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Item Código Descrição do Material / Serviço Unid Med Quantidade

00001 018899 Mesa de Reunião Oval / Altura da mesa 75cm / Tampo da mesa retangular 
200cmx100cm.

Unid. 1.0000C

Especificação: Mesa de reunião oval com as seguintes características mínimas:  
Com tampo em melamina na cor platina, com 25mm de espessura, bordas arredondadas em perfil de PVC preto, 180º, sobre estrutura metálica tubular composta por 
travessas passa-cabos, com garras nas extremidades e furos para a passagem de cabos, em chapa de aço, e laterais com colunas duplas e apoio, tipo “mão francesa”, 
em tubos de aço redondos, com pés horizontais em tubo de aço oblongo com ponteiras em poliestireno injetado na cor preta e sapatas niveladoras / Bandeira central em 
melamina platina com altura final de 50cm, com bordas arredondadas em perfil de PVC 180º, na curva, e acabamento em fita de PVC, nos demais lados, na cor preta / 
Estrutura em aço na cor preta, com tratamento anti-ferrugem de decapagem e fosfatização, seguido pelo processo de pintura eletrostática com tinta híbrida de epóxi com 
poliéster em pó, com secagem em estufa / Dimensões: Altura da mesa: 75 cm, Tampo da mesa retangular: 200 cm x 100 cm.

00002 018908 Cadeira giratória com braços / Dimensões: Altura do assento da cadeira: 
regulável, Assento 58x58cm.

Unid. 3.0000C

Especificação: Cadeira giratória com braços, com as seguintes características mínimas:
Espaldar médio / Assento e encosto em compensado multilaminado anatômico, espuma de poliuretano injetada em densidade de 40 a 50kg/m³, com apoio dorso lombar, 
com capa de polipropileno anti-alérgico em alta resistência a propagação de rasgos além de baixa deformação / Solidez à luz classe 5, pilling padrão 5, peso 280/290g/m, 
mecanismo relax com bloqueio e regulagem permanente-gás, base em aço com 5 hastes, pintura em epóxi pó na cor preta, encosto em 7 posições na altura, rodízio 
duplos em nylon, revestimento em tecido azul, fogo retardante / Braços reguláveis com alma de aço e apoia braços em poliuretano com regulagem em cinco posições. a 
cadeira deve ter a certificação da ABNT 13.962 e ter garantia de 5(cinco) anos / Dimensões: Altura do assento da cadeira ao chão: regulável, Assento da cadeira: 58 cm x 
58 cm.

00003 018911 Cadeira fixa com braços / Altura do assento da cadeira: regulável, Assento da 
cadeira: 58x58cm.

Unid. 8.0000C

Especificação: Cadeira fixa com braços com as seguintes características mínimas:
Espaldar médio / Assento e encosto em compensado multilaminado anatômico, espuma de poliuretano injetada em densidade de 40 a 50kg/m³, com apoio dorso lombar, 
com capa de polipropileno anti-alérgico em alta resistência a propagação de rasgos além de baixa deformação. Solidez à luz classe 5, pilling padrão 5, peso 280/290g/m, 
base em aço, pintura em epóxi pó na cor preta / Encosto fixo, revestimento em tecido fogo retardante, na cor azul / Braços fixos e apoia braços em poliuretano / Deve 
obter a certificação da ABNT 13.962 e ter garantia de 5 (cinco) anos / Dimensões: Altura do assento da cadeira ao chão: regulável, Assento da cadeira: 58 cm x 58 cm.

00004 018913 Casinha multicolorida / Dimensões: Largura 1,30mts, Altura 1,43mts, 
Comprimento 1,61mts.

Unid. 1.0000C

Especificação: Casinha multicolorida composta com no mínimo 5 (cinco) itens: janelas de correr, porta vai e vem, tábua de passar com ferro, telefone, pia e fogão, balcão externo na 
janela (apoio para os braços), acabamento sem saliências e com laterais arredondadas / Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático 
e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto / Materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil / Peças multicoloridas 
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/ Não tóxico / Dimensões: Largura: 1,31m, Altura: 1,43 m, Comprimento: 1,61m.

