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00031536

ANTROPOMETRO HORIZONTAL INFANTIL

especificações:
equipamento destinado à medição de crianças em decúbito frontal.
fabricado em material rígido, resistente à umidade e de fácil higienização.
deve incluir todas as peças necessárias para sua utilização.
escala numérica em centímetros, com graduação (precisão) de 1mm.
escala numérica com no mínimo 100 cm úteis.
escala numérica com indicação de dezena (em números maiores) a cada
10 cm.
cursor deve permitir o deslize suave e estável, mantendo ângulo de 90
graus com a escala numérica e boa indicação para leitura.
garantia: mínimo de 01 (um) ano.

2.070,8412 172,57UN00001

00027383

APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS

descrição:
- modelo split high wall. display digital que indica a temperatura ambiente.
comando total das operações no controle remoto; consumo aproximado de
1100w com compressor rotativo; filtro anti-ácaro, anti-fungo e
anti-bactérias; vazão de ar 800m³/h; dimensões internas aproximadas do
produto (l x a x p): 125 x 33 x 23 cm.
peso interno aproximado: 18 kg

79.113,1545 1.758,07UN00002

00027392

APARELHO DE AR CONDICIONADO 30.000 BTUS
modelo split high wall. display digital que indica a temperatura ambiente.
comando total das operações no controle remoto.
compressor rotativo
filtro anti-ácaro, anti-fungo e anti-bactérias.
vazão de ar 1200m³/h.
dimensões internas aproximadas do produto (l x a x p): 125 x 33 x 23 cm.
peso interno aproximado: 18 kg

15.254,255 3.050,85UN00003

00032314

ASSENTO DE ELEVACAO PARA CRIANCA
descrição:
assento de elevação para criança de 18 (dezoito) a 36 (trinta e seis) kg,
aproximadamente 04 (quatro) a 10 (dez) anos de idade. no banco traseiro
o assento ao elevar a criança deve fazer com que o cinto de 03 (três)
pontos do carro passe pelo centro do ombro e peito e sobre os quadris.
obs. o assento de elevação deverá estar de acordo com as normas da
resolução nº 277, de 28/05/2018, do contran (conselho nacional de
trânsito).

117,802 58,90UN00004

00030709

BALANCA COM DISPLAY LCD

descrição:
- balança com display lcd de 15 mm de altura, com zeragem automática,
prato anatômico higienizável e atóxico, atende à norma eb-2082 de 1987
da associação brasileira dos fabricantes de brinquedos e norma européia
en71-3 de 1988 sobre migração de elementos químicos em brinquedos, o
que garante a segurança dos bebês, com cálculo automático do peso do
bebê.

2.109,543 703,18UN00005

00032316

BALANCA ELETRONICA CARGA MAXIMA 200KG
descrição:
- fabricada em aço carbono ou inoxidável; pintura eletrostática de alto
brilho; célula de carga central totalmente eletrônica; piso de borracha
antiderrapante; régua antropométrica com escala de 1.00 a 2.00 m; função
de zero e tara; indicador de pesagem em aço inoxidável; altura total da
balança: 1,30m; ideal para hospitais, clínicas médicas, farmácias,
drogarias; peso total de 22kg com embalagem 26kg pés em poliuretano
articuláveis com regulagem de altura; alimentação: bivolt85 e 250 vca, com
protetores; alça de fixação do indicador em aço inoxidável; carga máxima:
200kg

8.615,706 1.435,95UN00006
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00031537

BEBE CONFORTO/CADEIRINHA PARA AUTOMOVEL
descrição:
dispositivo de retenção para crianças do grupo 0+: de 0 a 13kg.
cinto de segurança de 3 pontos com protetores de ombro.
capota removível com sistema dupla face.
estrutura em plástico resistente com base arredondada para balançar.
acolchoado do encosto e do assento removível com sistema dupla face.
tecido removível e lavável.
prático para transportar o bebê.
certificado do inmetro.
garantia: 01 (um) ano para defeitos de fabricação.

402,742 201,37UN00007

00025377

BEBEDOURO - CAPACIDADE 100 LITROS
descrição:
- bebedouro em poliuretano, com estrutura metálica, tabulação sem
contato com a água, todo em aço inox aisi 430, torneiras antimônio
cromadas, motor com ar reforçado, com filtro de carvão ativado, pés
reguláveis, fechado na frente e laterais.

características:
todo em aço inoxidável; garantido contra ferrugem e apodrecimento; leve e
versátil; fácil manutenção;
filtro com tripla filtragem por processo de celulose; carvão ativado e
celulose; pressão por gravidade
alta pressão no esguicho (independentemente de pressão da rede
hidráulica); capacidade: 800 litros/dia
termostato regulável na parte traseira; serpentina em aço inox 304;
pingadeira com grade removível que facilita a higienização; disponível em
127 volts e 220 volts (não é bivolt); volume do reservatório: 100 litros;
duas torneiras, sendo uma natural e outra gelada; compressor: 1/6 hp
temperatura: 0° a 15° c; 1 ano de garantia.

61.069,8030 2.035,66UN00008

00017106

BEBEDOURO DE COLUNA - AGUA GELADA E NATURAL

descrição:
- acomoda garrafões de 10 e 20 litros; aprovado pelo inmetro; capacidade
de refrigeração: 5,2 l/h; cor: branco; reservatório de água em plástico
injetado atóxico com serpentina externa; gabinete em abs com proteção
ultravioleta (não fica amarelado com o passar do tempo) e chapa
eletrozincada pintada ou aço inox 430; gás r134a inofensivo à camada de
ozônio; sistema de refrigeração balanceado; torneiras totalmente
desmontáveis e de fácil substituição; garantia de 01 ano.

