
ANEXO II 
 

Aquisição de eletrodomésticos, eletroeletrônicos, bebedouros, equipamentos, lixeiras e quadros 

escolares 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 1 Unid. Freezer 420 L horizontal – F Z (modelo proinfância). Capacidade de 

armazenamento: garrafa 290ml: 526; garrafa 600ml: 306; pet 600ml: 306; pet 1 

litro: 194; pet 1,5 litro: 132; pet 2 litros: 108; lata 350ml: 776; capacidade bruta: 419 

litros; capacidade líquida: 419 litros; Faixa de operação (Dupla Ação): função 

Refrigerada: 2ºC a 8ºC; função Freezer: -18ºC a -22ºC; dimensões aprox. do produto 

(externa): 94,4x133,1x69 cm (AxLxP); dimensões aprox. do produto (interna): 

71,5x122,2x51,5 cm (AxLxP). Peso aprox. do produto: 69kg. 

2 2 Unid. Geladeira frostfree 410L – RF 1 (modelo proinfância). Capacidade total de 

armazenamento: 410 L; capacidade Líq. Congelador: 100L; capacidade Líq. 

Refrigerador: 310 L; capacidade Total Bruta: 400 L; capacidade Bruta Congelador: 

100 L; capacidade Bruta Refrigerador: 300 L; tensão: 110V ou 220V; frequência: 60 

Hz; consumo: 58,1 KWh/mês (110V) consumo: 58,1 KWh/mês (220V);c or: 

branco; dimensões aproximadas: 186,5x70,2x73,3cm (AxLxP); peso aproximado: 

84,5Kg. 

3 1 Unid. Geladeira frostfree 250L – RF 2 (modelo proinfância). Capacidade Total de 

Armazenamento: 250 l; capacidade Líq. Congelador: 30 l; capacidade Líq. 

Refrigerador: 220 l; capacidade Total Bruta: 250 l; capacidade Bruta Congelador: 31 

l; capacidade Bruta Refrigerador: 220l; frequência: 60Hz; consumo: 22,8 KWh/mês 

(110V); consumo: 22,8 KWh/mês (220V); cor: branco. 

4 1 Unid. Fogão industrial 06 bocas – FG 1 (modelo proinfância). O tamanho das bocas 

deverá ser de 30x30cm, 6 bocas e 3 queimadores simples sendo 3 queimadores 

duplos c/ chapa ou banho maria e c/ 2 fornos, Medida total 52x090x080. 

5 1 Unid. Fogão de 04 bocas de uso doméstico – FG 2 - (modelo proinfância). Volume do 

forno: 62,3 litros. Classificação Energética Mesa/forno: A/B Mesa.  Queimador 

normal (1,7 kW): 3. Queimador família (2 kW): 1. Forno: queimador do forno 2,4; 

dimensões aproximadas: 87x51x63cm (AxLxP) peso aproximado: 28,4Kg. 

6 2 Unid. Micro-ondas 27L – M1 linha branca (modelo proinfância). Display Digital; potência 

de Saída: 1500 W; cor: branco; capacidade: 27 litros capacidade: 27 litros; 

dimensões aproximadas: 51x31x39cm (AxLxP); peso aproximado: 15,3Kg. 

7 3 Unid. Esterilizador para 6 mamadeiras para micro-ondas – ES (modelo proinfância). 

Elimina todas as bactérias nocivas ao bebê. Esteriliza em apenas 7 minutos até 6 

mamadeiras. Dimensões: Altura: 18.0 cm | Largura: 20.0 cm; peso do produto: 

0.51 kg; idade recomendada: de 0 meses a 2 anos. 

8 1 Unid. Liquidificador industrial 8L – LQ 1 (modelo proinfância). Utilidade: Triturar 

produtos diversos com adição de líquido. Altura (mm): 750; frente (mm): 260; 

fundo (mm): 220; peso (Kg): 10,3; motor (cv): ½, capacidade (l): 8; voltagem (v): 

110/220; consumo (kw/h): 0,75. 



9 3 Unid. Liquidificador de uso doméstico com 2 velocidades – LQ 2 ( modelo proinfância). 

Liquidificador com 2 Velocidades com Função Pulsar / Capacidade para Triturar 

Gelo. 