00005 018918 Balança eletrônica digital / Capacidade de 15 kg. Unid. 1.0000C

Especificação: Balança eletrônica digital com as seguintes especificações mínimas:
Com prato em aço inoxidável com capacidade de 15 kg / Fabricada e aferida de acordo com o “Regulamento Técnico Metrológico para Instrumentos de Pesagem não 
Automáticos” - Portaria INMETRO nº 236, de 22 de dezembro de 1994 / Classificação metrológica “tipo III” / Dimensões mínimas do prato: 240 x 325 mm / Peso mínimo 
do equipamento: 3,100 kg / Divisão: de 5 g em 5 g / Gabinete em ABS / Display de LCD de 5 dígitos com mínimo de 12 mm de altura / Teclado vedado de membrana 
composto de no mínimo 16 teclas / Tecla de tara / Pés reguláveis / Nível de bolha / Desligamento automático / Temperatura de operação de -10°C a +40ºC / Umidade 
relativa suportada: 10% a 90%, sem condensação / Tensão elétrica: 110VCA/220VCA / Comutação automática de voltagem / Frequência de rede elétrica: 60 Hz / 
Consumo máximo: 10W / Bateria interna / Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO / Dimensionamento de fiação, plugue e conectores elétricos 
compatíveis com a corrente de operação / Base em aço galvanizado / Prato removível em aço inoxidável AISI 430, com cantos arredondados e bordas dotadas de 
ressalto para retenção de pequenas quantidades de líquidos / Suportes do prato em alumínio injetado / Gabinete construído em ABS injetado.

00006 018922 Refrigerador vertical combinado / Sistema de refrigeração frostfree. Unid. 2.0000C

Especificação: Refrigerador vertical combinado com as seguintes características mínimas:
Linha branca / Sistema de refrigeração “frostfree” / Voltagem 110 V ou 220 V (conforme demanda) / Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO / 
Indicação da voltagem no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho / Deverá possuir selo INMETRO apresentando classificação energética "A" no Programa Nacional 
de Conservação de Energia Elétrica - PROCEL, conforme estabelecido na Portaria n.º20, de 01 de fevereiro de 2006 / Capacidade total (volume interno): mínima de 300 
litros / Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca /  Sistema de 
isolamento térmico em espuma de poliuretano injetado no gabinete e nas portas / Gabinete tipo "duplex" com duas (2) portas (freezer e refrigerador) / Partes internas 
revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes / Conjunto de prateleiras de vidro temperado removíveis e 
reguláveis / Prateleiras da porta e cestos plásticos, removíveis e reguláveis / Gaveta plástica para acondicionamento de frutas, verduras e legumes / Prateleira e/ou 
gaveta plástica no compartimento do freezer / Formas para gelo no compartimento do freezer / Gaxetas magnéticas para vedação hermética das portas com o gabinete / 
Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante / Dobradiças metálicas / Sapatas niveladoras / Sistema de controle de temperatura por meio de termostato 
ajustável / Gás refrigerante R600a / Obs.1: O gás a ser utilizado no processo de refrigeração não poderá ser prejudicial à camada de ozônio, conforme protocolo de 
Montreal de 1987; ao Decreto Federal nº 99.280 de 07/06/90, e à Resolução Conama nº 267 de 2000 / Obs. 2: O gás refrigerante deve ainda possuir baixo índice GWP 
(“Global Warming Potential” - Potencial de Aquecimento Global), conforme Protocolo de Kyoto de 1997e Decreto Federal nº 5445 de 12/05/05 / Dimensionamento da 
fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.

00007 018923 Batedeira planetária de aplicação semi-industrial / Capacidade para 05 lts. Unid. 1.0000C

Especificação: Batedeira planetária de aplicação semi-industrial com as seguintes características mínimas:
Capacidade para 5 litros / Fabricada em conformidade com a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego NR-12 Segurança no Trabalho em Máquinas 
e Equipamentos / Dimensões: Largura 240 mm, Profundidade 350 mm, Altura 420 mm, Tolerância +/- 15% / Estrutura ou suporte para o motor em aço, com fino 
acabamento em pintura epóxi / Cuba em aço inox / Cabeçote basculante com trava para facilitar a remoção da cuba para higienização / Sistema de engrenagens 
helicoidais / Quatro níveis de velocidade / Movimento planetário / Sistema de troca de velocidade progressiva com polia variadora / Batedor para massas leves, massas 
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pesadas e batedor globo / Chave liga/desliga e chave seletora de velocidade / Manipula trava/destrava / Acessórios inclusos: 1 tacho em aço inox (capacidade para 5 
litros), 1 batedor para massas leves, 1 batedor plano para massas pesadas, 1 batedor globo para claras / Frequência 50/60 Hz / Potência 600wats / Voltagem 110 ou 
120V (monofásica).

