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Número

154
Tipo

Aquisição de Material
Emitido em

18/04/2022

Quantidade de itens

104
Processo GeradoSolicitante

Código

373962-7 NADIA TERESINHA BONATTO

Número

302/2022
Local

Gabinete Secretário de Ação Social17
Órgão

Forma de pagamento
Descrição

EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL

Secretaria Municipal de Assistência Social06

Tipo

Entrega
Local

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Prazo

365 Dias

Nome

Depósito bancário

Descrição:

AQUISIÇÃO de móveis, eletrodoméstico, informática, material esportivo e pedagógico e equipamentos 
motorizados para as entidades regularmente inscritas junto ao Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente – CMDCA, que possuam planos de trabalho e aplicação devidamente aprovados 
para participarem da partilha dos recursos referentes à campanha Tributo a Cidadania 2020/2021, 
conforme condições quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

Justificativa:

O presente pedido justifica-se, tendo em vista que a Campanha Tributo à Cidadania visa à arrecadação 
de valores financeiros de pessoas físicas e jurídicas para destinação a entidades que realizam 
atividades inerentes a proteção dos direitos da Criança e Adolescente.   
                                                                                                     
    
Este projeto abate parte do imposto de renda anual o qual é depositado diretamente no Fundo 
Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente e anualmente rateado entre as entidades inscritas no 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, Conselho este que juntamente com a 
Secretaria Municipal de Assistência Social realizam a gestão do referido Fundo Financeiro.

Os valores de financiamento estão de acordo com Resolução Nº 024/2021, de 21 de setembro de 2021.

Art. 7º O limite de valores a serem deliberados pelo Conselho está condicionado ao saldo existente 
em conta corrente do Fundo até 21 de setembro de 2021, no valor de R$ 289.330,82 (duzentos e oitenta 
e nove mil, trezentos e trinta reais e oitenta e dois centavos), sendo utilizado como referencial de 
financiamento o valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) por usuário atendido pelo 
serviço/programa no nível de proteção social básica.

§ 1º Para o nível de proteção social básica será respeitado o limite máximo de financiamento de R$ 
40.000,00 (quarenta mil reais), sendo utilizado como referencial de financiamento o valor de R$ 
250,00 (duzentos e cinquenta reais) por usuário atendido pelo serviço/programa.
 
§2° Para os serviços/programas de proteção social especial de média complexidade será respeitado o 
limite máximo de financiamento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), independentemente do número de 
usuários atendidos, ou seja, não haverá referencial de financiamento por usuário.

§ 3° Para os serviços/programas de proteção social de alta complexidade será respeitado o limite 
máximo de financiamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), independentemente do número de usuários 
atendidos, ou seja, não haverá referencial de financiamento por usuário.

As entidades contempladas nessa licitação conforme Resolução Nº 028/2021, de 17 de dezembro de 2021, 
são as que seguem:

I. Projeto “Recursos Especiais para custeio e Sustentabilidade”, no valor de R$ 39.989,46 (trinta e 
nove mil novecentos e oitenta e nove reais, e quarenta e seis centavos). Entidade proponente: 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE.
II. Projeto “Fortalecer, Crescer e Melhor Atender” no valor de 40.128,00 (quarenta mil cento e vinte 
e oito reais). Entidade proponente: Escola Oficina Adelíria Meurer.
III. Projeto “Projeto Cantar e Brincar” no valor de R$ 16.725,55 (dezesseis mil setecentos e vinte e 
cinco reais). Entidade proponente: Centro de Convivência Sensibilizar;
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IV. Projeto “Espaço Acolhedor” no valor de R$ 15.725,38 (quinze mil setecentos e vinte e cinco reais 
e cinquenta e cinco centavos). Entidade proponente: Família Acolhedora;
V. Projeto “Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Centro da Juventude”, no valor de R$ 
38.571,20 (trinta e oito mil quinhentos e setenta e um real e vinte centavos). Entidade proponente: 
Centro da Juventude - CEJU.
VI. Projeto “Laboratório de Informática”, no valor de R$ 38.291,08 (trinta e oito mil duzentos e 
noventa e uns reais oito centavos). Entidade proponente: Associação dos Amigos da Escola Oficina.
VII. Projeto “Jogando pela Vida”, no valor de R$ 39.905,33 (trinta e nove mil novecentos e cinco 
reais e trinta e três centavos). Entidade proponente: Instituto Jeferson Bizotto.
VIII. Projeto “Fortalecimento de Vínculos”, no valor de R$ 39.650,00 (trinta e nove mil seiscentos e 
cinquenta reais). Entidade proponente: CREAS
IX. Projeto “Recursos Audiovisuais”, no valor de R$6.365,63 (seis mil trezentos e sessenta e cinco 
reais e sessenta e três centavos). Entidade proponente: Centro de Convivência Formando Cidadão.

Quanto à quantidade ora solicitada, as mesmas foram apuradas de acordo com os projetos apresentados 
pelas entidades inscritas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. (
O valor estimado para a contratação está de acordo com o princípio da razoabilidade, para aos tais 
usamos como parâmetro para se avaliar a adequação dos preços aferidos por meio de ORÇAMENTO FÍSICO, 
BANCO DE PREÇOS, INTERNET, segundo Decreto Municipal n° 417/2018, sendo que o mesmo pode ser 
conferido de acordo com planilha em anexo.

Lote

001 Lote 001

Código Nome Unidade Quantidade Unitário Valor

080218 CONJUNTO ESCOLAR SEXTAVADO JUVENIL BRANCO/BEGE UN 2,00 2.745,01 5.490,02

Conjunto sextav ado juv enil composto de 06 cadeiras, 06 carteiras e uma mesa central f ormando 
um círculo tipo f lor. Cadeiras e carteiras f abricadas com estrutura metálica em tubo 3/4 paredes 
0,90 mm com ref orço nos pés das carteiras. Todos os metais são soldados com solda especial 
MIG. Carteira com gradil porta liv ros de f erro ¼ redondo. Tampo da carteira no tamanho 71 x 35 
x 35 cm, conf eccionado em MDP 15 mm rev estido em f órmica lisa brilhante em f ormato 
trapezoidal para unir-se perf eitamente com a mesa central oitav ada de 58 x 58 cm também em 
MDP 15 mm rev estida em f órmica branca. Bordas das mesas arredondadas, acabamento em 
perf il de PVC tipo T na cor preta. Requadro da mesa central conf eccionado em tubo 20 x 20 mm 
e pés palito conf eccionados em tubo 30 x 30 mm.  As cadeiras conf eccionadas em compensado 
multilaminado de 10 mm semi-anatômico. Assento de tamanho 34 x 34 cm e encosto 34 x 18 
cm, rev estidos em f órmica lisa brilhante 0,8 mm. Assento e encosto das cadeiras f ixados com 
rebites de alumínio na estrutura. As carteiras com altura total de 68 cm e as cadeiras medindo 
38 cm de altura do chão até o assento. Acabamento das carteiras e das cadeiras com ponteiras 
em polipropileno de alta resistência tipo bola. As estruturas metálicas recebem tratamento anti 
f errugem e pintura epóxi pó poliéster. Total do diâmetro da mesa sextav ada inf antil 1,29 cm.
Com sistema de Gestão de Qualidade emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT) e Relatório de ensaio emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO.
Idade sugerida: de 7 a 13 anos.
GARANTIA
- Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra def eitos de f abricação.

02 UNIDADES CENTRO DE CONVIVÊNCIA SENSIBILIZAR 

080219 ARMARIO ALTO 02 PORTAS UN 2,00 928,63 1.857,26

Descrição mínima:
- Armário alto com duas portas, dotado de quatro prateleiras em MDF, rev estido com laminado 
melamínico de baixa pressão, cor cinza.
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS
Armário:
- Largura: 82 cm.
- Prof undidade: 42cm.
- Altura: 1,65 cm.
- Tolerância: até + 2 mm para largura e prof undidade, +/- 1 mm para espessura e +/-10 mm para 
altura.
CARACTERÍSTICAS
- Tampo, peça inf erior, peças laterais esquerda e direita e peça posterior em MDF, com 
espessura de 18mm, rev estido em ambas as f aces por laminado melamínico de baixa pressão, 
acabamento texturizado, na cor cinza.
- Duas portas em MDF, com espessura de 18mm, rev estido em ambas as f aces por laminado 
melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, na cor cinza.
- Quatro prateleiras em MDF, com espessura de 18mm, rev estido em ambas as f aces por 
laminado melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, na cor cinza.
- Topos de todas as peças encabeçados com f ita de bordo em PVC (cloreto de poliv inila), PP 
(polipropileno) ou em PE (polietileno) com “ primer” , acabamento texturizado, na mesma cor e 
tonalidade do laminado melamínico de baixa pressão dos painéis, exceto prateleiras. Colagem 
das f itas com adesiv o a base de PUR, atrav és do processo “ Hot Melting” . Dimensões acabadas 
de 18mm (largura) x 3mm (espessura), ou de 18mm (largura) x 0,45mm (espessura) de acordo 
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com seu posicionamento. Fitas de espessura de 3mm dev erão ter seus bordos usinados com 
raio de 3mm.
- Puxador em polipropileno copolímero v irgem, isento de cargas minerais, injetado em cores, 
dotado de porca M, sobre injetada.
- Dobradiça de caneco com abertura de 110° em aço niquelado, caneco de 12,5mm e 
f echamento automático, montagem sobreposta.
- Fechadura univ ersal metálica, acabamento cromado, dotada de contra porca, com posição de 
f echamento a 90°, com chav es articuladas em duplicata. Aplicação na porta direita.
- Fecho de caixa reto em latão cromado, com 50mm de comprimento, dotado de lingueta de 
bloqueio reta. Aplicação na porta esquerda.
GARANTIA
- Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra def eitos de f abricação.

