)
35256 8183

Cadeira secretária fixa, 4 pés, estrutura metálica em tubo 7/8, pintura epóxi - pó preta, fixador de encosto em ferro com protetor sanfonado, estofados 

com espuma injetada de alta densidade 5cm, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Cadeira (Centro da juventude)
35257 8183

Cadeira secretária fixa, 4 pés, estrutura metálica em tubo 7/8, pintura epóxi - pó preta, fixador de encosto em ferro com protetor sanfonado, estofados 

com espuma injetada de alta densidade 5cm, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Cadeira (Centro da juventude)
35258 8183

Cadeira secretária fixa, 4 pés, estrutura metálica em tubo 7/8, pintura epóxi - pó preta, fixador de encosto em ferro com protetor sanfonado, estofados 

com espuma injetada de alta densidade 5cm, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.



Cadeira (Centro da juventude)
35259 8183

Cadeira secretária fixa, 4 pés, estrutura metálica em tubo 7/8, pintura epóxi - pó preta, fixador de encosto em ferro com protetor sanfonado, estofados 

com espuma injetada de alta densidade 5cm, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Cadeira (Centro da juventude)
35260 8183

Cadeira secretária fixa, 4 pés, estrutura metálica em tubo 7/8, pintura epóxi - pó preta, fixador de encosto em ferro com protetor sanfonado, estofados 

com espuma injetada de alta densidade 5cm, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Cadeira (Centro da juventude)
35261 8183

Cadeira secretária fixa, 4 pés, estrutura metálica em tubo 7/8, pintura epóxi - pó preta, fixador de encosto em ferro com protetor sanfonado, estofados 

com espuma injetada de alta densidade 5cm, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Cadeira (Centro da juventude)
35262 8183

Cadeira secretária fixa, 4 pés, estrutura metálica em tubo 7/8, pintura epóxi - pó preta, fixador de encosto em ferro com protetor sanfonado, estofados 

com espuma injetada de alta densidade 5cm, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Cadeira (Centro da juventude)
35263 8183

Cadeira secretária fixa, 4 pés, estrutura metálica em tubo 7/8, pintura epóxi - pó preta, fixador de encosto em ferro com protetor sanfonado, estofados 

com espuma injetada de alta densidade 5cm, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Cadeira (Centro da juventude)
35264 8183

Cadeira secretária fixa, 4 pés, estrutura metálica em tubo 7/8, pintura epóxi - pó preta, fixador de encosto em ferro com protetor sanfonado, estofados 

com espuma injetada de alta densidade 5cm, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Cadeira (Centro da juventude)
35265 8183

Cadeira secretária fixa, 4 pés, estrutura metálica em tubo 7/8, pintura epóxi - pó preta, fixador de encosto em ferro com protetor sanfonado, estofados 

com espuma injetada de alta densidade 5cm, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Cadeira (Centro da juventude)
35266 8183



Cadeira secretária fixa, 4 pés, estrutura metálica em tubo 7/8, pintura epóxi - pó preta, fixador de encosto em ferro com protetor sanfonado, estofados 

com espuma injetada de alta densidade 5cm, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Cadeira (Centro da juventude)
35267 8183

Cadeira secretária fixa, 4 pés, estrutura metálica em tubo 7/8, pintura epóxi - pó preta, fixador de encosto em ferro com protetor sanfonado, estofados 

com espuma injetada de alta densidade 5cm, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Cadeira (Centro da juventude)
35268 8183

Nome
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Cadeira secretária fixa, 4 pés, estrutura metálica em tubo 7/8, pintura epóxi - pó preta, fixador de encosto em ferro com protetor sanfonado, estofados 

com espuma injetada de alta densidade 5cm, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Cadeira (Centro da juventude)
35269 8183

Cadeira secretária fixa, 4 pés, estrutura metálica em tubo 7/8, pintura epóxi - pó preta, fixador de encosto em ferro com protetor sanfonado, estofados 

com espuma injetada de alta densidade 5cm, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Cadeira (Centro da juventude)
35270 8183

Cadeira secretária fixa, 4 pés, estrutura metálica em tubo 7/8, pintura epóxi - pó preta, fixador de encosto em ferro com protetor sanfonado, estofados 

com espuma injetada de alta densidade 5cm, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Cadeira (Centro da juventude)
35271 8183

Cadeira secretária fixa, 4 pés, estrutura metálica em tubo 7/8, pintura epóxi - pó preta, fixador de encosto em ferro com protetor sanfonado, estofados 

com espuma injetada de alta densidade 5cm, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.



Cadeira (Centro da juventude)
35272 8183

Cadeira secretária fixa, 4 pés, estrutura metálica em tubo 7/8, pintura epóxi - pó preta, fixador de encosto em ferro com protetor sanfonado, estofados 

com espuma injetada de alta densidade 5cm, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Cadeira (Centro da juventude)
35273 8183

Cadeira secretária fixa, 4 pés, estrutura metálica em tubo 7/8, pintura epóxi - pó preta, fixador de encosto em ferro com protetor sanfonado, estofados 

com espuma injetada de alta densidade 5cm, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Cadeira (Centro da juventude)
35274 8183

Cadeira secretária fixa, 4 pés, estrutura metálica em tubo 7/8, pintura epóxi - pó preta, fixador de encosto em ferro com protetor sanfonado, estofados 

com espuma injetada de alta densidade 5cm, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Cadeira (Centro da juventude)
35275 8183

Cadeira secretária fixa, 4 pés, estrutura metálica em tubo 7/8, pintura epóxi - pó preta, fixador de encosto em ferro com protetor sanfonado, estofados 

com espuma injetada de alta densidade 5cm, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Cadeira (Centro da juventude)
35276 8183

Cadeira secretária fixa, 4 pés, estrutura metálica em tubo 7/8, pintura epóxi - pó preta, fixador de encosto em ferro com protetor sanfonado, estofados 

com espuma injetada de alta densidade 5cm, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Cadeira (Centro da juventude)
35277 8183

Cadeira secretária fixa, 4 pés, estrutura metálica em tubo 7/8, pintura epóxi - pó preta, fixador de encosto em ferro com protetor sanfonado, estofados 

com espuma injetada de alta densidade 5cm, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Cadeira (Centro da juventude)
35278 8183

Cadeira secretária fixa, 4 pés, estrutura metálica em tubo 7/8, pintura epóxi - pó preta, fixador de encosto em ferro com protetor sanfonado, estofados 

com espuma injetada de alta densidade 5cm, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Cadeira (Centro da juventude)
35279 8183



Cadeira secretária fixa, 4 pés, estrutura metálica em tubo 7/8, pintura epóxi - pó preta, fixador de encosto em ferro com protetor sanfonado, estofados 

com espuma injetada de alta densidade 5cm, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Cadeira (Centro da juventude)
35280 8183

Cadeira secretária fixa, 4 pés, estrutura metálica em tubo 7/8, pintura epóxi - pó preta, fixador de encosto em ferro com protetor sanfonado, estofados 

com espuma injetada de alta densidade 5cm, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Nome
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Cadeira (Centro da juventude)
35281 8183

Cadeira secretária fixa, 4 pés, estrutura metálica em tubo 7/8, pintura epóxi - pó preta, fixador de encosto em ferro com protetor sanfonado, estofados 

com espuma injetada de alta densidade 5cm, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Cadeira (Centro da juventude)
35282 8183

Cadeira secretária fixa, 4 pés, estrutura metálica em tubo 7/8, pintura epóxi - pó preta, fixador de encosto em ferro com protetor sanfonado, estofados 

com espuma injetada de alta densidade 5cm, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Cadeira (Centro da juventude)
35283 8183

Cadeira secretária fixa, 4 pés, estrutura metálica em tubo 7/8, pintura epóxi - pó preta, fixador de encosto em ferro com protetor sanfonado, estofados 

com espuma injetada de alta densidade 5cm, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Cadeira (Centro da juventude)
35284 8183

Cadeira secretária fixa, 4 pés, estrutura metálica em tubo 7/8, pintura epóxi - pó preta, fixador de encosto em ferro com protetor sanfonado, estofados 

com espuma injetada de alta densidade 5cm, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.



Cadeira (Centro da juventude)
35285 8183

Cadeira secretária fixa, 4 pés, estrutura metálica em tubo 7/8, pintura epóxi - pó preta, fixador de encosto em ferro com protetor sanfonado, estofados 

com espuma injetada de alta densidade 5cm, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Cadeira (Centro da juventude)
35286 8183

Cadeira secretária fixa, 4 pés, estrutura metálica em tubo 7/8, pintura epóxi - pó preta, fixador de encosto em ferro com protetor sanfonado, estofados 

com espuma injetada de alta densidade 5cm, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Cadeira (Centro da juventude)
35287 8183

Cadeira secretária fixa, 4 pés, estrutura metálica em tubo 7/8, pintura epóxi - pó preta, fixador de encosto em ferro com protetor sanfonado, estofados 

com espuma injetada de alta densidade 5cm, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Cadeira (Centro da juventude)
35288 8183

Cadeira secretária fixa, 4 pés, estrutura metálica em tubo 7/8, pintura epóxi - pó preta, fixador de encosto em ferro com protetor sanfonado, estofados 

com espuma injetada de alta densidade 5cm, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Cadeira (Centro da juventude)
35289 8183

Cadeira secretária fixa, 4 pés, estrutura metálica em tubo 7/8, pintura epóxi - pó preta, fixador de encosto em ferro com protetor sanfonado, estofados 

com espuma injetada de alta densidade 5cm, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Cadeira (Centro da juventude)
35290 8183

Cadeira secretária fixa, 4 pés, estrutura metálica em tubo 7/8, pintura epóxi - pó preta, fixador de encosto em ferro com protetor sanfonado, estofados 

com espuma injetada de alta densidade 5cm, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Cadeira (Centro da juventude)
35291 8183

Cadeira secretária fixa, 4 pés, estrutura metálica em tubo 7/8, pintura epóxi - pó preta, fixador de encosto em ferro com protetor sanfonado, estofados 

com espuma injetada de alta densidade 5cm, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Cadeira (Centro da juventude)
35292 8183



Cadeira secretária fixa, 4 pés, estrutura metálica em tubo 7/8, pintura epóxi - pó preta, fixador de encosto em ferro com protetor sanfonado, estofados 

com espuma injetada de alta densidade 5cm, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Cadeira (Centro da juventude)
35293 8183

Nome
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Cadeira secretária fixa, 4 pés, estrutura metálica em tubo 7/8, pintura epóxi - pó preta, fixador de encosto em ferro com protetor sanfonado, estofados 

com espuma injetada de alta densidade 5cm, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Cadeira (Centro da juventude)
35294 8183

Cadeira secretária fixa, 4 pés, estrutura metálica em tubo 7/8, pintura epóxi - pó preta, fixador de encosto em ferro com protetor sanfonado, estofados 

com espuma injetada de alta densidade 5cm, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Cadeira (Centro da juventude)
35295 8183

Cadeira secretária fixa, 4 pés, estrutura metálica em tubo 7/8, pintura epóxi - pó preta, fixador de encosto em ferro com protetor sanfonado, estofados 

com espuma injetada de alta densidade 5cm, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Cadeira (Centro da juventude)
35296 8183

Cadeira secretária fixa, 4 pés, estrutura metálica em tubo 7/8, pintura epóxi - pó preta, fixador de encosto em ferro com protetor sanfonado, estofados 

com espuma injetada de alta densidade 5cm, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Cadeira (Centro da juventude)
35297 8183

Cadeira secretária fixa, 4 pés, estrutura metálica em tubo 7/8, pintura epóxi - pó preta, fixador de encosto em ferro com protetor sanfonado, estofados 

com espuma injetada de alta densidade 5cm, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.



Cadeira (Centro da juventude)
35298 8183

Cadeira secretária fixa, 4 pés, estrutura metálica em tubo 7/8, pintura epóxi - pó preta, fixador de encosto em ferro com protetor sanfonado, estofados 

com espuma injetada de alta densidade 5cm, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Cadeira (Centro da juventude)
35299 8183

Cadeira secretária fixa, 4 pés, estrutura metálica em tubo 7/8, pintura epóxi - pó preta, fixador de encosto em ferro com protetor sanfonado, estofados 

com espuma injetada de alta densidade 5cm, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Cadeira (Centro da juventude)
35300 8183

Cadeira secretária fixa, 4 pés, estrutura metálica em tubo 7/8, pintura epóxi - pó preta, fixador de encosto em ferro com protetor sanfonado, estofados 

com espuma injetada de alta densidade 5cm, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Cadeira (Centro da juventude)
35301 8183

Cadeira secretária fixa, 4 pés, estrutura metálica em tubo 7/8, pintura epóxi - pó preta, fixador de encosto em ferro com protetor sanfonado, estofados 

com espuma injetada de alta densidade 5cm, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Cadeira (Centro da juventude)
35302 8183

Cadeira secretária fixa, 4 pés, estrutura metálica em tubo 7/8, pintura epóxi - pó preta, fixador de encosto em ferro com protetor sanfonado, estofados 

com espuma injetada de alta densidade 5cm, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Cadeira (Centro da juventude)
35303 8183

Cadeira secretária fixa, 4 pés, estrutura metálica em tubo 7/8, pintura epóxi - pó preta, fixador de encosto em ferro com protetor sanfonado, estofados 

com espuma injetada de alta densidade 5cm, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Cadeira (Centro da juventude)
35304 8183

Cadeira Secretária Executiva, pistão a gás 130 mm, sem apoio de  braços, encosto com regulagem de altura e ângulo, base com capa protetora. Rodízios 

duplos em nylon, estofados com espuma injetada de alta densidade 7 cm Tecido J. Serrano, cor azul, marca P

Cadeira (Centro da juventude)
35305 8183



Cadeira Secretária Executiva, pistão a gás 130 mm, sem apoio de  braços, encosto com regulagem de altura e ângulo, base com capa protetora. Rodízios 

duplos em nylon, estofados com espuma injetada de alta densidade 7 cm Tecido J. Serrano, cor azul, marca P

Nome
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Cadeira (Centro da juventude)
35306 8183

Cadeira Secretária Executiva, pistão a gás 130 mm, sem apoio de  braços, encosto com regulagem de altura e ângulo, base com capa protetora. Rodízios 

duplos em nylon, estofados com espuma injetada de alta densidade 7 cm Tecido J. Serrano, cor azul, marca P

Cadeira (Centro da juventude)
35307 8183

Cadeira Secretária Executiva, pistão a gás 130 mm, sem apoio de  braços, encosto com regulagem de altura e ângulo, base com capa protetora. Rodízios 

duplos em nylon, estofados com espuma injetada de alta densidade 7 cm Tecido J. Serrano, cor azul, marca P

Cadeira (Centro da juventude)
35308 8183

Cadeira Secretária Executiva, pistão a gás 130 mm, sem apoio de  braços, encosto com regulagem de altura e ângulo, base com capa protetora. Rodízios 

duplos em nylon, estofados com espuma injetada de alta densidade 7 cm Tecido J. Serrano, cor azul, marca P

Cadeira (Centro da juventude)
35309 8183

Cadeira Secretária Executiva, pistão a gás 130 mm, sem apoio de  braços, encosto com regulagem de altura e ângulo, base com capa protetora. Rodízios 

duplos em nylon, estofados com espuma injetada de alta densidade 7 cm Tecido J. Serrano, cor azul, marca P

Cadeira (Centro da juventude)
35310 8183

Cadeira Secretária Executiva, pistão a gás 130 mm, sem apoio de  braços, encosto com regulagem de altura e ângulo, base com capa protetora. Rodízios 

duplos em nylon, estofados com espuma injetada de alta densidade 7 cm Tecido J. Serrano, cor azul, marca P



Cadeira (Centro da juventude)
35311 8183

Cadeira Secretária Executiva, pistão a gás 130 mm, sem apoio de  braços, encosto com regulagem de altura e ângulo, base com capa protetora. Rodízios 

duplos em nylon, estofados com espuma injetada de alta densidade 7 cm Tecido J. Serrano, cor azul, marca P

Cadeira (Centro da juventude)
35312 8183

Cadeira Secretária Executiva, pistão a gás 130 mm, sem apoio de  braços, encosto com regulagem de altura e ângulo, base com capa protetora. Rodízios 

duplos em nylon, estofados com espuma injetada de alta densidade 7 cm Tecido J. Serrano, cor azul, marca P

Cadeira (Centro da juventude)
35313 8183

Cadeira Secretária Executiva, pistão a gás 130 mm, sem apoio de  braços, encosto com regulagem de altura e ângulo, base com capa protetora. Rodízios 

duplos em nylon, estofados com espuma injetada de alta densidade 7 cm Tecido J. Serrano, cor azul, marca P

Cadeira (Centro da juventude)
35314 8183

Cadeira Secretária Executiva, pistão a gás 130 mm, sem apoio de  braços, encosto com regulagem de altura e ângulo, base com capa protetora. Rodízios 

duplos em nylon, estofados com espuma injetada de alta densidade 7 cm Tecido J. Serrano, cor azul, marca P

Cadeira (Centro da juventude)
35315 8183

Cadeira Secretária Executiva, pistão a gás 130 mm, sem apoio de  braços, encosto com regulagem de altura e ângulo, base com capa protetora. Rodízios 

duplos em nylon, estofados com espuma injetada de alta densidade 7 cm Tecido J. Serrano, cor azul, marca P

Cadeira (Centro da juventude)
35316 8183

Cadeira Secretária Executiva, pistão a gás 130 mm, sem apoio de  braços, encosto com regulagem de altura e ângulo, base com capa protetora. Rodízios 

duplos em nylon, estofados com espuma injetada de alta densidade 7 cm Tecido J. Serrano, cor azul, marca P

Cadeira (Centro da juventude)
35317 8183

Cadeira Secretária Executiva, pistão a gás 130 mm. Braço T com  regulagem (3 níveis), encosto com regulagem de altura e ângulo, base com capa 

protetora, rodízios duplos de Nylon, estofados com espuma injetada de alta densidade 7 cm Tecido J. Serrano, cor 

Cadeira (Centro da juventude)
35318 8183
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Cadeira Secretária Executiva, pistão a gás 130 mm. Braço T com  regulagem (3 níveis), encosto com regulagem de altura e ângulo, base com capa 

protetora, rodízios duplos de Nylon, estofados com espuma injetada de alta densidade 7 cm Tecido J. Serrano, cor 

Cadeira (Centro da juventude)
35319 8183

Cadeira Secretária Executiva, pistão a gás 130 mm. Braço T com  regulagem (3 níveis), encosto com regulagem de altura e ângulo, base com capa 

protetora, rodízios duplos de Nylon, estofados com espuma injetada de alta densidade 7 cm Tecido J. Serrano, cor 

Cadeira (Centro da juventude)
35320 8183

Cadeira Secretária Executiva, pistão a gás 130 mm. Braço T com  regulagem (3 níveis), encosto com regulagem de altura e ângulo, base com capa 

protetora, rodízios duplos de Nylon, estofados com espuma injetada de alta densidade 7 cm Tecido J. Serrano, cor 

Cadeira (Centro da juventude)
35321 8183

Cadeira Secretária Executiva, pistão a gás 130 mm. Braço T com  regulagem (3 níveis), encosto com regulagem de altura e ângulo, base com capa 

protetora, rodízios duplos de Nylon, estofados com espuma injetada de alta densidade 7 cm Tecido J. Serrano, cor 

Cadeira (Centro da juventude)
35322 8183

Cadeira Secretária Executiva, pistão a gás 130 mm. Braço T com  regulagem (3 níveis), encosto com regulagem de altura e ângulo, base com capa 

protetora, rodízios duplos de Nylon, estofados com espuma injetada de alta densidade 7 cm Tecido J. Serrano, cor 

Cadeira (Centro da juventude)
35323 8183

Cadeira Secretária Executiva, pistão a gás 130 mm. Braço T com  regulagem (3 níveis), encosto com regulagem de altura e ângulo, base com capa 

protetora, rodízios duplos de Nylon, estofados com espuma injetada de alta densidade 7 cm Tecido J. Serrano, cor 

Cadeira (Centro da juventude)
35324 8183



Cadeira Secretária Executiva, pistão a gás 130 mm. Braço T com  regulagem (3 níveis), encosto com regulagem de altura e ângulo, base com capa 

protetora, rodízios duplos de Nylon, estofados com espuma injetada de alta densidade 7 cm Tecido J. Serrano, cor 

Cadeira (Centro da juventude)
35325 8183

Cadeira Secretária Executiva, pistão a gás 130 mm. Braço T com  regulagem (3 níveis), encosto com regulagem de altura e ângulo, base com capa 

protetora, rodízios duplos de Nylon, estofados com espuma injetada de alta densidade 7 cm Tecido J. Serrano, cor 

Cadeira (Centro da juventude)
35326 8183

Cadeira Secretária Executiva, pistão a gás 130 mm. Braço T com  regulagem (3 níveis), encosto com regulagem de altura e ângulo, base com capa 

protetora, rodízios duplos de Nylon, estofados com espuma injetada de alta densidade 7 cm Tecido J. Serrano, cor 

Cadeira (Centro da juventude)
35327 8183

Cadeira Secretária Executiva, pistão a gás 130 mm. Braço T com  regulagem (3 níveis), encosto com regulagem de altura e ângulo, base com capa 

protetora, rodízios duplos de Nylon, estofados com espuma injetada de alta densidade 7 cm Tecido J. Serrano, cor 

Cadeira (Centro da juventude)
35328 8183

Cadeira Secretária Executiva, pistão a gás 130 mm. Braço T com  regulagem (3 níveis), encosto com regulagem de altura e ângulo, base com capa 

protetora, rodízios duplos de Nylon, estofados com espuma injetada de alta densidade 7 cm Tecido J. Serrano, cor 

Cadeira (Centro da juventude)
35329 8183

Cadeira Secretária Executiva, pistão a gás 130 mm. Braço T com  regulagem (3 níveis), encosto com regulagem de altura e ângulo, base com capa 

protetora, rodízios duplos de Nylon, estofados com espuma injetada de alta densidade 7 cm Tecido J. Serrano, cor 

Longarina (Centro da juventude)
35330 8183

Logarina Secretária 4 lugares, sem braços, estrutura metálica  altamente resistente, com pintura epóxi-pó anti ferrugem, fixador de encosto de ferro 

com protetor sanfonado, estofados com espuma injetada de alta densidade, tecido J. Serrano, cor azul, marc
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Longarina (Centro da juventude)
35331 8183

Logarina Secretária 4 lugares, sem braços, estrutura metálica  altamente resistente, com pintura epóxi-pó anti ferrugem, fixador de encosto de ferro 

com protetor sanfonado, estofados com espuma injetada de alta densidade, tecido J. Serrano, cor azul, marc

Cadeira  (Centro da juventude)
35332 8183

Cadeira universitária com prancha fixa, estofada, espuma injetada de  alta densidade, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Cadeira  (Centro da juventude)
35333 8183

Cadeira universitária com prancha fixa, estofada, espuma injetada de  alta densidade, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Cadeira  (Centro da juventude)
35334 8183

Cadeira universitária com prancha fixa, estofada, espuma injetada de  alta densidade, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Cadeira  (Centro da juventude)
35335 8183

Cadeira universitária com prancha fixa, estofada, espuma injetada de  alta densidade, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Cadeira  (Centro da juventude)
35336 8183

Cadeira universitária com prancha fixa, estofada, espuma injetada de  alta densidade, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Cadeira  (Centro da juventude)
35337 8183

Cadeira universitária com prancha fixa, estofada, espuma injetada de  alta densidade, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Cadeira  (Centro da juventude)
35338 8183

Cadeira universitária com prancha fixa, estofada, espuma injetada de  alta densidade, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Cadeira  (Centro da juventude)



35339 8183

Cadeira universitária com prancha fixa, estofada, espuma injetada de  alta densidade, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Cadeira  (Centro da juventude)
35340 8183

Cadeira universitária com prancha fixa, estofada, espuma injetada de  alta densidade, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Cadeira  (Centro da juventude)
35341 8183

Cadeira universitária com prancha fixa, estofada, espuma injetada de  alta densidade, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Cadeira  (Centro da juventude)
35342 8183

Cadeira universitária com prancha fixa, estofada, espuma injetada de  alta densidade, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Cadeira  (Centro da juventude)
35343 8183
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Cadeira universitária com prancha fixa, estofada, espuma injetada de  alta densidade, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Cadeira  (Centro da juventude)
35344 8183

Cadeira universitária com prancha fixa, estofada, espuma injetada de  alta densidade, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Cadeira  (Centro da juventude)
35345 8183

Cadeira universitária com prancha fixa, estofada, espuma injetada de  alta densidade, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Cadeira  (Centro da juventude)



35346 8183

Cadeira universitária com prancha fixa, estofada, espuma injetada de  alta densidade, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Cadeira  (Centro da juventude)
35347 8183

Cadeira universitária com prancha fixa, estofada, espuma injetada de  alta densidade, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Cadeira  (Centro da juventude)
35348 8183

Cadeira universitária com prancha fixa, estofada, espuma injetada de  alta densidade, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Cadeira  (Centro da juventude)
35349 8183

Cadeira universitária com prancha fixa, estofada, espuma injetada de  alta densidade, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Cadeira  (Centro da juventude)
35350 8183

Cadeira universitária com prancha fixa, estofada, espuma injetada de  alta densidade, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Cadeira  (Centro da juventude)
35351 8183

Cadeira universitária com prancha fixa, estofada, espuma injetada de  alta densidade, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Cadeira  (Centro da juventude)
35352 8183

Cadeira universitária com prancha fixa, estofada, espuma injetada de  alta densidade, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Cadeira  (Centro da juventude)
35353 8183

Cadeira universitária com prancha fixa, estofada, espuma injetada de  alta densidade, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Cadeira  (Centro da juventude)
35354 8183

Cadeira universitária com prancha fixa, estofada, espuma injetada de  alta densidade, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Cadeira  (Centro da juventude)
35355 8183

Cadeira universitária com prancha fixa, estofada, espuma injetada de  alta densidade, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.
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Cadeira  (Centro da juventude)
35356 8183

Cadeira universitária com prancha fixa, estofada, espuma injetada de  alta densidade, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Cadeira  (Centro da juventude)
35357 8183

Cadeira universitária com prancha fixa, estofada, espuma injetada de  alta densidade, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Cadeira  (Centro da juventude)
35358 8183

Cadeira universitária com prancha fixa, estofada, espuma injetada de  alta densidade, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Cadeira  (Centro da juventude)
35359 8183

Cadeira universitária com prancha fixa, estofada, espuma injetada de  alta densidade, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Cadeira  (Centro da juventude)
35360 8183

Cadeira universitária com prancha fixa, estofada, espuma injetada de  alta densidade, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Cadeira  (Centro da juventude)
35361 8183

Cadeira universitária com prancha fixa, estofada, espuma injetada de  alta densidade, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Cadeira  (Centro da juventude)
35362 8183

Cadeira universitária com prancha fixa, estofada, espuma injetada de  alta densidade, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.