00008 018924 Purificador/bebedouro de água refrigerado / Atendimento: mínimo de 30 pessoas. Unid. 3.0000C

Especificação: Purificador/bebedouro de água refrigerado, com as seguintes características mínimas:
Armazenamento de água gelada: de 2,5 a 2,8 litros / Atendimento: mínimo de 30 pessoas / Constituído de: Sistema de tratamento através de elementos filtrantes que 
removem os particulados da água e o cloro livre / Compressor interno com gás refrigerante conforme legislação vigente / Botão de acionamento automático do tipo fluxo 
contínuo, com regulagem para diferentes níveis de temperatura (natural, fresca ou gelada) / Bica telescópica ou ajustável para recipientes de diversos tamanhos / 
Câmara vertical de filtragem e purificação / Corpo em aço inox ou aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó / Painel frontal 
em plástico ABS de alta resistência com proteção UV / Vazão aprox.: 40 a 60 Litros de água/ hora / Pressão de funcionamento: 3 a 40 m.c.a (0,3 kgf/cm² à 4 kgf/cm²) / 
Temperatura de trabalho: 03 à 40º C / Componentes para fixação e instalação: canopla; conexões cromadas; buchas de fixação S8; parafusos; redutor de vazão; 
adaptadores para registro: flexível e mangueira / Produto de certificação compulsória, o equipamento deve possuir selos INMETRO, comprobatórios de conformidade 
com a legislação vigente, inclusive, com eficiência bacteriológica “APROVADO” / O gás a ser utilizado no processo de refrigeração não poderá ser prejudicial à camada 
de ozônio, conforme protocolo de Montreal de 1987; Decreto Federal nº 99.280 de 07/06/90, Resolução Conama nº 13 de 1995, Decreto Estadual nº 41.269 de 10/03/97 e 
Resolução Conama nº 267 de 2000. É desejável e preferencial que o gás refrigerante tenha baixo índice GWP ("Global Warming Potential" - Potencial de Aquecimento 
Global), conforme o Protocolo de Kyoto de 1997 e Decreto Federal nº 5445 de 12/05/05, devendo nesta opção utilizar o gás refrigerante "R600a" / Dimensionamento e 
robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação, estando de acordo com a determinação da portaria INMETRO nº 185, de 21 
de julho de 2000, que determina a obrigatoriedade de todos os produtos eletroeletrônicos se adaptarem ao novo padrão de plugues e tomadas NBR 14136, a partir de 1º 
de janeiro de 2010 / Indicação da voltagem no cordão de alimentação.

00009 018927 Balança digital de plataforma / Capacidade 150 kg. Unid. 1.0000C

Especificação: Balança digital de plataforma, com as seguintes características mínimas:
Com coluna e piso móvel / Fabricada e aferida de acordo com o “Regulamento Técnico Metrológico para Instrumentos de Pesagem não Automáticos” - Portaria 
INMETRO nº 236, de 22 de dezembro de 1994 / Plataforma: Largura: 430mm; Comprimento: 610mm; Tolerância: +/- 10% / Capacidade de pesagem: 150 kg / Com 
plataforma e piso móvel / Coluna tubular longa / Divisão de 50g / Indicador: bateria de longa duração / Alto desligamento para proporcionar economia da bateria / Botão 
liga/desliga / Com visor cristal líquido e dígitos grandes / Memória de tara e zero; sobra e falta / Teclado alfanumérico com, no mínimo, 6 funções / Tensão elétrica: 110 e 
220V / Com carregador + bateria e demais acessórios / Rodízios de movimentação / Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO / Dimensionamento da 
fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente da operação.

00010 018935 Mixer para alimentos /  Dimensões: Altura 430mm; Largura 60mm; Profundidade 
650mm.

Unid. 1.0000C

Especificação: Mixer para alimentos, com as seguintes características mínimas:
Linha doméstica / Dimensões: Altura: 430mm; Largura: 60mm; Profundidade: 650mm; Tolerância: +/- 10%; Capacidade volumétrica do copo: 1 litro / Cabo (alça) 
ergonômico / Lâmina de dupla ação, possibilitando cortar na vertical e na horizontal / Recipiente para trituração / Tampa e lâmina do triturador removíveis / Base 
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antirespingos / Botão turbo / Motor de 400W / Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação / Cordão de 
alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.

00011 018933 Ar condicionado modelo Split High Wall / 12000BTUS. Unid. 2.0000C

Especificação: Ar condicionado modelo Split High Wall, com as seguintes características mínimas:
Tipo de ciclo: quente/frio / Cor branco / ENCE: A / Filtro de ar anti-bactéria / Vazão de ar na velocidade alta no mínimo 500 m³/h / Controle remoto / Termostato digital / 
Funções Sleep e Swing / Voltagem 220V / Tecnologia INVERTER.