4.363,6010 436,36UN00009

00014807

BEBEDOURO DE MESA

descrição:
- elétrico; gabinete injetado em pp de alta resistência; gabinete injetado em
pp branco; uma torneira para água natural e outra para água gelada;
rendimento 3,8 litros horas; reservatório de 3 litros; nas opções de 127
volts; consumo de energia mensal aproximado de 5,5 kwh; para uso com
garrafões de 10 ou 20 litros.

699,153 233,05UN00010

00015917

BEBEDOURO DE PRESSAO CONJUGADO EM ACO

descrição:
- garantia em aço inox;  pia em aço inoxidável;  conexões interna flexivel
atóxicas;  termostato fixo com regulagem;  regulagem de temperatura
externa, voltagem em 110v, medidas somente da parte conjugada;
altura;200mm; largura;340mm; profundidade:300mm;

1.576,382 788,19UN00011

00030712

BEBEDOURO PURIFICADOR DE AGUA,  PRESSAO, EM INOX

descrição:
- bebedouro purificador de pressão inox possui reservatório em aço inox,

3.872,826 645,47UN00012
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com isolamento em eps e serpentina externa, compressor de última
geração e funciona com gás totalmente ecológico. internamente o
bebedouro possui um filtro para retenção de partículas sólidas e
diminuição do cloro, além de odores e sabores desagradáveis.
informações técnicas:
bebedouro com reservatório de 3,5 litros/rendimento de 5 litros por hora;
fabricado em material: chapa galvanizada e tampa pia em aço inox;
disponível em 110 volts e 220 volts, consumo de energia (kw/h) 1,6kw/h,
duas torneiras com água gelada. dimensões do produto (a x l x p) 110 x
37 x 29 cm;
peso aproximado 14,5 kg; certificado pelo inmetro;
1 ano de garantia.

00030705

CABO PARA CONEXAO HDMI

descrição:
- para conexão do monitor/tv ao pc (hdmi), tamanho 5 metros no mínimo;
com blindagem, conectores macho em ambas as pontas, garantia mínima
de 12 meses.

274,779 30,53UN00013

00031538

CADEIRA PARA AUTOMOVEL RECLINAVEL PARA CRIANCAS ATE 25 KG.
descrição:
cadeira indicada para crianças grupo 0+, i e ii, ela suporta até 25 kg.
item de segurança indispensável para transportar a criança no automóvel,
ela é prática, segura, confortável e de fácil instalação no veículo.
possui apoio para a cabeça, regulável em sete posições, que acompanha
o
crescimento da criança com proteção contra impacto lateral.
o cinto de segurança se ajusta automaticamente à altura da criança,
acompanhando a regulagem do apoio para a cabeça.
o redutor do assento é removível, vem com barra frontal que proporciona
maior segurança em caso de impactos traseiros.
a cadeirinha é reclinável em quatro posições, sem a necessidade de
ajuste do
cinto do veículo.
o cinto de segurança de cinco pontos de fixação tem protetores
acolchoados
nos ombros e sistema central de ajuste, garantindo a segurança do bebê,
e
com guias para passagem do cinto de segurança do carro (grupo ii).
certificado do inmetro.
garantia: 01 (um) ano para defeitos de fabricação.

692,102 346,05UN00014

00028156

CAIXA AMPLIFICADORA / ALTO FALANTE DE 15"

descrição:
- driver cerâmico; pot. rms:150w; pot. mus: 1250w; canais: 06
canal 1: entrada para guitarra, violão ou cavaquinho e outros
instrumentos. com entrada de alto e baixo ganho, e controle de volume e
efeito (overdrive); canal 2: canal de entrada específico para contrabaixo.
com entrada de alto e baixo ganho, controle de volume e bright (médios e
médios-agudos); canal 3: canal de entrada específico para teclados com 2
entradas e controle de volume; canal 4: canal de entrada específico para
2 microfones com 2 entradas e controle de volume; canal 5: canal de
entrada específico para 2 microfones com 2 entradas e controle de
volume; canal 6: canal de entrada específico para cd, md, tape-deck,
saída de linha, computador, etc com 2 entradas rca (stéreo) e controle de
volume; dimensões - (lxaxp) : 60x79x32; máster: equalizador de 2 vias,
graves 100 hz +/- 12 db e agudo 10 khz +/12 db; autovolt - permite
operação em qualquer tomada de 90 a 240 vac; fusível de proteção
externo; dimensões - (lxaxp) 53 x 65x26 cm.

1.703,622 851,81UN00015

00013805 CAIXA AMPLIFICADORA/ALTO-FALANTE DE 12 754,511 754,51UN00016
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descrição:
-  tweeter cerâmico; pot. rms: 50w; pot. mus: 420w; canais: 03 - canal 1:
1 entrada para guitarra, violão ou cavaquinho e outros instrumentos. com
2 entradas, alto e baixo ganho, com conectores p 10 (1/4’’ ts) e controle
de volume; canal 2: 1 entrada stéreo com nível de linha e com 2
conectores rca para auxiliares (cd, md, tape-deck, pc audio line, etc) e 1
entrada com conector p10 para teclado, disckman, walkman, mpman, mp3,
mp4, mp5, etc. com controle de volume; canal 3: entrada específica para 2
microfones com conectores p 10 (1/4’’ ts) e controle de volume; máster:
equalizador de 2 vias, graves 100 hz +/- 12 db e agudo 10 khz +/12 db;
autovolt - permite operação em qualquer tomada de 90 a 240 vac; fusível
de proteção externo; dimensões  (lxaxp) 53 x 65x26 cm