01 UNIDADE CENTRO DE CONVIVÊNCIA SENSIBILIZAR
01 UNIDADE ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA ESCOLA OFICINA ADELIRIA MEURER

080220 MÓDULO DE TELEMARKETING UN 10,00 501,33 5.013,30

Adicional sem gav etas para 01 lugar com as seguintes características mínimas:
- 01 tampo medindo 100cm larg. x 86cm prof . em MDF/MDP, com espessura de 18mm, 
rev estido na f ace superior e inf erior com laminado melamínico de baixa pressão BP de 0,8mm 
de espessura com acabamento texturizado na cor padrão cinza. 
- 02 painéis lateral medindo 135cm alt. x 86cm prof . em MDF/MDP, com espessura de 18mm, 
rev estido na f ace superior e inf erior com laminado melamínico de baixa pressão BP de 0,8mm 
de espessura com acabamento texturizado na cor padrão cinza. 
- Bordas encabeçadas com perf il em PVC 180°, na cor cinza, com a mesma tonalidade do 
laminado do tampo, admitindo-se pequenas v ariações decorrentes das características de cada 
material (brilho, textura). o perf il dev e ser encaixado e f ixado e niv elado com as suas 
superf ícies do tampo e laterais. 
- Sapatas reguláv eis com estrutura de metal e acabamento em ny lon ou polipropileno injetado 
f ixadas nas laterais.

10 UNIDADES – ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA ESCOLA OFICINA ADELIRIA MEURER

080221 TENDA PIRAMIDAL CALHADA UN 1,00 24.720,33 24.720,33

Descrição mínima:
-Com Lona de cobertura - em laminado (lona) PVC calandrado de material extra duráv el, 
aditiv ado contra raios ultrav ioleta (UV) e oxidação, blackout o que elimina 40% do calor, com 
retardamento antichama, antimof o, antif ungo, anti-ressecamento e impermeáv el. Com solda 
eletrônica e com material ref orçado em pontos de maior tensionamento. (Material com 02 anos 
de garantia de f ábrica). ESTRUTURA METÁLICA - Ferragem tubular em chapa 13, 14 e 16, 
galv anizada, (antif errugem), paraf usos e conexões em aço. Pés de sustentação em tubo com 
3,00Pé direito. Solda no sistema MIG, instalada.

01 UN - ESCOLA OFICINA

080222 BATEDEIRA PLANETÁRIA 4 LITROS UN 1,00 689,63 689,63

 Descrição mínima:
- Capacidade mínima para 4 litros.
- 5 Velocidades.
- Tigela em inox com capacidade mínima 4 l.
- 3 Batedores.
- Basculamento.
- Potência mínima do motor 700 w.
- Cor branco.
- Garantia mínima de 12 meses.
- Voltagem: 110v  e 220v , conf orme demanda.
- Cordão de alimentação (rabicho) certif icado pelo INMETRO, com indicação da v oltagem.
- Classif icação do INMETRO – a.
- Produto nacional.
Garantia
- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O 
f abricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de 
assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com def eito.

01 UN – ESCOLA OFICINA

080223 MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS UN 1,00 469,63 469,63

Descrição mínima:
-Multiprocessador de alimentos, com lâminas multif uncionais, modelo doméstico.
Dimensões e capacidade:
- Diâmetro/ largura máxima: 400 mm.
- Altura máxima: 420 mm.
- Prof undidade máxima: 420 mm.
- Volume mínimo: 1,5 litros. Características mínimas:
- Lâminas multif uncionais f abricadas em aço inoxidáv el.
- Tigela extragrande aço inox ou acrílico, com capacidade mínima para 1,5 litros de ingredientes 
líquidos.
- Tampa da tigela com bocal largo para absorv er f rutas, legumes e v erduras inteiras.
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- Com dois ajustes de v elocidade e f unção pulsar que permita o controle preciso da duração e 
f requência do processamento.
- Trav a de segurança.
- Cabo com armazenamento integrado.
- Base f irme com pés antideslizantes (v entosa).
- Motor com potência mínima de 700w.
- Dimensionamento e robustez da f iação, plugue e conectores elétricos compatív eis com a 
corrente de operação.
- Voltagem: 110v  e 220v , conf orme demanda.
- Cordão de alimentação (rabicho) certif icado pelo INMETRO, com indicação da v oltagem.
- Classif icação do INMETRO – A 
Acessórios
- Batedor para mistura de massas lev es e pesadas.
- Uma f aca de corte em aço inoxidáv el para carnes, legumes e v erduras.
- Dois discos de metal para ralar e picar em pedaços f inos e médios.
- Liquidif icador (jarra) com tampa, com capacidade para 1,5 litros para misturar, triturar e mexer 
ingredientes v ariados.
- Um disco emulsif icador para preparar alimentos como clara em nev e e maionese.
Garantia
- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O 
f abricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de 
assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com def eito.

01 UN – ESCOLA OFICINA

080224 EXTRATOR/ESPREMEDOR DE SUCOS UN 1,00 480,97 480,97

Com as seguintes características mínimas:
- Potência mínima: 0,25cv /330w;
- Frequência mínima: 60hz;
- Tensão (v oltagem): 110 ou 220v , sob demanda;
- Altura: 440 mm;
- Largura: 360 mm;
- Prof undidade: 270 mm;
- Peso bruto aproximado: 6,5 kg;
- Rotação mínima: 1750 rpm;
- Em conf ormidade com o INMETRO;
- Gabinete e câmara de líquidos dev em ser em aço inox;
-  Acompanha copo de 1500ml, peneira e duas castanhas.
Garantia mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O 
f abricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de 
assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com def eito.

01 UN – ESCOLA OFICINA

080225 SMART TV 50” 4K UN 1,00 3.520,27 3.520,27

Descrição mínima:
 Resolução de imagem em 4k UHD, painel LCD/LED, controle remoto smart, biv olt, alto-f alante 
embutido, Etiqueta Nacional de Ef iciência Energética A+, tamanho da tela de 50 Polegadas, 
Interf ace do hardware: ?Bluetooth, USB, Ethernet, HDMI e com a Tecnologia de conexão: 
Bluetooth, Wi-f i, USB, Ethernet, HDMI, Voltagem: 110V e 220V, conf orme demanda.
- Cordão de alimentação (rabicho) certif icado pelo INMETRO, com indicação da v oltagem.
- Certif icação do INMETRO – A.
Garantia:
- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O 
f abricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de 
assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com def eito.

01 UN FORMANDO CIDADÃO

080226 ARMARIO BAIXO 02 PORTAS UN 1,00 574,67 574,67

Descrição mínima:
- Armário baixo com duas portas, dotado de duas prateleiras em MDF, rev estido com laminado 
melamínico de baixa pressão, cor cinza.
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS
Armário:
- Largura: 810 mm.
- Prof undidade: 500 mm.
- Altura: 740 mm.
- Tolerância: até + 2 mm para largura e prof undidade, +/- 1 mm para espessura e +/-10 mm para 
altura.
CARACTERÍSTICAS
- Tampo, peça inf erior, peças laterais esquerda e direita e peça posterior em MDF, com 
espessura de 18mm, rev estido em ambas as f aces por laminado melamínico de baixa pressão, 
acabamento texturizado, na cor cinza.
- Duas portas em MDF, com espessura de 18mm, rev estido em ambas as f aces por laminado 
melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, na cor cinza.
- Quatro prateleiras em MDF, com espessura de 18mm, rev estido em ambas as f aces por 

Emitido por: ALEX BRUNO CHIES, na versão: 5529 k 18/04/2022 11:26:18



Município de Francisco Beltrão
Solicitação 154/2022

Equiplano Página:5

laminado melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, na cor cinza.
- Topos de todas as peças encabeçados com f ita de bordo em PVC (cloreto de poliv inila), PP 
(polipropileno) ou em PE (polietileno) com “ primer” , acabamento texturizado, na mesma cor e 
tonalidade do laminado melamínico de baixa pressão dos painéis, exceto prateleiras. Colagem 
das f itas com adesiv o a base de PUR, atrav és do processo “ Hot Melting” . Dimensões acabadas 
de 18mm (largura) x 3mm (espessura), ou de 18mm (largura) x 0,45mm (espessura) de acordo 
com seu posicionamento. Fitas de espessura de 3mm dev erão ter seus bordos usinados com 
raio de 3mm.
- Puxador em polipropileno copolímero v irgem, isento de cargas minerais, injetado em cores, 
dotado de porca M, sobre injetada.
- Dobradiça de caneco com abertura de 110° em aço niquelado, caneco de 12,5mm e 
f echamento automático, montagem sobreposta.
- Fechadura univ ersal metálica, acabamento cromado, dotada de contra porca, com posição de 
f echamento a 90°, com chav es articuladas em duplicata. Aplicação na porta direita.
- Fecho de caixa reto em latão cromado, com 50mm de comprimento, dotado de lingueta de 
bloqueio reta. Aplicação na porta esquerda.
GARANTIA
- Mínima de dois anos a partir da data da entrega, contra def eitos de f abricação.

