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00032707

ARMARIO EM ACO, 2 PORTAS
com chaves, 04 prateleiras, toda a estrutura e prateleiras em chapa 22,
possui puxadores, possui pés metálicos com sapatas de plástico
reguláveis, altura de 180 a 210 cm, largura de 70 a 110 cm, capacidade
mínima da prateleira 40 kg. isento de registro anvisa/inmetro.

UN

15

1.131,18

16.967,70

00002

00032708

ARQUIVO EM ACO PARA FICHAS
confeccionado em material aço chapa 22 (estrutura e gavetas), chaves
para trancar, possui pés, possui no mínimo 4 gavetas com deslizamento
trilho telescópico, puxadores nas gavetas. medidas aproximadas:
1,33x46x70 (cxlxp). isento de registro anvisa/inmetro.

UN

9

1.080,91

9.728,19

00003

00032702

CADEIRA.
cadeira com estrutura em aço/ferro pintado, assento e encosto em
polipropileno, não possui rodízios e braços nem regulagem de altura

UN

5

133,30

666,50

UN

12

69,96

839,52

UN

15

82,85

1.242,75

UN

20

305,63

6.112,60

UN

4

344,47

1.377,88

UN

4

00001

00004
00005

00032202
00030807

APARELHO DE PRESSÃO (ESFIGMOMANOMETRO) SEM ESTETOSCÓPIO APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL, PARA USO ADULTO,
COM BRAÇADEIRA EM NYLON OU ALGODÃO, COM FECHO DE VELCRO
COR AZUL MARINHO OU CINZA, MANGUITO COM PERA EM PVC,
ACOMPANHA ESTOJO PARA VIAGEM, 1 ANO DE GARANTIA, REGISTRO NO
INMETRO.
ESTETOSCOPIO ADULTO
tipo: duplo
auscultador: aço inoxidável. o equipamento/material deverá conter registro
no inmetro.
LONGARINA 3 LUGARES-

00006

00007

00032198

descrição:
- longarina sem braços, em polipropileno resistente a aproximadamente o
minimo de 150kg, com estrutura reforçada, com 03 lugares, cor azul,
aprovadas pela norma da abnt. o equipamento/material deverá conter
registro no inmetro.
MESA DE ESCRITORIO -

mesa para escritório cor cinza- tamanho 1,40 x 0,60 x 0,75 cm - descrição: mesa
00033373 para escritório confeccionada em material mdf, tampo e perfil 15 mm cinza e pés
cinza. medida 1,40 x 0,60; x 0,75 cm. saia e lateral dos pés azul; com sapatas
niveladoras; com gaveteiros com no mínimo 2 gavetas com trancas simultâneas;
pés metalon 0,30 x 0,50, cinza com pintura epóxi e tratamento anti ferrugem;
garantia mínima de 12 meses.
VEICULO MODELO UTILITARIO 1.0
características mínimas
veículo novo 0km com garantia total mínima de 03 (três) anos sem limite de
quilometragem na cor branca (pintura sólida).

00008

00032689

ficha técnica:
ano/modelo: ultimo fabricado; portas: mínima 04 portas; capacidade de
lugares: 5 lugares; potencia mínima: 70cv (a) 66 cv (g) a 5500 rpm; torque
líquido mínimo: 9,8kgfm (a) / 9,4 kgfm (g) a 4250 rpm; potencia especifica
mínima: mínimo 70,1 cv/l; número de cilindros do motor: mínimo de 3 em
linha; hodômetro: digital; combustível: flex; altura: mínimo 1464 mm;
comprimento: mínimo 3596 mm; largura: mínimo 1579 mm; distância entre
eixos: mínimo 2305 mm; vão livre do solo: mínimo 163 mm; tanque de
combustível: mínimo 38 litros; porta malas: mínimo 215 litros; cambio e
marchas: manual – 05 a frente e 01 a ré; tração: dianteira; sistema de
freios: abs nas quatro rodas; traseiro = tambor e dianteiro – disco sólido
ou ventilado; sistema de direção: hidráulica ou elétrica; rodas: mínimo r14

1

44.960,00 179.840,00
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originais com calotas integrais com pneu estepe r14.
especificações gerais:
ar condicionado original de fábrica; vidros elétricos dianteiros; travas
elétricas traseiras e dianteiras; radio multimidia conexão usb mp3 interface
bluetooth; apoios de cabeça dianteiros com regulagem de altura; antena
de teto; alça de segurança lado do passageiro; assoalho em carpete tipo
verniz; bancos dianteiros reclináveis; banco traseiro rebatível; break light;
airbag duplo (motorista e passageiro); bolsa porta-objetos nas portas
dianteiras; cinto de segurança para todos os ocupantes; console parcial;
espelho no quebra-sol do carona; relógio digital; indicador gradual do nível
de combustível; indicador de temperatura da água; luz de leitura dianteira;
limpador e lavador do para-brisa com intermitência;
para-choques com pintura parcial na cor do veículo ou total; pára-sol do
motorista com porta-documentos; retrovisor interno com função dia/noite;
retrovisores externos com comando interno mecânico ou superior;
revestimento total do porta-malas; tomada 12 v; frisos laterais; calhas de
chuva nas 4 portas; grade protetora do cárter; tapetes originais; itens de
segurança conforme exigências da legislação, tais como: estepe, macaco,
chave de roda, triângulo, extintor entre outros; película protetora nos
vidros laterais e traseiros com transparência mínima de acordo com as
normas do detran.
216.775,14
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