00031540

CAIXA ATIVA
descrição:
2 vias ativas;
330 watts 4 ohms;
200 watts 8 ohms;
1 amplificador digital;
1 alto falante 15 polegadas;
1 driver titânio;
aplicação p.a. monitor e fly;
visor digital com controle remoto;
entrada para iphone e ipod;
entrada para microfone p10 xlr;
entrada de linha xlr;
saída para caixa passiva w15 speakon;
avs sistema automático voltagem (110v e 220v);
dimensões (a 660, l 425, p 390);
peso aproximado (17kg) do produto.

1.508,411 1.508,41UN00017

00031541

CAIXA PASSIVA
descrição:
2 vias passiva;
300 watts 8 ohms;
1 alto falante de 15;
1 driver titânio;
aplicação p.a., monitor e fly;
impedância de 8 ohms;
entrada espkon;
dimensões sem embalagem: 660 x 425 x 390mm;
peso líquido aproximado: 15kg.

991,851 991,85UN00018

00027897

DESCASCADOR DE LEGUMES

descrição:
- capacidade mecânica 200 a 250 quilos por hora; dimensões (mm);
diâmentro 420; altura 774; altura da porta de saída 328
embalagem (mm); largura 640; profundidade 680; altura 840;
peso bruto 55 kg; consumo e economia: baixo consumo de tempo quando
em relação aos processos manuais de descascar legumes; disco
abrasivo facilmente removível para limpeza.

22.176,3010 2.217,63UN00019

00025600

ESTANTE SUPORTE PARA PARTITURA INFERIOR PARA ARCO

descrição:
- estante para partitura em rmv; cor preta. altura aproximada 0,51 - 1,65m.
suporte de apoio para partitura de madeira

596,583 198,86UN00020

00032379

ESTERILIZADOR DE MAMADEIRA PARA MICROONDAS
com certificação de segurança do inmetro; gênero: unissex;
material/composição: plástico (propileno); atóxico lavável bpa free - livre
de bisfenola; garantia de 03 meses.

1.780,8020 89,04UN00021
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informações adicionais: esteriliza por meio do vapor em aproximadamente
em 5 minutos e as mamadeiras ficam esterilizadas por 24 horas; com
grade-suporte com função de escorredor ao ser removida da base,
facilitando a secagem dos produtos; com capacidade de até 4
mamadeiras.
itens inclusos: 01 esterilizador de mamadeira para microondas; 01 pinça.

00027895

EXTRATOR DE SUCO
descrição:
- do tipo industrial. capacidade: 750 ml; tampa e caçamba: alumínio
repuxado; corpo: aço inoxidável; copo: plástico de polipropileno; jogo de
carambola (castanhas): poliestireno; motor: ¼ hp; consumo: 0,27 kw/h;
rotação 1740 rpm; frequência: 60hz; tensão: 110/220 v (bivolt); altura
aproximada: 33 cm; peso aproximado: 3,950 kg; composto ainda por: copo
para suco, peneira para copo, 01 castanha pequena (para limão), 01
castanha grande (para laranja), cúpula com bica e tampa com cúpula.

821,204 205,30UN00022

00012079

FERRO ELETRICO - 7 TEMPERATURAS

descrição:
- com base em alumínio duplo, desenho anatômico, 7 temperaturas para
qualquer tipo de tecido, base em alumínio com duplo polimento, fusível
térmico que protege o ferro em caso de superaquecimento, voltagem:
110v, potência: 110v, frequência: 50.60hz, comprimento do cabo: 166cm,
dmensões aproximadas do produto: 11,5 x 11 x 25,5 (axlxp), peso líquido
aproximado do produto: 680gr

412,0010 41,20UN00023

00012079

FERRO ELETRICO - 7 TEMPERATURAS
descrição:
- com base em alumínio duplo, desenho anatômico, 7 temperaturas para
qualquer tipo de tecido, base em alumínio com duplo polimento, fusível
térmico que protege o ferro em caso de superaquecimento, voltagem:
110v, potência: 110v, frequência: 50.60hz, comprimento do cabo: 166cm,
dmensões aproximadas do produto: 11,5 x 11 x 25,5 (axlxp), peso líquido
aproximado do produto: 680gr

123,603 41,20UN00024

00032311

FILTRO PARA BEBEDOURO IBBL - TIPO COLUNA
descrição:
elemento filtrante de polipropileno, carvão ativado em bloco impregnado
com prata coloidal (atóxico), retém partículas e reduz cloro, odores e
sabores indesejáveis da água. vida útil do elemento filtrante: 06 (seis)
meses
aprovado pelo inmetro compatível com bebedouro de pressão tipo coluna,
marca/modelo: ibbl

224,886 37,48UN00025

00032309

FILTRO PARA BEBEDOURO IBBL/BAG 40
descrição:
elemento filtrante de polipropileno, carvão ativado em bloco impregnado
com prata coloidal (atóxico), retém partículas e reduz cloro, odores e
sabores indesejáveis da água. vida útil do elemento filtrante: 06 (seis)
meses
aprovado pelo inmetro compatível com bebedouro de pressão tipo coluna,
marca/modelo: ibbl/ bag 40

204,786 34,13UN00026

00032308

FILTRO PARA BEBEDOURO INDUSTRIAL
descrição:
elemento filtrante de polipropileno, carvão ativado em bloco impregnado
com prata coloidal (atóxico), retém partículas e reduz cloro, odores e
sabores indesejáveis da água; vida útil do elemento filtrante: 06 (seis)
meses ou 4.000 litros vazão nominal: 120 litros/hora vazão máxima
recomendada: 120 litros/horas pressão de operação: máxima 600 kpa ii,
mínima 29 kpa temperatura de operação: máxima 42 ºc ii, mínima 2 ºc
retenção de partículas: classe c (= 5 a < 15 µm) redução de cloro livre: =
75% aprovado pelo inmetro compatível com bebedouro industrial
marca/modelo: frisbel.