01 UNIDADE ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA ESCOLA OFICINA ADELIRIA MEURER

080227 PARQUE INFANTIL COLORIDO UN 1,00 36.633,33 36.633,33

Descrição mínima:
Parque inf antil colorido com estrutura principal (colunas) de Madeira Plástica medindo 
110mmx110mm e parede de 20mm Rev estida com acabamento de Polipropileno e Polietileno 
pigmentado cor itaúba contendo: Plataf orma, tipo MP, com 4 colunas em plástico reciclado 
medindo 110 mm x 110 mm; 1 patamar conf eccionado com estrutura em aço galv anizado e 
assoalho em plástico reciclado, medindo aproximado de 1050 mm x 1050 mm; altura do patamar 
em relação ao nív el do solo 1400mm. Telhado (Cobertura f ormato de pirâmide quadrangular) 
dimensão de 1300mm x 1300mm x 650mm em polietileno rotomoldado parede simples cor 
colorido 1 Plataf orma, tipo MP com 3 colunas em polímero reciclado medindo 110 mm x 110 mm 
x 2800 mm; 1 colunas em polímero reciclado medindo 110 mm x 110 mm x 3000 mm1 patamar 
conf eccionado com estrutura em aço galv anizado e assoalho em polímero reciclado, medindo 
1050 mm x 1050 mm; altura do patamar em relação ao nív el do solo 1200 mm Sem cobertura 1 
Balanço f ixado a torre. Com 2 assentos aberto em polietileno, suspenso Jod correntes 
galv anizadas; Estrutura em aço tubular com diâmetro de 42,4 mm, sem ângulos retos; 2 
Assentos com dimensão de 460mm x 225mm de polietileno rotomoldado parede dupla cor 
colorido com encaixe de f ixação. 1 Tubo curv o 909 com diâmetro interno de 750mm em 
polietileno rotomoldado cor colorido; 2 Flange (Painel) medida externa 940 x 1020mm com f uro 
central de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido 1 Rampa de cordas (com pega mão de 
segurança) com dimensão de 1570mm x 800mm estrutura em aço tubular galv anizado, com 
diâmetro de 42,40mm e parede de 2,00mm de espessura, ângulo de inclinação 409 com pintura 
eletrostática, cor colorido sem ângulos retos.
Colorido sem ângulos retos. Corda de PET de diâmetro 16,00mm com f ixador em polietileno 
injetado. 1 Tobogã 2 Curv as com ângulo de 90º diâmetro 750mm de polietileno rotomoldado cor 
colorido; 1 Flange (Painel) medida externa 940 x 1020mm com f uro central de 750mm em 
polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Seção de saída (ponteira) com diâmetro interno de 750mm 
parede dupla de polietileno rotomoldado cor colorido. 1 Escorregador espiral (Caracol) com seção 
de deslizamento de 3700mm de comprimento e largura de 540mm, v ista superior com diâmetro 
externo de 1600mm x 1900mm altura em polietileno rotomoldado com parede dupla cor colorido. 
Tubo de sustentação em aço galv anizado com diâmetro de 4 polegadas parede de 2mm 
comprimento de 1900mm. 01 Patamar (deck auxiliar) em madeira de plástica com medidas de 
861mmx710mm cor itaúba; 2 Guarda corpo com dimensão 800mmx900mm em polietileno 
rotomoldado com parede dupla cor colorido, Barra de acesso tubo metálico galv anizado com 
diâmetro de 1.1/4 polegada x 1.5mm de parede x 765 de comprimento 1 Escorregador ondulado 
com dimensão de 2350mm x 540mm de largura, seção de deslizamento com largura de 460mm 
com parede dupla em polietileno rotomoldado, cor colorido. Portal de segurança em polietileno 
rotomoldado cor colorido, 1 Tubo reto 1600mm com diâmetro interno de 750mm em polietileno 
rotomoldado cor colorido; 2 Flange (Painel) medida externa 940mm x 1020mm com f uro central 
de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Passarela reta com dimensão 1950mm x 
820mm de largura com assoalho de madeira plástica cor itaúba. Guarda corpo (Corrimão) 
estrutura tubular de aço galv anizado, com tubos horizontais diâmetro de 1 polegada e parede de 
1,95mm, tubos v erticais de diâmetro 5/8 de polegada pintura eletrostática cor colorido. 1 Escada 
com 5 degraus, dimensão aproximada de 1650 mm de comprimento x 600mm de largura em 
polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido; Corrimão (Guarda corpo) em aço tubular 
galv anizado e com pintura eletrostática com diâmetro de 25,40mm e espessura de 1,95mm; 
escalada, tipo v ertical, Cano de Bombeiro; Conf eccionada em aço tubular diâmetro 1.1/4", na 
coluna principal e 1" nos 4 pares de degraus. Para patamar com altura de 1400 mm; pega mão 
conf eccionado em aço tubular diâmetro de 1", galv anizado. Cor colorido 1 Escada tipo curv a; 
conf eccionada em aço tubular galv anizado com diâmetro de 1.1/4", e dimensão de 
aproximadamente 2400 mm de comprimento e largura de 560 mm; contendo 7 degraus em 
f ormato semicircular côncav o e conv exo pintura eletroestática cor colorida; 2 Guarda corpo 
dimensão 870mm x 770mm em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido.

01 UNIDADE CREAS

080228 MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS 11 KG UN 1,00 1.869,83 1.869,83
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Descrição mínima:
Capacidade total de lav agem de 11 kg, 10 programas de lav agem, f iltro pega f iapos, abertura da 
tampa superior, na cor branca, ef iciência energética classe A Voltagem 110V e 220V, conf orme 
demanda. 
 -Certif icação do INMETRO – A.
- Cordão de alimentação (rabicho) certif icado pelo INMETRO, com indicação da v oltagem.
Garantia:
- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O 
f abricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de 
assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com def eito.

01 UNIDADE CREAS

080229 ASPIRADOR DE ÁGUA E PÓ 1250W UN 1,00 399,64 399,64

Descrição mínima:
Sistema triplo de f iltragem, com uma área de alcance de 4,5m, com alças e rodas, poder de 
sugar tanto resíduos sólidos como líquidos, com capacidade de armazenar até 1,2 litro de pó e 5 
litros de água, com f unção Sopro.
Acessórios inclusos:
 - 1 Bocal para cantos e f restas
- 1 Bocal para todos os tipos de piso
- 2 Tubos prolongadores de plástico
-Certif icado de garantia
- Manual de instruções
Tipo de coletor: Saco descartáv el
Voltagem 110V e 220V, conf orme demanda.
- Cordão de alimentação (rabicho) certif icado pelo INMETRO, com indicação da v oltagem.
Garantia:
- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O 
f abricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de 
assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com def eito.
 
01 UNIDADE FAMILIA ACOLHEDORA

080230 CONJUNTO DE REFEITÓRIO ADULTO 01 MESA E 02 BANCOS CJ 2,00 2.618,00 5.236,00

Descrição mínima:
-01-Mesa para ref eitório, estrutura conf eccionada em tubo industrial retangular 20x40 (parede 
1,50mm), estrutura tipo monobloco (estrutura única) que com cortes sob f orma de ângulo, 
permitem o encaixe da mesa tornando-a empilháv el. Sistema de solda MIG unindo todas as 
partes metálicas, com tratamento anticorrosiv o e banho desengraxante a quente por meio de 
imersão, pintura por sistema eletrostático em epóxi-pó polimerizada em estuf a. Tampo em 
compensado multilaminado de 30mm de espessura, rev estido e acabado nas bordas em 
f órmica, f ixado a estrutura atrav és de paraf usos auto-atarrachantes. Fechamento dos topos 
com ponteiras plásticas. Medidas da mesa: 270cm larg. x 600cm prof . x 75cm alt. 02-banco 
para ref eitório, estrutura conf eccionada em tubo industrial retangular 20x40 (parede 1,50mm), 
estrutura tipo monobloco (estrutura única) que com cortes sob f orma de ângulo, permitem o 
encaixe do banco tornando-o empilhav el. Sistema de solda MIG unindo todas as partes 
metálicas, com tratamento anticorrosiv o e banho desengraxante a quente por meio de imersão, 
pintura por sistema eletrostático em epóxi-pó polimerizada em estuf a. Medidas do banco: 270cm 
larg. x 40cm larg. x 42cm alt.
Garantia contra def eitos de f abricação.

02 UNIDADES CENTRO DA JUVENTUDE - CEJU

080231 CLIMATIZADOR DE CAMINHÃO UN 1,00 2.290,00 2.290,00

Especif icações mínimas:
- Projetado com baixa altura, para reduzir a resistência aerodinâmica. dimensões aproximadas (a 
x l x c): 9,7 x 84,4 x 63,9 cm; peso (aprox.): 12 kg / 13,9 kg incluindo reserv atório 18l de água; 
de no mínimo consumo médio de água: 500 a 1500 ml/h dependendo da umidade e temperatura 
externa; capacidade / autonomia reserv atório 18 litros: autonomia de 8 a 22 horas; reserv atório 
cilíndrico 26 litros: de no mínimo autonomia de 15 a 42 horas; v oltagem: 12 ou 24 VCC; corrente 
nominal máxima: 12v  - 10 a/h - 24v  - 8 a/h; rotação do rotor: de no mínimo 4000 rpm; v azão de 
ar: de no mínimo classe de isolação: 10.
Com instalação inclusa. 
Garantia:
- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O 
f abricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de 
assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com def eito. 

01 UNIDADE CENTRO DA JUVENTUDE -CEJU

080232 CONJUNTO DE MESA INFANTIL+ 4 CADEIRAS PLÁSTICO CJ 1,00 508,69 508,69

Especif icações mínimas:
Conjunto de mesa quadrada com 04 cadeiras, em material polipropileno de alta qualidade e 
resistência, com encosto e braços de apoio que suporte até 154 kg, podendo ser empilhadas, 
aprov ado pelo IMETRO.
Características aproximadas:
Altura: mesa: 72 cm | cadeira: 72,5 cm

Emitido por: ALEX BRUNO CHIES, na versão: 5529 k 18/04/2022 11:26:18



Município de Francisco Beltrão
Solicitação 154/2022

Equiplano Página:7

Largura: mesa: 69,5 cm | cadeira: 55,5 cm
Prof undidade: mesa: 69,5 cm | cadeira: 57 cm
Peso: mesa: 3,7 kg | cadeira: 2,4 kg
Garantia contra def eitos de f abricação.