10 1 Unid. Espremedor de frutas semi-industrial EP  (modelo proinfância) Potencia 1/3HP. 

Características: bica e tampa em alumínio; design industrial; potência: 1/3 HP; 

velocidade: 1.750 RPM; voltagem: bivolt; dimensões aproximadas: 7,5x34,8x7,5cm 

(AxLxP); peso aproximado: 4,4kg. 

11 1 Unid. Balança de prato - BL (modelo proinfância) Modelo: Digital com Bateria e 

memorização e subtração automática da tara; capacidade: 15 kg; dimensões 

mínimas do prato: 383 x 248 mm; dimensões finais: 105 x 305 x 280 mm; 

alimentação: 110 - 220 Vca com variação máxima de -15% a +10% - 50/60 hz. 

Bateria recarregável, que avisa quando a carga está se esgotando, autonomia para 80 

horas, e recarregador de bateria com seletor de voltagem 110/220V. Visor de cristal 

líquido garantindo perfeita visualização mesmo em ambientes de iluminação 

intensa; Prato retangular com borda, em material plástico, que amplia a área de 

pesagem e garante total segurança na operação com mercadorias a granel. 

12 2 Unid. Batedeira – cinco velocidades – BT (modelo proinfância). Características do 

produto: potência: 300 W; consumo: 0.002 KWh por hora; velocidades : 5 e Turbo; 

tigela com capacidade para: 3,5 l e giro automático; batedores para massas leves e 

pesadas, ejetor de batedores. Usada manualmente: pode ser usada manualmente, 

sem ter de parar o processo. Prendedor de fio. 

13 1 Unid.  Multiprocessador 1 velocidade – MT (modelo proinfância). Capacidade (em litros): 

1000 ml; conteúdo da Embalagem: 1 Base (motor); 4 Copos de 450ml; 4 Anéis 

coloridos para personalizar os copos; 4 Tampas para armazenar; 1 Copo 200ml; 2 

Tampas para polvilhar; 1 Lâmina plana; 1 Lâmina dupla; 1 Jarra (1litro); 1 Filtro; 1 

Pilão; 1 Tampa; 1 Sobretampa; cor: Preto / Prata. Dimensões aproximadas do 

produto (cm) - AxLxP: 24x27x29cm. Funções: corta, mói, tritura, mistura, além de 

preparar sucos, vitaminas, purês e omeletes. Garantia do Fornecedor: 3 meses; 

material lâmina: inox; peso líq. aproximado do produto (kg): 3,09 kg; potência (W): 

260 Watts (110V); 230 Watts (220V); velocidades: 1 Velocidade. 

14 1 Unid. Centrifuga de frutas - 800W – CT (modelo proinfância). Especificações técnicas/ 

Potência: 800 W. Especificações técnicas/ Coletor de polpa: 2 l. Especificações 

técnicas/ Frequência: 50/60 Hz. Especificações técnicas/ Comprimento do cabo: 1,2 

m/ 1,2 m. Especificações do design/ Suporte e grampos: Alumínio escovado. 

Especificações do design/ Tubo para polpa: Aço inoxidável. Especificações do 

design/ Cores disponíveis: Alumínio escovado/ Alumínio escovado. Acessórios/ 

Jarra de suco: 1.500 ml; potência do Juicer: 800W; volume: 0.0380 m³; cor: 

alumínio; tensão: 110V. 

15 1 Unid. Cafeteira elétrica – CF (modelo proinfância). Tipo de cafeteira: Elétrica; capacidade 

(quantas xícaras prepara): 1,7L - 20 cafezinhos de 80ml; potência (W): 1000 W. 

Voltagem: 110V, 220V; dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP: 

22x18x38cm; peso líq. aproximado do produto (kg): 1,8Kg. 