462,408 57,80UN00027
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00032310

FILTRO PARA BEBEDOURO MASTERFRIO
descrição:
elemento filtrante de polipropileno, carvão ativado em bloco impregnado
com prata coloidal (atóxico), retém partículas e reduz cloro, odores e
sabores indesejáveis da água. vida útil do elemento filtrante: 06 (seis)
meses
aprovado pelo inmetro compatível com bebedouro de pressão tipo coluna,
marca/modelo: masterfrio  mf – 40 inox.

172,806 28,80UN00028

00027400

FOGAO 04 BOCAS DE USO DOMESTICO - FG2

descrição:
- volume do forno: 62,3 litros; classificação energética mesa/forno: a/b
mesa; queimador normal (1,7 kw): 3; queimador família (2 kw): 1; forno;
queimador do forno 2,4; dimensões aproximadas: 87x51x63cm (axlxp);
peso aproximado: 28,4kg

1.247,793 415,93UN00029

00028335

FOGAO TIPO INDUSTRIAL 04 BOCAS

descrição:
- fogão industrial; 4 bocas, queimadores frontais com chama tripla e
controle individual das chamas internas e externas; queimadores traseiros
com chama dupla. mesa em esmalte antiaderente, grades e queimadores
da mesa em ferro fundido. injetor de gás horizontal e grade paneleira de
cantoneira de aço, sem forno; bandeja coletora de resíduos e com
estrutura de cantoneiras de aço. cor: chumbo. dimensões mínimas: 90,0 (l)
x 81,0 (a) x 90,0 (p) cm. manual em português; garantia mínima de 12
meses

9.056,4111 823,31UN00030

00028335

FOGAO TIPO INDUSTRIAL 04 BOCAS
descrição:
- fogão industrial; 4 bocas, queimadores frontais com chama tripla e
controle individual das chamas internas e externas; queimadores traseiros
com chama dupla. mesa em esmalte antiaderente, grades e queimadores
da mesa em ferro fundido. injetor de gás horizontal e grade paneleira de
cantoneira de aço, sem forno; bandeja coletora de resíduos e com
estrutura de cantoneiras de aço. cor: chumbo. dimensões mínimas: 90,0 (l)
x 81,0 (a) x 90,0 (p) cm. manual em português; garantia mínima de 12
meses

4.116,555 823,31UN00031

00032291

FORNO A GAS INDUSTRIAL COM BASE
- forno a gás - produzido em aço galvanizado -02 prateleiras reguláveis e
removíveis - registro em 5 posições - pintura eletrostática a pó que resiste
à alta temperatura - tampa com vidro - revestido internamente com lã de
vidro,  proporcionando maior isolação térmica - capacidade mínima do
forno: 106 litros - os pés acompanham o produto. - manual em português -
dimensões aproximadas: altura: 1,30 m - largura: 60 cm - profundidade:
70cm - garantia 12 meses

21.100,2525 844,01UN00032

00027894

FORNO MICROONDAS - CAPACIDADE 30 LITROS

descrição:
- composto por monitor de lcd com painel sensor  touch e tecnologia grill;
com as funções: adiar preparo, tecla meu jeito, dourado perfeito com
função grill. material composição: plástico/metal; capacidade: 30 litros;
consumo (kw/h) 78; potência (w) 820; cor inox; display digital; relógio; luz
interna; prato giratório; teclas pré-programadas; trava de segurança;
temporizador; grill; voltagem: 110 v dimensões aproximadas: 30 x 53,9 x
42 cm (axlxp); peso aproximado: 16kg.

4.567,8611 415,26UN00033

00023466

FRAGMENTADORA DE PAPEL - 30 FOLHAS - 110 V

descrição:
- especificações: - abertura de inserção: 245 mm;
- número máximo de folhas: 30 folhas de 75g/m²;

15.999,0010 1.599,90UN00034
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- tipo de fragmentação: tiras de 6,2 mm (para papel, cd, dvd e cartão de
crédito);
- nível de segurança: 2;
- acionamento: botão e sensor eletrônico;
- reversão: manual no botão;
- tempo de funcionamento: 25 min. de uso contínuo x 15 min. descanso;
- com a máquina aquecida: 4 minutos ligada e 4 minutos de repouso;
- nível de ruído: 65 decibéis;
- velocidade de fragmentação: 2,5 m/s;
- potência: 374 w;
- volume do cesto: 30,8 litros;
- sensor de lixeira cheia: sim;
- sensor de segurança para lixeira: sim;
- dimensões (mm): 385 x 270 x 650 mm;
- dimensões da embalagem (mm): 470x36x65;
- cor: cabeçote preto e lixeira preta;
- voltagem: 110 v;
- peso: 15 kg;
- garantia mínima de 6 meses.