01 CONJUNTO FAMILIA ACOLHEDORA

080233 BOLA OFICIAL PARA VÔLEI DE PRAIA UN 3,00 130,97 392,91

Descrição mínima:
Categoria prof issional, conf eccionada em poliuretano, com tecnologia Termotec, diâmetro 65 a 
67 cm, peso 260 a 280 GR, com miolo Slip Sy stem remov ív el e lubrif icado, câmara Airbility , 
matrizada (sem costura) com 12 gomos. 
Garantia contra def eitos de f abricação.

03 UNIDADES CREAS

080234 BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO UN 18,00 184,00 3.312,00

Descrição mínima:
- Bola de f utebol de campo com Circunf erência 68-70 cm, peso 410-440g, termof usion, 
conf eccionada quatro camadas, sendo 1" camada com f io 48 f ilamentos mais Kav lar, a 2ª 
camada em borracha natural, a 3ª camada Neo Gel microcelular, a SOLID, 6 gomos, câmara 
AIRVILITY com v álv ula de miolo substituív el e lubrif icado, 100% impermeáv el e em camada em 
PU HIGH.
Garantia contra def eitos de f abricação.

13 UNIDADES INSTITUTO JEFERSON BIZOTTO
05 UN – ESCOLA OFICINA

080235 REDE OFICIAL PARA VÔLEI DE PRAIA UN 1,00 360,00 360,00

Descrição mínima:
Conf eccionada em polipropileno, com tratamento contra as ações do tempo, nas dimensões 
1,00 x 8,50 m, malha 10 x10 cm, com lona superior e inf erior em lona com tripla costura de 05 a 
08 cm.
 01 UNIDADE CREAS

080236 GRAMA SINTÉTICA UN 42,00 76,35 3.206,70

Características mínimas: 
Tipo de f io sintético: Polietileno (PE) em Monof ilamento ou f ibrila da. Altura dos f ios: 12 mm. 
Quantidade de pontos por m²: 60.000 pontos por M². Distância entre carreiras: 4mm e 5mm entre 
carreiras. Cor predominante: Verde Oliv a. Tratamento Protetor: Estabilizado e Tratado Anti-UV e 
Antiestático. Composição da Base Primária: 100% Polipropileno (PP). Composição da Base 
Ref orçada: Polipropileno. Rev estimento da Base: Látex Especial + Resina Acrílica. Largura do 
Rolo: 2,00 metros. Sistema de Conf ecção: Conf ecção Tuf ting Machine. Flamabilidade: Não 
alastra o f ogo. Instalada. (Medição em metros quadrados). 
Garantia contra def eitos de f abricação.

 42 METROS FAMILIA ACOLHEDORA

080237 TRUCK PARA SKATE UN 15,00 137,30 2.059,50

Descrição mínima:
Truck em material alumínio, com eixo em aço carbono 1045, base e trav e com pintura epóxi, 
amortecedores e chupeta em poliuretano.
Garantia contra def eitos de f abricação.

15 PARES CENTRO DA JUVENTUDE - CEJU

080238 KIT DE PROTEÇÃO PARA SKATE UN 10,00 153,00 1.530,00

Descrição mínima:
Kit De Proteção Para Skate, contendo Capacete, Joelheira e Cotov eleira, nos tamanhos P, M, G.
 Formato anatômico, com rev estimento e costuras ref orçadas para ev itar desgastes, EM 
Material: Plástico, tecido e espuma.  
Garantia contra def eitos de f abricação.

10 KIT CENTRO DA JUVENTUDE - CEJU

080239 CAPACETE ELETRONICO TAEKWONDO UN 1,00 5.400,00 5.400,00

Descrição mínima:
- 01 par de Capacete eletrônico para competição de Taekwondo com programa, sensores de 
impacto eletrônicos, sendo um capacete na cor azul e outro na cor v ermelha. Tamanho adulto.
Garantia conta def eitos de f abricação.

01 PAR CENTRO DA JUVENTUDE - CEJU
TATAME DE ENCAIXE
Descrição mínima:
- Medindo 1mx1m com 30 mm de espessura, com alta absorção de impacto, f abricado em 
material EVA, nas cores azul e v ermelho.
Garantia contra def eitos de f abricação.

50 UNIDADES CENTRO DA JUVENTUDE - CEJU
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080240 TATAME DE ENCAIXE UN 50,00 95,50 4.775,00

Descrição mínima:
- Medindo 1mx1m com 30 mm de espessura, com alta absorção de impacto, f abricado em 
material EVA, nas cores azul e v ermelho.
Garantia contra def eitos de f abricação.

50 UNIDADES CENTRO DA JUVENTUDE - CEJU

080241 KIMONO KARATE UN 10,00 146,63 1.466,30

Descrição mínima:
- Modelo Tradicional, em Tecido Oxf ord, na cor branca, com f aixa branca, pré-encolhido, nos 
tamanhos P, M, G.
Garantia conta def eitos de f abricação.

10 UNIDADES CENTRO DA JUVENTUDE - CEJU

080242 MESA DE PEBOLIM UN 1,00 1.661,83 1.661,83

Descrição mínima:
-Varões embutidos, bonecos de alumínio f undido cm pintura epóxi, estrutura em MDF com 
aplicação de v erniz PU preto, giro de 360° do goleiro, contador de pontos, sistema de coletor de 
bolas em bandeja embutida, acompanhado por 02 (duas) bolas, medindo aproximadamente: 
1,363x0,79x0,92m (C x L x A)
garantia contra def eitos de f abricação.

01 UNIDADE CENTRO DA JUVENTUDE - CEJU

080243 CINTO DE TRAÇÃO DUPLO UN 4,00 414,67 1.658,68

Descrição mínima:
- Com estrutura conf ortáv el e resistente, contendo 01 cinto de tração com f ixador, 06 elásticos 
extra f orte com 01 metro de comprimento cada estiramento máximo do elástico de até 3 metros, 
colorido.
Garantia contra def eitos de f abricação.

04 UNIDADES CENTRO DA JUVENTUDE - CEJU

080244 CANELEIRAS/TORNOZELEIRAS UN 3,00 61,10 183,30

Descrição mínima:
- Contendo um par de caneleiras/tornozeleiras de peso 02 kg na cor preta, que permita exercitar 
a musculatura dos membros inf eriores e que possa ser utilizada também para trabalhar braços e 
abdômen. Conf eccionada em ny lon 600 e f erro, capenil com trançado e enchimento de esf eras. 
Ajuste em v elcro, tamanho único. 
Garantia contra def eitos de f abricação.

03 UNIDADES CENTRO DA JUVENTUDE - CEJU

080245 CANELEIRAS/TORNOZELEIRAS UN 3,00 67,86 203,58

Descrição mínima:
- Contendo um par de caneleiras/tornozeleiras de peso 03 kg na cor preta, que permita exercitar 
a musculatura dos membros inf eriores e que possa ser utilizada também para trabalhar braços e 
abdômen. Conf eccionada em ny lon 600 e f erro, capenil com trançado e enchimento de esf eras. 
Ajuste em v elcro, tamanho único. 
Garantia contra def eitos de f abricação.

03 UNIDADES CENTRO DA JUVENTUDE - CEJU

080246 KIT DE RODA SKATE STREET 51MM UN 10,00 93,84 938,40

Descrição mínima:
-Contendo 04 rodas, 08Rolamentos e 04 Espaçadores.
-Rodas em modelo Street, com Diâmetro de 51mm, Largura de 29mm, Dureza de 97ª em 
Material Poliuretano PU.
- Rolamentos com Classif icação Abec 11, Modelo 608, Diâmetro externo de 22mm, Diâmetro 
interno de 08mm, Largura de 07mm em Material Aço Cromo.
- Espaçadores com Diâmetro interno de 08mm, Diâmetro externo de 10mm, Comprimento de 
11mm em Material Aço Cromo.
Garantia contra def eitos de f abricação.

10 KIT CENTRO DA JUVENTUDE - CEJU

080247 MESA DIGITALIZADORA PARA ASSINATURAS TABLET UN 1,00 357,70 357,70

Descrição mínima:
-Com  no mínimo 4 polegadas, mesa aplicações: • jogos • assinaturas digitais • desenhos • 
edição de imagens • esboços • animações • criação de cenários; características: taxa de 
resposta: 200 rps mínimo sensibilidade de pressão da caneta: 2048 nív eis mínimo alimentação 
da caneta: 1 pilha AAA, entrada USB resolução da tela:1920 x 1080altura de detecção da caneta: 
12 mm área ativ a 101,6 mm x 50,8mm cabo usb: 1.50 m dimensões: 176 mm x 111 mm x 7.5 
mm compatív el com: Windows 10 / Windows 8/ Windows 7 / xp /, mac os 10.8.0 ou superior 
itens inclusos: • tablet gráf ico • cabo USB o caneta • 4 ponteiras extras para caneta • driv er CD 
(com manual incluso)  
Garantia de 12 meses.

Emitido por: ALEX BRUNO CHIES, na versão: 5529 k 18/04/2022 11:26:18



Município de Francisco Beltrão
Solicitação 154/2022

Equiplano Página:9

10 KIT CENTRO DA JUVENTUDE - CEJU

080248 BOLA DE FUTSAL UN 5,00 96,69 483,45

Características aproximada:
Em material PVC, sem costura, unissex, circunf erência aproximada de 63cm, com ótima 
resistência e garantia contra def eito de f abricação. 

05 UN – ESCOLA OFICINA

080249 BOLA DE VOLEI UN 5,00 141,43 707,15

Características mínimas:
Circunf erência aproximada 65 - 67 cm, material câmara em Borracha butílica, Peso aproximado 
260 - 280 materiais principal Poliuretano, Miolo Remov ív el e lubrif icado e Costuras a mão, com 
ótima resistência e garantia contra def eito de f abricação.

05 UN – ESCOLA OFICINA

080250 BOLA DE ESPIRIBOL UN 2,00 144,20 288,40

Características mínimas:
Em material pv c, sem costura, unissex, circunf erência aproximada de 58cm, com ótima 
resistência e garantia contra def eito de f abricação. 