16 3 Unid. Purificador de água refrigerado – PR (modelo proinfância). Bandeja coletora 

removível; capacidade (em litros): 3 L; composição/Material: Poliestireno de Alto 

Impacto; cor: Branca; dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP: 5,5Kg; 

funções: Tripla Filtragem; garantia do Fornecedor: 12 meses; modo de filtragem: 3 

estágios de filtragem: filtragem mecânica através de elemento de Polipropileno Melt 

Blow*; filtragem por absorção através de Carvão Ativado com Prata Coloidal e 



Filtragem Mecânica com elemento de Polipropileno Melt Blow com poros de 5 μm 

para realizar a filtragem final da água. Opções de temperatura: Água gelada e 

natural; peso líq. aproximado do produto (kg): 6 Kg; potência (W): 85 W; referência 

do Modelo: FKPAE; torneiras: 1 torneira de Água Natural e 1 torneira de Água 

Gelada; voltagem: Bivolt. 

17 1 Unid. Máquina de lavar roupa capacidade de 8kg – MQ ( 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); peso 

aproximado: 40,5Kg. 

18 2 Unid. Ferro elétrico a seco – FR (modelo proinfância).  Voltagem: 220 V; potência: 1000 

W; consumo: 1,0 kWh; cor: branco; dimensões aproximadas: 25x10,5x12cm 

(AxLxP); peso aproximado: 750g. 

19 12 Unid. Secadora de Roupas 10 Kg – SC (modelo pronfância). 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. 

20 2 Unid. Carros coletores de lixo cap. 120L CL (modelo proinfância).  Todos os produtos 

devem ser fabricados em aço eletrogalvanizado; material diferenciado do aço 

comum, devido um processo de galvanização que permite uma durabilidade e 

qualidade apuradas na fabricação dos produtos. A pintura final deverá ser a pó 

eletrostática que garante uma proteção contra ferrugem e corrosão. 

21 2 Unid. Conjuntos de lixeira coleta seletiva 50 L – LX 1 (modelo proinfância). Todos os 

produtos devem ser fabricados em aço eletrogalvanizado; material diferenciado do 

aço comum, devido um processo de galvanização que permite uma durabilidade e 

qualidade apuradas na fabricação dos produtos. A pintura final deverá ser a pó 

eletrostática que garante uma proteção contra ferrugem e corrosão. 

22 5 Unid. Lixeiras 50L com pedal e tampa - LX 2 (modelo proinfância). Lixeira 50 litros com 

pedal, com pedal metálico, fabricada em processo de rotomoldagem sem soldas ou 

emendas, em polietileno de alta densidade com tratamento em UV. Pedal fabricado 

em tarugo de ferro maciço galvanizado e chapa xadrez galvanizada. Dobradiça 

traseira fixada em suporte reforçado e preso à lixeira por 04 parafusos. Chapa da 

dobradiça arrebitada na tampa. Medida Externa: 71,0x44,5x37,0 medida Interna : 

60,0x39,0x24,0; capacidade: 50 litros. 

23 2 Unid. Cilindro de gás P 45 - (modelo proinfância) 

24 2 Unid. Bebedouro elétrico individual, potência 120- 145 w – BB 2 (modelo proinfância). 

Gabinete em aço carbono pré-tratado contra corrosão e pintura epóxi a pó; duas 

torneiras em latão cromado, uma de jato para boca e a outra para copo ambas com 

regulagem; pia em aço inoxidável polido; Filtro de água com carvão ativado e vela 

sinterizada; reservatório de água em aço inoxidável com serpentina externa; 

Termostato para ajuste da temperatura de 4° a 15°C; dimensões: Altura: 960mm; 

largura:335mm; profundidade:290mm. 

25 2 Unid. Bebedouro elétrico conjugado, potência 120-145 w – BB1 (modelo proinfância). 

Gabinete em aço carbono pré-tratado contra corrosão e pintura epóxi a pó; três 

torneiras em latão cromado, duas de jato para boca e a outra para copo, todas com 



regulagem; duas Pias em aço inoxidável polido; Filtro de água com carvão ativado e 

velas interizada; Reservatório de água em aço inoxidável com serpentina externa; 

termostato para ajuste da temperatura de 4° a 15°C; Dimensões: altura: 960mm; 

Largura:660mm; Profundidade:290mm; Altura da parte conjugada: 650mm. 

26 2 Unid. Quadro de avisos cortiça – QC (modelo proinfância) Quadros com moldura em 

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

do quadro confeccionado em eucatex, 10mm e acabamento em cortiça aglomerada 

selada. Dimensões: altura 100 cm; largura 150 cm. 

