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ANEXO II 

MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA  

PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2022 

 

Razão Social da Empresa:  

CNPJ:  

Endereço:  

Cidade:  UF:  

Telefone:   

E-mail:  

 

Item 
Quant. Mínima 

prevista 
Especificação 

Marca/Modelo Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

01. 01 

ARMÁRIO COM NICHO - Armário de 2m x 

2m, em MDF branco de 18mm, com 06 portas 

com chave, puxador alça de metal linea, pés 

fechados, divisórias de 30cm e 40cm. Na parte 

central 02 portas de 80cm e 4 nichos, 

dobradiça de aço, sapata plástica em U.  Com 

garantia de 12 meses. O produto deve vir 

montado, ou ser montado no local por 

responsabilidade do vendedor. 

 

  

02. 01 

ARMÁRIO DE MDF (MEDIC. 

CONTROLADOS) - Armário em MDF 18mm 

branco, com fundo fechado em branco, 

medindo 1,92m de largura x 1,97m de altura 

(incluindo pés de metal de 15cm na medida) x 

50cm de profundidade. Dividido em 8 portas. 

Cada porta medindo 48cm de largura x 91cm 

de altura com 1 divisória interna dentro de 

cada porta. Todas as portas deverão ter 

chaves e puxadores em metal modelo linea. 

Garantia de 12 meses. O produto deverá vir 

montado, ou poderá ser montado no local por 
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responsabilidade do vendedor. 

03. 01 

ARMÁRIO EM MDF (ALMOXARIFADO UBS) 

- Armário no formato em ''L'' em MDF 18cm 

branco, sem portas, com prateleiras, fundo 

fechado branco e pés de metal de 15cm. 

Medindo: Largura (duas paredes): 4,00m e 

2,80m. Altura: 2,05m (sem os pés de metal). 

Profundidade: na parede de 4m, terá 65cm de 

profundidade, na parede de 2,80m terá 45cm 

de profundidade. Os vãos livres das 

prateleiras deverão ser em média de 50cm. 

Necessário confirmar medidas exatas. 

Garantia de 12 meses. O produto deverá vir 

montado, ou poderá ser montado no local por 

responsabilidade do vendedor. 

 

  

04. 01 

ARMÁRIO EM MDF (DIVISÓRIA 

ALMOXARIFADO) - Armário em MDF 18mm 

branco, com fundo fechado branco, medindo 

4,05m de largura por 2,60m de altura e 

0,45cm de profundidade. Com pés fechados. 

Sem portas, somente com prateleiras, em 

média com 45cm de vão livre cada prateleira. 

Necessário confirmar medidas exatas. 

Garantia de 12 meses. O produto deverá vir 

montado, ou poderá ser montado no local por 

responsabilidade do vendedor. 

 

  

05. 01 

ARMÁRIO (4,10M x 2,60M) - Armário em MDF 

18mm, tamanho (4,10m L X 2,60m A), com 5 

portas de correr. Garantia de 12 meses. 

Produto deverá vir montado, ou ser montado 

no local por responsabilidade do vendedor. 

 

  

06. 01 
ARMÁRIO (3,55M x 2,50M) - Armário em MDF 

18mm (Fibras de Média Densidade), tamanho 
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(3,55m L X 2,50m A), com 4 portas de correr. 

Garantia de 12 meses. Produto deverá vir 

montado, ou ser montado no local por 

responsabilidade do vendedor. 

07. 01 

ARMÁRIO COM 03 PORTAS - Armário em 

MDF 18mm (Fibras de Média Densidade), de 

L=2,00m x A=2,50m, com 03 portas de correr. 

Garantia de 12 meses. O produto deverá vir 

montado, ou poderá ser montado no local por 

responsabilidade do vendedor. 

 

  

08. 01 

ARMÁRIO AÉREO - Armário aéreo, em MDF 

18mm, C=1280mm, A=900mm, L=360mm, 

duas portas basculantes com pistão e 

puxadores embutidos (644x423mm e 

582x423mm) 2 prateleiras abertas 

644x203mm, compartilhamento para micro-

ondas 582x423mm, cor referência "Rovere 

Sereno" do MDF Duratex. Garantia de 12 

meses. O produto deverá vir montado, ou ser 

montado no local por responsabilidade do 

vendedor. 