02 UN – ESCOLA OFICINA

080251 BOLINHA DE TÊNIS DE MESA UN 20,00 3,23 64,60

Características mínimas:
Credenciadas pela ITTF, dimensões aproximadas 40mm, unissex, com ótima resistência e 
garantia contra def eito de f abricação.

20 UN – ESCOLA OFICINA

080252 REDE PARA MESA DE TENIS DE MESA UN 2,00 119,63 239,26

Características mínimas:
 Com jacaré/suporte de grampo, pano conf eccionado em ny lon azul e suportes em material 
metálico. Dimensões mínimas da rede: 14,50cm, largura (espessura) 0,20cm e Comprimento 
177cm.

02 UN – ESCOLA OFICINA

080253 RAQUETES DE TENIS DE MESA PAR 6,00 74,27 445,62

Características mínimas:
Raquetes montadas para iniciação no tênis de mesa, credenciadas pela ITTF – modelo clássico, 
com borracha dos dois lados da madeira. Com ótima resistência e garantia contra def eito de 
f abricação.

06 UN – ESCOLA OFICINA

080254 BAMBOLÊ UN 15,00 5,74 86,10

Características mínimas: 
Arco com 65 cm de diâmetro, 2 cm de espessura, conexão de 10 cm, colorido, em material 
plástico resistente, de ótima qualidade e garantia contra def eito de f abricação.

15 UN – ESCOLA OFICINA

080255 CORDA DE SALTAR PARA CIRCUITO FUNCIONAL UN 19,00 42,33 804,27

Características mínimas: 
Composição da corda em material pv c, punhos f inos em material plástico, comprimento 
aproximado de 2,60m, de ótima qualidade e garantia contra def eito de f abricação.

19 UN – ESCOLA OFICINA

080256 KIT BADMINTON KT 5,00 81,61 408,05

Características mínimas: 
Contendo 2 raquetes, 3 petecas e bolsa. Conf eccionado em poliamida titanium, com 
empunhadura emborrachada. Raquete medindo 0,60m de comprimento.

05 UN – ESCOLA OFICINA

080257 KIT DE PARA JOGO BETS KT 5,00 42,37 211,85

Contendo:
* 02 tacos de madeira maciça com empunhadura de borracha, dimensões aproximadas de 
8x2x80cm e cores sortidas;
* 01 bolinha de borracha;
* 02 casinhas de madeira 
* 01 sacola para armazenamento/trabsoirte.
De boa qualidade.

05 UN – ESCOLA OFICINA

080258 SACO DE PANCADA PARA BOXE UN 2,00 230,00 460,00
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Com as seguintes características: 
Fabricado em PU (poliuretano) de alta resistência na cor preta para suportar até 120 quilos. Saco 
com 04 pontas de apoio. Duas meias argolas costuradas as alças do saco. Dimensões 90 cm 
de altura x 100 cm de circunf erência e 33 cm diâmetro. 

02 UN – ESCOLA OFICINA

080259 SUPORTE PARA SACO DE PANCADA DE PAREDE DESMONTÁVEL UN 2,00 171,67 343,34

Com as seguintes características:
Ref orçado, medindo 58cm de comprimento, 33cm de largura e 27,5cm de altura para suportar 
até 120kg. Acompanha buchas e paraf usos para instalação.

02 UN – ESCOLA OFICINA

080260 THAY PED/APARADOR DE CHUTES PARA MUAYTHAI UN 4,00 310,33 1.241,32

Com as seguintes características mínimas:
Produzido em material de policloreto ref orçado, preenchido com duas camadas de dif erente 
densidade em EVA e espuma. Dimensões aproximadas de 63x39x24cm e 3,3kg. Com quatro 
áreas de respiro e três pegadores anatômicos ref orçados com rebites. Garantia contra def eitos 
de f abricação.

04 UN – ESCOLA OFICINA

080261 LUVA DE ALTA QUALIDADE PARA BOXE TRAINING PAR 5,00 218,00 1.090,00

Com as seguintes características mínimas:
Tamanho 12oz, produzida em material de couro sintético, cor preto, rev estida com duas 
camadas de dif erentes densidades e f orro antibacteriano.

05 PARES – ESCOLA OFICINA

080262 JOGO PERFIL 6 TABULEIRO UN 1,00 94,88 94,88

Especif icações:
-Contendo 390 Cartas - 01 Tabuleiro - 06 Peões - 20 f ichas v ermelhas - 01 Ficha amarela - 05 
Fichas azuis - 01 Folheto de regra.
- Produzido com papel e papel-cartão e polietileno, colorido,
Aprov ado pelo INMETRO, garantia conta def eitos de f abricação.

01 UNIDADE FAMILIA ACOLHEDORA

080263 JOGO DE TABULEIRO DETETIVE COM APLICATIVO UN 1,00 96,58 96,58

Especif icações:
- Contendo 1 Tabuleiro,1 Bandeja Cartonada,27 Cartas,1 Env elope,1 Manual de Instrução,1 
Bloco de Anotações,8 Armas,1 Dado,8 Peões, multicolorido.
Aprov ado pelo INMETRO, garantia contra def eitos de f abricação.

01 UNIDADE FAMILIA ACOLHEDORA

080264 JOGO DA VIDA UN 1,00 114,18 114,18

Especif icações:
Contendo 01 tabuleiro, 8 carrinhos, 32 pinos azuis, 32 pinos rosa, 24 cartões de riqueza, 24 
apólices de seguro, 360 notas, 8 certif icados de ações, 21 notas promissórias, roleta. 
Acondicionado em caixa de papelão. 
Aprov ado pelo INMETRO, garantia contra def eitos de f abricação.

01 UNIDADE FAMILIA ACOLHEDORA

080265 CASINHA SWEET HOME UN 1,00 267,30 267,30

Especif icações:
-Produzido com madeira de ref lorestamento (MDF) e pintura atóxica a base dʼágua . Acompanha 
kit de móv eis em plásticos para decoração dos 3 ambientes (cozinha, sala e quarto).

Tamanho aproximado do produto (C x L x A): 57 x 20 x 50 cm.
Garantia contra def eitos de f abricação.

01 UNIDADE FAMILIA ACOLHEDORA

080266 TAPETE INFANTIL E VOGAIS UN 1,00 136,40 136,40

Especif icações:
-Com alta qualidade e textura de alta aderência, contendo 09 placas em EVA atóxico e lav áv el, 
com as v ogais e f iguras, contendo aproximadamente 33 centímetros de comprimento e largura 
cada placa.
Certif icado de segurança do INMETRO.
Garantia contra def eitos de f abricação.

01 UNIDADE FAMILIA ACOLHEDORA

080267 COLEÇÃO IMANTADOS UN 1,00 100,97 100,97

Especif icações:
- Contendo 03 molduras medindo 110mm X 67mm e 32 peças medindo 58mm X 45mm em MDF 
de 3mm de espessura e dispositiv o magnético para aderir em superf ícies metálicas e lousas 
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próprias, acondicionado em bolsa em PVC transparente com zíper.
Garantia contra def eitos de f abricação.

01 UNIDADE FAMILIA ACOLHEDORA

080268 BLOCOS DE ENCAIXE MADEIRA (BRINQUEDO LÚDICO PARA O DESENVOLVIMENTO INF UN 1,00 125,40 125,40

Especif icações:
-Contendo 25 peças, em material madeira, multicolor, Blocos de encaixe Vertical.
Dimensões aproximadas do produto: 33.2 x 6.3 x 22 cm; 1 g
Garantia contra def eitos de f abricação.

01 UNIDADE FAMILIA ACOLHEDORA

080269 FAMÍLIA TERAPÊUTICA INCLUSÃO SOCIAL UN 1,00 336,60 336,60

Especif icações:
-Composto por bonecos de madeira e tecido, articulados, personalizados conf orme característica 
e pintados com tinta à base d´água atóxica, ?multicor,
Composto por 10 personagens
Acondicionado em caixa de m.d.f  com tampa serigraf ada, medindo aproximadamente 30 x 23,5 
x 6 cm. 
Garantia contra def eitos de f abricação.

01 UNIDADE FAMILIA ACOLHEDORA

080270 JOGO PEGA VARETAS UN 2,00 15,40 30,80

Especif icações:
-Composto de 31 v aretas f eitas em material plástico, nas cores v erde, amarelo, v ermelho, 
preta, azul.
Aprov ado pelo IMETRO.
Garantia contra def eitos de f abricação.

02 UNIDADES FAMILIA ACOLHEDORA

080271 BONECA CLÁSSICA BRANCA DE NEVE UN 1,00 118,80 118,80

Especif icações mínimas:
-Boneca com aproximadamente 30 cm, com v estido nas cores azul e amarelo brilhante, sapato 
amarelo e tiara, em material plástico.
Aprov ado pelo IMETRO.
Garantia contra def eitos de f abricação.
Modelo/Marca de ref erência hasbro, sendo admissív el similar, equiv alente ou de qualidade 
superior.

01 UNIDADE FAMILIA ACOLHEDORA

080272 CASINHA TEATRO DE FANTOCHES UN 1,00 88,00 88,00

Especif icações mínimas:
-Com decoração atraente conf eccionado em f ibro-madeira,
-Ref orçado por molduras de madeira.
-Laterais dobráv eis que serv em de apoio para mantê-lo em pé.
-Cortinas de tecido que abrem e f echam tendo abertura aproximada de 40x50cm.
-Dimensão f rontal aproximada: 55cm de base x 80cm de altura.
As laterais aproximadas de 18cm de base x 80cm de altura.
tamanho aproximado do móv el montado 80x96cm.
-Pintura colorida atóxica.  
Aprov ado pelo IMETRO.
Garantia contra def eitos de f abricação.

