
ANEXO II 
 

Aquisição de mobiliários, eletrodomésticos, quadros escolares, equipamentos de informática e 

cilindro de gás para a Creche Proinfância, de acordo com a Resolução/CD/FNDE n
o
 006, de 24 

de abril de 2007, inserida no Plano de Ações Articuladas – PAR, sob a coordenação da 

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, deste Município 

ITEM QTDE UNID. DESCRIÇÃO 

1 15 Unid. CARRINHOS PARA BEBÊ. Tecido acolchoado e estrutura em ferro. 

Dimensões: L x A x P x P (530 mm x 970 mm x 800 mm x 5 Kg); 5 Pontos   do 

Cinto de Segurança. Capacidade para 17 Kg. 

- RV: 1013 - 1229 - Suplementação de Creche – FNDE 

2 1 Unid. LAVADORA DE ALTA PRESSÃO.  Uso semiprofissional.  Motor: 2,5 CV (220 

v) com protetor térmico. Pressão: 1.600 Lbf / Pol2(220 V). Vazão: 7,5 

litros/minuto (220 V) Bomba: com 3 pistões revestidos de cerâmica. Visor do 

nível do óleo; Sistema Stop Total. Bico com palhetas em aço inox para 

regulagem do jato. Permite várias opções de abertura de acordo com a 

necessidade do trabalho. Gatilho com trava de segurança ou para uso contínuo. 

Recipientes para aplicação de shampoos ou detergentes. Mangueira de alta 

pressão com rosca, facilitando a conexão com a lança. Comprimento: 7 m com a 

lança. Carrinho de transporte: projetado para acomodar a lança, mangueira e 

cabo elétrico. 

- RV: 1013 - 1229 - Suplementação de Creche – FNDE 

3 12 Unid. BERÇO EM MADEIRA - 130 x 60 cm – sem gavetas. Com grades em MDF na 

cor branca acetinada, medindo 130 cm de comprimento x 60 cm de largura, com 

estrado ajustável, sem gavetas; sendo o espaçamento das grades laterais no 

máximo 6,5cm e o espaçamento entre as grades e o estrado deverá ter no 

máximo 2,5cm. MDF é um painel de fibras de madeira. Caracteriza-se pela sua 

composição homogênea, o que garante um painel sem defeitos ou imperfeições. 

Sua maleabilidade garante formas mais bonitas e trabalhadas enquanto sua 

resistência, durabilidade e suavidade possibilitam excelentes acabamentos com 

uma facilidade maior de pintura. Os cantos, partes protuberantes, cantoneiras, 

dobradiças e suportes devem ser chanfrados, ou seja, não devem ter pontas nem 



arestas. A altura final das grades deverá possuir 60 cm a partir do estrado. 

Medidas: A – 120 cm, P – 60 cm, L/C – 130 cm 

- RV: 1013 - 1229 - Suplementação de Creche – FNDE 

4 32 Unid. COLCHÃO PARA BERÇO medindo 1,30 de comprimento x 0,60 de largura x 

0,10cm de altura, densidade 33 revestidos em corano preto material lavável com 

zíper. 

- RV: 1013 - 1229 - Suplementação de Creche – FNDE 

5 1 Unid. APARELHO DE AR CONDICIONADO Modelo Split 30000 BTU´s – AR1 

(Modelo Proinfância). Display digital que indica a temperatura ambiente; 

comando total das operações no controle remoto; compressor Rotativo; filtro 

antiácaro, antifungo e antibactérias; 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. 

- RV - 1014 – 1128 - Construção EMEI Bairro Guaíra 

- RV: 1014 – 0020 – 449052 – Equipamento e material permanente 

6 33 Unid. CADEIRA ALIMENTAÇÃO BEBÊ. (Modelo Proinfância) Assento com 

encosto, laterais acolchoadas em plástico laminado; bandeja c/ apoio para os pés 

desmontável; cinta segurança de 5 pontos; tubo 3 / 4 permite aproximação da 

mesa; suporta 18 kg. Dimensões: 68 largura x 1,05 altura x profundidade; peso 

cadeira: 5,4 kg. 

