
 
ANEXO II 

 
Aquisição de eletrodomésticos, equipamentos eletrônicos e móveis para uso no Conselho 

Tutelar, coordenado pela Secretaria Municipal do Trabalho, Cidadania e Assistência Social 

Item Quant. Unidade Descrição 

01 01 Unid. SPLIT ar quente/frio 12.000 btus 
02 01 Unid GELADEIRA 275 litros, na cor branca 
03 01 Unid. ARMÁRIO MULTIUSO, em MDF, medindo 2,00 m de altura x 1,00 m de 

largura x 0,50 cm de profundidade, na cor branca. 
04 01 Unid. FOGÃO 4 BOCAS, acendedor automático, autolimpante, mesa em inox. 
05 01 Unid. TELEVISOR 21” SlimFit , Design compacto e sofisticado, Closed 

Caption, potência de áudio de 10W + 10W RMS, Trinorma – Pal –M, Pal – 
N, NTSC, 04 reajuste de imagem pré-programados – permite selecionar os 
modos dinâmico, padrão, filme e pessoal. 05 ajuste pré-programados de cor 
– permite  selecionar os modos Frio2, Frio1, Normal, Quente1 e Quente2. 
05 ajuste pré-programados de som – permite selecionar os modos Padrão, 
Música, Filme, Diálogo e Pessoal. Função Turbo Sound Plus – esse recurso 
enfatiza as frequências do som grave e agudo para adicionar volume ao 
som. Modo Zoom – serve para controlar os tamanhos das imagens. Sleep 
Timer, timer On/Off, OSD em 3 idiomas – inglês, português e espanhol, 
função nomear canais – dessa maneira fica mais fácil identificar os canais 
quando estiver trocando e ainda você pode nomear a sua maneira, função 
auto volume – permite ajustar automaticamente um único de volume para os 
canais, em decorrência da diferenças de transmissão entre as emissoras, 
função bloqueio de canais – permite bloquear determinados canais para 
impedir que, por exemplo crianças assistam a programas inadequados. Tela 
Azul, Voltagem AC 100 – 240 V automático 50/60hz. 02 entradas áudio e 
vídeo (2 traseiras), 01 entrada vídeo componente, 01 saída áudio e vídeo 
(equipamento eletrônico) 

06 01 Unid. FORNO micro-ondas capacidade 31 litros, na cor branca 
07 01 Unid. GRILL SANDUICHEIRA, na cor preta, 110/220v. 
08 01 Unid. ARQUIVO DE AÇO para pastas suspensas, com as seguintes 

características mínimas: arquivo para pastas suspensas, com 4 gavetas, 
todas com trilho telescópico, confeccionado em aço chapa 24, com pintura 
eletrostática a pó, após tratamento anticorrosivo por fosfatização na cor 
cinza, dimensões aproximadas de 1,33 x 0,50 x 0,60 m, com fechadura 
simultânea (2 chaves), puxadores em aço (internos ou externos). Apresentar 
na proposta relatório de ensaio sobre pintura e tratamento das partes 
metálicas emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro: resistência à 
corrosão na câmara de névoa salina deve ser de 300 horas em nome da 
licitante. 

 