01 UNIDADE FAMILIA ACOLHEDORA

080273 KIT DE DEDOCHES EM FELTRO - FAMÍLIA BRANCA UN 1,00 39,60 39,60

Especif icações mínimas:
- Contendo Kit de dedoches Família Branca, composto por 5 personagens: 1 pai, 1 mãe e 3 
f ilhos, em material f eltro colorido.  
Aprov ado pelo IMETRO.
Garantia contra def eitos de f abricação.1

01 UNIDADE FAMILIA ACOLHEDORA

080274 KIT DE DEDOCHES EM FELTRO - FAMÍLIA NEGRA UN 1,00 39,60 39,60

Especif icações mínimas:
- Contendo Kit de dedoches Família Negra, composto por 5 personagens: 1 pai, 1 mãe e 3 
f ilhos, em material f eltro.
Aprov ado pelo IMETRO.
Garantia contra def eitos de f abricação.

01 UNIDADE FAMILIA ACOLHEDORA

080275 KIT DE DEDOCHES EM FELTRO - 3 PORQUINHOS UN 1,00 31,13 31,13

Especif icações mínimas:
Kit de dedoches dos 3 Porquinhos, composto por 4 personagens: 3 porquinhos e 1 lobo, em 
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material f eltro colorido.  
Aprov ado pelo IMETRO.
Garantia contra def eitos de f abricação.

01 UNIDADE FAMILIA ACOLHEDORA

080276 ARVORE SONORA UN 1,00 169,22 169,22

Especif icações mínimas:
-Árv ore composta de pequenas pétalas dispostas de f orma alternada, totalmente conf eccionada 
em madeira, por onde descem duas bolinhas, em mov imentos de zig-zag e executando um som 
suav e.
Medidas aproximadas: A57 X L 23 X C 23 cm.  
Aprov ado pelo IMETRO.
Garantia contra def eitos de f abricação.

01 UNIDADE FAMILIA ACOLHEDORA

080277 SEMÁFORO DO COMPORTAMENTO UN 1,00 167,20 167,20

Especif icações:
-Contendo 30 f ichas em PVC rev estido com Vinil nas duas f aces, com Imagens e Descrição de 
Comportamentos para serem av aliados.
-Alocados em caixa de MDF, medindo aproximadamente 16x14x45cm.  
Aprov ado pelo IMETRO.
Garantia contra def eitos de f abricação.

01 UNIDADE FAMILIA ACOLHEDORA

080278 LIVRO OLÁ EMOÇÕES, MUITO PRAZER! - SISTEMA LÚDICO UN 1,00 154,00 154,00

Especif icações:
-Liv ro em espiral, capa dura e impermeáv el; propostas lúdicas, brincadeiras e muita div ersão; 
imagens exclusiv as do Sistema Lúdico em preto e branco; acompanha cartela das expressões 
em papel cartão duro, medindo aproximadamente 25 x 18 cm.
Aprov ados conf orme Portaria Inmetro.
Garantia contra def eitos de f abricação.

01 UNIDADE FAMILIA ACOLHEDORA

080279 ADESIVO DE PAREDE BRINQUEDOTECA/DECORATIVO UN 1,00 698,00 698,00

Especif icações:
-Produzidos com materiais de alta qualidade, recortados eletronicamente e conf eccionados com 
uma película de pv c autoadesiv o, colorido, com tema de altas av enturas (personagens) para 
brinquedoteca. (a ser def inido pela Secretaria de Assistência Social)
Tamanho: 4,00x2,70 metros (com aplicação)
Garantia contra def eitos de f abricação.

01 UNIDADE FAMILIA ACOLHEDORA

080280 ADESIVO DE PAREDE DECORATIVO UN 8,00 37,67 301,36

Especif icações:
-Produzidos com materiais de alta qualidade, recortados eletronicamente e conf eccionados com 
uma película de pv c autoadesiv o, colorido, com tema de jardim. (a ser def inido pela Secretaria 
de Assistência Social)
Tamanho: 0,50x1,20 metros (com aplicação).
Garantia contra def eitos de f abricação.

08 UNIDADE FAMILIA ACOLHEDORA

080281 TECLADO 61 TECLAS PORTATIL COM MICROFONE UN 1,00 1.554,50 1.554,50

Especif icações mínimas:
Com 61 teclas e uma ampla v ariedade de sons e f unções, portátil, 401 v ozes de alta qualidade, 
143 estilos de acompanhamento automático, Lições Musicais integradas, Função de grav ação, 
Entrada auxiliar para f onte de áudio externa, Modo Duo. 
Modelo de ref erência Yamaha PSRE273 E-273 sendo admissív el equipamento similar, 
equiv alente ou de qualidade superior.
GARANTIA:
- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O 
f abricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de 
assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com def eito. 

01 UNIDADE FAMILIA ACOLHEDORA

080282 ESCALETA 37 TECLAS COM CASE UN 1,00 277,25 277,25

Características mínimas:
- Contendo 37 teclas, Acompanha Bocal, Case, Canudo, Flanela de Limpeza e Manual de 
Instruções.
Especif icações Técnicas:
- Material: plástico, resistente a impactos, Alça de ombro reguláv el, Alça de mão, equipada com 
placa de palhetas com ótima resposta sonora, Alcance F à C.
Modelo/marca de ref erência DOLPHIN Modelo: 10715 sendo admissív el equipamento similar, 
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equiv alente ou de qualidade superior.
GARANTIA:
- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O 
f abricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de 
assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com def eito.

 01 UNIDADE FAMILIA ACOLHEDORA

080283 KIT COMPLETO VIOLÃO ELETROACÚSTICO KT 5,00 945,03 4.725,15

Especif icações mínimas:
- Contendo 06 Cordas, Tampo natural/f osco, Braço Nato, Tarraxas Blindadas Cromadas, 
Captador Rastilho, com ótimo acabamento.
- Pré-Amplif icador com Equalizador, Af inador e Tarraxas blindadas já instalado no Violão.
-Equalizador: 3 bandas - Pré-amplif icador ativ o com af inador cromático.
Controles: Volume, Bass, Middle, Treble, Chav e Phase e Tuner
Saída: P-10.
Itens inclusos:
- Violão Eletroacústico 
- Capa Bag Violão
- Palhetas 
- Correia
- Cabo P10 / P10
- Suporte de Parede
- Encordoamento
- Capotraste
- Porta Palhetas
- Suporte Apv -05 Saty
- Suporte G3s Ask
- Certif icado
Garantia contra def eitos de f abricação.

01 UNIDADE FAMILIA ACOLHEDORA
04 UNIDADES CENTRO DA JUVENTUDE -CEJU

080284 SUPORTE DE PARAEDE PARA INTRUMENTO MUSICAL VIOLÃO/GUITARRA UN 3,00 58,36 175,08

Especif icações mínimas:
-Suporte f ixo de parede para instrumento de cordas com apoio no head stock., Apoio 
emborrachado, Pintura eletrostática.
INCLUSO: Paraf usos de Fixação com bucha.
Garantia contra def eitos de f abricação.

03 UNIDADE SFAMILIA ACOLHEDORA

080285 FLAUTA UN 1,00 39,60 39,60

Especif icações mínimas:
-Com Sistemas de dedilhado "alemão" ou "barroco", com largura aproximada de 15 cm, em 
material Resina plástica ABS, construção em três partes.
Garantia contra def eitos de f abricação.

01 UNIDADE SFAMILIA ACOLHEDORA

080286 METALOFONE INFANTIL UN 1,00 149,60 149,60

Especif icações mínimas:
- Instrumento musical de percussão pedagógico, contendo 11 teclas, com teclas em alumínio, 
base em madeira pinus, colorida, af inação c (dó) a f  (f á) diatônico.
-Com 1 par de baquetas de pv c, tinta à base de água, 
- Armazenado em caixa de papelão medindo aproximadamente 36cm de largura, 12cm de 
comprimento e 3cm de altura. 
Garantia contra def eitos de f abricação.

01 UNIDADE FAMILIA ACOLHEDORA

080287 VIOLÃO INFANTIL UN 1,00 123,20 123,20

Especif icações mínimas:
-Com cordas em ny lon e caixa em madeira com pintura env ernizada e selada, lev e, conf ortáv el, 
tarraxas em plástico.   
Garantia contra def eitos de f abricação.

01 UNIDADE FAMILIA ACOLHEDORA

080288 PANDEIRO 10 POLEGADAS UN 1,00 96,80 96,80

Especif icações mínimas:
-Corpo Injetado em OS, Polegadas 10" polegadas, 06 Af inadores,
05 pares Platinelas, em Pele de Animal de Fabricação Nacional.  
Garantia contra def eitos de f abricação.

01 UNIDADE FAMILIA ACOLHEDORA

080289 MESA DE SOM PARA WEB RÁDIO UN 1,00 733,80 733,80
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Especif icações mínimas:
- Com mixer 7 canais, entrada de energia usb, entrada e saída de canal, suporte para 7 canais, 
usb para transf erência e grav ação de dados, painel digital numérico, modulador principal, digital 
mp3 play er, bluetooth, saída DC 5v  1ª, canais de entrada: microf one/estéreo/mp3/ cartão usb / 
bluetooth, canais saídos: main out/ phones out/ auxiliar: FX / return f unção canal de entrada: 
EG/2band/peak led.
GARANTIA:
- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O 
f abricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de 
assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com def eito.

01 UNIDADE CENTRO DA JUVENTUDE - CEJU

080290 BERIMBAL UN 4,00 167,96 671,84

Especif icações mínimas:
-Com altura aproximada de145 cm v erga, arame, cabaça natural, baqueta e caxixi e acabamento 
em v erniz brilho  
Garantia contra def eitos de f abricação.

04 UNIDADES CENTRO DA JUVENTUDE - CEJU

080291 ATABAQUE SUPORTE BANQUINHO UN 2,00 146,52 293,04

Especif icações mínimas:
-Suporte com casco f abricado em ripas de pinus ajustadas e coladas uma a uma, f erragens 
f abricadas em chapa metálica e borda emborrachada, com 8'' boca e 30 cm de altura.  
Garantia contra def eitos de f abricação.