- 6 unidades - 1014 – 1128 - Construção EMEI Bairro Guaíra 

- RV: 1014 – 0020 – 449052 – Equipamento e material permanente 

- 27 unidades: RV: 1013 - 1229 - Suplementação de Creche – FNDE 

7 2 Unid. CILINDRO DE GÁS P 45 - (Modelo Proinfância) 

- RV - 1014 – 1128 - Construção EMEI Bairro Guaíra 

- RV: 1014 – 0020 – 449052 – Equipamento e material permanente 

8 1 Unid. FOGÃO A GÁS DE USO DOMÉSTICO. (Modelo Proinfância) cor branca, 

acendimento automático, mesa em inox brilhante, válvula de segurança no 

forno. Forno autolimpante, vidro duplo na porta, 3 queimadores normal e 1 

queimador  família, mesa em aço inox, tampa de vidro, puxadores do forno em 

aço. Dimensões: (LxAxP) 49,5 x 85,5x 63,5 cm. Voltagem: 220 V 



- RV: 1014 – 1128 - Construção EMEI Bairro Guaíra 

- RV: 1014 – 0020 – 449052 – Equipamento e material permanente 

9 1 Unid. FREEZER HORIZONTAL - (Modelo Proinfância) 2 Portas – 404  litros. Dupla 

função: função refrigerador/congelador com acionamento frontal, termostato no 

painel, gabinete interno e externo com chapa de aço pintada, 4 pés com rodízio, 

1 grade, dreno de degelo frontal. Capacidade líquida 404 litros, capacidade bruta 

411 litros. Consumo Kwh/mês: 69,7. Dimensões: (LxAxP) 119,5 x 94 x 78 cm. 

Cor branco. Voltagem: 220 V 

- RV: 1014 – 1128 - Construção EMEI Bairro Guaíra 

- RV: 1014 – 0020 – 449052 – Equipamento e material permanente 

10 1 Unid. MÁQUINA DE LAVAR ROUPA capacidade de 8 kg – (Modelo Proinfância). 

Capacidade de roupa seca: 8Kg; Consumo de energia: 0.24 kWh (110V) / 0.25 

kWh (220V); consumo de energia mensal: 8.16 kWh/mês (110V) / 7.83 

kWh/mês (220V); cor: branca; potência: 550.0 W (110/220V); rotação do Motor 

- Centrifugação: 750 rpm; dimensões aproximadas: 103,5x62x67cm 

(AxLxP)eso aproximado: 40,5Kg. 

- RV: 1014 – 1128 - Construção EMEI Bairro Guaíra 

- RV: 1014 – 0020 – 449052 – Equipamento e material permanente 

11 1 Unid. MICRO-ONDAS capacidade 30 Litros. (Modelo Proinfância) Potência: 820W, 3 

Níveis de Potência. Função adiar preparo. Display digital. Cor branco. 

Dimensões aproximadas: (LxAxP) 53,9 x 30 x 42 cm. Voltagem: 220 V 

- RV: 1014 – 1128 - Construção EMEI Bairro Guaíra 

- RV: 1014 – 0020 – 449052 – Equipamento e material permanente 

12 9 Unid. QUADRO BRANCO - (Modelo Proinfância) Quadro branco tipo lousa 

magnética, vertical ou horizontal com moldura flip (abertura frontal) em 

alumínio anodizado natural fosco, frisado, vista de 20x19mm profundidade 

própria para facilitar trocas do conteúdo interno; fundo do quadro confeccionado 

em eucatex, 10mm. Dimensões: altura 90 cm; largura 120. 

- RV: 1014 – 1128 - Construção EMEI Bairro Guaíra 

- RV: 1014 – 0020 – 449052 – Equipamento e material permanente 

13 1 Unid. SECADORA DE ROUPAS 10 KG. (Modelo Proinfância) Duto de exaustão; 



sistema antirrugas; secagem por tombamento auto reversível; seletor de 

temperatura de secagem; seca 10Kg de roupas centrifugadas; consumo de 

energia: 0,2 kWh; voltagem: 110V ou 220V (não é bivolt); cor: branco; 

dimensões aproximadas: 85x60x54cm (AxLxP) peso aproximado: 30Kg. 