00012 020571 Freezer Vertical Unid. 1.0000C

Especificação: Freezer vertical / Linha Branca  /  Deverá possuir selo INMETRO Apresentando Classificação Energética “A” no Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica - 
PROCEL, Conforme Estabelecido na Portaria nº 20, 01 de Fevereiro de 2006  /  Capacidade Total (volume interno): Mínima de 228 Litros  /  Gabinete Externo Tipo 
Monobloco e Porta Revestida em Chapa de Aço com Acabamento em Pintura Eletrostática (em Pó) na cor Branca  /  Sistema de Isolamento Térmico em espuma de 
Poliuretano injetado no Gabinete e nas Portas /  Partes Internas Revestidas com Painéis Plásticos Moldados com Relevo para Suporte das Prateleiras ou Cestos  
Deslizantes /  Compartimento para Congelamento Rápido  /  Lâmpada Interna  /  Formas para Gelo  /  Batentes das Portas Dotados de Sistema de Controle de 
Temperatura por Meio de Termostato Ajustável  /  Sistema de Refrigeração “Frostfree”  /  Pés com Rodízios  / Gás Refrigerante: Obs. 1: O Gás a ser Utilizado no 
Processo de refrigeração não poderá ser prejudicial à camada de ozônio, conforme protocolo de Montreal de 1987 /  ao Decreto /federal nº 99.280 de 07/06/90 e à 
Resolução Conama nº 267 de 2000  /  Obs. 2: O Gás Refrigerante deve ainda preferencialmente possuir baixo índice GWP (Global Warning Potencial” - Potencial de 
Aquecimento Global), Conforme Protocolo de Kyoto de 1997 e Decreto Federal nº 5445 de 12/05/05  / Plugue e cordão de Alimentação com Certificação INMETRO  /  
voltagem:  110V  /  Indicação da voltagem no cordão de Alimentação (rabicho) do aparelho

00013 018930 Fogão de 04 bocas de uso doméstico / Acendimento automático/elétrico. Unid. 1.0000C

Especificação: Fogão de 04 bocas de uso doméstico com as seguintes especificações mínimas:
Acendimento automático/elétrico / Linha branca / Volume do forno: 62,3 litros / Classificação Energética: Mesa/forno: A/B·/ Mesa: Queimador normal (1,7 kW); Queimador 
família (2 kW):1 / Forno: Queimador do forno 2,4 / Dimensões aproximadas: 87x 51x 63 cm (AxLxP)·/ Peso aproximado: 28,4 Kg.

00014 020710 Multiprocessador de Alimentos Unid. 1.0000C

Especificação: Modelo Doméstico / Lâminas Multifuncionais Fabricadas em Aço Inoxidável / Tigela Extragrande, com Capacidade Mínima para 1,5 Litros de Ingredientes Líquidos ou 2kg 
de Massa / Tampa da Tigela com Bocal Largo para Absorver Frutas, Legumes e Verduras Inteiras / Com 2 Ajustes de Velocidade e Função Pulsar que Permita o 
Controle Preciso da Duração e Frequência do Processamento / Segurança: Trava na Tampa e Tigela / Cabo com Armazenamento Integrado / Base Firme com Pés 
Antideslizantes / Motor com Potência Mínima de 700W / Voltagem: 110V e 220V / Dimensionamento e Robustez da Fiação, Plugue e Conectores Elétricos Compatíveis 
com a Corrente de Operação / Os Acessórios Devem Combinar Com a Cor da Velocidade; e Possibilitar a Limpeza em Lava Louças / Acessórios Mínimos: Faca de 
Corte / Emulsificador /Caixa de Armazenamento / Disco Emulsificador/Conjunto com Mínimo de 5 Lâminas/Espremedor de Frutas /Liquidificador (Jarra) com Tampa com 
Capacidade Mínima para 1,5 Litros para Misturar, Triturar e Mexer Ingredientes Variados;

00015 020711 Centrífuga de Alimentos Unid. 1.0000C
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Especificação: Modelo doméstico / sistema de alta rotação / potência mínima de 800 watts / Pilão e bocal extragrande / 2 velocidades + Pulsar / voltagem 110 / 220v / Filtro em aço com 
sistema de alta rotação/ Coletor de resíduos /  Trava de segurança /  Acompanha jarra para suco .

Observações: Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para Implantação de Unidade do Proinfância no Município de Pimenta/MG com Recursos do Termo de 
Compromisso PAR nº 201401565 em conformidade com as Orientações (Termo de Referência) do Manual do FNDE.

Prazo de entrega: Máximo de 60 (sessenta) dias após o envio da Nota de Autorização de Fornecimento.

Pagamento: à vista após a entrega e aceitação definitiva do objeto.

Garantia Mínima de 06 (seis) meses.
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