00024196

FREEZER - CAPACIDADE 404 LITROS

descrição:
- espaço interno com capacidade mínima de armazenamento
correspondente a 404  litros; duas portas na parte de cima, com
dobradiças, pintura na cor branca, com tratamento anti- ferruginoso,
permite o uso como freezer ou conservadora, sistema com vedação
removível para escoamento de água de seu interior, deve possuir sistema
de rodízio para facilitar o deslocamento do equipamento.  garantia de 12
meses.

24.843,3612 2.070,28UN00035

00023911

FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS - CAPACIDADE 477 LITROS

descrição:
- dupla ação; dimensões aprox. (axlxp): 915x1555 x 763 mm; peso líquido
aprox: 88 kg; cor: branco; dreno de degelo frontal;  freezer e
conservador; com chave autoexpulsiva; tampa balanceada; permite o
travamento do freezer; não contém cfc, não agride a camada de ozônio;
voltagem 127/220v. garantia mínima 12 meses

22.895,0010 2.289,50UN00036

00026179

FRIGOBAR - CAPACIDADE MINIMA DE 120 LITROS

descrição:
- com bandeja de degelo aproveitável, material super resistente, gaveta
multiuso com tampa aproveitável, porta reversível, porta latas com
capacidade para 10 unid., prateleira modular, congelador, prateleira
inferior da porta para garrafas: capacidade para garrafas de até 2,5l,
certificado pelo inmetro: nível de consumo de energia "a", cor branca,
dimensões aproximadas (axlxp) 88 x 49,5 x 54 cm, 110 v, consumo
aproximado de energia 19 kwh/mês, garantia mínima de 12 meses; ítens
inclusos: frigobar com três prateleiras em aço, manual de instruções em
português.

7.227,208 903,40UN00037

00018206

GELADEIRA BIPLEX

descrição:
- geladeira 2 portas, nas seguintes características mínimas:
descongelamento automático do espaço. refrigerador: não há
necessidade de desligar para descongelar.
iluminação no refrigerador. prateleira funda com trava de segurança.
acomoda garrafas de até 2,5 litros com trava para evitar tombamento.
prateleiras aramadas com altura regulável: acomoda recipientes de alturas
variadas, facilitando a organização do refrigerador. pés deslizantes
niveladores. capac. total de armazenamento 255 litros, capac. liq.

9.058,266 1.509,71UN00038
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congelador 50 litros, capac. liq.
refrigerador 205 litros tensão 127/220v, consumo (kwh/mês) 127v 49.7,
consumo (kwh/mês) 220v 49.7.

00027385

GELADEIRA FROSTFREE - CAPACIDADE 410 LITROS - RF1

descrição:
- · capacidade total de armazenamento: 410 l; capacidade líq. congelador:
100l; capacidade líq. refrigerador: 310 l; capacidade total bruta: 400 l;
capacidade bruta congelador: 100 l; capacidade bruta refrigerador: 300 l;
tensão: 110v ou 220v; freqüência: 60 hz; consumo: 58,1 kwh/mês (110v);
consumo: 58,1 kwh/mês (220v); cor: branco; dimensões aproximadas:
186,5x70,2x73,3cm (axlxp); peso aproximado: 84,5kg.

34.427,4014 2.459,10UN00039

00027896

LAVADORA DE LOUCAS

descrição:
- capacidade mecânica: 62 gavetas por hora; capacidade da gaveta: 18
pratos (300 mm) ou 27 pratos (190mm) ou 36 pires (120mm) ou 09
bandejas (460 x 380 mm) ou 200 talheres ou 41 copos (67mm) ou 36
copos (70 mm) ou 49 xícaras de café (60mm) ou 25 xícaras de chá
(85mm) ou outras louças que se acomodarem em suas gavetas; tempo do
ciclo 58 segundos por gaveta; dosadores químicos sim, embarcados na
lava louça; auto-start programável: sim; filtro de resíduos: sim;
controle auto de nível: sim; parada de emergência: sim;
detector de demanda: sim; hibernação automática: sim;
tanque de lavagem: 42 litros; temperatura da lavagem 55º a 65ºc;
temperatura do enxague 80º a 90ºc  potência bomba de lavagem: 1,5 cv;
potência bomba de enxague: 0,5 cv; consumo de água 3 litros por ciclo;
alimentação elétrica 220 vac / 60 hz / 3f; consumo de energia: 12 kwh;
dimensões lava louça alt. 1400 mm / larg. 650 mm / prof. 700 mm;
dimensões com capô aberto alt. 1810 mm / larg. 650 mm / prof. 700 mm;
dimensões internas alt. 440 mm / larg. 500 mm / prof. 500 mm; dimensões
gaveta alt. 100 mm / larg. 500 mm / prof. 500 mm; dimensões embalagem
alt. 1700 mm / larg. 790 mm / prof. 790 mm; peso bruto 138 kg; itens de
série: • 02 gavetas com pinos para pratos e bandejas; • 01 gaveta lisa
para copos, xícaras, taças de sorvetes e outros recipientes; • 01 gaveta
com oito compartimentos para talheres; • 02 mesas auxiliares em aço inox
aisi 304 medindo 620mm cada; • manual de instruções e kit completo para
instalação.

48.816,123 16.272,04UN00040

00002596

LIQUIDIFICADOR 3 VELOCIDADES - CAPACIDADE 2 LITROS

descrição:
- liquidificador 450w; material/composicao:  polipropileno/policarbonato;
com 3 velocidade; funcao pulsar; copo com capacidade para 2 litros;
ensao/voltagem 110 v ou 220v; cor: branca; conteudo da embalagem: 1
manual de instrucoes; garantia 12 meses; unidade de fornecimento:
unidade.