- RV: 1014 – 1128 - Construção EMEI Bairro Guaíra 

- RV: 1014 – 0020 – 449052 – Equipamento e material permanente 

14 4 Unid. ROUPEIRO EM AÇO – 12 PORTAS - (Modelo Proinfância) Roupeiros em aço 

na cor cristal, confeccionados em chapa de aço “22” (0,75mm). Os roupeiros em 

aço serão constituídos por 12 portas; As portas devem possuir venezianas para 

arejamento e possuir pitão para cadeado; Não serão aceitas ondulações, 

ressaltos, rebarbas ou imperfeições no acabamento dos roupeiros; Deverão ser 

tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial na 

cor platina com secagem em estufa; Após o processo acima descrito o produto 

deve seguir para uma estufa de alta temperatura para receber a pintura pelo 

processo eletrostático de pintura a pó, consolidando a superfície do produto com 

50 micra de espessura de tinta, no mínimo. Possuir dobradiças internas para 

evitar arrombamentos com abertura de 135°, pés removíveis com sapatas 

plásticas niveladoras Ø3/8”. Dimensões: Altura: 1945 mm; Largura: 1230 mm; 

Profundidade: 400 mm. 

RECOMENDAÇÕES: Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, 

detalhamentos e especificações técnicas. Todas as partes metálicas devem ser 

unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo 

receber tratamento antiferruginoso. Eliminar rebarbas, respingos de solda, 

esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. Todas as unidades deverão 

receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia 

contra defeitos de fabricação de dois anos. Serão rejeitados, lotes que 

apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. Poderão ser 

aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada 

fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às 

especificações originais. 

- RV: 1014 – 1128 - Construção EMEI Bairro Guaíra 

- RV: 1014 – 0020 – 449052 – Equipamento e material permanente 



15 4 Unid. ROUPEIRO EM AÇO – 16 PORTAS - (Modelo Proinfância) roupeiros em aço 

na cor cristal, confeccionados em chapa de aço “22” (0,75mm). Os roupeiros em 

aço deverão conter 16 portas; As portas devem possuir venezianas para 

arejamento e possuir pitão para cadeado; Não serão aceitas ondulações, 

ressaltos, rebarbas ou imperfeições no acabamento dos roupeiros; Deverão ser 

tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial na 

cor platina com secagem em estufa; Após o processo acima descrito o produto 

deve seguir para uma estufa de alta temperatura para receber a pintura pelo 

processo eletrostático de pintura a pó, consolidando a superfície do produto com 

50 micra de espessura de tinta, no mínimo. Possuir dobradiças internas para 

evitar arrombamentos com abertura de 135°, pés removíveis com sapatas 

plásticas niveladoras Ø3/8”. Dimensões: Altura: 1945 mm; Largura: 1230 mm; 

Profundidade: 400 mm. 

RECOMENDAÇÕES: Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, 

detalhamentos e especificações técnicas. Todas as partes metálicas devem ser 

unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo 

receber tratamento antiferruginoso. Eliminar rebarbas, respingos de solda, 

esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. Todas as unidades deverão 

receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia 

contra defeitos de fabricação de dois anos. Serão rejeitados, lotes que 

apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. Poderão ser 

aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada 

fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às 

especificações originais. 

- RV: 1014 – 1128 - Construção EMEI Bairro Guaíra 

- RV: 1014 – 0020 – 449052 – Equipamento e material permanente 

16 2 Unid. POLTRONA ACOLCHOADA DE AMAMENTAÇÃO. (Modelo Proinfância). 

Em corino branco com estrutura em madeira de pinus e eucalipto de 

reflorestamento com imunização contra mofo, cupim e micro-organismos. A 

sustentação do assento e encosto com cintas elásticas de alta resistência. O 

travamento de ESTRUTURA com grampos fixados com grampeadores 

pneumáticos. Sistema de balanço em madeira com molas fixadas com parafusos. 



Medidas: Altura: 100 cm; Largura: 74 cm; Profundidade: 80m. Altura do 

assento: 42 cm. 

Espaço livre do assento: 47cm de largura por 47cm profundidade. 

