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00032795

ARMÁRIO ALTO PARA ESCRITÓRIO, DESCRIÇÃO:
armário alto com 02 portas com chaves e 3 prateleiras medindo
0,90x0,40x1,60, (c x p. x a.), confeccionado em placa mdf, dupla face de
alta pressão revestido em laminado melamínico em ambos os lados, com
pés com nivelador de altura com chapa u; fundo, lateral e prateleiras em
mdf 15 mm em dupla face; tampo em mdp 25 mm com perfil em pvc. cor:
cinza

996,222 498,11UN00001

00032798

ARMÁRIO SUSPENSO PARA COZINHA EM AÇO;
03 portas; com puxadores; revestimento - pintura das peças por sistema
eletrostático a pó epóxi; dobradiças: com regulagem; dimensões aprox. do
produto (l x a x p): 120 x 55 x 32 cm; cor branca.

346,721 346,72UN00002

00032799

ARQUIVO EM AÇO 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 em patins de nylon.
estrutura: confeccionado em chapa de aço nº 16 coluna, nº 18 gaveta, nº
24 tampo e fundo, nº 26 corpo. acabamento: tratado pelo processo
anticorrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó com
camada de 30 a 40 mícrons com secagem em estufa a 240ºc na cor cinza
cristal capacidade: 30 a 40 pastas por gavetas ou 25 kg dimensões.

1.094,702 547,35UN00003

00032771

BEBEDOURO ELÉTRICO, MODELO TRADICIONAL DE COLUNA, COM
GABINETE EM INOX, COM DUAS TORNEIRAS
(jato e copo) de pressão-com regulagem de jato d´água, capacidade
mínima de refrigeração de 4,0 litros/h, termostato regulável, reservatório
em aço inox, ralo sifonado, tampo em aço inox polido, com relevos p/evitar
respingos, baixo consumo de energia, filtro de água com carvão ativado
impregnado com prata, tensão 110 volts, com garantia de 01 ano.

630,381 630,38UN00004

00032796

CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO, 360º MODELO SECRETARIA
EXECUTICA,
com braços reguláveis tipo t, 05 pés, sapatas em rodízio de duplo giro,
rodas com 50mm de diâmetro injetados em resina de engenharia, poliamida
(nylon 6) com aditivo anti-violeta e modificador de impacto, eixo vertical em
aço trefilado1010/1020 com diâmetro de 8mm.

4.193,1010 419,31UN00005

00032797

CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO-360º, MODELO SECRETARIA
EXECUTIVA,
ergonômica, 05 pés, sapatas em rodízios de duplo giro, rodas com 50mm
de diâmetro injetados em resina de engenharia, poliamida(nylon 6)com
aditivo antiultravioleta e modificador de impacto, eixo vertical em aço
trefilado 1010/1020 com diâmetro de 11mm e eixo horizontal em aço
trefilado 1010/1020 com diâmetro de 8mm.

5.415,9030 180,53UN00006

00032770

CAIXA ACÚSTICA ATIVA 200 W RMS.
caixa acústica ativa profissional de, no mínimo, 200 watts rms, com
reprodutor de mp3 via usb integrado, com, no mínimo, 03 bandas de
equalização, com controle de volume master, alimentação em 110 / 220
volts (com cabo ac), com chave on/off, com encaixe para tripé, com
entradas balanceadas tipo p10 e tipo xlr e saída preout.

840,271 840,27UN00007

00032784

CAJON INSTRUMENTO DE CAIXA ACÚSTICA
informações do produto: cajon elétrico com captação elétrica; caixa
acústica em madeira sumaúma, pele parafusada; esteira de bateria com
24 fios; captação elétrica profissional; saída xlr; assento em (e.v. a) feito
à mão, acabamento primeira linha. fabricação: 100% nacional. cor: imbuia
garantia: noventa dias (3 meses), no mínimo, de garantia contra vícios ou
defeitos de fabricação. obs: a data para cálculo da garantia deve ter como
base o último dia de entrega do item correspondente à ordem de
fornecimento. garantia de 03 meses.

703,682 351,84UN00008

00032785
CAVAQUINHO (CAVAQUINHO CLÁSSICO ELÉTRICO;
tampo, faixas e fundos em basswood. escala em maple, braço em
chinese solid wood. tarrachas niqueladas, captador de rastilho, com

2.942,3010 294,23UN00009
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pré-amplificador ativo e controles de volume e tonalidade)

00032773

COMPUTADOR DESKTOP COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES
MÍNIMAS:
processador: frequência 2.5 ghz; cache de 03 mb; memória ram: 8 gb
ddr3, 1600 mhz (8gbx1 ou 4gbx2). disco rígido: tb, 7200 rpm, sata iii, 6
gbit/s. gravador de dvd: drive de dvd-rw; monitor lcd: 18,5 polegadas;
sistema operacional: windows 10 pro, 64 bits