Cadeira  (Centro da juventude)
35363 8183

Cadeira universitária com prancha fixa, estofada, espuma injetada de  alta densidade, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Cadeira  (Centro da juventude)
35364 8183

Cadeira universitária com prancha fixa, estofada, espuma injetada de  alta densidade, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Cadeira  (Centro da juventude)
35365 8183

Cadeira universitária com prancha fixa, estofada, espuma injetada de  alta densidade, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Cadeira  (Centro da juventude)
35366 8183

Cadeira universitária com prancha fixa, estofada, espuma injetada de  alta densidade, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Cadeira  (Centro da juventude)
35367 8183

Cadeira universitária com prancha fixa, estofada, espuma injetada de  alta densidade, tecido J. Serrano, cor azul, marca Poltronas Paraná.

Armário  (Centro da juventude)
35368 8183

Nome
Incorporação Plaqueta

Armário em aço tipo roupeiro, inteiriço, modulável, com 16 vãos individuais e sobrepostos, portas individuais fixadas por meio de dobradiças internas, 

com 01 porta por vão (compartimento) munida com pitão para cadeado com travas triplas internas, venezian

industrial quadrado 40mmx 40mm, com ponteira em polipropileno na extremidade inferior, dimensões totais  externas de 1970mm de altura, 1230mm 

de largura e 420mm de profundidade, acabamento com pintura eletrostática epóxi-pó, cor cinza, marca W3 Móveis.



Armário  (Centro da juventude)
35369 8183

Armário em aço tipo roupeiro, inteiriço, modulável, com 16 vãos individuais e sobrepostos, portas individuais fixadas por meio de dobradiças internas, 

com 01 porta por vão (compartimento) munida com pitão para cadeado com travas triplas internas, venezian

industrial quadrado 40mmx 40mm, com ponteira em polipropileno na extremidade inferior, dimensões totais  externas de 1970mm de altura, 1230mm 

de largura e 420mm de profundidade, acabamento com pintura eletrostática epóxi-pó, cor cinza, marca W3 Móveis.

Armário (Centro da juventude)
35370 8183

Armário em aço tipo roupeiro, inteiriço, modulável, com 32 vãos individuais e sobrepostos, portas individuais fixadas por meio de dobradiças internas, 

com 01 porta por vão (compartimento) munida com pitão para cadeado com travas triplas internas, venezian

industrial quadrado 40mmx 40mm, com ponteira em polipropileno na extremidade inferior, dimensões totais  externas de 1970mm de altura, 1230mm 

de largura e 420mm de profundidade, acabamento com pintura eletrostática epóxi-pó, cor cinza, marca W3 Móveis.

Armário (Centro da juventude)
35371 8183

Armário em aço tipo roupeiro, inteiriço, modulável, com 32 vãos individuais e sobrepostos, portas individuais fixadas por meio de dobradiças internas, 

com 01 porta por vão (compartimento) munida com pitão para cadeado com travas triplas internas, venezian

industrial quadrado 40mmx 40mm, com ponteira em polipropileno na extremidade inferior, dimensões totais  externas de 1970mm de altura, 1230mm 

de largura e 420mm de profundidade, acabamento com pintura eletrostática epóxi-pó, cor cinza, marca W3 Móveis.

Estante (Centro da juventude)
35372 8183

Estante dupla face com base inferior fechada confeccionadas em aço, contendo 02 colunas laterais de sustentação em forma de "T", confeccionado em 

chapa cp, espessura de 1,50mm, permitindo encaixe das bandejas em passos de 60mm, pelo sistema de cremalheira

horizontal (chapéu), confeccionada em chapa 0,90mm dobrada em "U",  Contendo 10 prateleiras (05 em cada face), com dimensões de 1000mm de 

comprimento  e 235 de profundidade, confeccionada em chapa de aço 0,90mm, aparadores laterais soldados em cada pratel

fixação através de sistema de encaixe sem parafusos,  dimensões totais externas de cada Estante em 2300mm de altura, 1040mm de largura e 550mm 

de profundidade, marca W3 Móveis.
Estante (Centro da juventude)

35373 8183

Estante dupla face com base inferior fechada confeccionadas em aço, contendo 02 colunas laterais de sustentação em forma de "T", confeccionado em 

chapa cp, espessura de 1,50mm, permitindo encaixe das bandejas em passos de 60mm, pelo sistema de cremalheira



horizontal (chapéu), confeccionada em chapa 0,90mm dobrada em "U",  Contendo 10 prateleiras (05 em cada face), com dimensões de 1000mm de 

comprimento  e 235 de profundidade, confeccionada em chapa de aço 0,90mm, aparadores laterais soldados em cada pratel

fixação através de sistema de encaixe sem parafusos,  dimensões totais externas de cada Estante em 2300mm de altura, 1040mm de largura e 550mm 

de profundidade, marca W3 Móveis.
Estante (Centro da juventude)

35374 8183

Estante dupla face com base inferior fechada confeccionadas em aço, contendo 02 colunas laterais de sustentação em forma de "T", confeccionado em 

chapa cp, espessura de 1,50mm, permitindo encaixe das bandejas em passos de 60mm, pelo sistema de cremalheira

horizontal (chapéu), confeccionada em chapa 0,90mm dobrada em "U",  Contendo 10 prateleiras (05 em cada face), com dimensões de 1000mm de 

comprimento  e 235 de profundidade, confeccionada em chapa de aço 0,90mm, aparadores laterais soldados em cada pratel

fixação através de sistema de encaixe sem parafusos,  dimensões totais externas de cada Estante em 2300mm de altura, 1040mm de largura e 550mm 

de profundidade, marca W3 Móveis.
Estante (Centro da juventude)

35375 8183

Estante dupla face com base inferior fechada confeccionadas em aço, contendo 02 colunas laterais de sustentação em forma de "T", confeccionado em 

chapa cp, espessura de 1,50mm, permitindo encaixe das bandejas em passos de 60mm, pelo sistema de cremalheira

horizontal (chapéu), confeccionada em chapa 0,90mm dobrada em "U",  Contendo 10 prateleiras (05 em cada face), com dimensões de 1000mm de 

comprimento  e 235 de profundidade, confeccionada em chapa de aço 0,90mm, aparadores laterais soldados em cada pratel

fixação através de sistema de encaixe sem parafusos,  dimensões totais externas de cada Estante em 2300mm de altura, 1040mm de largura e 550mm 

de profundidade, marca W3 Móveis.
Estante (Centro da juventude)

35376 8183

Estante dupla face com base inferior fechada confeccionadas em aço, contendo 02 colunas laterais de sustentação em forma de "T", confeccionado em 

chapa cp, espessura de 1,50mm, permitindo encaixe das bandejas em passos de 60mm, pelo sistema de cremalheira

horizontal (chapéu), confeccionada em chapa 0,90mm dobrada em "U",  Contendo 10 prateleiras (05 em cada face), com dimensões de 1000mm de 

comprimento  e 235 de profundidade, confeccionada em chapa de aço 0,90mm, aparadores laterais soldados em cada pratel

fixação através de sistema de encaixe sem parafusos,  dimensões totais externas de cada Estante em 2300mm de altura, 1040mm de largura e 550mm 

de profundidade, marca W3 Móveis.
Estante (Centro da juventude)

35377 8183



Estante dupla face com base inferior fechada confeccionadas em aço, contendo 02 colunas laterais de sustentação em forma de "T", confeccionado em 

chapa cp, espessura de 1,50mm, permitindo encaixe das bandejas em passos de 60mm, pelo sistema de cremalheira

horizontal (chapéu), confeccionada em chapa 0,90mm dobrada em "U",  Contendo 10 prateleiras (05 em cada face), com dimensões de 1000mm de 

comprimento  e 235 de profundidade, confeccionada em chapa de aço 0,90mm, aparadores laterais soldados em cada pratel

fixação através de sistema de encaixe sem parafusos,  dimensões totais externas de cada Estante em 2300mm de altura, 1040mm de largura e 550mm 

de profundidade, marca W3 Móveis.
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Estante (Centro da juventude)
35378 8183

Estante dupla face com base inferior fechada confeccionadas em aço, contendo 02 colunas laterais de sustentação em forma de "T", confeccionado em 

chapa cp, espessura de 1,50mm, permitindo encaixe das bandejas em passos de 60mm, pelo sistema de cremalheira

horizontal (chapéu), confeccionada em chapa 0,90mm dobrada em "U",  Contendo 10 prateleiras (05 em cada face), com dimensões de 1000mm de 

comprimento  e 235 de profundidade, confeccionada em chapa de aço 0,90mm, aparadores laterais soldados em cada pratel

fixação através de sistema de encaixe sem parafusos,  dimensões totais externas de cada Estante em 2300mm de altura, 1040mm de largura e 550mm 

de profundidade, marca W3 Móveis.
Estante (Centro da juventude)

35379 8183

Estante dupla face com base inferior fechada confeccionadas em aço, contendo 02 colunas laterais de sustentação em forma de "T", confeccionado em 

chapa cp, espessura de 1,50mm, permitindo encaixe das bandejas em passos de 60mm, pelo sistema de cremalheira

horizontal (chapéu), confeccionada em chapa 0,90mm dobrada em "U",  Contendo 10 prateleiras (05 em cada face), com dimensões de 1000mm de 

comprimento  e 235 de profundidade, confeccionada em chapa de aço 0,90mm, aparadores laterais soldados em cada pratel

fixação através de sistema de encaixe sem parafusos,  dimensões totais externas de cada Estante em 2300mm de altura, 1040mm de largura e 550mm 

de profundidade, marca W3 Móveis.



Estante (Centro da juventude)
35380 8183

Estante dupla face com base inferior fechada confeccionadas em aço, contendo 02 colunas laterais de sustentação em forma de "T", confeccionado em 

chapa cp, espessura de 1,50mm, permitindo encaixe das bandejas em passos de 60mm, pelo sistema de cremalheira

horizontal (chapéu), confeccionada em chapa 0,90mm dobrada em "U",  Contendo 10 prateleiras (05 em cada face), com dimensões de 1000mm de 

comprimento  e 235 de profundidade, confeccionada em chapa de aço 0,90mm, aparadores laterais soldados em cada pratel

fixação através de sistema de encaixe sem parafusos,  dimensões totais externas de cada Estante em 2300mm de altura, 1040mm de largura e 550mm 

de profundidade, marca W3 Móveis.
Estante (Centro da juventude)

35381 8183

Estante dupla face com base inferior fechada confeccionadas em aço, contendo 02 colunas laterais de sustentação em forma de "T", confeccionado em 

chapa cp, espessura de 1,50mm, permitindo encaixe das bandejas em passos de 60mm, pelo sistema de cremalheira

horizontal (chapéu), confeccionada em chapa 0,90mm dobrada em "U",  Contendo 10 prateleiras (05 em cada face), com dimensões de 1000mm de 

comprimento  e 235 de profundidade, confeccionada em chapa de aço 0,90mm, aparadores laterais soldados em cada pratel

fixação através de sistema de encaixe sem parafusos,  dimensões totais externas de cada Estante em 2300mm de altura, 1040mm de largura e 550mm 

de profundidade, marca W3 Móveis.
Estante (Centro da juventude)

35382 8183

Estante dupla face com base inferior fechada confeccionadas em aço, contendo 02 colunas laterais de sustentação em forma de "T", confeccionado em 

chapa cp, espessura de 1,50mm, permitindo encaixe das bandejas em passos de 60mm, pelo sistema de cremalheira

horizontal (chapéu), confeccionada em chapa 0,90mm dobrada em "U",  Contendo 10 prateleiras (05 em cada face), com dimensões de 1000mm de 

comprimento  e 235 de profundidade, confeccionada em chapa de aço 0,90mm, aparadores laterais soldados em cada pratel

fixação através de sistema de encaixe sem parafusos,  dimensões totais externas de cada Estante em 2300mm de altura, 1040mm de largura e 550mm 

de profundidade, marca W3 Móveis.
Estante (Centro da juventude)

35383 8183

Estante dupla face com base inferior fechada confeccionadas em aço, contendo 02 colunas laterais de sustentação em forma de "T", confeccionado em 

chapa cp, espessura de 1,50mm, permitindo encaixe das bandejas em passos de 60mm, pelo sistema de cremalheira

horizontal (chapéu), confeccionada em chapa 0,90mm dobrada em "U",  Contendo 10 prateleiras (05 em cada face), com dimensões de 1000mm de 

comprimento  e 235 de profundidade, confeccionada em chapa de aço 0,90mm, aparadores laterais soldados em cada pratel



fixação através de sistema de encaixe sem parafusos,  dimensões totais externas de cada Estante em 2300mm de altura, 1040mm de largura e 550mm 

de profundidade, marca W3 Móveis.
Armário (Centro da juventude)

35384 8183

Armário em aço, com 4 prateleiras reguláveis pelo sistema de  cremalheiras, 02 portas de abrir com fechadura tipo maçaneta, 03 dobradiças com 75mm 

de altura cada, confeccionado em chapa bitola 24, dimensões totais externas de 1980mm de altura, 900mm de la

profundidade, marca W3 Móveis.
Armário (Centro da juventude)

35385 8183

Armário em aço, com 4 prateleiras reguláveis pelo sistema de  cremalheiras, 02 portas de abrir com fechadura tipo maçaneta, 03 dobradiças com 75mm 

de altura cada, confeccionado em chapa bitola 24, dimensões totais externas de 1980mm de altura, 900mm de la

profundidade, marca W3 Móveis.
Estante (Centro da juventude)

35386 8183

Estante em aço, contendo 6 prateleiras confeccionadas com chapa com espessura de 1,50mm, com vão entre elas, de 30 cm de altura. 1,98x92,5x0,30, 

marca W3 Móveis.
Estante (Centro da juventude)

35387 8183

Nome
Incorporação Plaqueta

Estante em aço, contendo 6 prateleiras confeccionadas com chapa com espessura de 1,50mm, com vão entre elas, de 30 cm de altura. 1,98x92,5x0,30, 

marca W3 Móveis.
Estante (Centro da juventude)

35388 8183

Estante em aço, contendo 6 prateleiras confeccionadas com chapa com espessura de 1,50mm, com vão entre elas, de 30 cm de altura. 1,98x92,5x0,30, 

marca W3 Móveis.
Gabinete para microcomputador (Posto Saúde Vila Nova)

35389 8215



Gabinete para microcomputador completo, preto, processador com 4 núcleo, frequência de 3.2GHZ cada núcleo, memória RAM 04 DDR3 compatível, 

disco rígido 1000 GB Sata II, placa mãe compatível com 4 portas USB 2.0, placa de rede 10/100 MBPS, placa de rede Wi

drive de gravador de DVD Dual Layer, gabinete ATX 400 Watts, licença sistema operacional Windows 7 professional 64 Bits em português com 

fornecimento das mídias originais e manuais, marca Alipel Premium.
Gabinete para microcomputador (Posto de saúde Vila Nova)

35390 8215

Gabinete para microcomputador completo, preto, processador com 4 núcleo, frequência de 3.2GHZ cada núcleo, memória RAM 04 DDR3 compatível, 

disco rígido 1000 GB Sata II, placa mãe compatível com 4 portas USB 2.0, placa de rede 10/100 MBPS, placa de rede Wi

drive de gravador de DVD Dual Layer, gabinete ATX 400 Watts, licença sistema operacional Windows 7 professional 64 Bits em português com 

fornecimento das mídias originais e manuais, marca Alipel Premium.
Gabinete para microcomputador (SAE)

35391 8215

Gabinete para microcomputador completo, preto, processador com 4 núcleo, frequência de 3.2GHZ cada núcleo, memória RAM 04 DDR3 compatível, 

disco rígido 1000 GB Sata II, placa mãe compatível com 4 portas USB 2.0, placa de rede 10/100 MBPS, placa de rede Wi

drive de gravador de DVD Dual Layer, gabinete ATX 400 Watts, licença sistema operacional Windows 7 professional 64 Bits em português com 

fornecimento das mídias originais e manuais, marca Alipel Premium.
Gabinete para microcomputador (Posto Saúde Vila Nova)

35392 8215

Gabinete para microcomputador completo, preto, processador com 4 núcleo, frequência de 3.2GHZ cada núcleo, memória RAM 04 DDR3 compatível, 

disco rígido 1000 GB Sata II, placa mãe compatível com 4 portas USB 2.0, placa de rede 10/100 MBPS, placa de rede Wi

drive de gravador de DVD Dual Layer, gabinete ATX 400 Watts, licença sistema operacional Windows 7 professional 64 Bits em português com 

fornecimento das mídias originais e manuais, marca Alipel Premium.
Gabinete para microcomputador (Posto Saúde Vila Nova)

35393 8215

Gabinete para microcomputador completo, preto, processador com 4 núcleo, frequência de 3.2GHZ cada núcleo, memória RAM 04 DDR3 compatível, 

disco rígido 1000 GB Sata II, placa mãe compatível com 4 portas USB 2.0, placa de rede 10/100 MBPS, placa de rede Wi

drive de gravador de DVD Dual Layer, gabinete ATX 400 Watts, licença sistema operacional Windows 7 professional 64 Bits em português com 

fornecimento das mídias originais e manuais, marca Alipel Premium.
Gabinete para microcomputador (Posto Saúde Vila Nova)

35394 8215

Gabinete para microcomputador completo, preto, processador com 4 núcleo, frequência de 3.2GHZ cada núcleo, memória RAM 04 DDR3 compatível, 

disco rígido 1000 GB Sata II, placa mãe compatível com 4 portas USB 2.0, placa de rede 10/100 MBPS, placa de rede Wi



drive de gravador de DVD Dual Layer, gabinete ATX 400 Watts, licença sistema operacional Windows 7 professional 64 Bits em português com 

fornecimento das mídias originais e manuais, marca Alipel Premium.
Monitor LED 18.5" (Posto Saúde Vila Nova)

35395 8215

Monitor LED 18.5", Nº Série: T8BAN26QAGA15NE
Monitor LED 18.5" (Posto Saúde Vila Nova)

35396 8215

Monitor LED 18.5"
Monitor LED 18.5" (SAE)

35397 8215

Monitor LED 18.5"
Monitor LED 18.5" (Posto Saúde Vila Nova)

35398 8215

Monitor LED 18.5", Nº Série: T8BAN26QAGA15NE

Nome
Incorporação Plaqueta

Monitor LED 18.5" (Posto Saúde Vila Nova)
35399 8215

Monitor LED 18.5", Nº Série: CPS21IA000421
Monitor LED 18.5" (Posto Saúde Vila Nova)

35400 8215

Monitor LED 18.5"
Notebook (SAE)

35401 12509

Notebook completo com maleta, processador com 2 núcleos de 2.0 GHZ cada, memória RAM 04GB DDR3 compatível, disco rígido 1000 GB Sata II, 

gravador CD/DVD+RW, carregador de bateria original, monitor LCD, conexão de rede 10/100 MBPS integrada, conexão Wirell

integrada, Touchpad mouse integrado, incluso mini-mouse USB, licença sistema operacional Windows 7 Professional 64 Bits em Português com 

fornecimento das mídias originais e manuais, marca Acer/Microsoft.
Interface de áudio BEHRINGER DI-100



35402 8111

Interface de áudio BEHRINGER DI-100
Interface de áudio BEHRINGER DI-100

35403 8111

Interface de áudio BEHRINGER DI-100
Speed Dome - Câmera de vigilância (Sistema de Vigilância - Av. Júlio Assis)

35404 8271

Speed Dome (Câmera de vigilância) VSD 1000 26x, com gravador digital de imagem VD 4E 1220, HD Sata II, 750 GB Seagate ST3750640NS servidor de 

vídeo, Braço extensor, caixa de proteção, canos, alcas, fios, Interconexão com cabos de fibra ótica e acessórios.

Speed Dome - Câmera de vigilância (Sistema de Vigilância - Av. Júlio Assis)
35405 8271

Speed Dome (Câmera de vigilância) VSD 1000 26x, com gravador digital de imagem VD 4E 1220, HD Sata II, 750 GB Seagate ST3750640NS servidor de 

vídeo, Braço extensor, caixa de proteção, canos, alcas, fios, Interconexão com cabos de fibra ótica e acessórios.

Speed Dome - Câmera de vigilância (Sistema de Vigilância - Av. Júlio Assis)
35406 8271

Speed Dome (Câmera de vigilância) VSD 1000 26x, com gravador digital de imagem VD 4E 1220, HD Sata II, 750 GB Seagate ST3750640NS servidor de 

vídeo, Braço extensor, caixa de proteção, canos, alcas, fios, Interconexão com cabos de fibra ótica e acessórios.

Speed Dome - Câmera de vigilância (Sistema de Vigilância - Av. Júlio Assis)
35407 8271

Speed Dome (Câmera de vigilância) VSD 1000 26x, com gravador digital de imagem VD 4E 1220, HD Sata II, 750 GB Seagate ST3750640NS servidor de 

vídeo, Braço extensor, caixa de proteção, canos, alcas, fios, Interconexão com cabos de fibra ótica e acessórios.

Speed Dome - Câmera de vigilância (Sistema de Vigilância - Av. Júlio Assis)
35408 8271

Speed Dome (Câmera de vigilância) VSD 1000 26x, com gravador digital de imagem VD 4E 1220, HD Sata II, 750 GB Seagate ST3750640NS servidor de 

vídeo, Braço extensor, caixa de proteção, canos, alcas, fios, Interconexão com cabos de fibra ótica e acessórios.

Speed Dome - Câmera de vigilância (Sistema de Vigilância - Av. Júlio Assis)
35409 8271

Speed Dome (Câmera de vigilância) VSD 1000 26x, com gravador digital de imagem VD 4E 1220, HD Sata II, 750 GB Seagate ST3750640NS servidor de 

vídeo, Braço extensor, caixa de proteção, canos, alcas, fios, Interconexão com cabos de fibra ótica e acessórios.