Altura do braço ref. assento: 22 cm. 

Espaço livre do encosto: 47cm de largura por 60cm Altura. 

ACABAMENTO INFERIOR: Tela de Ráfia. 

ESPUMAS: Espuma de poliuretano; Assento: Densidade D-23; Braço: 

Densidade D-20; Encostos: Densidade D-20 

- RV: 1014 – 1128 - Construção EMEI Bairro Guaíra 

- RV: 1014 – 0020 – 449052 – Equipamento e material permanente 

17 1 Unid. MÁQUINA DE LAVAR ROUPA AUTOMÁTICA. Capacidade 15 kg. Consumo 

de energia (Kwh/ciclo): 0,46 ; classificação energética A; consumo de água 

(litros/ciclo/kg) 13,3. 12 programas de lavagem. Centrifugação: 750 rpm. 

Dimensões aproximadas: (AxLxP)1040x700x770. Cor branca. Tecla turbo 

agitação, filtro pega-fiapos no agitador, 5 níveis de água, tecla avança etapas, 

tecla duplo enxague. Voltagem: 220 V. 

- RV: 1013 - 1229 - Suplementação de Creche – FNDE 

18 2 Unid. COMPUTADOR DESKTOP de mesa do tipo Slim com as seguintes 

características mínimas: Processador de 4  threads e 4 núcleos, frequência de 

3.2GHz, cache de  6 MB. Sistema Operacional: Windows 7 Professional  64 bits 

em português original com chave de ativação.  Interface de Memória: DDR3, 

Slot de Memória Livre: 3. Slot de Memória Total: 4.. Memória de Vídeo 

Compartilhada: Sim. Slot PCI-E x1: 3. Slot PCI-E x16: 1.Entrada PS/2: 2. Saída 

RJ-45: 1. Disco Rígido Padrão: 500GB SATA, Velocidade de Disco (RPM ): 

7200. Memória Padrão: 4GB, DDR 3, SDRAM de 1600MHz de frequência, 

expansível até 32GB. Mídia Óptica: Leitor/Gravador de DVD/RW. Placa de 

Rede ETHERNET (Mbps): 10/100/1000. Placa de Som: Integrada. Porta Serial: 

01. Porta USB: 10 (04 frontais e destas pelo menos 02 USB 3.0). Monitor 18,5" 

LED WIDE. Deve acompanhar ainda mouse óptico USB e teclado USB no 

padrão ABNT português-brasileiro. Garantia: 3 anos On site. Salienta-se que: o 

monitor, teclado e mouse devem ser da mesma marca do fabricante do desktop e 

portanto devem possuir a mesma garantia. Deve ainda acompanhar o 



equipamento: os manuais na língua portuguesa  (Brasil), cabos de energia para 

ligar o computador e o  monitor. Salienta-se também, que o computador  desktop 

deve ter seu gabinete fechado por travas de  segurança, sem o uso de parafusos. 

- RV: 1013 - 1229 - Suplementação de Creche – FNDE 

19 2 Unid. SOFTWARE APLICATIVO MICROSOFT OFFICE 2013 Home and Business- 

FPP registrado com CD, na língua portuguesa (PT-BR), mídia de instalação e 

chave de ativação. *OBS: A indicação de exclusividade deste pacote de software 

aplicativo se deve ao fato de tão somente o mesmo, atender os requisitos da 

licitante. 

- RV: 1013 – 0020 – 449039 - MDE 

20 3 Unid. ESTABILIZADOR 1000 WATS - Tensão entrada: full-range. Tensão saída: 

115V.  Microprocessador CISC/Flash 16 ou 8 estágios de regulação 6 Tomadas 

tripolares de saída.  Chave liga-desliga embutida. Sinalização visual de tensão.  

Filtro de linha interno. Função TRUE-RMS. Fusível de proteção externo ou 

Fusível rearmável (sob consulta). Auto teste na inicialização. Gabinete ABS 

Antichamas. Certificado conforme NBR 14373:2006. Garantia de 1 ano. 

- RV: 1013 - 1229 - 449052 - Suplementação de Creche – FNDE 

 