645,127 92,16UN00041

00025369

LIQUIDIFICADOR TIPO INDUSTRIAL - CAPACIDADE 2 LITROS

descrição:
- corpo do motor em aço inox; copo em aço inox com alça;
tampa em alumínio; manual e certificado de garantia;
tensão (v): 110 / 220; frequência (hz): 50/60; potência (cv): 700w
rotação (r.p.m.): 18.000; consumo (kw/h): 0,700; altura (cm): 49,5
peso líquido (kg): 2,930; profundidade (cm): 20,0; capacidade (litros): 02.

8.110,1429 279,66UN00042

00018205

LIQUIDIFICADOR TIPO INDUSTRIAL - CAPACIDADE 4 LITROS

descrição:
- liquidificador; modelo: industrial; capacidade do copo: 4 l; material do

9.679,9129 333,79UN00043
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copo: aco inoxidavel; base do copo: aco inoxidavel; lamina: aco inox, 4
cortes; velocidade: controle eletronico + pulsar; potencia: 0,5cv; cor:
natural; tipo de garantia: balcao; garantia: minimo de 6 meses; unidade de
fornecimento: unidade

00021608

MAQUINA DE LAVAR - CAPACIDADE 15KG

descrição:
- tipo de lavadora: top load com sistema de lavagem por agitação; tipo de
painel: mecânico; tipo de água: fria; tipo de abertura: superior; dispenser
em gaveta, com tamanho ideal para as quantidades de sabão, amaciante e
alvejante
lava edredons king size; sensor automático de carga de roupas: sistema
id system; tampa de vidro temperado: permite total visualização do
processo de lavagem
cesto de inox: maior capacidade pelo mesmo espaço em sua lavanderia;
sistema de suspensão: molas helicoidais
visualizador das etapas de lavagem: leds indicam em qual parte do
processo da lavagem a lavadora está
adicionar roupa: o sistema id system permite que você adicione mais
roupas durante a lavagem, ajustando os movimentos do agitador e se for
necessário identifica a necessidade de colocar mais água; pés
niveladores; alças laterais; tipo de agitador: agitador de dupla ação; trava
de segurança: possui trava de segurança que é acionada; antes da
centrifugação, permitindo que a tampa seja aberta apenas 60 segundos
após a parada do cesto; seleção de tipo e cor de roupa; enxágue com
opção de enxágue extra; silenciosa; multicapacidade: lava de 1 a 15,1 kg;
travas de segurança na centrifugação; id system 4.0; nível automático de
água; id move; agitador multiação; funções: 35 programas de lavagem
(pesada, branca, edredom, lençol, colorida, delicada, rápido, etc.), 6
opções de ciclos ecológicos exclusivos e a única com nível automático de
água (só lava, só enxágua, só centrifuga, só lava e enxágua, só lava e
centrifuga, só enxágua e centrifuga), 5 níveis de água (automático,
máximo, alto, médio, mínimo), 5 tipos de molho (pouco suja, normal, suja,
muito suja, automático)
material: gabinete de aço galvanizado, cesto de inox, tampa de vidro
temperado; dados técnicos voltagem: 110 v; frequência: 60 hz; pressão
estática: de 80 a 250 kpa
consumo médio de energia: 0,33 kwh / ciclo; consumo aproximado de
água: 15,5 litros / kg de roupa; capacidade de roupa seca: 15,1 kg;
centrifugação: 670 rpm; classificação energética: a.

5.622,063 1.874,02UN00044

00031544

MESA DE SOM
descrição:
8 canais de entrada balanceada: 6 canais de entrada balanceada mono (1
a 6) e 1 canal de entrada balaceada / desbalanceada stereo (7/8). dos 6
canais de entrada balanceada mono, 4 pertencem ao phantom power
group (canais de 3 a 6) e 2 estão fora dele (canais 1 e 2)
- 1 canal de saída stereo master l e r balanceada
- 1 canal de saída de monitor
- 1 canal para efeitos contendo, internamente, um processador digital com
15 preset effect programs (15 pré-seleções de efeitos fundamentais para
microfones – vocal) sendo presets de 1 a 5 – cinco pré- seleções
diferentes de vocal reverb; presents de 6 a 10 – cinco pré-seleções
diferentes de vocal echo; presets de 11 a 15 – cinco pré-seleções
diferentes de vocal delay; com chave seletora de programa e display de 2
dígitos.
- entrada usb-in – stereo digital player com folder shift – sistema de troca
de pasta, com controle remoto, pen drive ou para micro cartão sd ou sdhc
através de adaptador usb, localizada na seção master e enviando os
sinais para o canal stereo (7/8)
- chave phantom power group com led indicador

1.577,571 1.577,57UN00045
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- 1 canal para fone de ouvido stereo com pfl (pré escuta)
- canal de saída para gravação com controle de volume leds indicadores
de nível de saída individuais +4db e clip nos canais left e right do stereo
máster e de monitor
- smps – fonte de alimentação chaveada (fonte automática) de 90v a 260v
50/60hz

00023953

MICROFONE COM FIO

descrição:
- chave on/off; cor prata; impedância: baixa 250 ohms alta 5k ohm;
resposta frequencia: 50 hz a 15 khz, cabo de 5 metros com conector p10
de 6,3 mm e xlr 3 pinos (tipo cannon); corpo metálico com pintura
eletrostática; globo em aço com pintura eletrostática; cabo coaxial blindado
e balanceado com cinco metros; chave on-off no corpo; conector xlr 3
pinos; seleção interna de impedância; garantia de 1 ano;

