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23372-2   DEVT DHONT DOS REIS FERNANDO Fornecedor: CNPJ: 34.999.091/0001-32 413068-6174Telefone: Status: Classificado 8.870,00

Lote 005 - Lote 005 470,00

001 philco philco 470,00 *21281   FORNO ELÉTRICO DE BANCADA UN 1,00 Classificado 470,00

 capacidade mínima: 44 litros  
Pés antiderrapantes; - Luz interna; - Grade cromada 2 alturas – removível;  - Bandeja esmaltada para resíduos;  - Corpo externo em aço pintado (branco ou prata); - Vidros duplos; - Corpo interno com revestimento especial autolimpante; - Termostato 
automático de 50ºC a 320ºC; - Timer de até 120 minutos (2 horas) com aviso sonoro; - Isolamento térmico total em fibra cerâmica; - Porta com abertura; - Potência de 1750W. GARANTIA: Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral 
do equipamento.

Lote 007 - Lote 007 8.400,00

001 consul consul 2.100,00 *20134   FREEZER VERTICAL UN 4,00 Classificado 8.400,00

 Cor: Branco - Capacidade: Mínimo de 228 litros - Voltagem: 110 V - Degelo: Automático (Frost Free) DEMAIS CARACTERÍSTICAS:  - Porta de vidro duplo temperado com puxador - Pés reguláveis - Sistema de iluminação interno em LED - Mínimo de 
três prateleiras internas ajustáveis - Controle de temperatura digital e ajustável - Certificação do INMETRO - Chapas internas e externas em aço galvanizado com alta resistência a corrosão GARANTIA: Mínima de um ano a partir da data da entrega, de 
cobertura integral do equipamento O fabricante/contratado é obrigado dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

24959-9   ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDAFornecedor: CNPJ: 34.832.381/0001-97 5535352555Telefone: Status: Classificado 4.400,00

Email: reiflexvendas@terra.com.br

Lote 004 - Lote 004 4.400,00

001 REIFLEX RX04 220,00 *20083   CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA COM BRAÇOS UN 20,00 Classificado 4.400,00

 base com regulagem, assento e encosto preenchido por espuma injetável, braços com altura ajustáveis e base black system que permite a regulagem da altura e a inclinação para trás. Estrutura produzido em madeira compensada anatômica. 
Revestimento em tecido suede preto. Cadeira ergonômica que atenda exigências da norma NR17. Assento e encosto em espuma injetada de alta densidade; Base giratória com regulagem de altura com pistão a gás, e regulagem no sentido vertical do 
encosto e com apoio lombar; Rodizio de nylon em PU de alta resistência. Suportar até 110 kg; Profundidade aproximada do assento: 47cm, largura aproximada do assento 48 cm e altura aproximada do encosto: 53 cm. GARANTIA: Mínima de 06 meses a 
partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento

18232-0   G. C. ARAUJO MÓVEIS DE AÇO - EPPFornecedor: CNPJ: 20.252.467/0001-36 45 3565-2247Telefone: Status: Classificado 1.017,00

Email: gustavobigmetal@hotmail.com

Lote 003 - Lote 003 1.017,00

001 Big Metal 13121 339,00 *21280   ARQUIVO DE AÇO UN 3,00 Classificado 1.017,00

 bitola 26 com 04 gavetas para pasta suspensa tamanho ofício, porta-etiqueta e puxadores estampados nas gavetas, puxadores com acabamento em pvc nas cores cristal ou grafite, fechadura cilíndrica tipo yale com travamento simultâneo das gavetas e 
sistema de deslizamento das gavetas, na cor branca. Medidas aproximadas:  Altura: 1360mm Largura:470mm Profundidade: 570mm. GARANTIA: Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do produto inclusive oxidação)

21051-0   JHONATAN BAGATOLI MEFornecedor: CNPJ: 22.992.632/0001-11 4735621878Telefone: Status: Classificado 4.951,00

Email: jbeletro01@gmail.com

Lote 001 - Lote 001 1.575,00

001 Ventisol AO-01 315,00 *21278   AQUECEDORES A ÓLEO UN 5,00 Classificado 1.575,00

 - Aquecedor com 6 aletas;
- Sistema de aquecimento a óleo; 
- 3 níveis de potência: Mínima: 600 W, Média: 900 W e Máxima: 1500 W 
- Termostato ajustável;
- Suporte para enrolar o fio;
- Rodas e alça para transporte;
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- Cor branca;
- Tensão/Voltagem 110V;
GARANTIA: Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento

Lote 012 - Lote 012 3.376,00

001 Colormaq LAC15 1.688,00 *20135   MÁQUINA DE LAVAR ROUPA 15KG  UN 2,00 Classificado 3.376,00

 - Lavadora de roupas automática de uso doméstico na cor branca. 
- Programação para diferentes tipos de lavagem. 
- 4 ciclos de lavagem (lavagem, molho, enxágue e centrifugação), 
- Mangueiras para entrada d´água com filtro e de saída para drenagem. 
- Mínimo quatro níveis de água. 
- Centrifugação. 
- Filtro para retenção de fiapos. 
- Dispenser para sabão. 
- Dispenser para amaciante. 
- Compartimento interno (cesto) em aço inox e/ou plástico pp (polipropileno). 
- Acesso ao cesto pela parte superior da máquina. 
- Sapatas niveladoras. 
- Dispositivo de segurança da tampa (desligamento ou travamento). 
- Voltagem: 110v 
- GARANTIA: mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento.