 

  

09. 01 

ARMÁRIO BALCÃO - Balcão em MDF 25mm, 

C=1815mm, A=1155mm, L=500mm, com 2 

portas de correr e puxadores embutidos, 2 

prateleiras internas e 1 divisória vertical, total 

de 6 compartilhamentos 870mmx325mm, 

acabamento inferior de 100mm, detalhe frontal 

com 2 frisos horizontais. Cor referência 

"Rovere Sereno" do MDF Duratex. Tampo em 

MDF 30mm, C=1815mm, L=700mm, cor de 

referência preto. Moldura em MDF 25mm, 

C=1815mm, A=1570mm, L lateral 120mm, L 

superior e inferior 40mm, em MDF com vidro 

abertura central inferior no vidro 

300mmx100mm, cor referência "Rovere 

 

  



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTAÇÃO – RS 
Unidos, gerando desenvolvimento! 
 

Rua Fiorelo Piazetta, 95 – Fone (54) 33371-166 
CEP 99930-000 – Estação – RS 

www.pmestacao.com.br 

                  Visto da Procuradoria Geral  
 

___________ 

Sereno" do MDF Duratex. Garantia de 12 

meses. O produto deverá vir montado, ou ser 

montado no local por responsabilidade do 

vendedor. 

10. 01 

ARMARIO P/ BLOCOS DE PRODUTOR - 

Armário C=2850mm A=2000mm, L=420mm, 

com 3 portas de correr com puxadores 

embutidos, 5 prateleiras, 2 divisórias verticais, 

total de 18 compartimentos L=926mmx 

A=300/310mm, em MDF de 18mm, cor escura 

(referência= cor "Metrópole" do MDF Duratex), 

acabamento superior e inferior de 50mm. 

Garantia de 12 meses. O produto deverá vir 

montado, ou ser montado no local por 

responsabilidade do vendedor. 

 

  

11. 01 

ARMÁRIO COM 2 PORTAS - Armário com 

prateleiras em MDF 18mm, C=1650mm, 

A=2940mm, L=420mm, 1 divisória vertical, 

com duas portas de correr e puxadores 

embutidos, 1 compartilhamento interno 

C=798mm, A=1568mm, prateleiras de 

798mmx300mm, total de 13 

compartilhamentos 798x300mm. Cor 

referência "carvalho avelã" do MDF Eucatex. 

Garantia de 12 meses. O produto deverá vir 

montado, ou poderá ser montado no local por 

responsabilidade do vendedor. 

 

  

12. 01 

ARMÁRIO MDF C/ PORTAS - MDF 18mm, 

com portas de abrir, 2,6m altura x 2,5m 

comprimento, 0,60m profundidade. Garantia 

de 12 meses. O produto deverá vir montado, 

ou poderá ser montado no local por 

responsabilidade do vendedor. 
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13. 01 

ARMÁRIO C/ 02 PORTAS/ 08 PRATELEIRAS 

- Branco, MDF 18mm, 1m largura x 0,85 altura 

x 0,60 profundidade. Garantia de 12 meses. O 

produto deverá vir montado, ou poderá ser 

montado no local por responsabilidade do 

vendedor. 

 

  

14. 01 

BALCÃO E AÉREO PARA COZINHA - 

BALCÃO: medindo L=1,62 x A=88cm, para 

duas cubas, em MDF 18mm (fundo em MDF 

ultra), dobradiças em aço, corrediças 

telescópicas, pés em metal, puxador alça de 

metal linea, 3 Gavetas sendo uma aramada, 

espaço para embutir botijão de gás. AÉREO: 

em 100% MDF, medindo L=1,45m x A=55cm e 

32cm de profundidade, puxador em barra 

Metal embutido, 1 divisória, dobradiça em aço. 

Garantia de 12 meses. O produto deverá vir 

montado, ou poderá ser montado no local por 

responsabilidade do vendedor. 

 

  

15. 01 

BALCÃO EM MDF ULTRA 18MM 

(CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO) - Balcão 

formato ''L'' em MDF branco 18mm ultra 

(proteção contra umidade) com toda bancada 

em granito branco Siena, medindo: Largura: 

2,06m e 2,39m. Profundidade: 45cm. Altura 

70cm (sem o granito). O balcão terá 1 cuba 

embutida de inox, 6 portas com puxadores 

alça em metal modelo linea, 4 gavetas, 

corrediças telescópicas, suspenso, 1 lixeira 

embutida, cada porta terá 1 divisória interna, 

roda bancada de granito de 15cm. Necessário 

confirmar medidas exatas. Garantia de 12 

meses. O produto deverá vir montado, ou 

poderá ser montado no local por 

responsabilidade do vendedor. 
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16. 01 

BALCÃO DE ATENDIMENTO (FARMÁCIA) - 

Balcão de atendimento no formato em ''L'' em 

MDF 18mm branco, com prateleira suspensa 

em todo balcão com altura de 20cm, com 

divisórias, com sapata plástica em U, suporte 

para CPU e mais um nicho no canto do 

balcão, com laterais fechadas, medindo: 

Largura:1,20m e 1,80m. Altura:95cm. 