Speed Dome - Câmera de vigilância (Sistema de Vigilância - Av. Júlio Assis)
35410 8271



Speed Dome (Câmera de vigilância) VSD 1000 26x, com gravador digital de imagem VD 4E 1220, HD Sata II, 750 GB Seagate ST3750640NS servidor de 

vídeo, Braço extensor, caixa de proteção, canos, alcas, fios, Interconexão com cabos de fibra ótica e acessórios.

Nome
Incorporação Plaqueta

Speed Dome - Câmera de vigilância (Sistema de Vigilância - Av. Júlio Assis)
35411 8271

Speed Dome (Câmera de vigilância) VSD 1000 26x, com gravador digital de imagem VD 4E 1220, HD Sata II, 750 GB Seagate ST3750640NS servidor de 

vídeo, Braço extensor, caixa de proteção, canos, alcas, fios, Interconexão com cabos de fibra ótica e acessórios.

Speed Dome - Câmera de vigilância (Sistema de Vigilância - Av. Júlio Assis)
35412 8271

Speed Dome (Câmera de vigilância) VSD 1000 26x, com gravador digital de imagem VD 4E 1220, HD Sata II, 750 GB Seagate ST3750640NS servidor de 

vídeo, Braço extensor, caixa de proteção, canos, alcas, fios, Interconexão com cabos de fibra ótica e acessórios.

Speed Dome - Câmera de vigilância (Sistema de Vigilância - Av. Júlio Assis)
35413 8271

Speed Dome (Câmera de vigilância) VSD 1000 26x, com gravador digital de imagem VD 4E 1220, HD Sata II, 750 GB Seagate ST3750640NS servidor de 

vídeo, Braço extensor, caixa de proteção, canos, alcas, fios, Interconexão com cabos de fibra ótica e acessórios.

Speed Dome - Câmera de vigilância (Sistema de Vigilância - Av. Júlio Assis)
35414 8271

Speed Dome (Câmera de vigilância) VSD 1000 26x, com gravador digital de imagem VD 4E 1220, HD Sata II, 750 GB Seagate ST3750640NS servidor de 

vídeo, Braço extensor, caixa de proteção, canos, alcas, fios, Interconexão com cabos de fibra ótica e acessórios.

Speed Dome - Câmera de vigilância (Sistema de Vigilância - Av. Júlio Assis)
35415 8271

Speed Dome (Câmera de vigilância) VSD 1000 26x, com gravador digital de imagem VD 4E 1220, HD Sata II, 750 GB Seagate ST3750640NS servidor de 

vídeo, Braço extensor, caixa de proteção, canos, alcas, fios, Interconexão com cabos de fibra ótica e acessórios.



Monitor / Tv 42' Lcd (Sistema de Vigilância - Av. Júlio Assis)
35416 10058

Monitor / Tv 42', Lcd, marca CCE.
Gabinete para microcomputador (Sistema de Vigilância - Av. Júlio Assis)

35417 10059

Gabinete Atx para microcomputador, com fonte 400w, hd Sata II 750GB Seagate ST3750640NS, placa vídeo PCI Express GF GT520, placa mãe Chipset 

Intel S/V/R, processador Intel Core I
5 2500,  com sistema operacional Windows 7 profissional, com software de monitoramento e gravação para circuito fechado de TV Intelbras.

Monitor de vídeo (Sistema de Vigilância - Av. Júlio Assis)
35418 10059

Monitor de vídeo 21", led.
Nobreak NHS (Sistema de Vigilância - Av. Júlio Assis)

35419 10059

Nobreak NHS Mini III 600 VA, bivolt, com bat. selada 7 HA/1.
Nobreak NHS (Sistema de Vigilância - Av. Júlio Assis)

35420 10059

Nobreak NHS Mini III 600 VA, bivolt, com bat. selada 7 HA/1.
Nobreak NHS (Sistema de Vigilância - Av. Júlio Assis)

35421 10059

Nobreak NHS Mini III 600 VA, bivolt, com bat. selada 7 HA/1.
Nobreak NHS (Sistema de Vigilância - Av. Júlio Assis)

35422 10059

Nobreak NHS Mini III 600 VA, bivolt, com bat. selada 7 HA/1.
Nobreak NHS (Sistema de Vigilância - Av. Júlio Assis)

35423 10059

Nome
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Nobreak NHS Mini III 600 VA, bivolt, com bat. selada 7 HA/1.
Nobreak NHS (Sistema de Vigilância - Av. Júlio Assis)



35424 10059

Nobreak NHS Mini III 600 VA, bivolt, com bat. selada 7 HA/1.
Nobreak NHS (Sistema de Vigilância - Av. Júlio Assis)

35425 10059

Nobreak NHS Mini III 600 VA, bivolt, com bat. selada 7 HA/1.
Nobreak NHS (Sistema de Vigilância - Av. Júlio Assis)

35426 10059

Nobreak NHS Mini III 600 VA, bivolt, com bat. selada 7 HA/1.
Nobreak NHS (Sistema de Vigilância - Av. Júlio Assis)

35427 10059

Nobreak NHS Mini III 600 VA, bivolt, com bat. selada 7 HA/1.
Nobreak NHS (Sistema de Vigilância - Av. Júlio Assis)

35428 10059

Nobreak NHS Mini III 600 VA, bivolt, com bat. selada 7 HA/1.
Nobreak NHS (Sistema de Vigilância - Av. Júlio Assis)

35429 10059

Nobreak NHS Mini III 600 VA, bivolt, com bat. selada 7 HA/1.
Nobreak NHS (Sistema de Vigilância - Av. Júlio Assis)

35430 10059

Nobreak NHS Mini III 600 VA, bivolt, com bat. selada 7 HA/1.
Cadeira (Sistema de Vigilância - Av. Júlio Assis)

35431 10059

Cadeira giratória com braço.
Mesa cpd (Sistema de Vigilância - Av. Júlio Assis)

35432 10059

Mesa 100 cm sem gavetas, com teclado retrátil.
Rack para equipamentos de informática (Sistema de Vigilância - Av. Júlio Assis)

35433 10059

Rack desmontável 19X36U 600X800 mm, preto, chassis 19 p/14 media conv.  c/f red. DN-MCC214, Dio B48 - Módulo Básico, média conv. RJ-45 

10/100/SC 100 WDM 25B DN-MCCOP-SM, switch 24 portas 10/100.
Plantadeira (KM 20)

35434 11731

Plantadeira mecânica de arrasto, nova, com caixa de adubo em fibra de vidro, com capacidade de 600 litros, com caixa para semente em polietileno com 

capacidade de 40 litros por caixa, com 07 linhas para plantio de soja, com espaçamento de 45 cm, com capac

espaçamentos 70 cm, com discos duplos defasados no adubo e na semente e discos de corte de 17 polegadas, equipada com rodas de cobertura em "V" 

e rodas compactadoras e limitadoras de profundidade com regulagens, Kuhn Pv Plus.
Condicionador de Ar (Aeroporto)

35435 11781



Condicionador de ar com as seguintes características: linha split, de 30.000 BTU's, 220V, com ciclo quente e frio, com compressor rotativo, Midea

Nome
Incorporação Plaqueta

Condicionador de Ar (Aeroporto)
35436 11781

Condicionador de ar com as seguintes características: linha split, de 30.000 BTU's, 220V, com ciclo quente e frio, com compressor rotativo, Midea

Impressora Samsung
41436 35437 5284

Impressora multifuncional Samsung Laser
Cortina de ar (Aeroporto)

35438 11781

Cortina de ar de 120 cm, com controle remoto, EOS.
Gabinete para Microcomputador (Urbanismo)

35440 11755

Gabinete para microcomputador novo de mesa com as seguintes características: processador com múnimo 4 núcleo frequência real de 3.4 GHZ cada 

núcleo, tecnologia hyper-threading, memória cache mínimo de 08 MB, memória RAM 08 GB DDR3 compatível, 01 disco ríg

II, placa de vídeo PCIEXPRES mínimo 01 GB DDR3, placa mãe compatível com 4 portas USB 2.0, 01 placa de rede 10/100/1000 MBPS, drive de DVD dual 

layer; Gabinete ATX 500 Watts; mouse óptico com scroll e resolução mínima 800 DPI; pad mouse em silicone; Tecla

ABNT-2; Sistema operacional Windows 7 Professional 64 BITES em português com fornecimento das mídias originais e manuais. AMD PHENOM II.

Monitor LED 21" (Urbanismo)
35441 11755

Monitor LED 21", LG Flatron E2241, n/: 107SPHG20385.
Mesa

35442 11803

Mesa com gaveteiro fixo 03 gavetas na cor branca



Projetor Multimídia (Assistência Social / Habitação)
35443 11738

Projetor multimídia, resolução suja 800 x 600 2.500 lumes, com correção automática de keystone, abertura super altas, com trava de painel de controle, 

com função freeze, zoom digital, com função de emudecimento de imagem e áudio, com protetor de lente mot

garantia, LG.
Tela de Projeção (Assistência Social / Habitação)

35444 11738

Tela de projeção tripé standard 1,80 x 1,80 m 100", Visograf.
Microfone (Assistência Social / Habitação)

35445 11738

Microfone sem fio mão dupla, SCHURI.
DVD Player (Assistência Social - Urbanismo)

35446 11738

DVD Player, entrada USB e entrada SD, Philips.
Radio Portátil (Assistência Social / Habitação)

35447 11738

Radio portátil com MP3 e CD player, rádio AM/FM porta USB com visor digital e bivolt. Philips.
Máquina Fotográfica (Assistência Social - Habitação)

35448

Máquina Fotográfica Digital 6.0 mega-pixeis, zoom digital, zoom óptico. Display de 2.0 polegadas, memória interna de 32 MB, cartão de memória 1 giga, 

Stick Pró, alimentação com 02 baterias alcalinas AA, sistema operacional compatível Windos 98 se/2000/me/

Jpeg/Exit 2.2/dcf/dpof/print imagem matchim LL, abertura 2.8 - 5.1, alcance do flash 0.2 - 7.0 M, Sansung.

Nome
Incorporação Plaqueta

Filmadora (Assistência Social / Habitação)
35449 11738

Filmadora Full HD com Display LCD 3.0 zoom óptico 30x. Redutor de ruídos, Sansung.
TV (Assistência Social / Habitação)



35450 11738

TV LCD 32" Fulf HD 32 conversor digital integrado, 3 HDMI, 3 Av. USB entrada para PC, CCE.
Impressora (Assistência Social / Habitação)

35451 15051

Impressora multifuncional laserjet impressão de fotografia; Capacidade de folhas: 250 folhas; interface: USB, Sansung.
Notebook (Assistência Social / Habitação)

35452 15050

Notebook com processador 3.2 GHZ, 4 GB DDR2, HD 500 GB, gravador de DVD/CD (RW), tela de 14" cristal líquido, som/red/video integrado. Bateria 

interna de litio com carregador e maleta para transporte, ACER.
Microfone (Espaço da Arte)

35454 11670

Microfone com as seguintes características: com fio padrão polar cardióide uniforme para rejeição a sons fora do eixo de captação e traseiros; resposta 

de frequência ajustada para reprodução natural e captação precisa de vocais; globo circular com filtro 

respiração e de vento: chave liga/desliga travável, corpo resistente.
Microfone (Espaço da Arte)

35455 11670

Microfone com as seguintes características: com fio padrão polar cardióide uniforme para rejeição a sons fora do eixo de captação e traseiros; resposta 

de frequência ajustada para reprodução natural e captação precisa de vocais; globo circular com filtro 

respiração e de vento: chave liga/desliga travável, corpo resistente.
Microfone (Espaço da Arte)

35456 11670

Microfone com as seguintes características: com fio padrão polar cardióide uniforme para rejeição a sons fora do eixo de captação e traseiros; resposta 

de frequência ajustada para reprodução natural e captação precisa de vocais; globo circular com filtro 

respiração e de vento: chave liga/desliga travável, corpo resistente.
Microfone (Espaço da Arte)

35457 11670

Microfone com as seguintes características: com fio padrão polar cardióide uniforme para rejeição a sons fora do eixo de captação e traseiros; resposta 

de frequência ajustada para reprodução natural e captação precisa de vocais; globo circular com filtro 

respiração e de vento: chave liga/desliga travável, corpo resistente.
Microfone (Espaço da Arte)

35458 11670

Microfone com as seguintes características: com fio padrão polar cardióide uniforme para rejeição a sons fora do eixo de captação e traseiros; resposta 

de frequência ajustada para reprodução natural e captação precisa de vocais; globo circular com filtro 

respiração e de vento: chave liga/desliga travável, corpo resistente.



Microfone (Espaço da Arte)
35459 11670

Microfone com as seguintes características: com fio padrão polar cardióide uniforme para rejeição a sons fora do eixo de captação e traseiros; resposta 

de frequência ajustada para reprodução natural e captação precisa de vocais; globo circular com filtro 

respiração e de vento: chave liga/desliga travável, corpo resistente.
Microfone (Espaço da Arte)

35460 11670

Microfone sem fio com as seguintes características: faixa de operação até 100M sob condições adequadas. Resposta de frequência de áudio: (+ 2 DB). 

Min: 45HZ, Máx: 15KHZ máximo nível de saída de áudio: -19DBV (xlr, nível de mic), -5DBV (p10). Faixa dinâmic

CSR.

Nome
Incorporação Plaqueta

Microfone (Espaço da Arte)
35461 11670

Microfone sem fio com as seguintes características: faixa de operação até 100M sob condições adequadas. Resposta de frequência de áudio: (+ 2 DB). 

Min: 45HZ, Máx: 15KHZ máximo nível de saída de áudio: -19DBV (xlr, nível de mic), -5DBV (p10). Faixa dinâmic

CSR.
Microfone (Centro de Eventos)

35462 11670

Microfone sem fio com as seguintes características: faixa de operação até 100M sob condições adequadas. Resposta de frequência de áudio: (+ 2 DB). 

Min: 45HZ, Máx: 15KHZ máximo nível de saída de áudio: -19DBV (xlr, nível de mic), -5DBV (p10). Faixa dinâmic

CSR.
Microfone (Centro de Eventos)

35463 11670



Microfone sem fio com as seguintes características: faixa de operação até 100M sob condições adequadas. Resposta de frequência de áudio: (+ 2 DB). 

Min: 45HZ, Máx: 15KHZ máximo nível de saída de áudio: -19DBV (xlr, nível de mic), -5DBV (p10). Faixa dinâmic

CSR.
Violão (Cultura)

35464 11680

Violão elétrico com as seguintes características: braço, nato com tensor ajustável, grave, médio, agudo e presence; 1 volume; 1 botão para checar 

bateria. Equalização: PRÉ-AMP TOPS-4V com equalizador de 4 bandas; afinador digital embutido. Faixa e fundo: 

brancas, Giannini.
Violão (Cultura)

35465 11680

Violão elétrico com as seguintes características: braço, nato com tensor ajustável, grave, médio, agudo e presence; 1 volume; 1 botão para checar 

bateria. Equalização: PRÉ-AMP TOPS-4V com equalizador de 4 bandas; afinador digital embutido. Faixa e fundo: 

brancas, Giannini.
Viola Elétrica (Cultura)

35466 11680

Viola Elétrica caipira com as seguintes características: braço: maple com tensor; trastes: escala em plymood, Giannini
Viola Elétrica (Cultura)

35467 11680

Viola Elétrica caipira com as seguintes características: braço: maple com tensor; trastes: escala em plymood, Giannini
Mesa de Som (Cultura)

35468 11680

Mesa de som com as seguintes características: MG-16/C mixer analógico Yamaha - Vanral
Equalizador de Som (Cultura)

35469 11680

Equalizador de som com as seguintes características: 15 bandas estéreo, ganho de 12 DB por 8, controle de ganho individual por canal em +12 à 12DB, 

tecla bypass individual por canal com LED,  indicador VU individual por canal com on, signal e peak.Respost

dimensões (AXLXP) : 58 x 483 x 148 mm,Tensão de rede 120 / volts, ONEAL
Kit de Som (Cultura)

35470 11680

Kit de som Ativa e Passiva com as seguintes caracteristicas:caixa de som, uma ativa e uma passiva, cx Subwoofer, VOXSTORM

Microfone (Cultura)
35471 11676



Microfone oricular sem fio com as seguintes características: visual discreto e virtualmente invisível. Padrão polar uniforme para mínima chance de 

microfonia. Nível de clipping alto que elimine distorções. Com espuma acústica e filtro anti-puf de fábrica,

Nome
Incorporação Plaqueta

Kit de Som (Cultura)
35472 11676

Kit de som ativa e passiva com as seguintes características: caixa de som, uma ativa e uma passiva, cx trioey, MASTER.
Central PABX (Rio Tuna)

35473 10355

Central PABX, modelo corp 8.000. Intelbras
Mesa auxiliar

41436 35474 4051

Mesa auxiliar para sala de odontologia em mdf branco. Marca Olsen
Condicionador de ar (Agência do trabalhador)

35475 12005

Condicionador de ar linha Split, de 30.000 BTU's, 220V , com ciclo quente e frio, com compressor rotativo, marca Midea.
Gabinete para Microcomputador (Patrimônio)

35476 12229

Gabinete ATX 400 Watts com: processador com 4 núcleo frequência de 3.2 GHZ cada núcleo. Memória RAM 4GB DDR3 compatível, disco rígido 1000GB 

Sata II, placa mãe compatível com 4 portas USB 2.0, placa de rede 10/100 MBPS, placa de rede wireless 108 MBPS PCI

gravador de DVD Dual Layer;  Mouse óptico com scroll e resolução mínima 800 DPI; Pad mouse de silicone; teclado multimídia layout ABNT-2; Licença 

sistema operacional Windows 7 Professional 64 BITS em português com fornecimento das mídias originais e manua

Monitor (Patrimônio)
35477 12229

Monitor LED 18.5". AOC
Armário (Pequeno Príncipe)

35478 12243



Armário de aço com 16 vãos em aço 16"
Impressora (São Cristovão)

35479 12254

Impressora Multifuncional, fotocopiadora a laser e fax com as seguintes especificações: Modelo SCX 4623, qualidade normal, preto, carta 20 PPM. 

Incluso tonner e cabo usb, marca SAMSUNG.
Gabinete

41436 35480 4318

Gabinete para microcomputador com memória RAM 04GB DDR3
Gabinete

41436 35481 4318

Gabinete para microcomputador com memória RAM 04GB DDR3
Gabinete para microcomputador (IPPUB)

35482 8410

Gabinete para microcomputador completo, preto, processador com 4 núcleo, frequência real de 3.4 GHZ cada núcleo, tecnologia Hyper-Threading, 

memória Cache mínimo de 08 MB, memória RAM 08 DDR3 compatível, disco rígido 2000 GB Sata II, placa de vídeo Pciex 

mãe compatível com 4 portas USB 2.0, placa de rede 10/100/1000 MBPS, drive de gravador de DVD Dual Layer, gabinete ATX 500 Watts, sistema 

operacional Windows 7 professional 64 Bits em português com fornecimento das mídias originais e manuais, marca AMD Ph

Monitor LED 21" (IPPUB)
35483 8410

Monitor LED 21"

Nome
Incorporação Plaqueta

Central PABX (Administração)
35484 8463

Central PABX para 6 linhas e 16ramais, com atendedor digital e identificador de chamadas, marca Intelbras.
Bauleto (Saúde)

35485 8698

Bauleto marca Honda, capacidade para 29 LT, com suporte.



Bauleto (Saúde)
35486 8698

Bauleto marca Honda, capacidade para 29 LT, com suporte.
Gabinete para microcomputador (Debetran)

35487 8805

Gabinete para microcomputador completo, preto, processador com 4 núcleo, frequência de 3.2GHZ cada núcleo, memória RAM 04 DDR3 compatível, 

disco rígido 1000 GB Sata II, placa mãe compatível com 4 portas USB 2.0, placa de rede 10/100 MBPS, placa de rede Wi

drive de gravador de DVD Dual Layer, gabinete ATX 400 Watts, licença sistema operacional Windows 7 professional 64 Bits em português com 

fornecimento das mídias originais e manuais, marca Alipel Premium.
Monitor LED 18.5" (Debetran)

35488 8805

Monitor LED 18.5"
Impressora (Debetran)

35489 8806

Impressora multifuncional, fotocopiadora a laser e fax, preta, carta 20ppm, ciclo de trabalho: 7000 páginas por mês, incluso tonner e cabo USB, marca 

Samsung SCX 46.
Mesa (Indústria e Comércio)

35490 8872

Mesa para estação de trabalho bege, de 150 x 180 x 60 x 75cm em MDP 15mm, acabamento em BP, com bordas em PVC, estrutura metálica, 

acabamento com pintura epóxi, pés duplos, com painel central em MDF 15mm, gaveteiro fixo 3 gavetas com corrediças metálicas 

15mm, acabamento em BP com bordas em PVC com chave, com corrediças metálicas, Suporte para CPU em MDP 15mm, acabamento em BP e bordas 

em PVC, marca Artflex.
Sistema de Automatização de Atendimento

35491 8939

Sistema de Automatização de Atendimento por Senhas Eletrônicas, composto por 1 orientador eletrônico, 1 kit suporte de fixação para parede/teto, 6 

acionadores de chamada de senhas, 1 impressora de senha padrão, 1 suporte de chão para impressora, 10 bobina

térmica de senhas, marca Cash Sistemas.
Central PABX (FINDEX)

35492 9479

Central PABX para 6 linhas e 16 ramais, marca Intelbras.
Monitor LED 23" (FINDEX)

35493 9480

Monitor LED 23", marca Philips. Série: 112SPPB14160
Gabinete para Microcomputador (FINDEX)

35494 9511



Gabinete para microcomputador completo, preto, processador com 4 núcleo, frequência real de 3.4 GHZ cada núcleo, tecnologia Hyper-Threading, 

memória Cache mínimo de 8 MB, memória RAM 08 DDR3 compatível, disco rígido 2000 GB Sata II, placa de vídeo (2x DVI

HDMI, velocidade GPU 810 MHZ, velocidade memória 4008MHZ, memória 1024 MB 256 Bits GDDR5, placa mãe compatível com 4 portas USB 2.0, placa 

de rede 10/100/1000 MBPS, drive de gravador de DVD Dual Layer, gabinete ATX 500 Watts, sistema operacional Windows 7

64 Bits em português com fornecimento das mídias originais e manuais, Intel.
Gabinete para Microcomputador (FINDEX)

35495 9511

Nome
Incorporação Plaqueta

Gabinete para microcomputador completo, preto, processador com 4 núcleo, frequência real de 3.4 GHZ cada núcleo, tecnologia Hyper-Threading, 

memória Cache mínimo de 8 MB, memória RAM 08 DDR3 compatível, disco rígido 2000 GB Sata II, placa de vídeo (2x DVI

HDMI, velocidade GPU 810 MHZ, velocidade memória 4008MHZ, memória 1024 MB 256 Bits GDDR5, placa mãe compatível com 4 portas USB 2.0, placa 

de rede 10/100/1000 MBPS, drive de gravador de DVD Dual Layer, gabinete ATX 500 Watts, sistema operacional Windows 7

64 Bits em português com fornecimento das mídias originais e manuais, Intel.
Gabinete para Microcomputador (FINDEX)

35496 9511

Gabinete para microcomputador completo, preto, processador com 4 núcleo, frequência real de 3.4 GHZ cada núcleo, tecnologia Hyper-Threading, 

memória Cache mínimo de 8 MB, memória RAM 08 DDR3 compatível, disco rígido 2000 GB Sata II, placa de vídeo (2x DVI

HDMI, velocidade GPU 810 MHZ, velocidade memória 4008MHZ, memória 1024 MB 256 Bits GDDR5, placa mãe compatível com 4 portas USB 2.0, placa 

de rede 10/100/1000 MBPS, drive de gravador de DVD Dual Layer, gabinete ATX 500 Watts, sistema operacional Windows 7

64 Bits em português com fornecimento das mídias originais e manuais, Intel.
Monitor LED 23" (FINDEX)

35497 9511

Monitor LED 23"



Monitor LED 23" (FINDEX)
35498 9511

Monitor LED 23"
Monitor LED 23" (FINDEX)

35499 9511

Monitor LED 23"
Perfuradora (IPPUB)

35500 9547

Perfuradora para encadernação manual ofício, para encadernação que permita perfurações de 12 á 15 folhas cada vez, com ajustes de margem e 

profundidade, com gaveta para depósito de resíduos, extensão de perfuração 330mm, tamanho de mesa 350 x 320mm, marca

Câmera Fotográfica Digital (Corpo de Bombeiros)
35501 9565

Câmera Fotográfica Digital com 14.1 megapixels, lente de cristal Nikkor, tela LCD de 3", zoom óptico de 21x, para edição de imagens na câmera, moda 

sorriso, vídeos em HD, 102 MB de memória, de 8GB e capa para transporte.
Impressora (Central de Agendamento)

35502 9619

Impressora Multifuncional, fotocopiadora a laser e fax, qualidade normal, preto, carta 20 PPM, capacidade de entrada 250 folhas, ciclo de trabalho: 

7000 páginas por mês, incluso tonner e cabo USB, marca Samsung SCX 46.
Gabinete para microcomputador (Debetran)

35503 8805

Gabinete para microcomputador completo, preto, processador com 4 núcleo, frequência de 3.2GHZ cada núcleo, memória RAM 04 DDR3 compatível, 

disco rígido 1000 GB Sata II, placa mãe compatível com 4 portas USB 2.0, placa de rede 10/100 MBPS, placa de rede Wi

drive de gravador de DVD Dual Layer, gabinete ATX 400 Watts, licença sistema operacional Windows 7 professional 64 Bits em português com 

fornecimento das mídias originais e manuais, marca Alipel Premium.
Monitor LED 18.5" (Debetran)

35504 8805

Monitor LED 18.5"
Plantadeira

35505 9716

Plantadeira Mecânica de arrasto, com caixa de adubo em fibra de vidro, com capacidade de 600 litros, com caixa para semente em polietileno com 

capacidade de 40 litros por caixa, com 07 linhas para plantio de soja, com espaçamento de 45 cm, com capaidade p

com espaçamento de 70 cm, com discos duplos defasados no adubo e na semente e discos de corte de 17 polegadas, equipada com rodas de cobertura 

em V e rodas compactadoras e limitadoras de profundidade com regulagens, Nº série NF 004, marca KUHN PV PLUS 7.