24957-2   LETTECH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE Fornecedor: CNPJ: 13.258.144/0001-94 4331417800Telefone: Status: Classificado 1.445,00

Email: licitacao@lettech.com.br

Lote 002 - Lote 002 245,00

001 PLATMÓVEIS PLA1600 245,00 *21279   ARMÁRIO DE ESCRITÓRIO COM 2 PORTAS, UN 1,00 Classificado 245,00

 com chave, com 4 prateleiras internas de altura regulável. Estrutura em MDF com revestimento melamínico cor branca, bordas arredondadas, acabamento liso com fita ABS 3 mm, conforme norma ABNT, puxadores em ambos os lados, dobradiça com giro 
externo com abertura de 270°, fechadura tipo Cremona.  Altura: 1600 mm, largura: 800 m e profundidade: 500 MM cor branca. GARANTIA: Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do móvel

Lote 013 - Lote 013 1.200,00

001 PLATMOVEIS PLM120 300,00 *20138   MESA DE TRABALHO EM L UN 4,00 Classificado 1.200,00

 (MEDIDA - 1,20 X 1,20). tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 1800. painel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento 
laminado melamínico de alta resistência, dupla face, baixa pressão. coluna central em chapa metálica, base inferior em tubo oblongo e acabamento em ponteira de pvc, sapatas niveladoras injetadas em nylon e base superior em chapa de aço com tratamento 
antiferruginoso e acabamento arredondado em pintura epóxi-pó da cor da mesa, superficies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. cor:areia calhas para passagem de fios medindo 1,20 x 1,20 de altura x 0,74cm - podendo ter variação de +/10%. 
(Administração) GARANTIA: Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do móvel.

2434-1   PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPPFornecedor: CNPJ: 07.634.816/0001-16 4736352858Telefone: Status: Classificado 1.900,00

Email: contato@papelariasaobento.com.br

Lote 015 - Lote 015 1.900,00

001 GARDEN CG 550 950,00 *21287   ROÇADEIRA MANUAL Á GASOLINA UN 2,00 Classificado 1.900,00

 potência mínima de 1,7 KW/2,3 CV, rotação entre 2500(lenta) a 12500(máxima) RPM, capacidade do tanque superior a 0,5 l, Cilindrada (cm³) mínima 29.8, peso mínimo 6.500 kg, potência mínima (kw/cv) 1.4/1.9 GARANTIA: Mínima de um ano a partir da 
data da entrega, de cobertura integral do equipamento
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2237-3   PARALELAS COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Fornecedor: CNPJ: 07.555.459/0001-09 (41) 3027-0089Telefone: Status: Classificado 15.344,60

Email: PARALELAS.CW B@BRTURBO.COM.BR

Lote 006 - Lote 006 3.298,00

001 fricon hced311 1.649,00 *21282   FREEZER HORIZONTAL UN 2,00 Classificado 3.298,00

 Cor: Branco 
- Capacidade: Mínimo de 300 litros 
- Voltagem: 110 V 
- Degelo: Manual 
- 01 Porta 
- Dreno de degelo 
- Controle de temperatura externo 
- Rodízio de pés. 
GARANTIA: Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as 
peças com defeito

Lote 008 - Lote 008 10.295,00

001 consul crm45 2.059,00 *21283   GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO FROSTFREE UN 5,00 Classificado 10.295,00

 Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeração “frostfree” (degelo automático) com capacidade mínima de 407 litros. CARACTERÍSTICAS - Gabinete tipo "duplex" com duas portas (freezer e refrigerador). - Gabinete externo do 
tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca. - Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes. - Conjunto de 
prateleiras removíveis e reguláveis, de material resistente. - Prateleiras da porta e cestos em material resistente, removíveis e reguláveis. - Gaveta em material resistente para acondicionamento de frutas, verduras ou legumes. - Sistema de fechamento 
hermético. - Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante. - Dobradiças metálicas. - Sapatas niveladoras. - Sistema de controle de temperatura ajustável. - Sistema de degelo “frostfree”. - Gás refrigerante R600a ou R134a. - Dimensionamento 
da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. - Voltagem: 110V - Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.  GARANTIA: Mínima de um ano a partir da data da entrega, de 
cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

Lote 014 - Lote 014 1.751,60

001 midea mtfb41 437,90 *20139   MICROONDAS 30L UN 4,00 Classificado 1.751,60

 DIMENSÕES  - Largura mínima: 5000 mm; - Altura mínima: 2900 mm; - Profundidade mínima: 3900 mm; - Volume mínimo: 30 litros. CARACTERÍSTICAS - Potência mínimo 900w - Gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e externamente 
com pintura eletrostática em pó, na cor branca. - Iluminação interna. - Painel de controle digital com funções pré-programadas. Timer. - Relógio. - Porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura. - Dispositivos e travas de segurança. - 
Sapatas plásticas. - Prato giratório em vidro. - Voltagem: 110V GARANTIA: Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento.