Profundidade:50cm. Necessário confirmar 

medidas exatas. Garantia de 12 meses. O 

produto deverá vir montado, ou poderá ser 

montado no local por responsabilidade do 

vendedor. 

 

  

17. 01 

BALCÃO P/ PIA DE COZINHA - Balcão para 

pia de cozinha em MDF 18mm, de 1,60m L X 

0,90cm A, com 3 portas. Garantia de 12 

meses. Produto deverá vir montado ou ser 

montado no local por responsabilidade do 

vendedor. 

 

  

18. 01 

BANCADA - Em MDF 18mm, 4 portas, 

branca, 01 prateleira interna, tampa de granito 

ou mármore na cor marrom, 1,75m 

comprimento x 0,75cm altura. Garantia de 12 

meses. Produto deverá vir montado ou ser 

montado no local por responsabilidade do 

vendedor. 

 

  

19. 02 

BANCO DE MADEIRA PINTADO – Modelo 

Sueco, medindo 2,75m de comprimento x 

0,45cm de altura x 0,30cm de largura. 

Garantia de 12 meses. 

 

  

20. 01 

COZINHA COM BALCÃO E AÉREO - 

Cozinha (balcão e aéreo) em MDF 18mm, com 

armário AÉREO suspenso C=2490mm, 

A=800mm, L=420mm, com 3 portas de abrir 
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com puxadores embutidos, prateleira interna, 

1 porta basculante com pistão e puxador 

embutido, e um compartimento 

600mmx450mm para micro-ondas. BALCÃO 

C=1940mm, A=850mm, L=62mm, com 2 

portas de correr e puxadores embutidos, 1 

prateleira interna, 4 gavetas (3 de 

508mmx150mm e 1 de 508mmx271mm), 

acabamento inferiror de 50mm e tampo de 

25mm, com bancada em granito preto são 

gabriel e cuba embutida em aço inox de 40 x 

34 x 17cm. Cor clara (referência=cor "carvalho 

avelã" do MDF Duratex. Garantia de 12 

meses. Produto deverá vir montado ou ser 

montado no local por responsabilidade do 

vendedor. 

21. 01 

ESTANTE - Em MDF branco 18mm, fundo 

branco, com pés de metal de até 15cm, com 

altura de 1,70m (fora os pés de metal) por 

80cm de largura por 38cm de profundidade. 

Com duas portas de correr de 55cm de altura 

na base do móvel, logo acima duas gavetas 

de 14cm de altura com corrediças telescópicas 

e puxadores modelo linea em metal, logo 

acima duas prateleiras com vão livre de 38cm 

e acima outra prateleira de vão livre de 25cm. 

Garantia de 12 meses. Produto deverá vir 

montado ou ser montado no local por 

responsabilidade do vendedor. 

 

  

22. 04 

GAVETEIRO MÓVEL - Gaveteiro móvel, 06 

gavetas (03 gavetas de 8cm; 02 gavetas de 

12cm e 01 gaveta de 22cm). MDF 18mm 

branco, com corrediças telescópicas, 

puxadores modelo alça, sapatas plásticas 

brancas. Medindo 80cm A x 51cm L x 43cm P. 

Garantia de 12 meses. Produto deverá vir 
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montado ou ser montado no local por 

responsabilidade do vendedor. 

23. 50 

MADEIRA DE PINUS - Medindo 1,00m x 

0,12m. Suporte para trabalhos escolares. 

Material e instação. 

 

  

24. 01 

MESA AUXILIAR - Mesa em MDF 18mm 

branco, sapata plástica branca em U, travessa 

inferior para suportar peso. Medindo 1,10m L x 

83cm A x 70cm de profundidade, tampo de 

15cm, com fita de borda. Gaveteiro com 

rodízio para embutir em baixo da mesa, 03 

gavetas, corrediças telescópicas, puxador de 

alça em Metal linea (não embutido). Garantia 

de 12 meses. Produto deverá vir montado ou 

ser montado no local por responsabilidade do 

vendedor. 

