
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
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Número da Licitação 000003 / 2021
Modalidade PREGAO PRESENCIAL
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Processo: 000036

Objetivo da Licitação PREGÃO PRESENCIAL OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTOS E ELETRODOMÉSTICOS PARA AS ESCOLAS
MUNICIPAIS.

Secretaria EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTO

Relação dos Itens
Item Qtde Descrição Total ItemUnidade Referência

2,00 10.573,34
Lote: 0000 Aquecedor/refrigerador de água, medidas aproximadas 57 cm de

largura, 55 cm de altura e 34 cm de profundidade, reservatório
com no mínimo 10 litros de água quente e 10 litros de água
gelada, capacidade de aquecimento de refrigeração de
aproximadamente 30 litros por hora, termostato analógico para
água quente e gelada, acompanha filtros certificados pelo
Inmetro.

Aquecedor/refrigerador de água UN001 5.286,67

1,00 4.566,63
Lote: 0000 Aparelho de ar condicionado split 24.000 BTUS

Tipo de ciclo Quente/Frio, tipo Split High Wall, cor branco; ENCE
A, filtro de ar: anti-bactéria, vazão de ar no mínimo 500m³/h,
controle remoto Sim, termostato digital, funções Sleep Swing,
voltagem 220V, tecnologia INVERTER.
Os modelos dos aparelhos de ar condicionado deverão
apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE
ENERGIA - ENCE autorizada pelo Inmetro.
Deverão ser acompanhados do manual de instruções em
português para uso, conservação e manutenção dos
equipamentos. Garantia mínima de 01 ano.

Aparelho de ar condicionado split 24.000 BTUS UN002 4.566,63

1,00 2.879,63
Lote: 0000 Aparelho de ar condicionado split 12.000 btus

Tipo split high wall, tipo de ciclo Quente/Frio, cor branco, ENCE
A, filtro de Ar Anti-bactéria, vazão de Ar No mínimo 500 m³/h,
controle remoto Sim, termostato Digital, funções Sleep e Swing
Voltagem 220 V, tecnologia INVERTER.
Os modelos dos aparelhos de ar condicionado deverão
apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE
ENERGIA - ENCE autorizada pelo Inmetro.
Deverão ser acompanhados do manual de instruções em
português para uso, conservação e manutenção dos
equipamentos. Garantia mínima de 01 ano.

Aparelho de ar condicionado split 12.000 btus UN003 2.879,63

1,00 2.244,97
Lote: 0000 Aparelho de ar condicionado split 9.000 btus

Tipo split high wall, tipo de ciclo Quente/Frio, cor branco, ENCE
A, filtro de Ar Anti-bactéria, vazão de Ar No mínimo 500 m³/h,
controle remoto Sim, termostato Digital, funções Sleep e Swing
Voltagem 220 V, tecnologia INVERTER. Garantia de 12 meses.
Os modelos dos aparelhos de ar condicionado deverão
apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE
  ENERGIA - ENCE autorizada pelo Inmetro.Deverão ser
acompanhados do manual de instruções em português para uso,
conservação e manutenção dos equipamentos. Garantia mínima
  de 01 ano."

Aparelho de ar condicionado split 9.000 btus UN004 2.244,97

1,00 168,67
Lote: 0000 Batedeira, em material plástico resistente, pode ser usada em

sua base ou como uma batedeira portátil, três níveis de
velocidade mais pulsar, 02 tigelas com capacidade de 04 litros
cada, 02 batedores em aço inox, potência de 250w, voltagem
220v. Garantia de 12 meses.

Batedeira UN005 168,67
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6,00 3.727,98
Lote: 0000 Carrinho de bebê - carro de passeio para crianças a partir de 6

meses e com peso até 15 kg, reclinável, capota retrátil, cinto de
segurança de 05 pontos, confeccionado em tecido
emborrachado, acolchoado em tecido removível e lavável, 04
rodas dianteiras giratórias, 04 rodas traseiras fixas com duplo
sistema de freios. Medidas aproximadas: largura 53 cm; altura 97
cm; comprimento: 80 cm. Garantia de 12 meses.

Carrinho de bebê - carro de passeio UN006 621,33

3,00 2.250,90
Lote: 0000 Forno micro-ondas 31 litros. Características Gerais: porta com

visor branco e transparente que permite visualizar melhor o
alimento dentro do forno; tecla ligar + 30s com apenas um toque.
Chave de segurança: dispositivo eletrônico que permite travar o
uso do aparelho quando você quiser. Menu Pratos Rápidos: é só
apertar a tecla correspondente e o tempo de cozimento é
automaticamente controlado para chegar ao melhor resultado.
Potência 1000w; Tensão/Voltagem - 220V; Níveis de Potência -
10; Consumo de Energia A; Cor Branco; Garantia de 12 meses.

Forno micro-ondas 31 litros UN007 750,30

1,00 3.849,97
Lote: 0000 Geladeira / Refrigerador, tipo Frost Free, duplex, painel digital,

capacidade mínima de 430 litros entre freezer e refrigerador,
mínimo de 03 prateleiras de vidro temperado e removíveis, com
gaveta para legumes/verduras, iluminação interna, eficiência
energética classe A, na cor branca. Garantia de 12 meses.

Geladeira / Refrigerador, tipo Frost Free, duplex, UN008 3.849,97

1,00 2.058,33
Lote: 0000 Máquina de lavar, tipo faz tudo, capacidade de 12kg, com batedor

central, dispenser para detergente, amaciante e alvejante, filtro
anti fiapos, com vários tipos de programação conforme o tipo de
roupa a ser lavado, com mangueiras de entrada e saída de água,
com funções lava, enxagua e centrifuga, com 4 níveis de água,
classificação energética A, bivolt,cor branca. Garantia de 12
meses.

Máquina de lavar UN009 2.058,33

1,00 443,00
Lote: 0000 Multiprocessador de alimentos, com potência mínima de 1400w,

02 velocidades mais pulsar, com funções de processar, ralar,
cortar, misturar, fatiar, espremer, picar e liquidificar, 220V ou
bivolt, cor preta. Garantia de 12 meses.

Multiprocessador de alimentos UN010 443,00

4,00 7.786,68
Lote: 0000 Smart TV 32 polegadas. Tecnologia led, inteligência artificial,

comando de voz, bluetooth, conversor digital integrado, com
controle remoto. Conexões HDMI: 2, USB: 1. Espelhamento da
tela do smartphone e notebook. Resolução aproximada (pixels):
1366x768. Idiomas: português, inglês e espanhol. Voltagem
bivolt. Garantia de 12 meses.

Smart TV 32 polegadas UN011 1.946,67

4,00 600,68
Lote: 0000 Suporte Articulado para TVs LCD, LED, Plasma, 3D e Smart TV

de até 55 polegadas, permite articulação, inclinação e rotação.
com kit para fixação. Tipo de material: aço carbono, na cor preta.

Suporte Articulado para TVs UN012 150,17

Total Geral 41.150,78