Camêra Digital (Debetran)
35506 9687



Câmera Digital com cartão de memória 4 GB, sensor de imagem de 12 Megapixels efetivos, LCD de 6cm, 2 níveis de ajuste de brilho, memória interna e 

10,8 MB, com entrada de cartão de memória, conexões externas USB, saída de áudio e vídeo, conexão automática

velocidade,bateria para aproximadamente 190 disparos, para filmar VGA ou QVGA, 30 FPS ou 15 fps, auto rastreamento do foco, com registro de data e 

hora na imagem, com estojo para transporte, marca Samsung, Nº Série 8237C9AC300V98R.

Nome
Incorporação Plaqueta

Camêra Digital (Debetran)
35507 9687

Câmera Digital com cartão de memória 4 GB, sensor de imagem de 12 Megapixels efetivos, LCD de 6cm, 2 níveis de ajuste de brilho, memória interna e 

10,8 MB, com entrada de cartão de memória, conexões externas USB, saída de áudio e vídeo, conexão automática

velocidade,bateria para aproximadamente 190 disparos, para filmar VGA ou QVGA, 30 FPS ou 15 fps, auto rastreamento do foco, com registro de data e 

hora na imagem, com estojo para transporte, marca Samsung, Nº Série 8237C9AC300V98R.
Camêra Digital (Debetran)

35508 9687

Câmera Digital com cartão de memória 4 GB, sensor de imagem de 12 Megapixels efetivos, LCD de 6cm, 2 níveis de ajuste de brilho, memória interna e 

10,8 MB, com entrada de cartão de memória, conexões externas USB, saída de áudio e vídeo, conexão automática

velocidade,bateria para aproximadamente 190 disparos, para filmar VGA ou QVGA, 30 FPS ou 15 fps, auto rastreamento do foco, com registro de data e 

hora na imagem, com estojo para transporte, marca Samsung, Nº Série 8237C9AC300V98R.
Camêra Digital (Debetran)

35509 9687

Câmera Digital com cartão de memória 4 GB, sensor de imagem de 12 Megapixels efetivos, LCD de 6cm, 2 níveis de ajuste de brilho, memória interna e 

10,8 MB, com entrada de cartão de memória, conexões externas USB, saída de áudio e vídeo, conexão automática

velocidade,bateria para aproximadamente 190 disparos, para filmar VGA ou QVGA, 30 FPS ou 15 fps, auto rastreamento do foco, com registro de data e 

hora na imagem, com estojo para transporte, marca Samsung, Nº Série 8237C9AC300V98R.
Camêra Digital (Debetran)

35510 9687



Câmera Digital com cartão de memória 4 GB, sensor de imagem de 12 Megapixels efetivos, LCD de 6cm, 2 níveis de ajuste de brilho, memória interna e 

10,8 MB, com entrada de cartão de memória, conexões externas USB, saída de áudio e vídeo, conexão automática

velocidade,bateria para aproximadamente 190 disparos, para filmar VGA ou QVGA, 30 FPS ou 15 fps, auto rastreamento do foco, com registro de data e 

hora na imagem, com estojo para transporte, marca Samsung, Nº Série 8237C9AC300V98R.
Camêra Digital (Debetran)

35511 9687

Câmera Digital com cartão de memória 4 GB, sensor de imagem de 12 Megapixels efetivos, LCD de 6cm, 2 níveis de ajuste de brilho, memória interna e 

10,8 MB, com entrada de cartão de memória, conexões externas USB, saída de áudio e vídeo, conexão automática

velocidade,bateria para aproximadamente 190 disparos, para filmar VGA ou QVGA, 30 FPS ou 15 fps, auto rastreamento do foco, com registro de data e 

hora na imagem, com estojo para transporte, marca Samsung, Nº Série 8237C9AC300V98R.
Camêra Digital (Debetran)

35512 9687

Câmera Digital com cartão de memória 4 GB, sensor de imagem de 12 Megapixels efetivos, LCD de 6cm, 2 níveis de ajuste de brilho, memória interna e 

10,8 MB, com entrada de cartão de memória, conexões externas USB, saída de áudio e vídeo, conexão automática

velocidade,bateria para aproximadamente 190 disparos, para filmar VGA ou QVGA, 30 FPS ou 15 fps, auto rastreamento do foco, com registro de data e 

hora na imagem, com estojo para transporte, marca Samsung, Nº Série 8237C9AC300V98R.
Camêra Digital (Debetran)

35513 9687

Câmera Digital com cartão de memória 4 GB, sensor de imagem de 12 Megapixels efetivos, LCD de 6cm, 2 níveis de ajuste de brilho, memória interna e 

10,8 MB, com entrada de cartão de memória, conexões externas USB, saída de áudio e vídeo, conexão automática

velocidade,bateria para aproximadamente 190 disparos, para filmar VGA ou QVGA, 30 FPS ou 15 fps, auto rastreamento do foco, com registro de data e 

hora na imagem, com estojo para transporte, marca Samsung, Nº Série 8237C9AC300V98R.
Camêra Digital (Debetran)

35514 9687

Câmera Digital com cartão de memória 4 GB, sensor de imagem de 12 Megapixels efetivos, LCD de 6cm, 2 níveis de ajuste de brilho, memória interna e 

10,8 MB, com entrada de cartão de memória, conexões externas USB, saída de áudio e vídeo, conexão automática

velocidade,bateria para aproximadamente 190 disparos, para filmar VGA ou QVGA, 30 FPS ou 15 fps, auto rastreamento do foco, com registro de data e 

hora na imagem, com estojo para transporte, marca Samsung, Nº Série 8237C9AC300V98R.
Camêra Digital (Debetran)

35515 9687

Câmera Digital com cartão de memória 4 GB, sensor de imagem de 12 Megapixels efetivos, LCD de 6cm, 2 níveis de ajuste de brilho, memória interna e 

10,8 MB, com entrada de cartão de memória, conexões externas USB, saída de áudio e vídeo, conexão automática



velocidade,bateria para aproximadamente 190 disparos, para filmar VGA ou QVGA, 30 FPS ou 15 fps, auto rastreamento do foco, com registro de data e 

hora na imagem, com estojo para transporte, marca Samsung, Nº Série 8237C9AC300V98R.
Camêra Digital (Debetran)

35516 9687

Câmera Digital com cartão de memória 4 GB, sensor de imagem de 12 Megapixels efetivos, LCD de 6cm, 2 níveis de ajuste de brilho, memória interna e 

10,8 MB, com entrada de cartão de memória, conexões externas USB, saída de áudio e vídeo, conexão automática

velocidade,bateria para aproximadamente 190 disparos, para filmar VGA ou QVGA, 30 FPS ou 15 fps, auto rastreamento do foco, com registro de data e 

hora na imagem, com estojo para transporte, marca Samsung, Nº Série 8237C9AC300V98R.
Camêra Digital (Debetran)

35517 9687

Nome
Incorporação Plaqueta

Câmera Digital com cartão de memória 4 GB, sensor de imagem de 12 Megapixels efetivos, LCD de 6cm, 2 níveis de ajuste de brilho, memória interna e 

10,8 MB, com entrada de cartão de memória, conexões externas USB, saída de áudio e vídeo, conexão automática

velocidade,bateria para aproximadamente 190 disparos, para filmar VGA ou QVGA, 30 FPS ou 15 fps, auto rastreamento do foco, com registro de data e 

hora na imagem, com estojo para transporte, marca Samsung, Nº Série 8237C9AC300V98R.
Camêra Digital (Debetran)

35518 9687

Câmera Digital com cartão de memória 4 GB, sensor de imagem de 12 Megapixels efetivos, LCD de 6cm, 2 níveis de ajuste de brilho, memória interna e 

10,8 MB, com entrada de cartão de memória, conexões externas USB, saída de áudio e vídeo, conexão automática

velocidade,bateria para aproximadamente 190 disparos, para filmar VGA ou QVGA, 30 FPS ou 15 fps, auto rastreamento do foco, com registro de data e 

hora na imagem, com estojo para transporte, marca Samsung, Nº Série 8237C9AC300V98R.
Camêra Digital (Debetran)

35519 9687

Câmera Digital com cartão de memória 4 GB, sensor de imagem de 12 Megapixels efetivos, LCD de 6cm, 2 níveis de ajuste de brilho, memória interna e 

10,8 MB, com entrada de cartão de memória, conexões externas USB, saída de áudio e vídeo, conexão automática



velocidade,bateria para aproximadamente 190 disparos, para filmar VGA ou QVGA, 30 FPS ou 15 fps, auto rastreamento do foco, com registro de data e 

hora na imagem, com estojo para transporte, marca Samsung, Nº Série 8237C9AC300V98R.
Camêra Digital (Debetran)

35520 9687

Câmera Digital com cartão de memória 4 GB, sensor de imagem de 12 Megapixels efetivos, LCD de 6cm, 2 níveis de ajuste de brilho, memória interna e 

10,8 MB, com entrada de cartão de memória, conexões externas USB, saída de áudio e vídeo, conexão automática

velocidade,bateria para aproximadamente 190 disparos, para filmar VGA ou QVGA, 30 FPS ou 15 fps, auto rastreamento do foco, com registro de data e 

hora na imagem, com estojo para transporte, marca Samsung, Nº Série 8237C9AC300V98R.
Camêra Digital (Debetran)

35521 9687

Câmera Digital com cartão de memória 4 GB, sensor de imagem de 12 Megapixels efetivos, LCD de 6cm, 2 níveis de ajuste de brilho, memória interna e 

10,8 MB, com entrada de cartão de memória, conexões externas USB, saída de áudio e vídeo, conexão automática

velocidade,bateria para aproximadamente 190 disparos, para filmar VGA ou QVGA, 30 FPS ou 15 fps, auto rastreamento do foco, com registro de data e 

hora na imagem, com estojo para transporte, marca Samsung, Nº Série 8237C9AC300V98R.
Camêra Digital (Debetran)

35522 9687

Câmera Digital com cartão de memória 4 GB, sensor de imagem de 12 Megapixels efetivos, LCD de 6cm, 2 níveis de ajuste de brilho, memória interna e 

10,8 MB, com entrada de cartão de memória, conexões externas USB, saída de áudio e vídeo, conexão automática

velocidade,bateria para aproximadamente 190 disparos, para filmar VGA ou QVGA, 30 FPS ou 15 fps, auto rastreamento do foco, com registro de data e 

hora na imagem, com estojo para transporte, marca Samsung, Nº Série 8237C9AC300V98R.
Camêra Digital (Debetran)

35523 9687

Câmera Digital com cartão de memória 4 GB, sensor de imagem de 12 Megapixels efetivos, LCD de 6cm, 2 níveis de ajuste de brilho, memória interna e 

10,8 MB, com entrada de cartão de memória, conexões externas USB, saída de áudio e vídeo, conexão automática

velocidade,bateria para aproximadamente 190 disparos, para filmar VGA ou QVGA, 30 FPS ou 15 fps, auto rastreamento do foco, com registro de data e 

hora na imagem, com estojo para transporte, marca Samsung, Nº Série 8237C9AC300V98R.
Camêra Digital (Debetran)

35524 9687

Câmera Digital com cartão de memória 4 GB, sensor de imagem de 12 Megapixels efetivos, LCD de 6cm, 2 níveis de ajuste de brilho, memória interna e 

10,8 MB, com entrada de cartão de memória, conexões externas USB, saída de áudio e vídeo, conexão automática

velocidade,bateria para aproximadamente 190 disparos, para filmar VGA ou QVGA, 30 FPS ou 15 fps, auto rastreamento do foco, com registro de data e 

hora na imagem, com estojo para transporte, marca Samsung, Nº Série 8237C9AC300V98R.
Camêra Digital (Debetran)

35525 9687



Câmera Digital com cartão de memória 4 GB, sensor de imagem de 12 Megapixels efetivos, LCD de 6cm, 2 níveis de ajuste de brilho, memória interna e 

10,8 MB, com entrada de cartão de memória, conexões externas USB, saída de áudio e vídeo, conexão automática

velocidade,bateria para aproximadamente 190 disparos, para filmar VGA ou QVGA, 30 FPS ou 15 fps, auto rastreamento do foco, com registro de data e 

hora na imagem, com estojo para transporte, marca Samsung, Nº Série 8237C9AC300V98R.
Camêra Digital (Debetran)

35526 9687

Câmera Digital com cartão de memória 4 GB, sensor de imagem de 12 Megapixels efetivos, LCD de 6cm, 2 níveis de ajuste de brilho, memória interna e 

10,8 MB, com entrada de cartão de memória, conexões externas USB, saída de áudio e vídeo, conexão automática

velocidade,bateria para aproximadamente 190 disparos, para filmar VGA ou QVGA, 30 FPS ou 15 fps, auto rastreamento do foco, com registro de data e 

hora na imagem, com estojo para transporte, marca Samsung, Nº Série 8237C9AC300V98R.
Camêra Digital (Debetran)

35527 9687

Câmera Digital com cartão de memória 4 GB, sensor de imagem de 12 Megapixels efetivos, LCD de 6cm, 2 níveis de ajuste de brilho, memória interna e 

10,8 MB, com entrada de cartão de memória, conexões externas USB, saída de áudio e vídeo, conexão automática

velocidade,bateria para aproximadamente 190 disparos, para filmar VGA ou QVGA, 30 FPS ou 15 fps, auto rastreamento do foco, com registro de data e 

hora na imagem, com estojo para transporte, marca Samsung, Nº Série 8237C9AC300V98R.

Nome
Incorporação Plaqueta

Camêra Digital (Debetran)
35528 9687

Câmera Digital com cartão de memória 4 GB, sensor de imagem de 12 Megapixels efetivos, LCD de 6cm, 2 níveis de ajuste de brilho, memória interna e 

10,8 MB, com entrada de cartão de memória, conexões externas USB, saída de áudio e vídeo, conexão automática

velocidade,bateria para aproximadamente 190 disparos, para filmar VGA ou QVGA, 30 FPS ou 15 fps, auto rastreamento do foco, com registro de data e 

hora na imagem, com estojo para transporte, marca Samsung, Nº Série 8237C9AC300V98R.
Camêra Digital (Debetran)

35529 9687



Câmera Digital com cartão de memória 4 GB, sensor de imagem de 12 Megapixels efetivos, LCD de 6cm, 2 níveis de ajuste de brilho, memória interna e 

10,8 MB, com entrada de cartão de memória, conexões externas USB, saída de áudio e vídeo, conexão automática

velocidade,bateria para aproximadamente 190 disparos, para filmar VGA ou QVGA, 30 FPS ou 15 fps, auto rastreamento do foco, com registro de data e 

hora na imagem, com estojo para transporte, marca Samsung, Nº Série 8237C9AC300V98R.
Camêra Digital (Debetran)

35530 9687

Câmera Digital com cartão de memória 4 GB, sensor de imagem de 12 Megapixels efetivos, LCD de 6cm, 2 níveis de ajuste de brilho, memória interna e 

10,8 MB, com entrada de cartão de memória, conexões externas USB, saída de áudio e vídeo, conexão automática

velocidade,bateria para aproximadamente 190 disparos, para filmar VGA ou QVGA, 30 FPS ou 15 fps, auto rastreamento do foco, com registro de data e 

hora na imagem, com estojo para transporte, marca Samsung, Nº Série 8237C9AC300V98R.
Arquivo ( Corpo de Bombeiros)

35531 9690

Arquivo de aço com 4 gavetas para pastas suspensas, com chave, de 0,70 x 1,33 x 0,47 m, cor cinza ou branca, corpo em chapa 24, capacidade de carga 

de 35 quilos distribuídos, marca Lunada.
Arquivo ( Corpo de Bombeiros)

35532 9690

Arquivo de aço com 4 gavetas para pastas suspensas, com chave, de 0,70 x 1,33 x 0,47 m, cor cinza ou branca, corpo em chapa 24, capacidade de carga 

de 35 quilos distribuídos, marca Lunada.
Câmera Digital ( Esporte)

35533 9950

Câmera Digital semi profissional, marca KODAK.
Cadeira

35534 10097

Cadeira giratória espuma injetada anatômica, executiva 40 mm,revestida em corino preto, com base giratória a gás, marca Poltronas Paraná.

Cadeira
35535 10097

Cadeira giratória espuma injetada anatômica, executiva 40 mm,revestida em corino preto, com base giratória a gás, marca Poltronas Paraná.

Cadeira
35536 10097

Cadeira giratória espuma injetada anatômica, executiva 40 mm,revestida em corino preto, com base giratória a gás, marca Poltronas Paraná.

Cadeira
35537 10097

Cadeira giratória espuma injetada anatômica, executiva 40 mm,revestida em corino preto, com base giratória a gás, marca Poltronas Paraná.



Cadeira (Saúde)
35538 10097

Cadeira giratória espuma injetada anatômica, executiva 40 mm,revestida em corino preto, com base giratória a gás, marca Poltronas Paraná.

Nome
Incorporação Plaqueta

Forno Microondas (P.A 24 Horas)
35539 10112

Forno Microondas 17 litros, 110V, marca Philco.
Forno Microondas (P.A 24 Horas)

35540 10112

Forno Microondas 17 litros, 110V, marca Philco.
Impressora ( Nova Concórdia)

35541 10325

Impressora multifuncional, fotocopiadora a laser e fax, qualidade normal, preta, carta 20 PPM, capacidade de entrada mínima de 250 folhas, ciclo de 

trabalho 7000 páginas por mês, incluso tonner e cabo USB, marca Samsung SCX 4623.
Televisor (Casa do Atleta)

35542 10350

Televisor LCD 32", com resolução 1366 x 768 (WXGA), Formato da tela Wide Acreen, preparada para HFTV, potência de áudio (RMS) 5WX2, voltagem 

Bivolt Automática, preta, 1 ano de garantia, acompanha suporte de parede, marca Semp Toshiba.

Televisor
35543 10350

Televisor LCD 32", com resolução 1366 x 768 (WXGA), Formato da tela Wide Acreen, preparada para HFTV, potência de áudio (RMS) 5WX2, voltagem 

Bivolt Automática, preta, 1 ano de garantia, acompanha suporte de parede, marca Semp Toshiba.

Televisor
35544 10350



Televisor LCD 32", com resolução 1366 x 768 (WXGA), Formato da tela Wide Acreen, preparada para HFTV, potência de áudio (RMS) 5WX2, voltagem 

Bivolt Automática, preta, 1 ano de garantia, acompanha suporte de parede, marca Semp Toshiba.

Televisor
35545 10350

Televisor LCD 32", com resolução 1366 x 768 (WXGA), Formato da tela Wide Acreen, preparada para HFTV, potência de áudio (RMS) 5WX2, voltagem 

Bivolt Automática, preta, 1 ano de garantia, acompanha suporte de parede, marca Semp Toshiba.

Televisor
35546 10350

Televisor LCD 32", com resolução 1366 x 768 (WXGA), Formato da tela Wide Acreen, preparada para HFTV, potência de áudio (RMS) 5WX2, voltagem 

Bivolt Automática, preta, 1 ano de garantia, acompanha suporte de parede, marca Semp Toshiba.

Arquivo
35547 10431

Arquivo de aço para pasta suspensas, com 4 gavetas, medindo 1,33m (alt) x 0,47 (larg) x 0,70 (prof), com porta etiquetas estampadas nas gavetas e 

puxador com acabamento em PVC embutido, fechadura cilíndrica com travamento simultâneo das gavetas, sistema d

em patins de nylon, corpo em aço chapa 24, pintura epóxi cor cinza e capacidade de carga por gaveta 35kg distribuídos, marca W3 Móveis.

Condicionador de Ar (Cras Norte)
35548 10448

Condicionador de Ar linha Split, de 7000 BTU´s, com ciclo quente e frio, com compressor rotativo, marca Gree/Midea.
Condicionador de Ar (Cras Norte)

35549 10448

Condicionador de Ar linha Split, de 7000 BTU´s, com ciclo quente e frio, com compressor rotativo, marca Gree/Midea.
Condicionador de Ar (Cras Norte)

35550 10448

Condicionador de Ar linha Split, de 7000 BTU´s, com ciclo quente e frio, com compressor rotativo, marca Gree/Midea.
Mesa (Escola Oficina)

35551 10598



Nome
Incorporação Plaqueta

Mesa com tampo em MDF de 15mm revestido em fórmica lisa branca, medindo 1200 x 500 x 750mm, bordas arredondadas com acabamento em perfil 

de PVC tipo T liso, pés duplos em tubo 20 x 20mm, saia fixada com 4 parafusos 7 x 50mm, 2 gavetas em MDP 15mm acabamen

gomado, com chave, marca Real.
Mesa (Escola Oficina)

35552 10598

Mesa com tampo em MDF de 15mm revestido em fórmica lisa branca, medindo 1200 x 500 x 750mm, bordas arredondadas com acabamento em perfil 

de PVC tipo T liso, pés duplos em tubo 20 x 20mm, saia fixada com 4 parafusos 7 x 50mm, 2 gavetas em MDP 15mm acabamen

gomado, com chave, marca Real.
Mesa (Escola Oficina)

35553 10598

Mesa com tampo em MDF de 15mm revestido em fórmica lisa branca, medindo 1200 x 500 x 750mm, bordas arredondadas com acabamento em perfil 

de PVC tipo T liso, pés duplos em tubo 20 x 20mm, saia fixada com 4 parafusos 7 x 50mm, 2 gavetas em MDP 15mm acabamen

gomado, com chave, marca Real.
Mesa (Escola Oficina)

35554 10598

Mesa com tampo em MDF de 15mm revestido em fórmica lisa branca, medindo 1200 x 500 x 750mm, bordas arredondadas com acabamento em perfil 

de PVC tipo T liso, pés duplos em tubo 20 x 20mm, saia fixada com 4 parafusos 7 x 50mm, 2 gavetas em MDP 15mm acabamen

gomado, com chave, marca Real.
Mesa (Escola Oficina)

35555 10598

Mesa com tampo em MDF de 15mm revestido em fórmica lisa branca, medindo 1200 x 500 x 750mm, bordas arredondadas com acabamento em perfil 

de PVC tipo T liso, pés duplos em tubo 20 x 20mm, saia fixada com 4 parafusos 7 x 50mm, 2 gavetas em MDP 15mm acabamen

gomado, com chave, marca Real.
Mesa (Escola Oficina)

35556 10598

Mesa com tampo em MDF de 15mm revestido em fórmica lisa branca, medindo 1200 x 500 x 750mm, bordas arredondadas com acabamento em perfil 

de PVC tipo T liso, pés duplos em tubo 20 x 20mm, saia fixada com 4 parafusos 7 x 50mm, 2 gavetas em MDP 15mm acabamen

gomado, com chave, marca Real.
Mesa (Escola Oficina)

35557 10598



Mesa com tampo em MDF de 15mm revestido em fórmica lisa branca, medindo 1200 x 500 x 750mm, bordas arredondadas com acabamento em perfil 

de PVC tipo T liso, pés duplos em tubo 20 x 20mm, saia fixada com 4 parafusos 7 x 50mm, 2 gavetas em MDP 15mm acabamen

gomado, com chave, marca Real.
Cadeira (Escola Oficina)

35558 10599

Cadeira fixa com assento e encosto revestido em courvim com espuma gomada de 8cm, estrutura em tubo de aço 7/8 pintura epóxi, acabamento em 

perfil de PVC, marca Poltronas Paraná.
Cadeira (Escola Oficina)

35559 10599

Cadeira fixa com assento e encosto revestido em courvim com espuma gomada de 8cm, estrutura em tubo de aço 7/8 pintura epóxi, acabamento em 

perfil de PVC, marca Poltronas Paraná.
Cadeira (Escola Oficina)

35560 10599

Cadeira fixa com assento e encosto revestido em courvim com espuma gomada de 8cm, estrutura em tubo de aço 7/8 pintura epóxi, acabamento em 

perfil de PVC, marca Poltronas Paraná.
Cadeira (Escola Oficina)

35561 10599

Cadeira fixa com assento e encosto revestido em courvim com espuma gomada de 8cm, estrutura em tubo de aço 7/8 pintura epóxi, acabamento em 

perfil de PVC, marca Poltronas Paraná.
Cadeira (Escola Oficina)

35562 10599

Cadeira fixa com assento e encosto revestido em courvim com espuma gomada de 8cm, estrutura em tubo de aço 7/8 pintura epóxi, acabamento em 

perfil de PVC, marca Poltronas Paraná.