9.976,455 1.995,29UN00010

00032777

COMPUTADOR NOTEBOOK PROCESSADOR 2,5GHZ OU SUPERIOR;
deverá possuir mínimo de 4 gb de memória ram; processador gráfico de
1gb de memória dedicada; armazenamento hd 1 tb; tela led 15; teclado
abnt; sistema operacional windows 10 profissional

3.598,002 1.799,00UN00011

00032783

CRONOMETRO DIGITAL 6,0 CM ESPORTIVO 05 ALARMES 150 VOLTAS
DE MEMÓRIA,
isto é, medição para até 150 eventos. caixa em plástico abs de alta
resistência. calendário completo: mês, dia do mês e dia da semana
cronômetro progressivo (precisão 1/100) ate 99 h 59 m 59 s timer
(cronômetro regressivo) com capacidade de 23:59:59 hs/min/seg a
quartzo lcd cinza cordão de nylon rosqueada acrílico.

492,726 82,12UN00012

00032772

CÂMERA FOTOGRÁFICA SEMIPROFISSIONAL 16 MEGAPIXELS
câmera fotográfica digital semi-profissional, resolução mínima 16
megapixels, monitor lcd 3,0, zoom óptico mínimo 35x, zoom digital mínimo
4x, memória expansível por cartão tipo sd, sdhc, sdxc, sensibilidade (iso)
125 3200, flash embutido, microfone embutido, estabilizador de imagem,
gravação de vídeos em hd. conexão: e/s digital (usb), montagem em tripé.
componentes: 01 câmera digital; 01 cartão de memória de 8gb; 01
adaptador ac/carregador de bateria; 01 cabo de alimentação; 01 bateria
recarregável; 01 cabo usb; cordão de mão. idioma em português. garantia
mínima de 12 meses. modelos de referência: canon powershot sx530hs
16mp.

1.261,281 1.261,28UN00013

00032774

ESTABILIZADOR TENSÃO, CAPACIDADE 500 VA,
tensão alimentação entrada 110/220 v, características adicionais filtro
linha integrado c/protetor contra surtos, frequência 60 hz, quantidade
tomadas saída 6.

2.075,1010 207,51UN00014

00032788

FLAUTA DOCE BARROCA TENOR: EM C;
digitação barroca; resina abs; construção em 3 peças; chaves duplas c/c
#; apoio de polegar; com tabela de digitação, barra limpeza e creme para
flautas.

1.343,702 671,85UN00015

00032787
FLAUTA DOCE CONTRALTO ESPECIFICAÇÕES:
estilo de flauta: doce tipo: germânica material: resina abs chaves: fá
contralto afinação em f construção em 3 peças

3.405,0020 170,25UN00016

00032789
FLAUTA DOCE SOPRANINO,
digitação germanica, resina abs, 03 peças, cor marfim, com tabela de
digitação, vara de limpeza e creme lubrificante.

1.710,8010 171,08UN00017

00032786
FLAUTA DOCE SOPRANO GERMÂNICA,
confeccionada em resina abs, grande resistência, afinação em c. inclui
case. equivalente ao modelo yamaha yrs - 23g ou de melhor qualidade.

1.039,2030 34,64UN00018

00032790
FLAUTA PÍFANO (EM DÓ) CONSTRUÇÃO EM DUAS
peças de resina abs, cor marfim.

3.663,5838 96,41UN00019

00032775
HD EXTERNO; DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL
conexões usb 3.0/2.0; capacidade de armazenamento de 1tb; alimentação
via usb.

616,362 308,18UN00020

00032776

IMPRESSORA JATO TINTA, IMPRESSORA JATO DE TINTA COLORIDA DE 4
CORES
(ciano, magenta, amarelo e preto), com sistema tanque de tinta- alto
rendimento: imprime 4500 páginas em preto e 7500 páginas em cores,
tamanho da gota: 3 picolitros, capacidade de entrada do papel: 100 folhas
de papel a4, conexões: usb 2.0 de alta velocidade.

1.219,222 609,61UN00021
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00032801

MESA DE REUNIÃO RETANGULAR COM 200X120X74CM,
200x120x74cm, constituída de: tampo e painel central, ambos em madeira
aglomerada com aproximadamente 25 mm de espessura, revestida em
laminado melamínico na cor bege. bordas arredondadas em pvc da mesma
cor do laminado, com aproximadamente 25mm de espessura; estrutura em
aço abnt 1010/1020 tubular de seção retangular de 50x20 mm, com
espessura da parede de aproximadamente 1,5 mm, pintada na cor preto
fosco, e com reforço estrutural vertical paralelo, constituído do mesmo
material. pés com ponteira em copolímero de polipoprileno na cor preta e
deslizadores ajustáveis para desníveis de piso. cor - bege.