02 UNIDADES CENTRO DA JUVENTUDE - CEJU

080292 CABO P 10/P10 5 METROS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS UN 5,00 43,09 215,45

Especif icações mínimas:
- Cabo multiuso, contendo 5 metros de comprimento, 2 Conector, f abricado em cobre estanhado 
OFHC, Isolamento Polietileno.  
Garantia contra def eitos de f abricação.

05 UNIDADES CENTRO DA JUVENTUDE - CEJU

080293 CABO P 10/P10 10METROS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS UN 5,00 42,84 214,20

Especif icações mínimas:
- Cabo multiuso, contendo 10 metros de comprimento, 2 Conector, f abricado em cobre 
estanhado OFHC, Isolamento Polietileno.  
Garantia contra def eitos de f abricação.

05 UNIDADES CENTRO DA JUVENTUDE - CEJU

080294 VIOLÃO ACÚSTICO 38” (7/8/96CM) UN 3,00 364,13 1.092,39

Descrição mínima:
Cordas em ny lon, Tampo, lateral, braço e f undo f eitos em Linden, escala e cav alete f eitos em 
Dark maple, 06 Cordas, escala e cav alete paraf usado em darki maple, tarraxas niqueladas.
Medidas aproximadas:
Peso Instrumento: 1,450 Kg
Comprimento Total: 98 cm
Prof undidade: 9 cm
Largura Corpo 1: 25 cm
Largura Corpo 2: 36 cm
Garantia contra def eito de f abricação.

03 UNIDADES CENTRO DE CONVIVÊNCIA SENSIBILIZAR

080295 CAIXA DE SOM AMPLIFICADA UN 1,00 2.462,67 2.462,67

Especif icações técnicas mínimas:
Com Fonte chav eada interna biv olt para conexão à rede elétricas de 110v  e 220v , Tecla liga-
desliga iluminação f rontal de LED's, Alças laterais para f acilitar o transporte, Com Função REC 
grav ar.
Potência RMS: 800W
Não possui Bateria Interna
Canal 1: Bluetooth, USB, SD e FM / Auxiliar (RCA) - Iphone, iPod, iPad, Tablets, Celulares, MP3, 
CD, DVD, TV.
Canal 2: Microf one (P10)
Canal 3: Violão (P10)
Alto Falante: 2 x 10"
Driv er: 2 x 1"
Alimentação: Biv olt Automático
Dimensões (A x L x P cm): 97.00x38.00x39.00
Peso APROXIMADO 15.800 Kg
GARANTIA:
- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O 
f abricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de 
assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com def eito.
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Modelo/marca de ref erência: FRAHM/CF 2000, sendo admissív el equipamento similar, 
equiv alente ou de qualidade superior.

01 UNIDADE CENTRO DE CONVIVÊNCIA SENSIBILIZAR

080296 CAIXA AMPLIFICADA MULTIUSO 1800W UN 1,00 2.612,01 2.612,01

Especif icações técnicas mínimas:
Conexões bluetooth, entrada USB, cartão de memória, rádio FM, entrada auxiliar e conexão pra 
microf one, v iolão, teclado, cav aquinho.
Possui alça lateral, superior e rodas, f acilitando seu transporte;
Acompanha microf one sem f io UHF;
Possui bateria interna;
Possui ef eito echo para microf one;
Função REC: grav a no pen driv e ou no sd card o áudio do microf one (com e sem f io e ef eito 
ECHO);
Chav e on/of f  para os LEDs.
Possui 2 Alto-Falantes 12"
Possui controle remoto com *troca de pastas, basta manter clicada a tecla REPEAT para 
sinalizar a troca
*Os produtos comercializados até f ev ereiro de 2018 não possuíam a troca de pastas.
Características:
Potência RMS: 600W
Potência Musical: 1800W
Canais: Canal 1: Bluetooth, USB, FM, SD Card e Auxiliar (iPhone, iPad, Tablets, Celulares, MP3, 
CD, DVD, TV e Teclado) / Canal 2 - Violão / Canal 3 – Microf one
Equalizador: Grav es e Agudos
Alto-Falante: 2x 12" Driv er
Saída: Line Out
- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O 
f abricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de 
assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com def eito
Modelo/marca de ref erência, Frahm CM1800BT, sendo admissív el equipamento similar, 
equiv alente ou de qualidade superior.

01 UNIDADE FAMÍLIA ACOLHEDORA

080297 WEBCAN UN 1,00 381,63 381,63

Especif icações mínimas:
-Vídeo FULLHD 1080P nítido e detalhado com áudio estéreo, microf one estéreo incorporado, luz 
e iluminador, 06 polegadas, com USB e tripé de apoio para webcan, em material resistente e de 
ótima qualidade.
Garantia do f abricante de 02 anos.

01 UNIDADE CENTRO DA JUVENTUDE - CEJU

080298 MICROCOMPUTADOR COMPLETO UN 8,00 3.426,33 27.410,64

 Com as seguintes características mínimas:
 Processador de 4 núcleos e 8 threads, f requência base mínima de 3.60ghz e 6mb de cache 
com barramento de 8 GT/S; placa mãe ATX, com conexões VGA, HDMI e DVI; memória de 4gb 
ddr4, 2400 mhz, cl17; unidade SDD de 120gb mínimo; f onte de no mínimo 450 watts com 
certif icação mínima 80 plus white; gabinete ATX; kit com teclado, mouse, caixa de som e 
mousepad com apoio para o punho; licença Windows 10 pro oem português; monitor de led slim 
17ʼʼ VGA/HDMI.

11 UN – ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA ESCOLA OFICINA ADELIRIA MEURER

080299 ESTABILIZADOR MICROPROCESSADO PARA PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO E UN 7,00 181,00 1.267,00

Com as seguintes características mínimas:

- Potência de 500v a;
- Proteção contra surtos de tensão;
- Proteção eletrônica contra sobrecarga;
- Proteção eletrônica contra sub/sobretensão (desligamento e rearme automático na saída);
- Filtro de linha integrado com atenuação em RFI e EMI;
- Mínimo de 04 tomadas de saída 10ª – NRB 14136;
- Tensões de entrada e saída: 115v ;
- Alarme sonoro de indicação;
- Chav e/botão liga-desliga embutida;
- Sinalização v isual de tensão em 5 nív eis;
- Grau de proteção ip20;
- Proteção contra subtensão 115v : 91v ;
- Proteção contra sobretensão 115v : 143v ;
- Frequência de rede: 50hz ou 60HZ (+/-5%) com detecção automática;
- Comprimento: mínimo de 120mm;
- Garantia de no mínimo 01 ano;

07 UN – ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA ESCOLA OFICINA ADELIRIA MEURER.
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080300 PROJETOR MULTIMÍDIA 3.600 LUMENS UN 3,00 4.564,02 13.692,06

Descrição mínima:
- Projetor 3.600 lumens em cores.
- Resolução XGA.
- Lâmpada para 10.000 horas.
- Conexão wireless, HDMI, VGA, USB E USB A.
-Acessórios: controle remoto, cabo de alimentação, cabo do computador, bolsa de transporte.
- Liga/desliga.
- Voltagem: 110V e 220V, conf orme demanda.
- Cordão de alimentação (rabicho) certif icado pelo INMETRO, com indicação da v oltagem.
- Classif icação do INMETRO – A.
GARANTIA:
- Mínima de UN ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O 
f abricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de 
assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com def eito.

Modelo de ref erência Epson, sendo admissív el equipamento similar, equiv alente ou de qualidade 
superior.

01 UN FORMANDO CIDADÃO
01 UNIDADE CENTRO DA JUVENTUDE CEJU
01UNIDADE CENTRO DE CONVIVÊNCIA SENSIBILIZAR

080301 PULVERIZADOR UN 1,00 3.062,00 3.062,00

Especif icações mínimas:
- Com tanque em polietileno de 25 litros, bomba de alta pressão e motor 2 tempos, haste com 3 
bicos injetores em f orma de leque, anel de v edação que ev ita v azamentos nas uniões e v isor de 
óleo da engrenagem de acionamento da bomba, mangueira f abricada com uma cinta telada em 
metal.
Descrição mínima:
- Motor:
Cilindrada-25,4 cm³ / 1,6 POL³, 
Potência-0,8 kW / 1,07 HP
Volume do tanque de combustív el- 0,6 LIT / 1,3 Pinta (EUA)
-Dimensões:
Descarga: líquido-4,8 l/min / 1,3 GAL/min
Capacidade do recipiente- 25 LIT / 6,6 gal.
Pressão máxima de descarga- 3,5 MPa / 0 kg/cm²
Peso médio: 9,8 kg / 21,6 LB
 Modelo de ref erência HUSQVARNA 325S25sendo admissív el equipamento similar, equiv alente 
ou de qualidade superior.
GARANTIA:
- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O 
f abricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de 
assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com def eito. 
 
01 UNIDADE INSTITUTO JEFERSON BIZOTTO

080302 CORTADOR DE GRAMA FLUTUANTE UN 1,00 4.686,33 4.686,33

Especif icações mínimas:
-Com motor que permite acessar mais f acilmente as irregularidades de até 45° de inclinação, 
que f lutua sob um colchão de ar f ormado pela própria rotação da hélice, cortando f acilmente em 
encostas e taludes, rodas de transporte
Descrição mínima:
Motor:
Deslocamento do cilindro: 160 cm³
Volume do tanque de combustív el: 0.93 l
Potência considerando o rpm no estágio presente Energy : 3 kW
Potência considerando o rpm no estágio presente Rev olutions per minute: 3150 rpm
Plataf orma de corte
Largura de corte: 50.5 cm
Posições de altura de corte: 3
Ajuste da altura de corte: Espaçadores
Material da plataf orma de corte: ABS plástico
Sistema de transmissão
Sistema de direção: Manual
Equipamento
Tipo de guidão: Conf ortáv el
Volume do tanque de combustív el: 0.93 l
Tipo de lâmina: Metal
Dimensões
Peso: 18.2 kg
Largura de corte: 50.5 cm
 Modelo de ref erência HUSQVARNA GX560 sendo admissív el equipamento similar, equiv alente 
ou de qualidade superior.
GARANTIA:
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- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O 
f abricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de 
assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com def eito. 