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira (Escola Oficina)
35563 10599

Cadeira fixa com assento e encosto revestido em courvim com espuma gomada de 8cm, estrutura em tubo de aço 7/8 pintura epóxi, acabamento em 

perfil de PVC, marca Poltronas Paraná.



Cadeira (Escola Oficina)
35564 10599

Cadeira fixa com assento e encosto revestido em courvim com espuma gomada de 8cm, estrutura em tubo de aço 7/8 pintura epóxi, acabamento em 

perfil de PVC, marca Poltronas Paraná.
Cadeira (Escola Oficina)

35565 10599

Cadeira fixa com assento e encosto revestido em courvim com espuma gomada de 8cm, estrutura em tubo de aço 7/8 pintura epóxi, acabamento em 

perfil de PVC, marca Poltronas Paraná.
Cadeira (Escola Oficina)

35566 10599

Cadeira fixa com assento e encosto revestido em courvim com espuma gomada de 8cm, estrutura em tubo de aço 7/8 pintura epóxi, acabamento em 

perfil de PVC, marca Poltronas Paraná.
Cadeira (Escola Oficina)

35567 10599

Cadeira fixa com assento e encosto revestido em courvim com espuma gomada de 8cm, estrutura em tubo de aço 7/8 pintura epóxi, acabamento em 

perfil de PVC, marca Poltronas Paraná.
Cadeira (Escola Oficina)

35568 10599

Cadeira fixa com assento e encosto revestido em courvim com espuma gomada de 8cm, estrutura em tubo de aço 7/8 pintura epóxi, acabamento em 

perfil de PVC, marca Poltronas Paraná.
Cadeira (Escola Oficina)

35569 10599

Cadeira fixa com assento e encosto revestido em courvim com espuma gomada de 8cm, estrutura em tubo de aço 7/8 pintura epóxi, acabamento em 

perfil de PVC, marca Poltronas Paraná.
Cadeira (Escola Oficina)

35570 10599

Cadeira fixa com assento e encosto revestido em courvim com espuma gomada de 8cm, estrutura em tubo de aço 7/8 pintura epóxi, acabamento em 

perfil de PVC, marca Poltronas Paraná.
Cadeira (Escola Oficina)

35571 10599

Cadeira fixa com assento e encosto revestido em courvim com espuma gomada de 8cm, estrutura em tubo de aço 7/8 pintura epóxi, acabamento em 

perfil de PVC, marca Poltronas Paraná.
Cadeira (Escola Oficina)

35572 10599

Cadeira fixa com assento e encosto revestido em courvim com espuma gomada de 8cm, estrutura em tubo de aço 7/8 pintura epóxi, acabamento em 

perfil de PVC, marca Poltronas Paraná.
Cadeira (Escola Oficina)

35573 10599



Cadeira fixa com assento e encosto revestido em courvim com espuma gomada de 8cm, estrutura em tubo de aço 7/8 pintura epóxi, acabamento em 

perfil de PVC, marca Poltronas Paraná.
Cadeira (Escola Oficina)

35574 10599

Cadeira fixa com assento e encosto revestido em courvim com espuma gomada de 8cm, estrutura em tubo de aço 7/8 pintura epóxi, acabamento em 

perfil de PVC, marca Poltronas Paraná.
Cadeira (Escola Oficina)

35575 10599

Nome
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Cadeira fixa com assento e encosto revestido em courvim com espuma gomada de 8cm, estrutura em tubo de aço 7/8 pintura epóxi, acabamento em 

perfil de PVC, marca Poltronas Paraná.
Cadeira (Escola Oficina)

35576 10599

Cadeira fixa com assento e encosto revestido em courvim com espuma gomada de 8cm, estrutura em tubo de aço 7/8 pintura epóxi, acabamento em 

perfil de PVC, marca Poltronas Paraná.
Cadeira (Escola Oficina)

35577 10599

Cadeira fixa com assento e encosto revestido em courvim com espuma gomada de 8cm, estrutura em tubo de aço 7/8 pintura epóxi, acabamento em 

perfil de PVC, marca Poltronas Paraná.
Cadeira (Escola Oficina)

35578 10599

Cadeira fixa com assento e encosto revestido em courvim com espuma gomada de 8cm, estrutura em tubo de aço 7/8 pintura epóxi, acabamento em 

perfil de PVC, marca Poltronas Paraná.
Cadeira (Escola Oficina)

35579 10599

Cadeira fixa com assento e encosto revestido em courvim com espuma gomada de 8cm, estrutura em tubo de aço 7/8 pintura epóxi, acabamento em 

perfil de PVC, marca Poltronas Paraná.
Cadeira (Escola Oficina)

35580 10599



Cadeira fixa com assento e encosto revestido em courvim com espuma gomada de 8cm, estrutura em tubo de aço 7/8 pintura epóxi, acabamento em 

perfil de PVC, marca Poltronas Paraná.
Cadeira (Escola Oficina)

35581 10599

Cadeira fixa com assento e encosto revestido em courvim com espuma gomada de 8cm, estrutura em tubo de aço 7/8 pintura epóxi, acabamento em 

perfil de PVC, marca Poltronas Paraná.
Cadeira (Escola Oficina)

35582 10599

Cadeira fixa com assento e encosto revestido em courvim com espuma gomada de 8cm, estrutura em tubo de aço 7/8 pintura epóxi, acabamento em 

perfil de PVC, marca Poltronas Paraná.
Cadeira (Escola Oficina)

35583 10599

Cadeira fixa com assento e encosto revestido em courvim com espuma gomada de 8cm, estrutura em tubo de aço 7/8 pintura epóxi, acabamento em 

perfil de PVC, marca Poltronas Paraná.
Cadeira (Escola Oficina)

35584 10599

Cadeira fixa com assento e encosto revestido em courvim com espuma gomada de 8cm, estrutura em tubo de aço 7/8 pintura epóxi, acabamento em 

perfil de PVC, marca Poltronas Paraná.
Cadeira (Escola Oficina)

35585 10599

Cadeira fixa com assento e encosto revestido em courvim com espuma gomada de 8cm, estrutura em tubo de aço 7/8 pintura epóxi, acabamento em 

perfil de PVC, marca Poltronas Paraná.
Cadeira (Escola Oficina)

35586 10599

Cadeira fixa com assento e encosto revestido em courvim com espuma gomada de 8cm, estrutura em tubo de aço 7/8 pintura epóxi, acabamento em 

perfil de PVC, marca Poltronas Paraná.
Cadeira (Escola Oficina)

35587 10599

Cadeira fixa com assento e encosto revestido em courvim com espuma gomada de 8cm, estrutura em tubo de aço 7/8 pintura epóxi, acabamento em 

perfil de PVC, marca Poltronas Paraná.



Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira (Escola Oficina)
35588 10599

Cadeira fixa com assento e encosto revestido em courvim com espuma gomada de 8cm, estrutura em tubo de aço 7/8 pintura epóxi, acabamento em 

perfil de PVC, marca Poltronas Paraná.
Cadeira (Escola Oficina)

35589 10599

Cadeira fixa com assento e encosto revestido em courvim com espuma gomada de 8cm, estrutura em tubo de aço 7/8 pintura epóxi, acabamento em 

perfil de PVC, marca Poltronas Paraná.
Cadeira (Escola Oficina)

35590 10599

Cadeira fixa com assento e encosto revestido em courvim com espuma gomada de 8cm, estrutura em tubo de aço 7/8 pintura epóxi, acabamento em 

perfil de PVC, marca Poltronas Paraná.
Cadeira (Escola Oficina)

35591 10599

Cadeira fixa com assento e encosto revestido em courvim com espuma gomada de 8cm, estrutura em tubo de aço 7/8 pintura epóxi, acabamento em 

perfil de PVC, marca Poltronas Paraná.
Cadeira (Escola Oficina)

35592 10599

Cadeira fixa com assento e encosto revestido em courvim com espuma gomada de 8cm, estrutura em tubo de aço 7/8 pintura epóxi, acabamento em 

perfil de PVC, marca Poltronas Paraná.
Cadeira (Escola Oficina)

35593 10599

Cadeira fixa com assento e encosto revestido em courvim com espuma gomada de 8cm, estrutura em tubo de aço 7/8 pintura epóxi, acabamento em 

perfil de PVC, marca Poltronas Paraná.
Cadeira (Escola Oficina)

35594 10599

Cadeira fixa com assento e encosto revestido em courvim com espuma gomada de 8cm, estrutura em tubo de aço 7/8 pintura epóxi, acabamento em 

perfil de PVC, marca Poltronas Paraná.
Cadeira (Escola Oficina)

35595 10599

Cadeira fixa com assento e encosto revestido em courvim com espuma gomada de 8cm, estrutura em tubo de aço 7/8 pintura epóxi, acabamento em 

perfil de PVC, marca Poltronas Paraná.
Cadeira (Escola Oficina)

35596 10599

Cadeira fixa com assento e encosto revestido em courvim com espuma gomada de 8cm, estrutura em tubo de aço 7/8 pintura epóxi, acabamento em 

perfil de PVC, marca Poltronas Paraná.
Cadeira (Escola Oficina)



35597 10599

Cadeira fixa com assento e encosto revestido em courvim com espuma gomada de 8cm, estrutura em tubo de aço 7/8 pintura epóxi, acabamento em 

perfil de PVC, marca Poltronas Paraná.
Cadeira (Escola Oficina)

35598 10599

Cadeira fixa com assento e encosto revestido em courvim com espuma gomada de 8cm, estrutura em tubo de aço 7/8 pintura epóxi, acabamento em 

perfil de PVC, marca Poltronas Paraná.
Cadeira (Escola Oficina)

35599 10599

Cadeira fixa com assento e encosto revestido em courvim com espuma gomada de 8cm, estrutura em tubo de aço 7/8 pintura epóxi, acabamento em 

perfil de PVC, marca Poltronas Paraná.
Cadeira (Escola Oficina)

35600 10599

Nome
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Cadeira fixa com assento e encosto revestido em courvim com espuma gomada de 8cm, estrutura em tubo de aço 7/8 pintura epóxi, acabamento em 

perfil de PVC, marca Poltronas Paraná.
Cadeira (Escola Oficina)

35601 10599

Cadeira fixa com assento e encosto revestido em courvim com espuma gomada de 8cm, estrutura em tubo de aço 7/8 pintura epóxi, acabamento em 

perfil de PVC, marca Poltronas Paraná.
Cadeira (Escola Oficina)

35602 10599

Cadeira fixa com assento e encosto revestido em courvim com espuma gomada de 8cm, estrutura em tubo de aço 7/8 pintura epóxi, acabamento em 

perfil de PVC, marca Poltronas Paraná.
Cadeira (Escola Oficina)

35603 10599

Cadeira fixa com assento e encosto revestido em courvim com espuma gomada de 8cm, estrutura em tubo de aço 7/8 pintura epóxi, acabamento em 

perfil de PVC, marca Poltronas Paraná.
Cadeira (Escola Oficina)



35604 10599

Cadeira fixa com assento e encosto revestido em courvim com espuma gomada de 8cm, estrutura em tubo de aço 7/8 pintura epóxi, acabamento em 

perfil de PVC, marca Poltronas Paraná.
Cadeira (Escola Oficina)

35605 10599

Cadeira fixa com assento e encosto revestido em courvim com espuma gomada de 8cm, estrutura em tubo de aço 7/8 pintura epóxi, acabamento em 

perfil de PVC, marca Poltronas Paraná.
Cadeira (Escola Oficina)

35606 10599

Cadeira fixa com assento e encosto revestido em courvim com espuma gomada de 8cm, estrutura em tubo de aço 7/8 pintura epóxi, acabamento em 

perfil de PVC, marca Poltronas Paraná.
Cadeira (Escola Oficina)

35607 10599

Cadeira fixa com assento e encosto revestido em courvim com espuma gomada de 8cm, estrutura em tubo de aço 7/8 pintura epóxi, acabamento em 

perfil de PVC, marca Poltronas Paraná.
Gabinete para microcomputador (Finanças)

35608 10324

Gabinete para microcomputador  Duex 4 baias preto equipado com processador AMD X4 FX-4100 3,6 Ghz, 12 mb; placa mãe Asus M5A78L; memória 

mrkvision 4gb ddr-3 1,333 mhz; hd 1 tb Sata western green; gravador de dvd-rw sata samsumg sh-222ab; fonte Atx 500w; t

licença Windows 7, placa de rede wireless 150 mbps tp link; mouse pad preto.
Monitor led (Finanças)

35609 10324

Monitor led 18.5"
Balança (Correio Nova Concórdia)

35610 11590

Balança Balmak modelo ELC-10, nº série 002.173/2011.
Cadeira (Protocolo)

35611 10872

Cadeira Giratória com braço, assento e encosto com estrutura interna em compensado multi-laminado 12mm, interligados por lâmina de aço com 

sanfona plástica, espuma injetada 45mm anatômica, contra capa do encosto em corino, bordas em PVC tipo Francis, com 

polipropileno, base giratória com pistão a gás modelo Back System, com regulagem de altura e ergonomia, aranha com 5 hastes metálicas e rodízios 

duplos em PU, marca Poltronas Paraná.
Cadeira (Protocolo)

35612 10872

Cadeira Giratória com braço, assento e encosto com estrutura interna em compensado multi-laminado 12mm, interligados por lâmina de aço com 

sanfona plástica, espuma injetada 45mm anatômica, contra capa do encosto em corino, bordas em PVC tipo Francis, com 
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polipropileno, base giratória com pistão a gás modelo Back System, com regulagem de altura e ergonomia, aranha com 5 hastes metálicas e rodízios 

duplos em PU, marca Poltronas Paraná.
Aspirador triturador de folhas

35613 11313

Aspirador Triturador de folhas, com motor a gasolina de 6,0 HP, 4 tempos com partida manual retrátil, tanque de combustível com capacidade de 3,5 

litros, autonomia de 2,5 horas, montado sobre chassi com rodas e tração própia, com bolsa coletora com capaci

aspiração 60cm e peso 80 KG, marca MTD.
Bebedouro (tributação)

35614 10876

Bebedouro elétrico de corpo, com duas torneiras, para utilização de garrafão de 20 litros, com filtro de carvão ativado, marca Latina.

Fogão ( sec. Interior)
35615 10389

Fogão industrial 6 bocas com forno fundido.
Central Digital

35616 10337

Central Digital híbrida 94 10/28 E1 equipada com placa E1 ddr, 10 linhas analógicas e 28 ramais analógicos, com identificador de chamadasDTMF/FSK, 

atendimento automático, possível discagem direta a ramal (DDR), linha executiva para chamadas Voip, digital 

até 5 participantes, música de espera, programação via computador pela porta serial (RS 232), USB, placa Ethernet ou placa modem, seleçã automática 

de linhas, código de conta, despertador, desvio de chamadas, senha para os ramais, cadeado, bloqueio de lig

Gravador de Áudio (Corpo de Bombeiros)
35617 10337

Gravador de Áudio para 12 canais e 1 rádio, grava em formato MP3, diretamente no HD do computador, arquitetura modular, facilmente ampliável 

através da conexão de novos módulos, escuta telefônica das ligações em tempo real na rede local ou internet, media



reprodução das gravações telefônicas, atualização do programa permanente e gratuita, garantia em 5 anos de fábrica contra defeitos de fabricação, 

permite a elaboração e a impresão de relatórios de ligações, organizados por linha e por período e na ordem q

elaboração de gráficos de tempo de ocupação, organizados por linha e por período, possui identificador de chamada em todas as linhas, registra as 

ligações em banco de dados MYSQL, em um HD de 500 GB cabem 60.000 horas de gravações,cada linha possui uma pa

própria, os arquivos podem ser guardados no próprio computador do usuário ou em qualquer outro computador da rede, possibilita o envio por e-mail 

dos arquivos MP3 das gravações, permite Backup de gravações em CD e DVD, permirte integração com outros siste

dados.
Conjunto Trapezoidial (Escola Oficina)

35630 10596

Conjunto Trapezoidial composto por: uma mesa central sextavada, tampo em MDF 15mm, revestido em fórmica branca, estrutura metálica com 4 pés, 

tubo 7/8, pintura epóxi, preta, medidas: Diâmetro de 80cm e Altura de 74cm, 6 mesas escolares trapezoidial, com t

revestido em fórmica branca, estrutura metálica com 4 pés e barra de apoio para pés, tubo 7/8, pintura epóxi preta e grade para livros em metal, altura 

de 74cm, 6 cadeiras com assento e encosto em fórmica branca, estrutura metálica tubo 7/8, com pintura e

Conjunto Trapezoidial (Escola Oficina)
35631 10596

Conjunto Trapezoidial composto por: uma mesa central sextavada, tampo em MDF 15mm, revestido em fórmica branca, estrutura metálica com 4 pés, 

tubo 7/8, pintura epóxi, preta, medidas: Diâmetro de 80cm e Altura de 74cm, 6 mesas escolares trapezoidial, com t

revestido em fórmica branca, estrutura metálica com 4 pés e barra de apoio para pés, tubo 7/8, pintura epóxi preta e grade para livros em metal, altura 

de 74cm, 6 cadeiras com assento e encosto em fórmica branca, estrutura metálica tubo 7/8, com pintura e

Conjunto Trapezoidial (Escola Oficina)
35632 10596

Conjunto Trapezoidial composto por: uma mesa central sextavada, tampo em MDF 15mm, revestido em fórmica branca, estrutura metálica com 4 pés, 

tubo 7/8, pintura epóxi, preta, medidas: Diâmetro de 80cm e Altura de 74cm, 6 mesas escolares trapezoidial, com t

revestido em fórmica branca, estrutura metálica com 4 pés e barra de apoio para pés, tubo 7/8, pintura epóxi preta e grade para livros em metal, altura 

de 74cm, 6 cadeiras com assento e encosto em fórmica branca, estrutura metálica tubo 7/8, com pintura e

Conjunto Trapezoidial (Escola Oficina)
35633 10596

Conjunto Trapezoidial composto por: uma mesa central sextavada, tampo em MDF 15mm, revestido em fórmica branca, estrutura metálica com 4 pés, 

tubo 7/8, pintura epóxi, preta, medidas: Diâmetro de 80cm e Altura de 74cm, 6 mesas escolares trapezoidial, com t



revestido em fórmica branca, estrutura metálica com 4 pés e barra de apoio para pés, tubo 7/8, pintura epóxi preta e grade para livros em metal, altura 

de 74cm, 6 cadeiras com assento e encosto em fórmica branca, estrutura metálica tubo 7/8, com pintura e

Conjunto Trapezoidial (Escola Oficina)
35634 10596

Conjunto Trapezoidial composto por: uma mesa central sextavada, tampo em MDF 15mm, revestido em fórmica branca, estrutura metálica com 4 pés, 

tubo 7/8, pintura epóxi, preta, medidas: Diâmetro de 80cm e Altura de 74cm, 6 mesas escolares trapezoidial, com t

revestido em fórmica branca, estrutura metálica com 4 pés e barra de apoio para pés, tubo 7/8, pintura epóxi preta e grade para livros em metal, altura 

de 74cm, 6 cadeiras com assento e encosto em fórmica branca, estrutura metálica tubo 7/8, com pintura e
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Conjunto Trapezoidial (Escola Oficina)
35635 10596

Conjunto Trapezoidial composto por: uma mesa central sextavada, tampo em MDF 15mm, revestido em fórmica branca, estrutura metálica com 4 pés, 

tubo 7/8, pintura epóxi, preta, medidas: Diâmetro de 80cm e Altura de 74cm, 6 mesas escolares trapezoidial, com t

revestido em fórmica branca, estrutura metálica com 4 pés e barra de apoio para pés, tubo 7/8, pintura epóxi preta e grade para livros em metal, altura 

de 74cm, 6 cadeiras com assento e encosto em fórmica branca, estrutura metálica tubo 7/8, com pintura e

Conjunto Trapezoidial (Escola Oficina)
35636 10596

Conjunto Trapezoidial composto por: uma mesa central sextavada, tampo em MDF 15mm, revestido em fórmica branca, estrutura metálica com 4 pés, 

tubo 7/8, pintura epóxi, preta, medidas: Diâmetro de 80cm e Altura de 74cm, 6 mesas escolares trapezoidial, com t

revestido em fórmica branca, estrutura metálica com 4 pés e barra de apoio para pés, tubo 7/8, pintura epóxi preta e grade para livros em metal, altura 

de 74cm, 6 cadeiras com assento e encosto em fórmica branca, estrutura metálica tubo 7/8, com pintura e

Conjunto Trapezoidial (Escola Oficina)



35637 10596

Conjunto Trapezoidial composto por: uma mesa central sextavada, tampo em MDF 15mm, revestido em fórmica branca, estrutura metálica com 4 pés, 

tubo 7/8, pintura epóxi, preta, medidas: Diâmetro de 80cm e Altura de 74cm, 6 mesas escolares trapezoidial, com t

revestido em fórmica branca, estrutura metálica com 4 pés e barra de apoio para pés, tubo 7/8, pintura epóxi preta e grade para livros em metal, altura 

de 74cm, 6 cadeiras com assento e encosto em fórmica branca, estrutura metálica tubo 7/8, com pintura e

Conjunto Trapezoidial (Escola Oficina)
35638 10596

Conjunto Trapezoidial composto por: uma mesa central sextavada, tampo em MDF 15mm, revestido em fórmica branca, estrutura metálica com 4 pés, 

tubo 7/8, pintura epóxi, preta, medidas: Diâmetro de 80cm e Altura de 74cm, 6 mesas escolares trapezoidial, com t

revestido em fórmica branca, estrutura metálica com 4 pés e barra de apoio para pés, tubo 7/8, pintura epóxi preta e grade para livros em metal, altura 

de 74cm, 6 cadeiras com assento e encosto em fórmica branca, estrutura metálica tubo 7/8, com pintura e

Conjunto Trapezoidial (Escola Oficina)
35639 10596

Conjunto Trapezoidial composto por: uma mesa central sextavada, tampo em MDF 15mm, revestido em fórmica branca, estrutura metálica com 4 pés, 

tubo 7/8, pintura epóxi, preta, medidas: Diâmetro de 80cm e Altura de 74cm, 6 mesas escolares trapezoidial, com t

revestido em fórmica branca, estrutura metálica com 4 pés e barra de apoio para pés, tubo 7/8, pintura epóxi preta e grade para livros em metal, altura 

de 74cm, 6 cadeiras com assento e encosto em fórmica branca, estrutura metálica tubo 7/8, com pintura e