 

  

25. 01 

MESA COM DUAS GAVETAS - Produzida em 

100% MDF 18mm na cor Nova Imbuia 

amadeirado escuro, medindo 1,30m por 

1,20m, com 65cm de profundidade e 74cm de 

altura. Com 2 gavetas suspensas no canto da 

mesa, no canto “L” 02 prateleiras para suporte 

de CPU e Nobreak, com passa fio na mesa, e 

frente e laterais da mesa totalmente fechadas. 

Garantia de 12 meses. Produto deverá vir 

montado ou ser montado no local por 

responsabilidade do vendedor. 

 

  

26. 02 

MESA RETANGULAR - Mesa em MDF 

18mm, tipo cozinha, no tamanho 1,60 X 0,90. 

Garantia de 12 meses. 

 

  

27. 02 

MESA DE ESCRITÓRIO EM "L" - Mesa em 

formato "L" produzido em 100% MDF 18mm 

branco. Medindo 1,40 x 1,65 com 

profundidade de 60cm. Com gaveteiro rodízio 

(4 gavetas), suporte de teclado no ângulo, 
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suporte de CPU em MDF, corrediças 

telescópicas, puxador alça metal linea. Com a 

disponibilidade de direta e esquerda. Garantia 

de 12 meses. Produto deve vir montado, ou 

ser montado no local por responsabilidade do 

vendedor. 

28. 01 

MESA DE ESCRITÓRIO EM “L” - Produzida 

em 100% MDF 18mm branco, medindo 1,90m 

por 2,26m, com 62cm de profundidade e 74cm 

de altura. Com 3 gavetas suspensas no canto 

da mesa, no canto “L” duas prateleiras para 

suporte de CPU e Nobreak, com passa fio na 

mesa, e frente e laterais da mesa totalmente 

fechadas. Garantia de 12 meses. Produto 

deve vir montado, ou ser montado no local por 

responsabilidade do vendedor.  

 

  

29. 01 

MESA DE ESCRITÓRIO EM "L" DUAS 

PEÇAS -Mesa em L em 2 duas peças. 1ª peça 

- Frente C=1700mm, L=700mm, A=800mm. 2ª 

peça - Lateral esquerda C=1000mm, 

L=700mm, A=800mm. Com 4 gavetas 

L=400mm, A=120mm na extremidade. Cor 

referência "Metrópole" do MDF Duratex. 

Garantia de 12 meses. Produto deve vir 

montado, ou ser montado no local por 

responsabilidade do vendedor. 

 

  

30. 10 

SUPORTE PORTA GABINETE, CPU E 

ESTABILIZADOR - Produzido em 

MDP/MDF/Similar, Medidas: Altura 46cm; 

Largura 26cm; Comprimento 45cm; Rodízios 

para locomoção. Garantia de 12 meses. 

 

  

31. 01 

TROCADOR - 3 ou 4 portas, em MDF 18mm - 

1,5m comprimento x 0,70m largura x 0,8m 

altura, colchonete de espuma densa, com 

 

  



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTAÇÃO – RS 
Unidos, gerando desenvolvimento! 
 

Rua Fiorelo Piazetta, 95 – Fone (54) 33371-166 
CEP 99930-000 – Estação – RS 

www.pmestacao.com.br 

                  Visto da Procuradoria Geral  
 

___________ 

lateral elevada, revestido de corino azul 

escuro. Garantia de 12 meses. Produto deve 

vir montado, ou ser montado no local por 

responsabilidade do vendedor. 

32. 01 

APARELHO DE AR-CONDICIONADO SPLIT 

12000 BTU - Climatização Quente e frio; 

Unidade Interna e Externa; Operação 

Eletrônica; Tensão 220 V. Selo de eficiência 

energética emitido pelo PROCEL, qualificado 

com o conceito “A”. Com controle remoto. 

Garantia mínima de 12 meses. Instalado por 

técnico autorizado. 

 

  

33. 10 

AQUECEDOR ESTUFA - Com 3 níveis de 

aquecimento; grade de segurança; dispositivo 

de segurança: desligamento automático em 

caso de queda; sistema de oscilação para 

melhor distribuir o calor; potência mínima 

1200W; 220V. Garantia de 12 meses. 

 

  

34. 