27 9 Unid. Quadro mural de feltro - QM (modelo proinfância). Quadros com moldura em 

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

do quadro confeccionado em eucatex, 10mm e acabamento em feltro verde. 

Dimensões: altura 120 cm; largura 90 cm. 

28 9 Unid. Quadro branco - QB (modelo proinfância). Quadros brancos 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. 

29 1 Unid. Aparelho de Ar Condicionado Modelo Split 30000 BTU´s – AR1. Display digital 

que indica a temperatura ambiente; comando total das operações no controle 

remoto; compressor Rotativo; filtro Anti-ácaro, anti-fungo e anti-bactérias; 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. 

30 3 Unid. Aparelho de Ar Condicionado Modelo Split 18000 BTU´s – AR3. Display digital 

que indica a temperatura ambiente; comando total das operações no controle 

remoto; consumo aproximado de 1100W com compressor Rotativo; filtro Anti-

Ácaro, anti-fungo e anti-bactérias. Vazão de ar 800m³/h; dimensões internas 

aproximadas do produto (L x A x P): 125 x 33 x 23 cm; peso interno aproximado: 18 

kg 

31 1 Unid. Aparelho de Ar Condicionado Modelo Split 12000 BTU´S – AR2. Display digital 

que indica a temperatura ambiente; comando total das operações no controle 

remoto; consumo aproximado de 1100W com compressor Rotativo; filtro Anti-

Ácaro, anti-fungo e anti-bactérias;  vazão de ar 600m³/h. Dimensões internas 

aproximadas do produto (L x A x P): 125 x 33 x 23 cm; peso interno aproximado: 18 

kg. 

32 2 Unid. Televisão de LCD 32” com entrada para HDTV. Características: Digital Crystal 

Clear para detalhes profundos e nitidez; tela LCD HD com resolução de 1366x768p; 

28,9 bilhões de cores; taxa de contraste dinâmico de 26000:1; ncredible Surround; 

potência de áudio de 2 x 15 W RMS; duas entradas HDMI para conexão HD 

totalmente digital em um único cabo; asyLink: controle fácil da TV e dispositivo 

conectado por HDMI CEC; entrada para PC para usar a TV como monitor de 

computador; conversor TV digital interno. Dimensões: altura: 54,40 cm; largura: 

80,90 cm; profundidade: 9,20 cm; peso: 18,00 Kilos. 

33 2 Unid. DVD player - (modelo proinfância). DVDs Compatíveis com os seguintes formatos: 

MP3; WMA; DivX ; CD de vídeo; JPEG; CD, CD-R, CD RW; SVCD; 

DVD+R/+RW – DVD-R/-RW. Sistemas de Cor: NTSC e, Progressive Scan Funções 

Zoom, Book Marker Seach, Desligamento automático, Trava para crianças, Leitura 

Rápida, JPEG Slideshow, Close Caption. Conexões: 1 Saída de Vídeo Composto, 1 



Saída de Áudio, 1 entrada de microfone frontal: Saída vídeo componente; Saída S-

Vídeo; Saída de áudio digital coaxial; Função Karaokê: Com pontuação; Cor: Preto; 

voltagem: Bivolt automático; dimensões (L x A x P): 36 x 35 x 20 cm; peso: 1,4 Kg. 

34 9 Unid. Ventilador de Teto – VT - (modelo proinfância). Ventiladores para serem acoplados 

ao teto com 130W de potência, e 3 velocidades. Características: comprimento – 

48cm; largura – 23,5cm; altura – 26cm. 

35 8 Unid. Aparelho de Som Microsystem – MS (modelo proinfância). Aparelho de Micro 

system com karaokê, entrada para USB e para cartão de memória com as seguintes 

características: entrada USB 1.0/2.0 (full speed); entrada para cartão de memória: 

MMC, SD, MS; rádio AM e FM estéreo com sintonia digital; compatível com VCD, 

CD, CD-R, CD-RW; reproduz vídeo no formato MPEG4 e CDs musicais em 

arquivos MP3 e WMA; saída S-vídeo, vídeo componente, vídeo composto; saída de 

áudio digital coaxial; dolby digital (AC3) e DTS; função program, repeat, zoom, 

play, go to, pause e protetor de tela; saída para fones de ouvido; potência: 50W. 

 