01 UNIDADE INSTITUTO JEFERSON BIZOTTO

080303 TRATOR CORTADOR DE GRAMA UN 1,00 27.299,00 27.299,00

Especif icações mínimas:
- Com design inteligente e ergonômico, motor com partida sem af ogador, transmissão 
hidrostática acionada por alav anca e v olante ergonómico, que possibilite ser complementado 
com um recolhedor e uma capa BioClip, Acionamento elétrico das lâminas de corte, Assento 
ajustáv el, Transmissão automática operada por pedal com Capô de aço.
Descrição mínima:
PLATAFORMA DE CORTE:
Largura de corte: 122 cm
Posições de altura de corte: 6
Altura de corte, min-máx. min: 38 mm
Altura de corte, min-máx. Max: 102 mm
Ajuste da altura de corte: Sobre o paralama
Acionamento das lâminas: Embreagem elétrica
Conector para mangueira de água para a limpeza da plataf orma de corte 
Material da plataf orma de corte: Aço
Métodos de corte: Coletor/Reciclador/Descarte lateral
Plataf orma de corte rev estida com pintura eletrostática 
04 Rodas que se ajustam as imperf eições do terreno  
Tipo de lâmina: High Perf ormance
MOTOR:
Cilindros: 2
Gerador: 15
Tipo de combustív el: Gasolina
Volume do tanque de combustív el: 15 l
Filtro de óleo: Sim
Velocidade à f rente, min-máx. máx.: 8.4 km/h
TRANSMISSÃO:
Tipo de transmissão: Hidrostática
SISTEMA DE DESLOCAMENTO:
Tipo de direção: Operado por pedal
Velocidade da marcha à ré, min-máx. máx.: 2.2 mph
EQUIPAMENTO:
Material do assento: Vinil
Proteção dianteira/traseira: Tube Bumper
Medidor de horas: Digital com interv alos de manutenção pré-programada
Altura do assento: High 15"
Tipo de direção: Padrão
DIMENSÕES:
Largura de corte: 122 cm
Base do equipamento, altura: 127 cm
Base do equipamento, comprimento: 178 cm
 Modelo de ref erência HUSQVARNA TS148 sendo admissív el equipamento similar, equiv alente 
ou de qualidade superior.
GARANTIA:
- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O 
f abricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de 
assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com def eito. 

01 UNIDADE INSTITUTO JEFERSON BIZOTTO

080304 PAPEL SULFITE 75GM2 CX 20,00 199,60 3.992,00

Papel sulf ite 75GM2, f ormato a4, cor branco, alv ura mínima 90%, alcalino, p/impressora jato de 
tinta, laser e f otocopiadora, 1º qualidade, com certif icado de ISO 9001 e ISO 14001.  embalagem 
com proteção antiumidade, resma com 500 f olhas. caixa com 10 resmas. 

20 CAIXAS - APAE

080305 LÁPIS DE COR GRANDE CX 200,00 15,35 3.070,00

Especif icações:
Embalagem com 12 cores, super resistentes, inteiros, sextav ados, 12 (doze) unidades, cores 
sortidas, composto p/ pigmentos, aglutinados, carga inerte e ceras c/ f ormato sextav ado, 
f abricado c/ pigmentos de alta qualidade que proporcionam melhor cobertura, c/ cores v iv as e 
brilhantes, c/ mina macia, desliza melhor permitindo v ariação de tons suav es até traços 
intensos, f ixação do graf ite à madeira tornando o lápis mais resistente ao usar e apontar sem 
quebrar a mina e c/ mina de 3,3mm (medidas mínimas); medidas do lápis: 17,5cm; medidas da 
caixa: 10,3cm x 19,5cm; acompanha no mínimo 2 lápis preto triangular n°2=b em madeira, 
personalizado e no mínimo um apontador retangular com deposito, personalizado. Produto com 
certif icação do INMETRO e com o selo FSC estampado na caixa marca do f abricante grav ada 
no corpo do produto, com selo do INMETRO impresso na embalagem.
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200 CAIXAS - APAE

080306 CADERNO DE DESENHO GRANDE UN 200,00 8,13 1.626,00

Especif icações:
Com margem, espiral, capa dura com no mínimo 820g/m², não reciclado e interior com 48 f olhas.

200 UNIDADES - APAE

080307 CADERNO UNIVERSITÁRIO TIPO BROCHURA UN 200,00 6,05 1.210,00

Especif icações:
Capa dura, 200x275mm, com 48 f olhas (01 matéria).

200 UN - APAE

080308 TINTA GUACHE ESCOLAR, 250ML UN 100,00 8,17 817,00

Especif icações:
Solúv el em água, composição: pigmentos, água, espersante, carga e conserv antes tipo benzo, 
produto certif icado pelo INMETRO, não tóxica, cores v ariadas de f abricação nacional.

100 UNIDADES- APAE

080309 COLA LÍQUIDA 1 LITRO L 20,00 11,47 229,40

Especif icações:
De uso escolar, ao aplicar é de cor branca ao secar é transparente, pastosa, acetato de 
poliv inila, lav áv el, não tóxica, liv re de solv entes e PVC, bico contra entupimentos e 
v azamentos, conteúdo 1 litro, com selo do INMETRO. 

20 LITROS- APAE

080310 COLA COLORIDA UN 50,00 2,12 106,00

Especif icações:
Atóxica, lav áv el, com bico aplicador, composição: resina de PVA e pigmentos, f rascos de 23 
gramas cada, cores primárias, com selo do INMETRO, para trabalhos escolares e artísticos 
sobre papel, papel cartão e cartolina, acabamento brilhante. 

50 UNIDADES - APAE

080311 TESOURA ESCOLAR 5" UN 100,00 4,62 462,00

Especif icações:
Escolar, lâmina em aço inox resistente, ponta redonda, cabos em polipropileno, embalada em 
blister indiv idual.

100 UNIDADES- APAE

080312 BORRACHA PLÁSTICA BRANCA UN 200,00 0,65 130,00

Especif icações:
Com capa protetora, liv re de PVC, suav e e macia, resistente à dobra e não quebra com 
f acilidade, possui capa protetora em plástico; medidas aproximadas 4,2 x 2,95 x 1,4 cm.

200 UNIDADES - APAE

080313 E.V.A COMUM UN 100,00 2,17 217,00

Especif icações:
Papel emborrachado, material borracha EVA, atóxico, com 2mm de espessura f ormato 40x60 
cm, v árias cores.

100 UNIDADES - APAE

080314 PAPEL CARTOLINA UN 100,00 0,84 84,00

Especif icações:
Material celulose v egetal, gramatura 180g/m2, f ormato 50x60cm, v árias cores. 

100 UNIDADES - APAE

080315 BASTÃO DE SILICONE REFIL PARA PISTOLA QUENTE UN 50,00 1,57 78,50

Especif icações:
De uso prof issional, transparente, tamanho aproximado 11,3mm x 30cm. espessura grossa. 

50 UNIDADES - APAE

080316 BASTÃO DE SILICONE. REFIL PARA PISTOLA QUENTE UN 50,00 0,88 44,00

Especif icações:
 De uso prof issional, transparente, aproximado 7,5mm x 30cm. espessura f ino.

50 UNIDADES - APAE

080317 PISTOLA ELÉTRICA DE COLA QUENTE UN 4,00 38,63 154,52

Especif icações:
Com ref il grosso (g), corpo injetado em plástico, ponta metálica, tensão: 127-220 v , potência 
mínima 40w, acompanha 2 bastões de cola de silicone com selo INMETRO. 
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04 UNIDADES - APAE

080318 PISTOLA ELÉTRICA DE COLA QUENTE UN 4,00 23,27 93,08

Especif icações:
Com ref il f ino (p), corpo injetado em plástico, ponta metálica, tensão: 127-220 v , potência 
mínima 40w, acompanha 2 bastões de cola de silicone com selo INMETRO. 

04 UNIDADES – APAE

080319 MASSA DE MODELAR UN 48,00 6,15 295,20

Especif icações:
 A base de amido, aroma suav e, composição: água, carboidrato de cereais, glúten, cloreto de 
sódio, conserv ante, aroma, aditiv os e pigmentos, embalagem com 12 cores, comprimento 9 cm 
x 12 mm; atóxico; não endurece; não esf arela; caixa com 180 gramas, com selo do INMETRO, 
f abricação nacional. 

48 UNIDADES – APAE

080320 APONTADOR SIMPLES UN 90,00 1,70 153,00

Especif icações:
Apontador de lápis sem deposito, f ormato retangular, com uma entrada, lâmina de alta 
resistência, material plástico rígido, produto com a marca do f abricante.

90 UNIDADES – APAE

080321 MOCHILA ESCOLAR UN 150,00 78,30 11.745,00

Especif icações:
Em tamanho médio, básica, produzida em tecido poliéster, lisa, com f echamento por zíper na 
parte superior, contendo alça de mão, alça de ombro dupla e ajustáv el e um bolso f rontal com 
zíper.
ESPECIFICAÇÕES:
PROFUNDIDADE: 21 CM
ALÇA DE MÃO: 7 CM
ALTURA: 42 CM
ALÇA: 21 CM
LARGURA: 32 CM
CORES: NEUTRAS 

150 UNIDADES – APAE

TOTAL 244.984,84

TOTAL GERAL 244.984,84
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