 

02 

 

ARQUIVO DE AÇO C/ 04 GAVETAS - 04 

gavetas para pasta suspensa tamanho ofício, 

porta - etiqueta e puxadores nas gavetas, com 

chaves, fechadura cilíndrica tipo yale com 

travamento simultâneo das gavetas e sistema 

de deslizamento das gavetas em patins de 

nylon. Confeccionado em chapa de aço nº 24. 

Capacidade: de 30 a 40 pastas por gavetas ou 

25 kg. 

 

  

35. 01 

ASPIRADOR DE PÓ - Portátil, capacidade 0,5 

litros, 70w potência, cabo 3,3 m, 220v. 

Garantia de 12 meses.  

 

  

36. 250 

CADEIRA EM POLIPROPILENO BRANCO - 

Sem braços. Peso Suportado 154 Kg. 

Dimensões altura 89 cm, profundidade 51cm, 
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largura 43cm. Peso do produto 2,21kg. 

Empilhável. Casse A. 

37. 01 

CAFETEIRA ELÉTRICA - Cafeteira de filtro, 

capacidade é de 1.5 L, filtro permanente, 

display digital com indicadores úteis, incluir 

temporizador, estrutura em aço inoxidável, 

permitir encher 30 xícaras, possuir dispositivo 

anti-gotejamento, modo de uso muito simples 

e intuitivo entre outras especificações. 

Garantia de 12 meses.  

 

  

38. 02 

CARRINHO PLASTICO COLETOR DE LIXO - 

Carrinho Coletor de Lixo Com Pedal de 240 

Litros.  Fabricado em Polietileno de Alta 

Densidade (PEAD) ou Polipropileno (PP), são 

injetados em máquinas de alta tecnologia e 

respeitando as principais normas vigentes da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA). Resistentes ao impacto, aos raios 

ultravioleta e às repetidas lavagens. Rodas de 

borracha com 300mm de diâmetro e eixo 

reforçado. Um na cor azul e outro na cor 

marrom. 

 

  

39. 05 

ESTABILIZADOR - Características: Potência 

de 300VA; Microprocessado Filtro de linha 

integrado (em modo comum e diferencial) com 

atenuação em RFI e EMI; 4 tomadas de saída; 

Tensão de entrada: 220V; Tensão de saída: 

220V; Alarme sonoro de indicação; Chave 

liga-desliga embutida e temporizada; Medição 

e análise em TRUE RMS; Sinalização visual 

de tensão em 5 níveis: Rede normal (Led 

aceso) Sobretensão (piscagem rápida), 

Subtensão (piscagem lenta). Análise de rede 

(piscagem crescente por 2 segundos). 

Sobrecarga (piscagem normal); Proteção 
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contra surtos de tensão; Proteção eletrônica 

contra sobrecarga; Proteção eletrônica contra 

sub/sobretensão (desligamento e rearme 

automático na saída); Fusível externo de 

proteção (com unidade reserva). Estabilizador 

produzido conforme as normas NBR 5410 e 

NBR 14136. Cor: Preto Número de tomadas:4 

tomadas 10A - NBR 14136. Proteções: 

Proteção contra surtos de tensão. Proteção 

eletrônica contra sobrecarga. Proteção 

eletrônica contra sub/sobretensão 

(desligamento e rearme automático na saída). 

Fusível externo de proteção (com unidade 

reserva). Frequência:50Hz ou 60Hz (+ /-5%) 

com detecção automática. Garantia de 12 

meses. 

40. 02 

ESTANTE ORGANIZADORA COM 21 

GAVETAS Nº 7 - Módulo gaveteiro estante 

organizador, com 21 gavetas plásticas modelo 

bins nº 7, estante em aço carbono, zincado, 

com furação traseira para fixação, com 

gavetas na cor preta. Medidas da estante: 

Altura: 150cm, Largura: 70cm, Profundidade: 

34cm. Medidas externas aproximadas de cada 

gaveta bin nº 7, Altura: 17,5cm, Largura: 

22cm, Profundidade: 34cm. Garantia de 12 

meses. Produto deve vir montado, ou ser 

montado no local por responsabilidade do 

vendedor. 

