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REFRIGERADOR, domestico, duplex, capacidade total minima de 450 e maxima de 480 litros, consumo
entre 50 a 53KW/mes, tensao 220 volts, porta com prateleiras, na cor branca, porta ovos, prateleiras
internas, gavetas para vegetais, carnes e frios, congelador tipo frost free, degelo automatico, lampada
interna, nao usar no sistema de refrigeracao o gas CFC, com o SELO PROCEL, garantia do fabricante
minima de 01 (um) ano.

Quantidade

Un
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12,00

Un

12,00

Un

8,00
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>>
Ref. SAEB => 41.10.00.00144356-9

2

ARMARIO, em chapa de aco 22, guarda-roupa, quatro portas, sobrepostas 2 x 2, dimensoes minimas
1980 x 620 x 500mm, na cor padrao da unidade, portas em aco, com trava de seguranca, dobradicas
inviolaveis pintadas eletrostaticamente em estufa de alta temperatura.
>>
Ref. SAEB => 71.05.00.00035530-5

3

ARMARIO, guarda-roupa, em aco, 8 portas, sobrepostas 4 x 2, dimensoes minimas 1980 x 900 x 450
mm, na cor padrao da unidade, portas em aco, com trava de seguranca, dobradicas inviolaveis pintadas
eletrostaticamente em estufa de alta temperatura.
>>
Ref. SAEB => 71.05.19.00108721-5

4

CADEIRA, com espaldar medio, fixa, sem braco, com assento interno em compensado multilaminas de
madeira moldada anatomicamente a quente com pressao de 10 kgf/cm2 e espessura de 10,5 mm ou resina
de poliester. Espuma em poliuretano flexivel, isento de CFC, alta resistencia à propagacao de rasgo, alta
tensao de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinamica e baixa deformacao permanente com densidade de
50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura minima de 40 mm. Largura do assento, minima
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de 460 mm e profundidade minima de 460mm. Capa de protecao e acabamento injetada do assento em
polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc ou em resina de
poliester com aplicacao de perfil de pvc a quente.
Encosto Interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistencia mecanica, conformado
anatomicamente, ou produzido em resina de poliester. Espuma em poliuretano flexivel, isento de CFC,
alta resiliencia, alta resistencia à propagacao de rasgo, alta tensao de alongamento e ruptura, baixa fadiga
dinamica e baixa deformacao permanente com densidade de 45 a 50 kg/m3 e moldada anatomicamente com
saliencia para apoio lombar e espessura minima de 40 mm. Largura do encosto, minima de 430mm e altura
minima de 380mm. Capa de protecao e acabamento do encosto, injetada em polipropileno texturizado e
bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc, ou em resina de poliester com aplicacao de
perfil de pvc a quente.
Estrutura fixa continua em tubo de aco curvado na cor preta, com diametro minimo de 25,00 mm e
espessura minima de 2,25 mm e placa do assento em aco estampado minimo de 3,00 mm, totalmente
soldada por sistema MIG e acabamento de superficie pintado em epoxi po eletrostatico, com pre
tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a estrutura com pelicula de
aproximadamente 100 microns com propriedades de resistencia a agentes quimicos. Sapatas envolventes
injetadas em polipropileno ou poliamida reforcada com fibra de vidro. Acoplamento para fixacao do
suporte para encosto tipo lamina diretamente na placa de fixacao do assento com capa de polipropileno
injetado estrutural de grande resistencia mecanica, conformado anatomicamente, com largura minima de
120 mm e espessura minima de 30 mm.
Cadeira revestida em vinil ou couro ecologico na cor preta.
O Produto deve estar em conformidade com A NR17 comprovado através de Laudo de Ergonomia, e
norma ABNT NBR 13962:2006, comprovado através de Certificado de Conformidade de Produto da
ABNT (completo com capa e anexos), devendo constar no certificado as referências ou códigos dos
produtos cotados.
Garantia mínima de 5 anos
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Ref. SAEB => 71.10.00.00130427-5

5

TELEVISOR, LED, 42 polegadas, full-hd (1080p), VHF, UHF, CABO, ISDB-TB (TV digital), tempo de
resposta mínimo 5 ms, brilho minimo 300 cd/m2, entradas: 1 AV RCA, 1 VGA/audio PC, 3 HDMI, 1
USB, saida de audio digital,
- Tela de 42 polegadas com tecnologia de iluminacao LED.
- Formato nativo 16:9;
- Resolucao nativa de 1920 x 1080 pontos (pixels) (Full HD);
- Brilho nao inferior a 300 cd/m2;
- Progressive Scan;
- Angulo de visao maximo nao inferior a 170 x 170 graus;
- Tempo de resposta minimo 5 ms;
- Recepcao de sinais VHF, UHF e cabo;
- Sintonizador digital padrao ISDB-TB (TV digital padrao Brasileiro) integrado e interno;
- Recepcao de sinais PAL-M e NTSC;
- Altofalantes embutidos;
- Amplificador de audio stereo interno com potencia nao inferior a 10 W RMS por canal;
- Menus de ajustes no idioma Portugues;
- Funcionalidade de bloqueio de canais;
- Controle remoto multifuncao ;
- Minimo de: 1 entrada para antena (RF), 2 entradas video-componente, 1 entradas de audio e video
analogico padrao RCA, 1 entrada VGA e 1 entrada de audio estereo para PC, 1 entrada USB para
reproducao de audio video e imagens, e 3 entradas HDMI;
- Minimo de 1 saida de audio digital;
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- Alimentacao com voltagem universal
- Garantia integral minima de 1 ano, assistencia prestada no Estado da Bahia, Manual de instrucoes em
Portugues do Brasil.
- Selo Procel A
>>
Ref. SAEB => 77.30.00.00148439-7

6

SUPORTE, de TV, com pedestal para LCD e LED, com sistema de montagem atraves de engate das
hastes verticais, bandeja giratória de até 180 graus, podendo ser colocada na frente ou atras com regulagem
de altura, fixada junto a coluna do suporte permitindo apoiar receivers, DVD players, notebook´s, videogames ou outros aparelhos, fabricado em aco carbono, base do pedestal fabricada em aco carbono 1.020,
com pintura eletrostatica, na cor preta e suportes de facil encaixe das colunas, furacao padrao entre
minimo de 100X100 e maximo de 400X600. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca
do fabricante.

Un

2,00

>>
Ref. SAEB => 77.30.15.00003161-5
OBSERVAÇÃO PARA O PCT
Para correto preenchimento da Proposta de Preços, vide Edital da Licitação.
Esta licitação será dividida por item.
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