545,797 77,97UN00046

00027952

MICROFONE COM FIO PROFISSIONAL
- corpo metálico com pintura de alta resistência
- globo metálico com pintura de alta resistência
- cabo coaxial blindado com cinco metros
- peso: 235g (microfone)
23953
características gerais:
- acessório incluso: suporte para microfone sp 58
- chave on-off

especificações técnicas
- cápsula dinâmica com ímã de neodímio
- resposta de frequência: 50hz a 15khz
- impedância: baixa 350?/alta 5k?
- sensibilidade a 1 khz: em baixa impedância 2,1 mv/pa (-56dbv/pa)
em alta impedância 6,3 mv/pa (-44dbv/pa)
- conectores: p10 (6,3 mm) e xlr 3 pinos (tipo cannon)
- diagrama polar: cardióide
- fase: uma pressão positiva no diagrama produz uma tensão positiva no
pino 2 em relação ao pino 3 do conector

2.845,8010 284,58UN00047

00031543

MICROFONE SEM FIO DUPLO
descrição:
cápsula: dinâmica unidirecional
- resposta: 50~20khz
- sensibilidade: 60db
- impedância: 500 ohms
- alimentação: bateria lithium ou 2x dc 1,5 (aa)
acompanha:
1x receiver
2x microfones de mão
2x baterias de lithium
2x adaptadores para pilhas aa
1x case para transporte
1x fonte alimentação

4.318,5010 431,85UN00048

00005674

MICROFONE SEM FIO PROFISSIONAL

descrição:
- microfone duplo; banda alta (620 a 806 mhz), dotado do sistema
gostless, com saídas independentes balanceadas (xlr) e desbalanceadas
(p10); microfones alimentados com pilhas aa e suporte para mini rack.
cápsula dinâmica, padrão polar super cardóide. frequencia de trabalho:
620 a 806 mhz. resposta de frequência: de 50 a 15000 hz a + ou - 3db.
microfones alimentados com pilhas tipo aa. fonte de 12 a 18 v dc/100 a
240 ac bivolt.

4.189,105 837,82PAR00049
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00015760

PEDESTAL COM ASTE DUPLA E REGULAGEM VERTICAL E HORIZONTAL

descrição:
- pedestal microfone; modelo: girafa; tipo: regulavel; material haste: aco;
acabamento: cromado; material base: aco; base: tripe; cor: preto; altura:
minima 1,4 m; peso: 2,8 kg; garantia: 3 meses; unidade de fornecimento:
unidade

206,433 68,81UN00050

00031545

PEDESTAL PARA MICROFONE
descrição:
o psu0090 é um pedestal univ. para microfones e pratos com base
articulada.
peso aproximado: 2kg
altura mínima: 1m
altura máxima: 2m

836,455 167,29UN00051

00030707

PURIFICADOR DE AGUA, VAZAO MINIMA DE 4,4 LITROS/HORAS

descrição:
- purificador de água: purificador de uso em escritórios e industrial.
capacidade de atendimento de 30 pessoas em ambiente de escritório;
vazão mínima de 4,4 litros/horas em ambientes de 32°c; água natural e
gelada, sistema de tripla filtragem/purificação, torneiras de grande vazão,
reservatório blindado; livre de contaminação, temperatura da água gelada
entre 8ºc a 10ºc, torneiras de grande vazão; com refil de vida útil mínimo
de 3000 litros ou 6 meses. aceitar copos de até 15 cm; ter disponibilidade
em versões de 110v e 220v, conforme a necessidade da instituição;
instalação em local com ponto de água e energia; garantia mínima de 12
meses

4.559,448 569,93UN00052

00030706

PURIFICADOR DE AGUA; NATURAL E GELADA; CAPACIDADE DE VAZAO
DE EM MEDIA: 40 A 60 LITROS POR HORA

descrição:
- purificador de água; natural e gelada; sistema de filtragem e purificação
de água com no minimo duas câmaras; seis estágios de purificação; vida
útil do aparelho filtrante: 6500 litros aproximadamente; capacidade de
vazão de em média: 40 a 60 litros por hora; água gelada para atender de
30 a 50 pessoas; temperatura média de saída de água: 7 a 9°c;
refrigerado a motor utizando gás ecologicamente correto; sistema contra
vazamento; dimensões aproximadas: 26 x 42 x 28 (a x l x p); tensão:
127v; acionamento eletrônico do fluxo de água para substituição das
câmaras; suporte de copos; garantia de 12 meses, on site, instalação
inclusive (contemplando obra civil se necessário)

1.506,062 753,03UN00053

00031546

RACK PARA MESA DE SOM
descrição:
rack para periféricos, padrão 19
dados técnicos:
capacidade (un): 7
peso aproximado: 5kg
capacidade de carga: 60kg
embalagem (c x a x l/cm): 8 x 46 x 55
altura útil: 36cm
altura máxima: 99,5cm
altura mínima: 59cm
largura: 51,2cm
largura útil: 36cm
comprimento: 42,5cm
material: aço/plástico
ajustes: inclinação/largura
características especiais: dimensões ideais para músico / compacto /
permite colocar mesa fora do padrão 19

184,991 184,99UN00054
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00032312