 

  

41. 01 

ESTANTE ORGANIZADORA COM 54 

GAVETAS Nº 5 - Módulo gaveteiro estante 

organizador, com 54 gavetas plásticas 

(removíveis) modelo bins nº 5, estante em aço 

carbono, zincado, com furação traseira para 

fixação, com gavetas na cor preta. Medidas da 

estante: Altura:150cm, Largura:99cm, 
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Profundidade:27cm. Medidas externas 

aproximadas de cada gaveta bin nº 5, Largura: 

15cm, Altura: 11,3cm, Profundidade: 24,5cm. 

Garantia de 12 meses. Produto deve vir 

montado, ou ser montado no local por 

responsabilidade do vendedor. 

42. 01 

FORNO MICROONDAS 20L - Com 

capacidade de no mínimo 20 litros. Potência 

de no mínimo, 1130w. Com timer, display 

digital, relógio, luz interna, prato giratório, 

teclas pré programadas, trava de segurança. 

220 V. Dimensões aproximadas: 28,9 cm x 46 

cm x 34 cm. Garantia de 12 meses. 

 

  

43. 02 
FURADEIRA IMPACTO - GSB 13 RE 65AW, 

Maleta, Kit de brocas. Garantia de 12 meses. 

 
  

44. 12 

GAVETA PLÁSTICA ORGANIZADORA Nº 8 - 

Na cor preta, frente com vão para acesso aos 

produtos e espaço para cartão de 

identificação. Especificações Técnicas: 

Medidas externas (A x L x P): 185 X 275 X 380 

mm, Medidas internas (A x L x P): 170 X 245 X 

340 mm, Capacidade para 14 L. Possui trava 

para encaixe lateral, empilhável. Garantia de 

12 meses. 

 

  

45. 12 

GAVETA PLASTICA ORGANIZADORA Nº 7 - 

Na cor preta, frente com vão para acesso aos 

produtos e espaço para cartão de 

identificação. Especificações Técnicas: 

Medidas externas (A x L x P): 175 X 220 X 340 

mm, Possui trava para encaixe lateral, 

empilhável. 

 

  

46. 02 
GELADEIRA/REFRIGERADOR 472 L- 

Geladeira Frost Free, linha doméstica, 472 
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litros, 02 portas, capacidade do refrigerador: 

346 litros, capacidade do freezer: 126 litros, 

Pés: Estabilizadores com rodízios, 

Classificação Energética: A, prateleiras em 

vidro temperado. Garantia de 12 meses. 

47. 01 

LAVADORA DE ALTA PRESSÃO - Lavadora 

de alta pressão com as seguintes 

especificações mínimas: Potência do motor 

2.200 Watts;  Motor de indução;  Auto-Stop: 

motor desliga ou liga no acionamento do 

gatilho de pistola;  Kit Espalhador de 

detergente;  Carretel para a mangueira;  

Mangueira de 5 metros; Fácil locomoção 

proporcionada pelas rodas; Sensor térmico 

que evita superaquecimento; Voltagem: 220 V; 

Modo economia de água; Pressão máxima: 

195 bar (2825 Libras); e Garantia de 12 

meses. 

 

  

48. 01 

LAVADORA DE ROUPAS - Automática: lava, 

enxagua e centrifuga, com 15 programas de 

lavagem, Capacidade 9kg de, 500wats de 

potência, 220v, Classificação energética: A, 

Abertura superior, cor branca, Filtro pega 

fiapos, Pés antiderrapantes, Quatro níveis de 

água, Potência, no mínimo, 700w, Rotação do 

motor  centrifugação: mínimo de 750rpm.  

Garantia mínima de 12 meses. 

 

  

49. 50 

MESA PLASTICA - Estrutura em 

Polipropileno. Capacidade (kg):30, Peso 

(kg):3.5. Dimensões (AxLxP):70,5 x 70 x 

70cm. 

 

  

50. 01 

PARAFUSADEIRA E FURADEIRA A 

BATERIA - GSR 1.000 Smart, 12V, 

carregador bivolt, kit de acessórios com 
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maleta plástica. Garantia de 12 meses. 

51. 06 PEN DRIVE 8 GB    

52. 02 

PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO - 

Branco, bivolt, com dispenser de água gelada 

e natural, com filtro de redução de cloro e 

bactérias, com instalação na rede de água, 

podendo ser instalado suspenso. Itens 

inclusos: 01 Purificador de Água - Refil - 

Mangueira - Chave para encaixe do refil se 

necessário - Fita para vedação - Adaptador 

1/2 com registro - Redutor de vazão - 

Parafusos - Espaçadores - Buchas- Manual de 

Instruções. Garantia de 12 meses.  
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