18537-0   SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS Fornecedor: CNPJ: 12.654.502/0001-15 4432431290Telefone: Status: Classificado 9.577,00

Email: le_mackert@hotmail.com

Lote 009 - Lote 009 2.080,00

001 tascam dr-05x 2.080,00 *21284   GRAVADOR DIGITAL DE ÁUDIO UN 1,00 Classificado 2.080,00

 Funções: Filtro de corte baixo,Limitador, Tom de teste, Tom de ardósia, Filtro de ênfase de voz, Ignição da posição de reprodução, Controle de velocidade de reprodução, Repetição AB, Nível de gravação automática, Marcador, Gravação automática, Pré-
gravação, Temporizador automático, Overdubbing.Formatos de Gravação: WAV: 44,1 kHz / 16 bits, 48 kHz / 16 bits, 48 kHz / 24 bits, 96 kHz / 24 bitsMídia de Gravação: Cartões microSD / microSDHC (classe 4 ou superior, até 32 GB)Microfone Estéreo 
Embutido: Condensador unidirecional, formato estéreo XY de 90 °Ganho: -8 dB a +39 dBNível máximo de pressão sonora: 120 dB SPLAlto-falante Embutido. (Administração) GARANTIA: Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral 
do equip

Lote 010 - Lote 010 1.371,00

001 ring lighti iluminador 457,00 *21285   ILUMINADOR LED PARA VÍDEO E FOTO UN 3,00 Classificado 1.371,00

 Potenciômetro Dimmer
Indicador de energia da bateria
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Até 8 Horas c/ 6 pilhas AA'S
Entrada de sapata para integrar
outros LEDs da mesma família
Sapata metálica e substituível
compatível para fixação na sapata da câmara (onde fixa o flash)
Adaptador de sapata avançado de
corpo metálico construído para ajuste de ângulos diferentes compatível com tripé
5600K daylight
16:9 Widescreen design
Tamanho: 180 * 170 * 63 mm
Compatível com pilhas AA ou baterias
LP-E6, NIKON EN-EL15, SONY NP-F550/750/970. (Administração) GARANTIA: Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento.

Lote 017 - Lote 017 4.796,00

001 multileser nb 287 1.199,00 *21289   TABLET UN 4,00 Classificado 4.796,00

 tela com no mínimo de 9 polegadas, sistema operacional Android, com última versão homologada pelo fabricante, acesso rede wifi 802.11 A/B/G/N/AC 2.4G+5GHZ, VHT80, localização: possibilidade de localização por GPS, resolução da tela, no mínimo 
1920x1080 (WUXGA), Memória RAM, no mínimo 2GB, Processador no mínimo 1.8 GHZ, memória interna no mínimo 16 G, com possibilidade de expansão, método de comunicação: Bluetooth, capacidade da bateria no mínimo 5.000 mAh, Câmara traseira 
DE 5 mp, deve conter função telefone, possuir no mínimo uma entrada USB, incluindo cabos junto com o Aparelho. GARANTIA: 12 meses, sem custos de peças e mão de obra em até 100 km do Município de Piên.

Lote 018 - Lote 018 504,00

001 fv803 ys302 168,00 *21290   TRIPÉ PARA ILUMINAÇÃO DE ESTÚDIO UN 3,00 Classificado 504,00

 Altura ajustável máxima de 2 metros
Capacidade de até 2,5kg
Seções em alumínio e sistema de
travamento seguro
Rosca de 1/4" na ponta
Bolsa de Transporte com Alça. (Administração) GARANTIA: Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento.

Lote 019 - Lote 019 826,00

001 stc360 tripe 413,00 *21291   TRIPÉ UNIVERSAL FOTOGRÁFICO UN 2,00 Classificado 826,00

 Fabricado em Alumínio. Suporte para auxiliar na mudança deposiçãoTravas para fixação da posiçãoSuporte de câmera destacávelAnel Central Rosqueado (fixa os Pésdo Tripé impedindo que o mesmo se desmonte acidentalmente). Pés em borracha e 
ajuste de terrenopara melhor estabilidadeAltura máxima de 1,80 Mts.Rotação vertical 180°Capacidade de equipamento até 2,5KG2 níveis dʼágua para correção de TerrenoBolsa de Transporte com Alça. (Administração) GARANTIA: Mínima de um ano a 
partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento.

V A L O R   T O T A L : 47.504,60
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