602,731 602,73UN00022

00032792
PANDEIRO. ESTRUTURA DE MADEIRA, PELE DE COURO 10 OU 12
POLEGADAS

734,205 146,84UN00023

00032793

PIANO DIGITAL COM MÓVEL DE SUPORTE;
88 teclas com sensor triplo e ação martelo em escala ii; teclas que imitam
ébano e marfim; resposta ao toque com 3 níveis de sensibilidade e
desligado; sistema de som multidimensional morphing air; polifonia máxima
de 256; 18 timbres integrados: piano de cauda (concert, modern, classis,
mellow, bright), piano elétrico 1, piano elétrico 2.

5.429,011 5.429,01UN00024

00032778
PROJETOR MULTIMÍDIA COM MÍNIMO DE 3.000 ANSI-LUMENS,
resolução wxga, máxima wuxga (1920 x 1200) contraste de 20.000:1,
aspectro real de 16:10, entradas, vga-out, vga-in, hdmi-in, usb.

1.766,111 1.766,11UN00025

00032779

PURIFICADOR DE ÁGUA. COM TRIPLA FILTRAGEM (03 ESTÁGIOS DE
FILTRAGEM).
suporte p/parede. água natural e gelada. refrigerado por compressor. com
ajuste de temperatura. jato de água direcionável. conectado a rede
hidráulica. em polipropileno atóxico com gabinete em plástico uv. medidas
referenciais de 46a x 31l x 36c cm. voltagem de 110v ou bivolt. com
certificação inmetro.

465,341 465,34UN00026

00032800
QUADRO BRANCO COM PAUTA MUSICAL
medindo:1.20 x 3.00m com pauta musical desenhado no próprio quadro.

230,001 230,00UN00027

00032802

SUPORTE DE TETO PARA PROJETOR CARACTERÍSTICA(S):
tipo universal, com 03 (três) ou 04 (quatro) barras de fixação para o
projetor; sistema de ajuste da inclinação vertical do projetor; altura do
suporte entre 10 cm e 25 cm; tubo de acabamento para passagem dos
cabos do projetor; capacidade mínima de carga de 9 kg. garantia
mínima:03 (três) meses, contados da data de recebimento definitivo.

123,751 123,75UN00028

00032804

SUPORTE PARA TV - SUPORTE PARA TV SLCD BI
articulado de 15 até 55´´. com capacidade para suportar até: 35 kg.
acabamento em aço carbono com pintura epóxi (eletrostática). adaptável
para todos os televisores que apresentam o padrão vesa. 50x50, 75x75,
100x100, 200x100, 200x200, 300x200, 300x300, 400x100, 400x200,
400x400mm. inclinação 15o graus e articulação 130o graus. tipo de
fixação: universal. preto

102,541 102,54UN00029

00032781
SMART TV LED 42´ FULL HD COM CONVERSOR
DIGITAL/HDMI/USB/WI-FI/BIVOLT.
garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.

1.239,651 1.239,65UN00030

00032780

TELA DE PROJEÇÃO, ENROLAMENTO RETRÁTIL, TECIDO VINIL
CONVENCIONAL (MATTE-WHITE) TUBOS
superior e inferior em alumínio ou açõ carbono com acabamento em
pintura eletrostática, tripé com ajuste de altura, tamanho do tecido
aproximadamente de 2,00m x 2,00m, 108´polegadas, bordas negras para
realce de contraste, eliminador kestone com várias posições, trava da
haste e da empunhadura, sistema clique.

637,311 637,31UN00031

00032803

TRIPÉ PARA TELA DE PROJEÇÃO
confeccionada em tubos de alumínio e junções de nylon industrial. com
haste telescópica de 02 estágios para regulagem iniciando com 1,00m e
atinge 2,50m de altura. base sistema articulado tipo tripé com regulagem

479,161 479,16UN00032
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de abertura projetando no chão um diâmetro de 0,30m até 0,70m. bolsa
para transporte e proteção em tnt reforçado

00032791
TRIANGULO EM AÇO CROMADO, TAMANHO MÉDIO.
altura 17cm, largura 30cm.

128,862 64,43UN00033

00032782
VENTILADOR DE PAREDE 40 CM, COM SUPORTE,
indicado para ambientes de até 25 m oscilante, basculante e com controle
de velocidade independente. especificações técnicas: - tensão: 110v

1.169,955 233,99UN00034

00032794

VIOLÃO CLÁSSICO ACÚSTICO BRAÇO:
cedro (com tensor ajustável de dupla ação)
escala: roxinho; cavalete: pau-ferro; laterais/ fundo: pau-ferro (natural) e
louro-preto (fosco) laminados; tampo: abeto (maciço); trastes: alpaca
(médio);tarraxas: douradas
acabamento: verniz natural fosco; altura total: 100 cm; comprimento da
escala: 65 cm; largura da pestana: 47 mm; profundidade da caixa: 10 cm;
largura (maior) do bojo (caixa): 37 cm

10.548,9015 703,26UN00035

71.222,19
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