REFIL PARA PURIFICADOR DE AGUA - LATINA PA 335
descrição:
o refil proporciona 3 estágios de filtragem:
pld inicial: para filtragem física, como partículas sólidas, barro, ferrugem,
limo e redução de acidez da água por conter dolomita em sua composição,
e sua cadeia de polímeros aglomerados proporciona maior filtração e
clarificação da água.
carvão ativado: elimina cloro, cloraminas, fenóis, algas, inseticidas,
pesticidas, gosto, odor e reduz matéria orgânica, inibindo a proliferação de
bactérias no interior do filtro, por estar impregnado com prata coloidal,
possui granulometria adequada que proporciona excelente filtração de
contaminantes químicos da água.
pld polidor: polimento, clarificação final da água, regula o ph através da
dolomita em sua composição. último estágio por onde passa a água,
deixando-a mais leve e cristalina, pronta para beber e proporcionar mais
saúde. vida útil do refil, 06 (seis) meses ou 3.000 litros de água.
aprovado pelo inmetro
compatibilidade: latina de torneiras, purificadores pa335.

160,206 26,70UN00055

00031539

REFIL PARA PURIFICADOR DE AGUA NATURAL E GELADA IBBL RF 600
descrição:
refil de tripla filtragem: retém partículas de areia, barro, ferrugem e
sedimentos
e reduz o cloro e elimina sabores e odores indesejáveis da água;
aprovado pelo inmetro;
refil compatível com purificador ibbl rf 600.

431,649 47,96UN00056

00032317

REFIL PARA PURIFICADOR DE ÁGUA, VAZÃO MÍNIMA DE 4,4
LITROS/HORAS
descrição:
refil de tripla filtragem/purificação, com vida útil mínimo de 3000 litros ou 06
(seis) meses. pld inicial: para filtragem física, como partículas sólidas,
barro, ferrugem, limo e redução de acidez da água por conter dolomita em
sua composição, e sua cadeia de polímeros aglomerados proporciona
maior filtração e clarificação da água.
carvão ativado: elimina cloro, cloraminas, fenóis, algas, inseticidas,
pesticidas, gosto, odor e reduz matéria orgânica, inibindo a proliferação de
bactérias no interior do filtro, por estar impregnado com prata coloidal,
possui granulometria adequada que proporciona excelente filtração de
contaminantes químicos da água.
pld polidor: polimento, clarificação final da água, regula o ph através da
dolomita em sua composição. último estágio por onde passa a água,
deixando-a mais leve e cristalina, pronta para beber e proporcionar mais
saúde.
aprovado pelo inmetro - refil original compatível com purificador de água,
marca/modelo: begel/purestil.

390,006 65,00UN00057

00025410

REFRIGERADOR DUPLEX - CAPACIDADE 450 LITROS

descrição:
- com capacidade para 450 litros; selo procel; degelo autolimpante;
termostato externo; porta-ovos removível e empilhável com capacidade
para até 16 unidades; prateleiras internas removíveis; pés niveladoras;
porta em aço galvanizado.

14.518,217 2.074,03UN00058

00027885

SANDUICHEIRA ELETRICA

descrição:
- cor: branco; bandeja de resíduos: não; capacidade para 02 sanduíches;
superfície antiaderente: sim; indicador luminoso liga/desliga: sim; timer:
não; porta-fio: sim; consumo (kw/h): 0,76kwh/h; alimentação: cabo de
energia: 110v; funções: grelhar e fazer sanduíches; conteúdo da
embalagem: 1 sanduicheira e manual de instruções; dimensões
aproximadas do produto - cm (axlxp): 23,5x24,5x10,5cm; peso

569,6412 47,47UN00059
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aproximado do produto – kg: 1,1kg; garantia do fornecedor: 12 meses;
mais informações: características técnicas: permite vários formatos de
pães/ alça com trava de segurança/ enrola cabo integrado à base.

00031542

SUPORTE PARA CAIXA
descrição:
cor preto;
finalidade: tripé para caixa acústica;
tipo: tripé;
material: alumínio;
níveis de regulagem: 5, com travamento;
altura máxima: 1,70;
altura mínima: 1,13.

60,001 60,00UN00060

00032380

UMIDIFICADOR DE AMBIENTE
tempo de funcionamento: 10 horas; capacidade de água no reservatório: 2
litros; portátil; silencioso; bivolt; faixa etária: sem restrição; medidas
aproximadas: 26x18x21 cm; peso líquido aproximado: 1,1kg; potência
mínima: 30w; manual de instruções em português; garantia de 12 meses.

3.318,0035 94,80UN00061

00025352

VENTILADOR DE PAREDE TUFAO 60CM

descrição:
- ventilador de parede, tufão, 60cm diâmetro, oscilante, grade de proteção
em aço tratado, hélice 3 pás,mínimo, 127v-200w, 03 hélices, 3
velocidades, ajuste de altura, vazão 220m³/min, baixo consumo de
energia. cor branca, argila ou preta. garantia no mínimo 12 meses.

39.861,00258 154,50UN00062

00022324

VENTILADOR DE TETO 3 PAS

descrição:
- utiliza 1 lâmpada incandescente; pás em plástico; funções: exaustor e
ventilador. especificações técnicas: cor: branco; quantidade de pás: 3;
potência: 115w; 3 velocidades; voltagem: 110v ; área de ventilação: 16m².
conteúdo da embalagem: 1 ventilador; manual; certificado de garantia;
altura aproximada: 45cm; diâmetro aproximado: 105cm; peso líquido
aproximado do produto: 5kg; garantia do fornecedor: mínima 12 meses

15.840,32118 134,24UN00063

535.497,94
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