Conjunto Trapezoidial (Escola Oficina)
35640 10596

Conjunto Trapezoidial composto por: uma mesa central sextavada, tampo em MDF 15mm, revestido em fórmica branca, estrutura metálica com 4 pés, 

tubo 7/8, pintura epóxi, preta, medidas: Diâmetro de 80cm e Altura de 74cm, 6 mesas escolares trapezoidial, com t

revestido em fórmica branca, estrutura metálica com 4 pés e barra de apoio para pés, tubo 7/8, pintura epóxi preta e grade para livros em metal, altura 

de 74cm, 6 cadeiras com assento e encosto em fórmica branca, estrutura metálica tubo 7/8, com pintura e

Conjunto Trapezoidial (Escola Oficina)
35641 10596

Conjunto Trapezoidial composto por: uma mesa central sextavada, tampo em MDF 15mm, revestido em fórmica branca, estrutura metálica com 4 pés, 

tubo 7/8, pintura epóxi, preta, medidas: Diâmetro de 80cm e Altura de 74cm, 6 mesas escolares trapezoidial, com t

revestido em fórmica branca, estrutura metálica com 4 pés e barra de apoio para pés, tubo 7/8, pintura epóxi preta e grade para livros em metal, altura 

de 74cm, 6 cadeiras com assento e encosto em fórmica branca, estrutura metálica tubo 7/8, com pintura e



Conjunto Trapezoidial (Escola Oficina)
35642 10596

Conjunto Trapezoidial composto por: uma mesa central sextavada, tampo em MDF 15mm, revestido em fórmica branca, estrutura metálica com 4 pés, 

tubo 7/8, pintura epóxi, preta, medidas: Diâmetro de 80cm e Altura de 74cm, 6 mesas escolares trapezoidial, com t

revestido em fórmica branca, estrutura metálica com 4 pés e barra de apoio para pés, tubo 7/8, pintura epóxi preta e grade para livros em metal, altura 

de 74cm, 6 cadeiras com assento e encosto em fórmica branca, estrutura metálica tubo 7/8, com pintura e

Conjunto Trapezoidial (Escola Oficina)
35643 10596

Conjunto Trapezoidial composto por: uma mesa central sextavada, tampo em MDF 15mm, revestido em fórmica branca, estrutura metálica com 4 pés, 

tubo 7/8, pintura epóxi, preta, medidas: Diâmetro de 80cm e Altura de 74cm, 6 mesas escolares trapezoidial, com t

revestido em fórmica branca, estrutura metálica com 4 pés e barra de apoio para pés, tubo 7/8, pintura epóxi preta e grade para livros em metal, altura 

de 74cm, 6 cadeiras com assento e encosto em fórmica branca, estrutura metálica tubo 7/8, com pintura e

Conjunto Trapezoidial (Escola Oficina)
35644 10596

Conjunto Trapezoidial composto por: uma mesa central sextavada, tampo em MDF 15mm, revestido em fórmica branca, estrutura metálica com 4 pés, 

tubo 7/8, pintura epóxi, preta, medidas: Diâmetro de 80cm e Altura de 74cm, 6 mesas escolares trapezoidial, com t

revestido em fórmica branca, estrutura metálica com 4 pés e barra de apoio para pés, tubo 7/8, pintura epóxi preta e grade para livros em metal, altura 

de 74cm, 6 cadeiras com assento e encosto em fórmica branca, estrutura metálica tubo 7/8, com pintura e

Conjunto Trapezoidial (Escola Oficina)
35645 10596
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Conjunto Trapezoidial composto por: uma mesa central sextavada, tampo em MDF 15mm, revestido em fórmica branca, estrutura metálica com 4 pés, 

tubo 7/8, pintura epóxi, preta, medidas: Diâmetro de 80cm e Altura de 74cm, 6 mesas escolares trapezoidial, com t

revestido em fórmica branca, estrutura metálica com 4 pés e barra de apoio para pés, tubo 7/8, pintura epóxi preta e grade para livros em metal, altura 

de 74cm, 6 cadeiras com assento e encosto em fórmica branca, estrutura metálica tubo 7/8, com pintura e

Conjunto Trapezoidial (Escola Oficina)
35646 10596

Conjunto Trapezoidial composto por: uma mesa central sextavada, tampo em MDF 15mm, revestido em fórmica branca, estrutura metálica com 4 pés, 

tubo 7/8, pintura epóxi, preta, medidas: Diâmetro de 80cm e Altura de 74cm, 6 mesas escolares trapezoidial, com t

revestido em fórmica branca, estrutura metálica com 4 pés e barra de apoio para pés, tubo 7/8, pintura epóxi preta e grade para livros em metal, altura 

de 74cm, 6 cadeiras com assento e encosto em fórmica branca, estrutura metálica tubo 7/8, com pintura e

Conjunto Trapezoidial (Escola Oficina)
35647 10596

Conjunto Trapezoidial composto por: uma mesa central sextavada, tampo em MDF 15mm, revestido em fórmica branca, estrutura metálica com 4 pés, 

tubo 7/8, pintura epóxi, preta, medidas: Diâmetro de 80cm e Altura de 74cm, 6 mesas escolares trapezoidial, com t

revestido em fórmica branca, estrutura metálica com 4 pés e barra de apoio para pés, tubo 7/8, pintura epóxi preta e grade para livros em metal, altura 

de 74cm, 6 cadeiras com assento e encosto em fórmica branca, estrutura metálica tubo 7/8, com pintura e

Cadeira (Escola Oficina)
35648 10596

Cadeira Universitária com braço universitario em fórmica medindo: 47,5 x 25cm compensado 18mm com acabamento de perfil de PVC colado cola 

Hotmelt, assento e encosto revestido com espuma injetada lisa de 8cm, densidade 45, med: assento 42 x 39cm e encosto 

tubo de aço 7/8, pintado com tinta epóxi a pó, altura do chão ao assento 45cm, marca Brinquedos Par.
Cadeira (Escola Oficina)

35649 10596

Cadeira Universitária com braço universitario em fórmica medindo: 47,5 x 25cm compensado 18mm com acabamento de perfil de PVC colado cola 

Hotmelt, assento e encosto revestido com espuma injetada lisa de 8cm, densidade 45, med: assento 42 x 39cm e encosto 

tubo de aço 7/8, pintado com tinta epóxi a pó, altura do chão ao assento 45cm, marca Brinquedos Par.
Cadeira (Escola Oficina)

35650 10596

Cadeira Universitária com braço universitario em fórmica medindo: 47,5 x 25cm compensado 18mm com acabamento de perfil de PVC colado cola 

Hotmelt, assento e encosto revestido com espuma injetada lisa de 8cm, densidade 45, med: assento 42 x 39cm e encosto 



tubo de aço 7/8, pintado com tinta epóxi a pó, altura do chão ao assento 45cm, marca Brinquedos Par.
Cadeira (Escola Oficina)

35651 10596

Cadeira Universitária com braço universitario em fórmica medindo: 47,5 x 25cm compensado 18mm com acabamento de perfil de PVC colado cola 

Hotmelt, assento e encosto revestido com espuma injetada lisa de 8cm, densidade 45, med: assento 42 x 39cm e encosto 

tubo de aço 7/8, pintado com tinta epóxi a pó, altura do chão ao assento 45cm, marca Brinquedos Par.
Cadeira (Escola Oficina)

35652 10596

Cadeira Universitária com braço universitario em fórmica medindo: 47,5 x 25cm compensado 18mm com acabamento de perfil de PVC colado cola 

Hotmelt, assento e encosto revestido com espuma injetada lisa de 8cm, densidade 45, med: assento 42 x 39cm e encosto 

tubo de aço 7/8, pintado com tinta epóxi a pó, altura do chão ao assento 45cm, marca Brinquedos Par.
Cadeira (Escola Oficina)

35653 10596

Cadeira Universitária com braço universitario em fórmica medindo: 47,5 x 25cm compensado 18mm com acabamento de perfil de PVC colado cola 

Hotmelt, assento e encosto revestido com espuma injetada lisa de 8cm, densidade 45, med: assento 42 x 39cm e encosto 

tubo de aço 7/8, pintado com tinta epóxi a pó, altura do chão ao assento 45cm, marca Brinquedos Par.
Cadeira (Escola Oficina)

35654 10596

Cadeira Universitária com braço universitario em fórmica medindo: 47,5 x 25cm compensado 18mm com acabamento de perfil de PVC colado cola 

Hotmelt, assento e encosto revestido com espuma injetada lisa de 8cm, densidade 45, med: assento 42 x 39cm e encosto 

tubo de aço 7/8, pintado com tinta epóxi a pó, altura do chão ao assento 45cm, marca Brinquedos Par.
Cadeira (Escola Oficina)

35655 10596

Cadeira Universitária com braço universitario em fórmica medindo: 47,5 x 25cm compensado 18mm com acabamento de perfil de PVC colado cola 

Hotmelt, assento e encosto revestido com espuma injetada lisa de 8cm, densidade 45, med: assento 42 x 39cm e encosto 

tubo de aço 7/8, pintado com tinta epóxi a pó, altura do chão ao assento 45cm, marca Brinquedos Par.
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Cadeira (Escola Oficina)
35656 10596

Cadeira Universitária com braço universitario em fórmica medindo: 47,5 x 25cm compensado 18mm com acabamento de perfil de PVC colado cola 

Hotmelt, assento e encosto revestido com espuma injetada lisa de 8cm, densidade 45, med: assento 42 x 39cm e encosto 

tubo de aço 7/8, pintado com tinta epóxi a pó, altura do chão ao assento 45cm, marca Brinquedos Par.
Cadeira (Escola Oficina)

35657 10596

Cadeira Universitária com braço universitario em fórmica medindo: 47,5 x 25cm compensado 18mm com acabamento de perfil de PVC colado cola 

Hotmelt, assento e encosto revestido com espuma injetada lisa de 8cm, densidade 45, med: assento 42 x 39cm e encosto 

tubo de aço 7/8, pintado com tinta epóxi a pó, altura do chão ao assento 45cm, marca Brinquedos Par.
Cadeira (Escola Oficina)

35658 10596

Cadeira Universitária com braço universitario em fórmica medindo: 47,5 x 25cm compensado 18mm com acabamento de perfil de PVC colado cola 

Hotmelt, assento e encosto revestido com espuma injetada lisa de 8cm, densidade 45, med: assento 42 x 39cm e encosto 

tubo de aço 7/8, pintado com tinta epóxi a pó, altura do chão ao assento 45cm, marca Brinquedos Par.
Cadeira (Escola Oficina)

35659 10596

Cadeira Universitária com braço universitario em fórmica medindo: 47,5 x 25cm compensado 18mm com acabamento de perfil de PVC colado cola 

Hotmelt, assento e encosto revestido com espuma injetada lisa de 8cm, densidade 45, med: assento 42 x 39cm e encosto 

tubo de aço 7/8, pintado com tinta epóxi a pó, altura do chão ao assento 45cm, marca Brinquedos Par.
Cadeira (Escola Oficina)

35660 10596

Cadeira Universitária com braço universitario em fórmica medindo: 47,5 x 25cm compensado 18mm com acabamento de perfil de PVC colado cola 

Hotmelt, assento e encosto revestido com espuma injetada lisa de 8cm, densidade 45, med: assento 42 x 39cm e encosto 

tubo de aço 7/8, pintado com tinta epóxi a pó, altura do chão ao assento 45cm, marca Brinquedos Par.
Cadeira (Escola Oficina)

35661 10596

Cadeira Universitária com braço universitario em fórmica medindo: 47,5 x 25cm compensado 18mm com acabamento de perfil de PVC colado cola 

Hotmelt, assento e encosto revestido com espuma injetada lisa de 8cm, densidade 45, med: assento 42 x 39cm e encosto 

tubo de aço 7/8, pintado com tinta epóxi a pó, altura do chão ao assento 45cm, marca Brinquedos Par.



Cadeira (Escola Oficina)
35662 10596

Cadeira Universitária com braço universitario em fórmica medindo: 47,5 x 25cm compensado 18mm com acabamento de perfil de PVC colado cola 

Hotmelt, assento e encosto revestido com espuma injetada lisa de 8cm, densidade 45, med: assento 42 x 39cm e encosto 

tubo de aço 7/8, pintado com tinta epóxi a pó, altura do chão ao assento 45cm, marca Brinquedos Par.
Cadeira (Escola Oficina)

35663 10596

Cadeira Universitária com braço universitario em fórmica medindo: 47,5 x 25cm compensado 18mm com acabamento de perfil de PVC colado cola 

Hotmelt, assento e encosto revestido com espuma injetada lisa de 8cm, densidade 45, med: assento 42 x 39cm e encosto 

tubo de aço 7/8, pintado com tinta epóxi a pó, altura do chão ao assento 45cm, marca Brinquedos Par.
Cadeira (Escola Oficina)

35664 10596

Cadeira Universitária com braço universitario em fórmica medindo: 47,5 x 25cm compensado 18mm com acabamento de perfil de PVC colado cola 

Hotmelt, assento e encosto revestido com espuma injetada lisa de 8cm, densidade 45, med: assento 42 x 39cm e encosto 

tubo de aço 7/8, pintado com tinta epóxi a pó, altura do chão ao assento 45cm, marca Brinquedos Par.
Cadeira (Escola Oficina)

35665 10596

Cadeira Universitária com braço universitario em fórmica medindo: 47,5 x 25cm compensado 18mm com acabamento de perfil de PVC colado cola 

Hotmelt, assento e encosto revestido com espuma injetada lisa de 8cm, densidade 45, med: assento 42 x 39cm e encosto 

tubo de aço 7/8, pintado com tinta epóxi a pó, altura do chão ao assento 45cm, marca Brinquedos Par.
Cadeira (Escola Oficina)

35666 10596
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Cadeira Universitária com braço universitario em fórmica medindo: 47,5 x 25cm compensado 18mm com acabamento de perfil de PVC colado cola 

Hotmelt, assento e encosto revestido com espuma injetada lisa de 8cm, densidade 45, med: assento 42 x 39cm e encosto 

tubo de aço 7/8, pintado com tinta epóxi a pó, altura do chão ao assento 45cm, marca Brinquedos Par.
Cadeira (Escola Oficina)

35667 10596

Cadeira Universitária com braço universitario em fórmica medindo: 47,5 x 25cm compensado 18mm com acabamento de perfil de PVC colado cola 

Hotmelt, assento e encosto revestido com espuma injetada lisa de 8cm, densidade 45, med: assento 42 x 39cm e encosto 

tubo de aço 7/8, pintado com tinta epóxi a pó, altura do chão ao assento 45cm, marca Brinquedos Par.
Cadeira (Escola Oficina)

35668 10596

Cadeira Universitária com braço universitario em fórmica medindo: 47,5 x 25cm compensado 18mm com acabamento de perfil de PVC colado cola 

Hotmelt, assento e encosto revestido com espuma injetada lisa de 8cm, densidade 45, med: assento 42 x 39cm e encosto 

tubo de aço 7/8, pintado com tinta epóxi a pó, altura do chão ao assento 45cm, marca Brinquedos Par.
Cadeira (Escola Oficina)

35669 10596

Cadeira Universitária com braço universitario em fórmica medindo: 47,5 x 25cm compensado 18mm com acabamento de perfil de PVC colado cola 

Hotmelt, assento e encosto revestido com espuma injetada lisa de 8cm, densidade 45, med: assento 42 x 39cm e encosto 

tubo de aço 7/8, pintado com tinta epóxi a pó, altura do chão ao assento 45cm, marca Brinquedos Par.
Cadeira (Escola Oficina)

35670 10596

Cadeira Universitária com braço universitario em fórmica medindo: 47,5 x 25cm compensado 18mm com acabamento de perfil de PVC colado cola 

Hotmelt, assento e encosto revestido com espuma injetada lisa de 8cm, densidade 45, med: assento 42 x 39cm e encosto 

tubo de aço 7/8, pintado com tinta epóxi a pó, altura do chão ao assento 45cm, marca Brinquedos Par.
Cadeira (Escola Oficina)

35671 10596

Cadeira Universitária com braço universitario em fórmica medindo: 47,5 x 25cm compensado 18mm com acabamento de perfil de PVC colado cola 

Hotmelt, assento e encosto revestido com espuma injetada lisa de 8cm, densidade 45, med: assento 42 x 39cm e encosto 

tubo de aço 7/8, pintado com tinta epóxi a pó, altura do chão ao assento 45cm, marca Brinquedos Par.
Cadeira (Escola Oficina)

35672 10596

Cadeira Universitária com braço universitario em fórmica medindo: 47,5 x 25cm compensado 18mm com acabamento de perfil de PVC colado cola 

Hotmelt, assento e encosto revestido com espuma injetada lisa de 8cm, densidade 45, med: assento 42 x 39cm e encosto 



tubo de aço 7/8, pintado com tinta epóxi a pó, altura do chão ao assento 45cm, marca Brinquedos Par.
Cadeira (tributação)

35673 11148

Cadeira giratória com braço, assento e encosto com estrutura interna em compensado multi-laminado 12mm, interligados por lâmina de aço com 

sanfona plástica, espuma injetada 45mm anatômica, contra capa do encosto em corino, bordas em PVC tipo Francis, com 

polipropileno, base girtória com pistão a gás modelo Back System, com regulagem de altura e ergonomia, aranha com 5 hastes metálicas e rodízios 

duplos em PU, marca Poltronas Paraná.
Cadeira (tributação)

35674 11148

Cadeira giratória com braço, assento e encosto com estrutura interna em compensado multi-laminado 12mm, interligados por lâmina de aço com 

sanfona plástica, espuma injetada 45mm anatômica, contra capa do encosto em corino, bordas em PVC tipo Francis, com 

polipropileno, base girtória com pistão a gás modelo Back System, com regulagem de altura e ergonomia, aranha com 5 hastes metálicas e rodízios 

duplos em PU, marca Poltronas Paraná.
Cadeira (tributação)

35675 11148

Cadeira giratória com braço, assento e encosto com estrutura interna em compensado multi-laminado 12mm, interligados por lâmina de aço com 

sanfona plástica, espuma injetada 45mm anatômica, contra capa do encosto em corino, bordas em PVC tipo Francis, com 

polipropileno, base girtória com pistão a gás modelo Back System, com regulagem de altura e ergonomia, aranha com 5 hastes metálicas e rodízios 

duplos em PU, marca Poltronas Paraná.
Cadeira (tributação)

35676 11148

Cadeira giratória com braço, assento e encosto com estrutura interna em compensado multi-laminado 12mm, interligados por lâmina de aço com 

sanfona plástica, espuma injetada 45mm anatômica, contra capa do encosto em corino, bordas em PVC tipo Francis, com 

polipropileno, base girtória com pistão a gás modelo Back System, com regulagem de altura e ergonomia, aranha com 5 hastes metálicas e rodízios 

duplos em PU, marca Poltronas Paraná.

Nome



Incorporação Plaqueta

Rádio de comunicação (Aeroporto)
35677 10392

Rádio de comunicação, para faixa VHF, para frequência de 135 a 170 ME, marca Abell.
Rádio de comunicação (Aeroporto)

35678 10392

Rádio de comunicação, para faixa VHF, para frequência de 135 a 170 ME, marca Abell.
Detector de Metal (Aeroporto)

35679 10392

Detector de Metal com padrão de segurança para detector de metal auxiliar de mão, para uso em detecção de armas, marca Detectmax.

Geladeira (Aeroporto)
35680 10393

Geladeira doméstica duplex, frost free, com capacidade de 200 litros no refrigerador e 60 litros no congelador, marca Consul.

Bebedouro (Aeroporto)
35681 10395

Bebedouro de pressão com gabinete e pia em aço inox, torneira para copo e jato cromada, com regulagem do jato de água, conexões hidráulicas 

internas de material atóxico, vazão de 50 litros/hora, sistema de filtragem com carvão ativado, termostato fixo ext

capacidade para armazenagem de água gelada de 3,8 litros, voltagem 110 e 220V, marca Zibel.
Televisor (Aeroporto)

35682 10395

Televisor 42", LCD, Full HD, com conversor integrado, com suporte de parede e/ou mesa para instalação, marca LG.
Arquivo (Aeroporto)

35683 10396

Arquivo de aço com 4 gavetas para pastas suspensas, com chave, de 0,70 x 1,33 x 0,47m, corpo em chapa 24, capacidade de carga por gaveta de 35 

quilos distribuídos, marca Lunada.
Mesa auxiliar

41436 35684 4051

Mesa auxiliar para sala de odontologia em mdf branco. Marca Olsen
Refrigerador (ESF Do Luther King)

35685 11393

Refrigerador doméstico capacidade 240 litros, com degelo automático, branco, marca Electrolux.
Fogão (ESF do Luther King)

35686 11406

Fogão a gás quatro bocas com forno, Atlas.
Gabinete para Computador (Corpo de Bombeiros)

35688 11594



Gabinete ATX 400 watts com: processador com mínimo 4 núcleo frequência de 3.2 GHZ cada núcleo. Memória RAM 04GB DDR3 compatível, disco rígido 

1000 GB Sata II, placa mãe compatível com 4 portas USB 2.0, placa de rede 10/100 MBPS, placa de rede wireless 108

de gravador de DVD dual layer; mouse óptico com scroll e resolução mínima 800 DPI; pad mouse de silicone; teclado multimídia layout ABNT-2; Licença 

operacional Windows 7 professional 64 bites em português com fornecimento das mídias originais e manuais. A

Monitor (Corpo de Bombeiros)
35689 11594

Monitor LED 18,5"

Nome
Incorporação Plaqueta

Condicionador de Ar (UBS da Vila Nova)
35690 11782

Condicionador de ar linha split, de 9.000 BTU's, 220 V, com ciclo quente e frio, com compressor rotativo, Gree / Midea
Mesa (Debetran)

35691 11804

Mesa para computador de 90 x 75 x 75 cm com tampo MDP 18 mm, cor cinza
Cadeira (Casa Abrigo)

35692 12209

Cadeira, estrutura tubular, de 1 polegada e parede 1,2mm, quatro pés, com reforço e ponteiras plásticas, pintura em epóxi, branca, com assento 

estofado revestido em couríssimo branco, marca Unimóvel.
Cadeira (Casa Abrigo)

35693 12209

Cadeira, estrutura tubular, de 1 polegada e parede 1,2mm, quatro pés, com reforço e ponteiras plásticas, pintura em epóxi, branca, com assento 

estofado revestido em couríssimo branco, marca Unimóvel.
Cadeira (Casa Abrigo)

35694 12209

Cadeira, estrutura tubular, de 1 polegada e parede 1,2mm, quatro pés, com reforço e ponteiras plásticas, pintura em epóxi, branca, com assento 

estofado revestido em couríssimo branco, marca Unimóvel.
Cadeira (Casa Abrigo)



35695 12209

Cadeira, estrutura tubular, de 1 polegada e parede 1,2mm, quatro pés, com reforço e ponteiras plásticas, pintura em epóxi, branca, com assento 

estofado revestido em couríssimo branco, marca Unimóvel.
Cadeira (Casa Abrigo)

35696 12209

Cadeira, estrutura tubular, de 1 polegada e parede 1,2mm, quatro pés, com reforço e ponteiras plásticas, pintura em epóxi, branca, com assento 

estofado revestido em couríssimo branco, marca Unimóvel.
Cadeira (Casa Abrigo)

35697 12209

Cadeira, estrutura tubular, de 1 polegada e parede 1,2mm, quatro pés, com reforço e ponteiras plásticas, pintura em epóxi, branca, com assento 

estofado revestido em couríssimo branco, marca Unimóvel.
Cadeira (Casa Abrigo)

35698 12209

Cadeira, estrutura tubular, de 1 polegada e parede 1,2mm, quatro pés, com reforço e ponteiras plásticas, pintura em epóxi, branca, com assento 

estofado revestido em couríssimo branco, marca Unimóvel.
Cadeira (Casa Abrigo)

35699 12209

Cadeira, estrutura tubular, de 1 polegada e parede 1,2mm, quatro pés, com reforço e ponteiras plásticas, pintura em epóxi, branca, com assento 

estofado revestido em couríssimo branco, marca Unimóvel.
Cadeira (Casa Abrigo)

35700 12209

Cadeira, estrutura tubular, de 1 polegada e parede 1,2mm, quatro pés, com reforço e ponteiras plásticas, pintura em epóxi, branca, com assento 

estofado revestido em couríssimo branco, marca Unimóvel.
Cadeira (Casa Abrigo)

35701 12209

Cadeira, estrutura tubular, de 1 polegada e parede 1,2mm, quatro pés, com reforço e ponteiras plásticas, pintura em epóxi, branca, com assento 

estofado revestido em couríssimo branco, marca Unimóvel.
Cadeira (Casa Abrigo)

35702 12209

Nome



Incorporação Plaqueta

Cadeira, estrutura tubular, de 1 polegada e parede 1,2mm, quatro pés, com reforço e ponteiras plásticas, pintura em epóxi, branca, com assento 

estofado revestido em couríssimo branco, marca Unimóvel.
Cadeira (Casa Abrigo)

35703 12209

Cadeira, estrutura tubular, de 1 polegada e parede 1,2mm, quatro pés, com reforço e ponteiras plásticas, pintura em epóxi, branca, com assento 

estofado revestido em couríssimo branco, marca Unimóvel.
Cadeira (Casa Abrigo)

35704 12209

Cadeira, estrutura tubular, de 1 polegada e parede 1,2mm, quatro pés, com reforço e ponteiras plásticas, pintura em epóxi, branca, com assento 

estofado revestido em couríssimo branco, marca Unimóvel.
Cadeira (Casa Abrigo)

35705 12209

Cadeira, estrutura tubular, de 1 polegada e parede 1,2mm, quatro pés, com reforço e ponteiras plásticas, pintura em epóxi, branca, com assento 

estofado revestido em couríssimo branco, marca Unimóvel.
Cadeira (Casa Abrigo)

35706 12209

Cadeira, estrutura tubular, de 1 polegada e parede 1,2mm, quatro pés, com reforço e ponteiras plásticas, pintura em epóxi, branca, com assento 

estofado revestido em couríssimo branco, marca Unimóvel.
Cadeira (Casa Abrigo)

35707 12209

Cadeira, estrutura tubular, de 1 polegada e parede 1,2mm, quatro pés, com reforço e ponteiras plásticas, pintura em epóxi, branca, com assento 

estofado revestido em couríssimo branco, marca Unimóvel.
Cadeira (Casa Abrigo)

35708 12209

Cadeira, estrutura tubular, de 1 polegada e parede 1,2mm, quatro pés, com reforço e ponteiras plásticas, pintura em epóxi, branca, com assento 

estofado revestido em couríssimo branco, marca Unimóvel.
Cadeira (Casa Abrigo)

35709 12209

Cadeira, estrutura tubular, de 1 polegada e parede 1,2mm, quatro pés, com reforço e ponteiras plásticas, pintura em epóxi, branca, com assento 

estofado revestido em couríssimo branco, marca Unimóvel.
Cadeira (Casa Abrigo)

35710 12209

Cadeira, estrutura tubular, de 1 polegada e parede 1,2mm, quatro pés, com reforço e ponteiras plásticas, pintura em epóxi, branca, com assento 

estofado revestido em couríssimo branco, marca Unimóvel.
Cadeira (Casa Abrigo)

35711 12209

Cadeira, estrutura tubular, de 1 polegada e parede 1,2mm, quatro pés, com reforço e ponteiras plásticas, pintura em epóxi, branca, com assento 

estofado revestido em couríssimo branco, marca Unimóvel.



Pulpito (Centro da Juventude)
35712 17993

Púlpito em acrílico transparente, com espessura de 10mm, tampo de 60 x 40cm, por 1,10m altura, cor do acrílico cristal, DOBRATEC.

Balcão baixo
41360 35721 574

Balcão baixo com 2 portas e chave
Balcão baixo

41360 35722 574

Balcão baixo com 2 portas e chave

Nome
Incorporação Plaqueta

Balcão baixo
41360 35723 574

Balcão baixo com 2 portas e chave
Balcão baixo

41360 35724 574

Balcão baixo com 2 portas e chave
Balcão baixo

41360 35725 574

Balcão baixo com 2 portas e chave
Scanner (Recursos Humanos)

35726 12313

Scanner CANON, modelo M11052, DG347644, com sensor de imagem por contato que permite escanear a frente e o verso dos documentos 

simultaneamente sem perder a velocidade; sensor ultrassônico para a detecção de alimentação dupla de documentos. Velocidade 25 

IPM Duplex; Interface USB 2.0; Compatibilidade com os drives ISIS, TWAIN E PDF/A.
Cadeira

35727 12015



Cadeira Giratória sem braço, com assento e encosto anatômico, interligada por lâmina de aço fixa revestida com capa sanfonada, com base giratoria a 

gás. Poltronas Paraná
Cadeira

35728 12015

Cadeira Giratória sem braço, com assento e encosto anatômico, interligada por lâmina de aço fixa revestida com capa sanfonada, com base giratoria a 

gás. Poltronas Paraná
Cadeira

35729 12015

Cadeira Giratória sem braço, com assento e encosto anatômico, interligada por lâmina de aço fixa revestida com capa sanfonada, com base giratoria a 

gás. Poltronas Paraná
Cadeira

35730 12015

Cadeira Giratória sem braço, com assento e encosto anatômico, interligada por lâmina de aço fixa revestida com capa sanfonada, com base giratoria a 

gás. Poltronas Paraná
Cadeira

35731 12015

Cadeira Giratória sem braço, com assento e encosto anatômico, interligada por lâmina de aço fixa revestida com capa sanfonada, com base giratoria a 

gás. Poltronas Paraná
Cadeira

35732 12015

Cadeira Giratória sem braço, com assento e encosto anatômico, interligada por lâmina de aço fixa revestida com capa sanfonada, com base giratoria a 

gás. Poltronas Paraná
Cadeira

35733 12015

Cadeira Giratória sem braço, com assento e encosto anatômico, interligada por lâmina de aço fixa revestida com capa sanfonada, com base giratoria a 

gás. Poltronas Paraná
Cadeira

35734 12015

Cadeira Giratória sem braço, com assento e encosto anatômico, interligada por lâmina de aço fixa revestida com capa sanfonada, com base giratoria a 

gás. Poltronas Paraná
Cadeira

35735 12015



Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeira Giratória sem braço, com assento e encosto anatômico, interligada por lâmina de aço fixa revestida com capa sanfonada, com base giratoria a 

gás. Poltronas Paraná
Moto poda

35736 13250

Moto poda 36,3 cm3 de cilindradas, peso sem ferramenta de corte 7,8 KG, tanque de combustível 530 ML, marca Stihl.
Motor monocilindrico

35737 14861

Motor monocilindrico
Máquina de Calcular (Garagem)

35738 15022

Máquina de Calcular com bobina, Procalc PR 4000.
Geladeira (Garagem)

35739 15157

Geladeira 280 litros, branca, 110 V RE 28, marca Electrolux.
Carroceria instalada no Veículo AIX-9574 (Sec. Interior)

35740 15210

Carroceria de madeira, de 2,20 x 2,00 x 0,55m, ripada, com caixa de ferramentas, faixa amarela refletiva, marca São Roque.

Carroceria instalada no Veículo AIJ-7738 (Garagem)
35741 15210

Carroceria de madeira, de 5,50 x 2,56 x 0,50m, com caixa de ferramentas, caixa para EPI´s, faixa amarela refletiva, marca São Roque.

Propulssora Pneumática (Garagem - Oficina)
35742 15261

Propulssora Pneumática bomba de graxa completa, para graxa até NLGI 2, propulssora de 50:1, com tampa, disco segurador, lubarifil, válvula de 

controle de graxa, mangueira, conexão giratória Z, pressão de trabalho 1 a 8 bar, vazão 800B/minuto, capacidade p

Centrífuga
35744 16140

Centrífuga de roupa 10,5 K, 110V, branca, marca Britânia 06750.
GPS

35745 18131

GPS MAP 62, S/N21F226365
Armário alto

41360 35746 574



Armário alto com 2 portas e chave
Armário alto

41360 35747 574

Armário alto com 2 portas e chave
Armário alto

41360 35748 574

Armário alto com 2 portas e chave

Nome
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Armário alto
41360 35749 574

Armário alto com 2 portas e chave
Armário alto

41360 35750 574

Armário alto com 2 portas e chave
Armário Alto

41360 35751 574

Armário alto com 2 portas e chave
Longarina 4 lugares

41368 35753 576

Longarina com 4 lugares, revestida em tecido preto
Longarina com 4 lugares

41368 35754 576

Longarina com 4 lugares, revestida em tecido preto
Longarina com 4 lugares

41368 35755 576

Longarina com 4 lugares, revestida em tecido preto
Longarina com 4 lugares

41368 35756 576

Longarina com 4 lugares, revestida em tecido preto



Cadeira Giratória
41368 35757 576

Cadeira giratória com apoio de braço revestida em tecido
Cadeira giratória

41368 35758 576

Cadeira giratória com apoio de braço revestida em tecido
Cadeira Giratória

41368 35759 576

Cadeira giratória com apoio de braço revestida em tecido
Cadeira giratória

41368 35760 576

Cadeira giratória com apoio de braço revestida em tecido
Cadeira giratória

41368 35761 576

Cadeira giratória com apoio de braço revestida em tecido
Cadeira giratória

41368 35762 576

Nome
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Cadeira giratória com apoio de braço revestida em tecido
Mesa

41368 35763 576

Mesa de 120 x 60 x 75cm com 3 gavetas na cor cinza.
Mesa auxiliar

41436 35764 4051

Mesa auxiliar para sala de odontologia em mdf branco. Marca Olsen
Cadeira Fixa ***

35765



Cadeira Fixa  assento e encosto com estrutura interna em compensado multi - laminado 12mm e espuma injetada 45mm, anatômica, contra capa do 

encosto em corino, bordas em PVC tipo Francis, revestimento em tecido polipropileno cinza e preto, estrutura metáli

tubo metálico 7/8, parede 1,2mm, pintura epóxi cor preta, marca Metalflex.
Cadeira Fixa ***

35766

Cadeira Fixa  assento e encosto com estrutura interna em compensado multi - laminado 12mm e espuma injetada 45mm, anatômica, contra capa do 

encosto em corino, bordas em PVC tipo Francis, revestimento em tecido polipropileno cinza e preto, estrutura metáli

tubo metálico 7/8, parede 1,2mm, pintura epóxi cor preta, marca Metalflex.
Aparelho de Ultrasson (Nova Concórdia)

35767 12346

Aparelho de Ultrasson, marca Gnatus.
Mesa (RH)

35768 12387

Mesa PARA IMPRESSORA 100 x 0,60 x 0,75 m.
Scanner (Assesoria Jurídica)

35769 12424

Scanner DR 2580C, com Sensor de Imagem por contato que permite scanear a frente e o verso dos documentos simultaneamente sem perder a 

velocidade, sensor ultrassônico para a detecção de alimentação dupla de documentos, velocidade 25 PPM Simplex e 50 IPM Du

funcionamento de até 1.000 páginas por dia, eliminação de cor RGB, alimentador manual com capacidade para 50 folhas, interface USB de2.0, 

compatibilidade com os drivers Isis, Twain e PDF/A, marca Canon.
Impressora Samsung

41436 35770 5284

Impressora multifuncional Samsung Laser
Monitor AOC 18,5"

41436 35771 4318

Monitor lcd AOC 18,5" E950SWN
Monitor AOC 18,5"

41436 35772 4318

Monitor lcd AOC 18,5" E950SWN
Gabinete (Corpo de Bombeiros)

35773 11594

Gabinete ATX 400 watts com: processador com mínimo 4 núcleo frequência de 3.2 GHZ cada núcleo. Memória RAM 04GB DDR3 compatível, disco rígido 

1000 GB Sata II, placa mãe compatível com 4 portas USB 2.0, placa de rede 10/100 MBPS, placa de rede wireless 108



de gravador de DVD dual layer; mouse óptico com scroll e resolução mínima 800 DPI; pad mouse de silicone; teclado multimídia layout ABNT-2; Licença 

operacional Windows 7 professional 64 bites em português com fornecimento das mídias originais e manuais. A

Monitor (Corpo de Bombeiros)
35774 11594

Nome
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Monitor LED 18,5''.
Bebedouro (Garagem Municipal)

35775 12654

Bebedouro  de mesa para água normal e gelada com 20 litros.
Moto Serra (Meio Ambiente)

35776 12726

Moto Serra motor 2 tempos, 63,0 cilindradas, potência HP (KW) 4,35, peso sem barra e corrente 6,0KG, carburador tipo menbrana, sistema de ignição 

eletrônico, sistema de partida manual retrátil com sistema anti vibratório, tanque de combustível 700ml, comb

TEKNA
Moto Serra (Meio Ambiente)

35777 12726

Moto Serra motor 2 tempos, 63,0 cilindradas, potência HP (KW) 4,35, peso sem barra e corrente 6,0KG, carburador tipo menbrana, sistema de ignição 

eletrônico, sistema de partida manual retrátil com sistema anti vibratório, tanque de combustível 700ml, comb

TEKNA
Mesa (Conjunto de refeitório - Escola Oficina)

35778 13047

Mesa de refeitório monobloco, confeccionado em MDF de 15 mm re-engrosso de 30 mm, revestida em fórmica. Estrutura de aço 50 mm x 30 mm. 

Parede 1,2 mm, pintura epoxipó. MÓVEIS ANDREI.
Mesa (Conjunto de refeitório - Escola Oficina)

35779 13047



Mesa de refeitório monobloco, confeccionado em MDF de 15 mm re-engrosso de 30 mm, revestida em fórmica. Estrutura de aço 50 mm x 30 mm. 

Parede 1,2 mm, pintura epoxipó. MÓVEIS ANDREI.
Mesa (Conjunto de refeitório - Escola Oficina)

35780 13047

Mesa de refeitório monobloco, confeccionado em MDF de 15 mm re-engrosso de 30 mm, revestida em fórmica. Estrutura de aço 50 mm x 30 mm. 

Parede 1,2 mm, pintura epoxipó. MÓVEIS ANDREI.
Mesa (Conjunto de refeitório - Escola Oficina)

35781 13047

Mesa de refeitório monobloco, confeccionado em MDF de 15 mm re-engrosso de 30 mm, revestida em fórmica. Estrutura de aço 50 mm x 30 mm. 

Parede 1,2 mm, pintura epoxipó. MÓVEIS ANDREI.
Mesa (Conjunto de refeitório - Escola Oficina)

35782 13047

Mesa de refeitório monobloco, confeccionado em MDF de 15 mm re-engrosso de 30 mm, revestida em fórmica. Estrutura de aço 50 mm x 30 mm. 

Parede 1,2 mm, pintura epoxipó. MÓVEIS ANDREI.
Mesa (Conjunto de refeitório - Escola Oficina)

35783 13047

Mesa de refeitório monobloco, confeccionado em MDF de 15 mm re-engrosso de 30 mm, revestida em fórmica. Estrutura de aço 50 mm x 30 mm. 

Parede 1,2 mm, pintura epoxipó. MÓVEIS ANDREI.
Mesa (Conjunto de refeitório - Escola Oficina)

35784 13047

Mesa de refeitório monobloco, confeccionado em MDF de 15 mm re-engrosso de 30 mm, revestida em fórmica. Estrutura de aço 50 mm x 30 mm. 

Parede 1,2 mm, pintura epoxipó. MÓVEIS ANDREI.
Mesa (Conjunto de refeitório - Escola Oficina)

35785 13047

Mesa de refeitório monobloco, confeccionado em MDF de 15 mm re-engrosso de 30 mm, revestida em fórmica. Estrutura de aço 50 mm x 30 mm. 

Parede 1,2 mm, pintura epoxipó. MÓVEIS ANDREI.
Mesa (Conjunto de refeitório - Escola Oficina)

35786 13047

Mesa de refeitório monobloco, confeccionado em MDF de 15 mm re-engrosso de 30 mm, revestida em fórmica. Estrutura de aço 50 mm x 30 mm. 

Parede 1,2 mm, pintura epoxipó. MÓVEIS ANDREI.
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Mesa (Conjunto de refeitório - Escola Oficina)
35787 13047

Mesa de refeitório monobloco, confeccionado em MDF de 15 mm re-engrosso de 30 mm, revestida em fórmica. Estrutura de aço 50 mm x 30 mm. 

Parede 1,2 mm, pintura epoxipó. MÓVEIS ANDREI.
Mesa (Conjunto de refeitório - Escola Oficina)

35788 13047

Mesa de refeitório monobloco, confeccionado em MDF de 15 mm re-engrosso de 30 mm, revestida em fórmica. Estrutura de aço 50 mm x 30 mm. 

Parede 1,2 mm, pintura epoxipó. MÓVEIS ANDREI.
Mesa (Conjunto de refeitório - Escola Oficina)

35789 13047

Mesa de refeitório monobloco, confeccionado em MDF de 15 mm re-engrosso de 30 mm, revestida em fórmica. Estrutura de aço 50 mm x 30 mm. 

Parede 1,2 mm, pintura epoxipó. MÓVEIS ANDREI.
Banco (Conjunto de refeitório - Escola Oficina)

35790 13047

Bancos para mesa de refeitório, monobloco. Confeccionados em MDF 15 mm com re-engrosso de 30 mm, revestidos em fórmica. Estrutura de aço 50 

mm x 30 mm. Parede 1,2 mm. Pintura epoxipó. 10 lugares 3m x 0,8m. MÓVEIS ANDREI
Banco (Conjunto de refeitório - Escola Oficina)

35791 13047

Bancos para mesa de refeitório, monobloco. Confeccionados em MDF 15 mm com re-engrosso de 30 mm, revestidos em fórmica. Estrutura de aço 50 

mm x 30 mm. Parede 1,2 mm. Pintura epoxipó. 10 lugares 3m x 0,8m. MÓVEIS ANDREI
Banco (Conjunto de refeitório - Escola Oficina)

35792 13047

Bancos para mesa de refeitório, monobloco. Confeccionados em MDF 15 mm com re-engrosso de 30 mm, revestidos em fórmica. Estrutura de aço 50 

mm x 30 mm. Parede 1,2 mm. Pintura epoxipó. 10 lugares 3m x 0,8m. MÓVEIS ANDREI
Banco (Conjunto de refeitório - Escola Oficina)

35793 13047

Bancos para mesa de refeitório, monobloco. Confeccionados em MDF 15 mm com re-engrosso de 30 mm, revestidos em fórmica. Estrutura de aço 50 

mm x 30 mm. Parede 1,2 mm. Pintura epoxipó. 10 lugares 3m x 0,8m. MÓVEIS ANDREI
Banco (Conjunto de refeitório - Escola Oficina)

35794 13047

Bancos para mesa de refeitório, monobloco. Confeccionados em MDF 15 mm com re-engrosso de 30 mm, revestidos em fórmica. Estrutura de aço 50 

mm x 30 mm. Parede 1,2 mm. Pintura epoxipó. 10 lugares 3m x 0,8m. MÓVEIS ANDREI
Banco (Conjunto de refeitório - Escola Oficina)

35795 13047

Bancos para mesa de refeitório, monobloco. Confeccionados em MDF 15 mm com re-engrosso de 30 mm, revestidos em fórmica. Estrutura de aço 50 

mm x 30 mm. Parede 1,2 mm. Pintura epoxipó. 10 lugares 3m x 0,8m. MÓVEIS ANDREI
Banco (Conjunto de refeitório - Escola Oficina)



35796 13047

Bancos para mesa de refeitório, monobloco. Confeccionados em MDF 15 mm com re-engrosso de 30 mm, revestidos em fórmica. Estrutura de aço 50 

mm x 30 mm. Parede 1,2 mm. Pintura epoxipó. 10 lugares 3m x 0,8m. MÓVEIS ANDREI
Banco (Conjunto de refeitório - Escola Oficina)

35797 13047

Bancos para mesa de refeitório, monobloco. Confeccionados em MDF 15 mm com re-engrosso de 30 mm, revestidos em fórmica. Estrutura de aço 50 

mm x 30 mm. Parede 1,2 mm. Pintura epoxipó. 10 lugares 3m x 0,8m. MÓVEIS ANDREI
Banco (Conjunto de refeitório - Escola Oficina)

35798 13047

Bancos para mesa de refeitório, monobloco. Confeccionados em MDF 15 mm com re-engrosso de 30 mm, revestidos em fórmica. Estrutura de aço 50 

mm x 30 mm. Parede 1,2 mm. Pintura epoxipó. 10 lugares 3m x 0,8m. MÓVEIS ANDREI
Banco (Conjunto de refeitório - Escola Oficina)

35799 13047
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Bancos para mesa de refeitório, monobloco. Confeccionados em MDF 15 mm com re-engrosso de 30 mm, revestidos em fórmica. Estrutura de aço 50 

mm x 30 mm. Parede 1,2 mm. Pintura epoxipó. 10 lugares 3m x 0,8m. MÓVEIS ANDREI
Banco (Conjunto de refeitório - Escola Oficina)

35800 13047

Bancos para mesa de refeitório, monobloco. Confeccionados em MDF 15 mm com re-engrosso de 30 mm, revestidos em fórmica. Estrutura de aço 50 

mm x 30 mm. Parede 1,2 mm. Pintura epoxipó. 10 lugares 3m x 0,8m. MÓVEIS ANDREI
Banco (Conjunto de refeitório - Escola Oficina)

35801 13047

Bancos para mesa de refeitório, monobloco. Confeccionados em MDF 15 mm com re-engrosso de 30 mm, revestidos em fórmica. Estrutura de aço 50 

mm x 30 mm. Parede 1,2 mm. Pintura epoxipó. 10 lugares 3m x 0,8m. MÓVEIS ANDREI
Banco (Conjunto de refeitório - Escola Oficina)

35802 13047

Bancos para mesa de refeitório, monobloco. Confeccionados em MDF 15 mm com re-engrosso de 30 mm, revestidos em fórmica. Estrutura de aço 50 

mm x 30 mm. Parede 1,2 mm. Pintura epoxipó. 10 lugares 3m x 0,8m. MÓVEIS ANDREI
Banco (Conjunto de refeitório - Escola Oficina)



35803 13047

Bancos para mesa de refeitório, monobloco. Confeccionados em MDF 15 mm com re-engrosso de 30 mm, revestidos em fórmica. Estrutura de aço 50 

mm x 30 mm. Parede 1,2 mm. Pintura epoxipó. 10 lugares 3m x 0,8m. MÓVEIS ANDREI
Banco (Conjunto de refeitório - Escola Oficina)

35804 13047

Bancos para mesa de refeitório, monobloco. Confeccionados em MDF 15 mm com re-engrosso de 30 mm, revestidos em fórmica. Estrutura de aço 50 

mm x 30 mm. Parede 1,2 mm. Pintura epoxipó. 10 lugares 3m x 0,8m. MÓVEIS ANDREI
Banco (Conjunto de refeitório - Escola Oficina)

35805 13047

Bancos para mesa de refeitório, monobloco. Confeccionados em MDF 15 mm com re-engrosso de 30 mm, revestidos em fórmica. Estrutura de aço 50 

mm x 30 mm. Parede 1,2 mm. Pintura epoxipó. 10 lugares 3m x 0,8m. MÓVEIS ANDREI
Banco (Conjunto de refeitório - Escola Oficina)

35806 13047

Bancos para mesa de refeitório, monobloco. Confeccionados em MDF 15 mm com re-engrosso de 30 mm, revestidos em fórmica. Estrutura de aço 50 

mm x 30 mm. Parede 1,2 mm. Pintura epoxipó. 10 lugares 3m x 0,8m. MÓVEIS ANDREI
Banco (Conjunto de refeitório - Escola Oficina)

35807 13047

Bancos para mesa de refeitório, monobloco. Confeccionados em MDF 15 mm com re-engrosso de 30 mm, revestidos em fórmica. Estrutura de aço 50 

mm x 30 mm. Parede 1,2 mm. Pintura epoxipó. 10 lugares 3m x 0,8m. MÓVEIS ANDREI
Banco (Conjunto de refeitório - Escola Oficina)

35808 13047

Bancos para mesa de refeitório, monobloco. Confeccionados em MDF 15 mm com re-engrosso de 30 mm, revestidos em fórmica. Estrutura de aço 50 

mm x 30 mm. Parede 1,2 mm. Pintura epoxipó. 10 lugares 3m x 0,8m. MÓVEIS ANDREI
Banco (Conjunto de refeitório - Escola Oficina)

35809 13047

Bancos para mesa de refeitório, monobloco. Confeccionados em MDF 15 mm com re-engrosso de 30 mm, revestidos em fórmica. Estrutura de aço 50 

mm x 30 mm. Parede 1,2 mm. Pintura epoxipó. 10 lugares 3m x 0,8m. MÓVEIS ANDREI
Banco (Conjunto de refeitório - Escola Oficina)

35810 13047

Bancos para mesa de refeitório, monobloco. Confeccionados em MDF 15 mm com re-engrosso de 30 mm, revestidos em fórmica. Estrutura de aço 50 

mm x 30 mm. Parede 1,2 mm. Pintura epoxipó. 10 lugares 3m x 0,8m. MÓVEIS ANDREI
Banco (Conjunto de refeitório - Escola Oficina)

35811 13047

Bancos para mesa de refeitório, monobloco. Confeccionados em MDF 15 mm com re-engrosso de 30 mm, revestidos em fórmica. Estrutura de aço 50 

mm x 30 mm. Parede 1,2 mm. Pintura epoxipó. 10 lugares 3m x 0,8m. MÓVEIS ANDREI
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Banco (Conjunto de refeitório - Escola Oficina)
35812 13047

Bancos para mesa de refeitório, monobloco. Confeccionados em MDF 15 mm com re-engrosso de 30 mm, revestidos em fórmica. Estrutura de aço 50 

mm x 30 mm. Parede 1,2 mm. Pintura epoxipó. 10 lugares 3m x 0,8m. MÓVEIS ANDREI
Banco (Conjunto de refeitório - Escola Oficina)

35813 13047

Bancos para mesa de refeitório, monobloco. Confeccionados em MDF 15 mm com re-engrosso de 30 mm, revestidos em fórmica. Estrutura de aço 50 

mm x 30 mm. Parede 1,2 mm. Pintura epoxipó. 10 lugares 3m x 0,8m. MÓVEIS ANDREI
Ar Condicionado (Educação)

35814 12919

Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025

Ar Condicionado (Educação)
35815 12919

Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025

Ar Condicionado (Educação)
35816 12919

Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025

Ar Condicionado (Educação)
35817 12919

Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025

Ar Condicionado (Educação)
35818 12919



Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025

Ar Condicionado (Educação)
35819 12919

Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025

Ar Condicionado (Educação)
35820 12919

Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025

Ar Condicionado (Educação)
35821 12919

Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025

Ar Condicionado (Educação)
35822 12919

Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025

Ar Condicionado (Educação)
35823 12919

Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025

Ar Condicionado (Educação)
35824 12919
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Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025

Ar Condicionado (Educação)
35825 12919

Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025

Ar Condicionado (Educação)
35826 12919

Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025

Ar Condicionado (Educação)
35827 12919

Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025

Ar Condicionado (Educação)
35828 12919

Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025

Ar Condicionado (Educação)
35829 12919

Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025

Ar Condicionado (Educação)
35830 12919

Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025

Ar Condicionado (Educação)
35831 12919



Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025

Ar Condicionado (Educação)
35832 12919

Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025

Ar Condicionado (Educação)
35833 12919

Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025

Ar Condicionado (Educação)
35834 12919

Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025

Ar Condicionado (Educação)
35835 12919

Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025

Ar Condicionado (Educação)
35836 12919

Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025
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Ar Condicionado (Educação)
35837 12919

Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025

Ar Condicionado (Educação)
35838 12919

Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025

Ar Condicionado (Educação)
35839 12919

Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025

Ar Condicionado (Educação)
35840 12919

Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025

Ar Condicionado (Educação)
35841 12919

Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025

Ar Condicionado (Educação)
35842 12919

Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025

Ar Condicionado (Educação)
35843 12919

Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025

Ar Condicionado (Educação)
35844 12919



Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025

Ar Condicionado (Educação)
35845 12919

Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025

Ar Condicionado (Educação)
35846 12919

Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025

Ar Condicionado (Educação)
35847 12919

Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025

Ar Condicionado (Educação)
35848 12919

Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025

Ar Condicionado (Educação)
35849 12919

Nome
Incorporação Plaqueta

Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025



Ar Condicionado (Educação)
35850 12919

Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025

Ar Condicionado (Educação)
35851 12919

Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025

Ar Condicionado (Educação)
35852 12919

Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025

Ar Condicionado (Educação)
35853 12919

Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025

Ar Condicionado (Educação)
35854 12919

Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025

Ar Condicionado (Educação)
35855 12919

Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025

Ar Condicionado (Educação)
35856 12919

Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025

Ar Condicionado (Educação)
35857 12919



Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025

Ar Condicionado (Educação)
35858 12919

Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025

Ar Condicionado (Educação)
35859 12919

Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025

Ar Condicionado (Educação)
35860 12919

Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025

Ar Condicionado (Educação)
35861 12919

Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025

Nome
Incorporação Plaqueta

Ar Condicionado (Educação)
35862 12919

Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025



Ar Condicionado (Educação)
35863 12919

Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025

Ar Condicionado (Educação)
35864 12919

Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025

Ar Condicionado (Educação)
35865 12919

Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025

Ar Condicionado (Educação)
35866 12919

Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025

Ar Condicionado (Educação)
35867 12919

Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025

Ar Condicionado (Educação)
35868 12919

Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025

Ar Condicionado (Educação)
35869 12919

Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025

Ar Condicionado (Educação)
35870 12919



Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025

Ar Condicionado (Educação)
35871 12919

Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025

Ar Condicionado (Educação)
35872 12919

Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025

Ar Condicionado (Educação)
35873 12919

Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025

Ar Condicionado (Educação)
35874 12919

Nome
Incorporação Plaqueta

Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025

Ar Condicionado (Educação)
35875 12919

Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025



Ar Condicionado (Educação)
35876 12919

Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025

Ar Condicionado (Educação)
35877 12919

Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025

Ar Condicionado (Educação)
35878 12919

Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025

Ar Condicionado (Educação)
35879 12919

Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025

Ar Condicionado (Educação)
35880 12919

Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025

Ar Condicionado (Educação)
35881 12919

Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025

Ar Condicionado (Educação)
35882 12919

Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025

Ar Condicionado (Educação)
35883 12919



Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025

Ar Condicionado (Educação)
35884 12919

Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025

Ar Condicionado (Educação)
35885 12919

Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025

Ar Condicionado (Educação)
35886 12919

Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025

Nome
Incorporação Plaqueta

Ar Condicionado (Educação)
35887 12919

Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025

Ar Condicionado (Educação)
35888 12919

Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025



Ar Condicionado (Educação)
35889 12919

Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025

Ar Condicionado (Educação)
35890 12919

Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025

Ar Condicionado (Educação)
35891 12919

Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025

Ar Condicionado (Educação)
35892 12919

Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025

Ar Condicionado (Educação)
35893 12919

Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025

Ar Condicionado (Educação)
35894 12919

Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025

Ar Condicionado (Educação)
35895 12919

Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025

Ar Condicionado (Educação)
35896 12919



Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025

Ar Condicionado (Educação)
35897 12919

Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025

Ar Condicionado (Educação)
35898 12919

Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025

Ar Condicionado (Educação)
35899 12919

Nome
Incorporação Plaqueta

Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025

Ar Condicionado (Educação)
35900 12919

Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025

Ar Condicionado (Educação)
35901 12919

Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025



Ar Condicionado (Educação)
35902 12919

Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025

Ar Condicionado (Educação)
35903 12919

Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025

Ar Condicionado (Educação)
35904 12919

Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025

Ar Condicionado (Educação)
35905 12919

Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025

Ar Condicionado (Educação)
35906 12919

Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025

Ar Condicionado (Educação)
35907 12919

Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025

Ar Condicionado (Educação)
35908 12919

Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025

Ar Condicionado (Educação)
35909 12919



Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025

Ar Condicionado (Educação)
35910 12919

Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025

Ar Condicionado (Educação)
35911 12919

Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025

Nome
Incorporação Plaqueta

Ar Condicionado (Educação)
35912 12919

Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025

Ar Condicionado (Educação)
35913 12919

Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025

Ar Condicionado (Educação)
35914 12919

Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025



Ar Condicionado (Educação)
35915 12919

Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025

Ar Condicionado (Educação)
35916 12919

Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025

Ar Condicionado (Educação)
35917 12919

Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025

Ar Condicionado (Educação)
35918 12919

Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025

Ar Condicionado (Educação)
35919 12919

Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025

Ar Condicionado (Educação)
35920 12919

Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025

Ar Condicionado (Educação)
35921 12919

Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025

Ar Condicionado (Educação)
35922 12919



Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025

Ar Condicionado (Educação)
35923 12919

Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025

Ar Condicionado (Educação)
35924 12919

Nome
Incorporação Plaqueta

Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025

Ar Condicionado (Educação)
35925 12919

Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025

Ar Condicionado (Educação)
35926 12919

Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025

Ar Condicionado (Educação)
35927 12919

Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025



Ar Condicionado (Educação)
35928 12919

Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025

Ar Condicionado (Educação)
35929 12919

Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025

Ar Condicionado (Educação)
35930 12919

Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025

Ar Condicionado (Educação)
35931 12919

Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025

Ar Condicionado (Educação)
35932 12919

Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025

Ar Condicionado (Educação)
35933 12919

Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025

Ar Condicionado (Educação)
35934 12919

Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025

Ar Condicionado (Educação)
35935 12919



Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025

Ar Condicionado (Educação)
35936 12919

Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025

Nome
Incorporação Plaqueta

Ar Condicionado (Educação)
35937 12919

Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025

Ar Condicionado (Educação)
35938 12919

Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025

Ar Condicionado (Educação)
35939 12919

Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025

Ar Condicionado (Educação)
35940 12919

Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025



Ar Condicionado (Educação)
35941 12919

Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025

Ar Condicionado (Educação)
35942 12919

Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025

Ar Condicionado (Educação)
35943 12919

Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025

Ar Condicionado (Educação)
35944 12919

Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025

Ar Condicionado (Educação)
35945 12919

Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025

Ar Condicionado (Educação)
35946 12919

Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025

Ar Condicionado (Educação)
35947 12919

Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025

Ar Condicionado (Educação)
35948 12919



Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025

Ar Condicionado (Educação)
35949 12919

Nome
Incorporação Plaqueta

Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025

Ar Condicionado (Educação)
35950 12919

Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025

Ar Condicionado (Educação)
35951 12919

Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025

Ar Condicionado (Educação)
35952 12919

Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025

Ar Condicionado (Educação)
35953 12919

Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025



Ar Condicionado (Educação)
35954 12919

Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025

Ar Condicionado (Educação)
35955 12919

Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025

Ar Condicionado (Educação)
35956 12919

Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025

Ar Condicionado (Educação)
35957 12919

Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025

Ar Condicionado (Educação)
35958 12919

Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025

Ar Condicionado (Educação)
35959 12919

Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025

Ar Condicionado (Educação)
35960 12919

Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025

Ar Condicionado (Educação)
35961 12919



Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025

Nome
Incorporação Plaqueta

Ar Condicionado (Educação)
35962 12919

Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025

Ar Condicionado (Educação)
35963 12919

Ar Condicionado 30.000 BTU´s, modelo Split High Wall, ciclo frio, branco, Ence e selo Procel, tipo D, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 1.150 m3/h, 

contrle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, voltagem 220V, marca Hitachi RKP025+RAA025

Ar condicionado ***
35964 1701

Condicionador de ar linha split, de 12.000 btus, com ciclo quente e  frio, compressor rotativo com unidade interna e externa e com controle remoto, 

Springer/admiral.
Ar condicionado ***

35965 1701

Condicionador de ar linha split, de 12.000 btus, com ciclo quente e  frio, compressor rotativo com unidade interna e externa e com controle remoto, 

Springer/admiral.
Ar condicionado ***

35966 1701

Condicionador de ar linha split, de 12.000 btus, com ciclo quente e  frio, compressor rotativo com unidade interna e externa e com controle remoto, 

Springer/admiral.
Parque Multi Atividade (Educação)

35967 12690



Parque Multi Atividade contendo 7 funções recreativas, estrutura principal em troncos de eucalipto torneado 12 a 15 cm de diâmetro,composto por: 2 

torres formato pirâmede, 2 plataformas em forma H, 1 passarela em linha reta, 1 tobogã, 1 escorregador duplo

balanço com 3 assentos e 1 escada de acesso rápido, marca Mobile Play.
Parque Multi Atividade (Educação)

35968 12690

Parque Multi Atividade contendo 7 funções recreativas, estrutura principal em troncos de eucalipto torneado 12 a 15 cm de diâmetro,composto por: 2 

torres formato pirâmede, 2 plataformas em forma H, 1 passarela em linha reta, 1 tobogã, 1 escorregador duplo

balanço com 3 assentos e 1 escada de acesso rápido, marca Mobile Play.
Parque Multi Atividade (Educação)

35969 12690

Parque Multi Atividade contendo 7 funções recreativas, estrutura principal em troncos de eucalipto torneado 12 a 15 cm de diâmetro,composto por: 2 

torres formato pirâmede, 2 plataformas em forma H, 1 passarela em linha reta, 1 tobogã, 1 escorregador duplo

balanço com 3 assentos e 1 escada de acesso rápido, marca Mobile Play.
Parque Multi Atividade (Educação)

35970 12690

Parque Multi Atividade contendo 7 funções recreativas, estrutura principal em troncos de eucalipto torneado 12 a 15 cm de diâmetro,composto por: 2 

torres formato pirâmede, 2 plataformas em forma H, 1 passarela em linha reta, 1 tobogã, 1 escorregador duplo

balanço com 3 assentos e 1 escada de acesso rápido, marca Mobile Play.
Parque Multi Atividade (Educação)

35971 12690

Parque Multi Atividade contendo 7 funções recreativas, estrutura principal em troncos de eucalipto torneado 12 a 15 cm de diâmetro,composto por: 2 

torres formato pirâmede, 2 plataformas em forma H, 1 passarela em linha reta, 1 tobogã, 1 escorregador duplo

balanço com 3 assentos e 1 escada de acesso rápido, marca Mobile Play.
Parque Multi Atividade (Educação)

35972 12690

Parque Multi Atividade contendo 7 funções recreativas, estrutura principal em troncos de eucalipto torneado 12 a 15 cm de diâmetro,composto por: 2 

torres formato pirâmede, 2 plataformas em forma H, 1 passarela em linha reta, 1 tobogã, 1 escorregador duplo

balanço com 3 assentos e 1 escada de acesso rápido, marca Mobile Play.



Nome
Incorporação Plaqueta

Parque Multi Atividade (Educação)
35973 12690

Parque Multi Atividade contendo 7 funções recreativas, estrutura principal em troncos de eucalipto torneado 12 a 15 cm de diâmetro,composto por: 2 

torres formato pirâmede, 2 plataformas em forma H, 1 passarela em linha reta, 1 tobogã, 1 escorregador duplo

balanço com 3 assentos e 1 escada de acesso rápido, marca Mobile Play.
Parque Multi Atividade (Educação)

35974 12690

Parque Multi Atividade contendo 7 funções recreativas, estrutura principal em troncos de eucalipto torneado 12 a 15 cm de diâmetro,composto por: 2 

torres formato pirâmede, 2 plataformas em forma H, 1 passarela em linha reta, 1 tobogã, 1 escorregador duplo

balanço com 3 assentos e 1 escada de acesso rápido, marca Mobile Play.
Notebook Acer

41333 35999 167

Notebook Acer 14" memória RAM 4GB DDR3 n/s: LXRSP0C0452070FB5A6600
Caminhão mercedes benz AEB-1048

36000

Veículo caminhao Trator mercedes benz/LS 1934, ano/mod 1989/1990, chassi , Placa AEB-1048, branco, a diesel, Renavam: 52338218-9, motor: 

34595310627884.
Carteiras (Madre Boaventura)

36001 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36002 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36003 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36004 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36005 12920



Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36006 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36007 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36008 12920

Carteira CJA-04

Nome
Incorporação Plaqueta

Carteiras (Madre Boaventura)
36009 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36010 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36011 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36012 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36013 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36014 12920

Carteira CJA-04



Carteiras (Madre Boaventura)
36015 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36016 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36017 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36018 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36019 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36020 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36021 12920

Nome
Incorporação Plaqueta

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36022 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36023 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)



36024 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36025 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36026 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36027 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36028 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36029 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36030 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36031 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36032 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36033 12920

Carteira CJA-04

Nome



Incorporação Plaqueta

Carteiras (Madre Boaventura)
36034 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36035 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36036 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36037 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36038 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36039 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36040 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36041 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36042 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36043 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36044 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36045 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36046 12920



Nome
Incorporação Plaqueta

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36047 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36048 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36049 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36050 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36051 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36052 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36053 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36054 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36055 12920

Carteira CJA-04



Carteiras (Madre Boaventura)
36056 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36057 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36058 12920

Carteira CJA-04

Nome
Incorporação Plaqueta

Carteiras (Madre Boaventura)
36059 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36060 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36061 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36062 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36063 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36064 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)



36065 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36066 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36067 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36068 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36069 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36070 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36071 12920

Nome
Incorporação Plaqueta

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36072 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36073 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36074 12920



Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36075 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36076 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36077 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36078 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36079 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36080 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36081 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36082 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36083 12920

Carteira CJA-04

Nome
Incorporação Plaqueta



Carteiras (Madre Boaventura)
36084 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36085 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36086 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36087 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36088 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36089 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36090 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36091 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36092 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36093 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36094 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36095 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36096 12920



Nome
Incorporação Plaqueta

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36097 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36098 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36099 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36100 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36101 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36102 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36103 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36104 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36105 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)



36106 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36107 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36108 12920

Carteira CJA-04

Nome
Incorporação Plaqueta

Carteiras (Madre Boaventura)
36109 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36110 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36111 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36112 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36113 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36114 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36115 12920



Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36116 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36117 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36118 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36119 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36120 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36121 12920

Nome
Incorporação Plaqueta

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36122 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36123 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36124 12920

Carteira CJA-04



Carteiras (Madre Boaventura)
36125 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36126 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36127 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36128 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36129 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36130 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36131 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36132 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36133 12920

Carteira CJA-04

Nome
Incorporação Plaqueta

Carteiras (Madre Boaventura)



36134 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36135 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36136 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36137 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36138 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36139 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36140 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36141 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36142 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36143 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36144 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36145 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36146 12920



Nome
Incorporação Plaqueta

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36147 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36148 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36149 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36150 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36151 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36152 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36153 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36154 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36155 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36156 12920



Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36157 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36158 12920

Carteira CJA-04

Nome
Incorporação Plaqueta

Carteiras (Madre Boaventura)
36159 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36160 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36161 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36162 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36163 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36164 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36165 12920

Carteira CJA-04



Carteiras (Madre Boaventura)
36166 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36167 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36168 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36169 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36170 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36171 12920

Nome
Incorporação Plaqueta

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36172 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36173 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36174 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)



36175 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36176 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36177 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36178 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36179 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36180 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36181 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36182 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36183 12920

Carteira CJA-04

Nome
Incorporação Plaqueta

Carteiras (Madre Boaventura)
36184 12920



Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36185 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36186 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36187 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36188 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36189 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36190 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36191 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36192 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36193 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36194 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36195 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36196 12920



Nome
Incorporação Plaqueta

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36197 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36198 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36199 12920

Carteira CJA-04
Carteiras (Madre Boaventura)

36200 12920

Carteira CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36201 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36202 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36203 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36204 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36205 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36206 12920

Cadeiras CJA-04



Cadeiras (Madre Boaventura)
36207 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36208 12920

Cadeiras CJA-04

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeiras (Madre Boaventura)
36209 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36210 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36211 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36212 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36213 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36214 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36215 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)



36216 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36217 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36218 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36219 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36220 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36221 12920

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36222 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36223 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36224 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36225 12920



Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36226 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36227 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36228 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36229 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36230 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36231 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36232 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36233 12920

Cadeiras CJA-04

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeiras (Madre Boaventura)
36234 12920

Cadeiras CJA-04



Cadeiras (Madre Boaventura)
36235 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36236 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36237 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36238 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36239 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36240 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36241 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36242 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36243 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36244 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36245 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36246 12920



Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36247 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36248 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36249 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36250 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36251 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36252 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36253 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36254 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36255 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36256 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)



36257 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36258 12920

Cadeiras CJA-04

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeiras (Madre Boaventura)
36259 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36260 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36261 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36262 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36263 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36264 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36265 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36266 12920



Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36267 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36268 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36269 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36270 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36271 12920

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36272 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36273 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36274 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36275 12920

Cadeiras CJA-04



Cadeiras (Madre Boaventura)
36276 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36277 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36278 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36279 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36280 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36281 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36282 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36283 12920

Cadeiras CJA-04

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeiras (Madre Boaventura)
36284 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)



36285 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36286 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36287 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36288 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36289 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36290 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36291 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36292 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36293 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36294 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36295 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36296 12920



Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36297 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36298 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36299 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36300 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36301 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36302 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36303 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36304 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36305 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36306 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36307 12920



Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36308 12920

Cadeiras CJA-04

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeiras (Madre Boaventura)
36309 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36310 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36311 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36312 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36313 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36314 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36315 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36316 12920

Cadeiras CJA-04



Cadeiras (Madre Boaventura)
36317 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36318 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36319 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36320 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36321 12920

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36322 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36323 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36324 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36325 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)



36326 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36327 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36328 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36329 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36330 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36331 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36332 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36333 12920

Cadeiras CJA-04

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeiras (Madre Boaventura)
36334 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36335 12920



Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36336 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36337 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36338 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36339 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36340 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36341 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36342 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36343 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36344 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36345 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36346 12920



Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36347 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36348 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36349 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36350 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36351 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36352 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36353 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36354 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36355 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36356 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36357 12920

Cadeiras CJA-04



Cadeiras (Madre Boaventura)
36358 12920

Cadeiras CJA-04

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeiras (Madre Boaventura)
36359 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36360 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36361 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36362 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36363 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36364 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36365 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36366 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)



36367 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36368 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36369 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36370 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36371 12920

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36372 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36373 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36374 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36375 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36376 12920



Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36377 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36378 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36379 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36380 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36381 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36382 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36383 12920

Cadeiras CJA-04

Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeiras (Madre Boaventura)
36384 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36385 12920

Cadeiras CJA-04



Cadeiras (Madre Boaventura)
36386 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36387 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36388 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36389 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36390 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36391 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36392 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36393 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36394 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36395 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36396 12920



Nome
Incorporação Plaqueta

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36397 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36398 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36399 12920

Cadeiras CJA-04
Cadeiras (Madre Boaventura)

36400 12920

Cadeiras CJA-04
Carteira (E. M. Rubens Amélio Bonatto)

36401 12920

Carteira CJA-04
Carteira (E. M. Rubens Amélio Bonatto)

36402 12920

Carteira CJA-04
Carteira (E. M. Rubens Amélio Bonatto)

36403 12920

Carteira CJA-04
Carteira (E. M. Rubens Amélio Bonatto)

36404 12920

Carteira CJA-04
Carteira (E. M. Rubens Amélio Bonatto)

36405 12920

Carteira CJA-04
Carteira (E. M. Rubens Amélio Bonatto)

36406 12920

Carteira CJA-04
Carteira (E. M. Rubens Amélio Bonatto)

36407 12920

Carteira CJA-04
Carteira (E. M. Rubens Amélio Bonatto)



36408 12920

Carteira CJA-04

Nome
Incorporação Plaqueta

Carteira (E. M. Rubens Amélio Bonatto)
36409 12920

Carteira CJA-04
Carteira (E. M. Rubens Amélio Bonatto)

36410 12920

Carteira CJA-04
Carteira (E. M. Rubens Amélio Bonatto)

36411 12920

Carteira CJA-04
Carteira (E. M. Rubens Amélio Bonatto)

36412 12920

Carteira CJA-04
Carteira (E. M. Rubens Amélio Bonatto)

36413 12920

Carteira CJA-04
Carteira (E. M. Rubens Amélio Bonatto)

36414 12920

Carteira CJA-04
Carteira (E. M. Rubens Amélio Bonatto)

36415 12920

Carteira CJA-04
Carteira (E. M. Rubens Amélio Bonatto)

36416 12920

Carteira CJA-04
Carteira (E. M. Rubens Amélio Bonatto)

36417 12920



Carteira CJA-04
Carteira (E. M. Rubens Amélio Bonatto)

36418 12920

Carteira CJA-04
Carteira (E. M. Rubens Amélio Bonatto)

36419 12920

Carteira CJA-04
Carteira (E. M. Rubens Amélio Bonatto)

36420 12920

Carteira CJA-04
Carteira (E. M. Rubens Amélio Bonatto)

36421 12920


