
Nº do 

Item
SIE Especificação Unidade Marca/Modelo Qtde

 Valor 

unitário 

 Valor total 

Adjudicado
 Situação do Item

1 18273

Purificador de água. Sistema de refrigeração por compressor. 

Gabinete metálico ou plástico. Possibilidade de instalação para 

parede ou bancada. Vazão de água de no mínimo 0,75 

litros/minuto. Capacidade de armazenamento do reservatório de 

água de no mínimo de 2 litros. Capacidade de fornecimento de 

água gelada de no mínimo 1,2 litro/hora. Com duas torneiras, 

sendo: uma para água gelada e a outra para água natural; ou 

uma torneira para liberação de água e a outra para a regulagem 

de temperatura. Bico de saída de água. Pingadeira removível 

para fácil limpeza. Com elemento filtrante externo de fácil 

acesso e troca, capaz de reter impurezas maiores que 5 micra. 

Compressor com gás R134a. Tensão de alimentação: Bivolt ou 

110 volts. Cor: Branco. Marcas de referência: IBBL, Soft ou 

similar ou de melhor qualidade.

Unidade ACQUA FLEX / LIBELL 100  R$             555,98  R$      55.598,00  Adjudicado

2 327242

Elemento Filtrante (filtro). Fabricado em polipropileno branco, 

atóxico. Retenção de partículas: Classe C. Vazão mínima de 

0,75 litros/minutos. Contendo no mínimo 2 etapas de purificação. 

No nível 1 deverá reter as impurezas superiores a 5 micra. 

Exemplo: partículas de areia, barro, ferrugem e eventuais 

sedimentos entre outros. No nível 2 deverá eliminar e/ou reduzir 

odores, gostos e cloro existente na água de abastecimento; e 

inibir ou limitar o desenvolvimento de bactérias e reduzir e/ou 

limitar a quantidade de microrganismos dentro do filtro. Conter 

rótulo especificando o nome comercial e/ou modelo do produto, 

nome do fabricante, número do lote e/ou data de fabricação. 

Estas informações devem estar impressas de forma legível. 

Atender as normas da NBR 16098/2012 - ABNT (Associação 

Brasileira de Normas Técnicas). Marcas de referência: IBBL, Soft 

ou similar ou de melhor qualidade. Compatível com os itens 

deste Lote. Tratamento

Unidade 12 / WFS 100  R$               31,00  R$        3.100,00  Adjudicado

3 18177

Bebedouro de pressão tipo coluna; capacidade de refrigeração 

mínima de 04 litros/hora; torneiras copo e jato cromadas; pia em 

aço inox; reservatório de agua em aço inox; gabinete em chapa 

de aço inox; tensão de alimentação de 127v.

Unidade
PRESS STAR INOX / 

LIBELL
50  R$             710,00  R$      35.500,00  Adjudicado

4 322461

Filtro AP 200 completo (filtro + Refil). Corpo, tampão e cabeça: 

fabricado em polipropileno branco. Tipo de fixação: com rosca. 

Vazão mínima de 240 litros/hora. Contendo no mínimo 3 etapas 

de purificação. No nível 1 deverá reter as partículas de areia, 

barro, ferrugem e eventuais sedimentos. No nível 2 deverá 

eliminar odores, gostos e cloro existente na água de 

abastecimento público; e inibir ou limitar o desenvolvimento de 

bactérias e reduzir e/ou limitar a quantidade de microrganismos 

dentro do filtro; no nível 3 que é a Clarificação final da água, 

deverá reter partículas que conseguiram passar pela primeira 

etapa. Conter rótulo especificando o nome comercial e/ou 

modelo do produto, nome do fabricante, número do lote e/ou 

data de fabricação. Estas informações devem estar impressas 

de forma legível. Atender as normas da NBR 16098/2012 - 

ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

Unidade --- 80  ---  ---  Cancelado

5 322462

Refil para filtro AP 200. Vazão Nominal mínima de 240 

litros/hora. Contendo no mínimo 3 etapas de purificação. No 

nível 1 deverá reter as partículas de areia, barro, ferrugem e 

eventuais sedimentos. No nível 2 deverá eliminar odores, gostos 

e cloro existente na água de abastecimento público; e inibir ou 

limitar o desenvolvimento de bactérias e reduzir e/ou limitar a 

quantidade de microrganismos dentro do filtro; no nível 3 que é a 

Clarificação final da água, deverá reter partículas que 

conseguiram passar pela primeira etapa. Conter rótulo 

especificando o nome comercial e/ou modelo do produto, nome 

do fabricante, número do lote e/ou data de fabricação. Estas 

informações devem estar impressas de forma legível. Atender as 

normas da NBR 16098/2012 - ABNT (Associação Brasileira de 

Normas Técnicas). Compatível com os itens deste Lote.

Unidade
AQUAFLOW 200 / 

POLICARBON
80  R$               32,45  R$        2.596,00  Adjudicado

6 327243

Bebedouro industrial,, capacidade mínima de armazenamento 

de água gelada: 200 litros. Capacidade mínima de atender 600 

pessoas/hora, considerando que cada pessoa tome em média 

200 ml de água. Isolamento térmico em poliuretano expandido 

ou em poliestireno expandido (EPS). Reservatório para água em 

polipropileno (PP) ou em aço inox AISI 304 (atóxicos). 

Revestimento externo em aço inox AISI 430. Aparador/cuba em 

aço inox AISI 430 com dreno para limpeza. Serpentina Interna 

em aço inox AISI 304. No mínimo três torneiras, sendo no 

mínimo uma Torneira de pressão (esguicho) e no mínimo duas 

torneiras de copo. Termostato para regulagem da temperatura 

da água. Refrigeração por compressor. Gás Refrigerante 

Ecológico R134 A. Filtro certificado pelo Inmetro. Dimensões: (A 

x L x P) 1480 x 950 x 750 mm (admitida variação de 20%). 

Tensão de alimentação: Bivolt ou 110 volts.

Unidade --- 50  ---  ---  Cancelado no julgamento
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7 322463

Filtro AP 230 completo (filtro + Refil). Corpo, tampão e cabeça: 

fabricado em polipropileno branco. Tipo de fixação: com rosca. 

Vazão Nominal mínima de 400 litros/hora. Contendo no mínimo 

3 etapas de purificação. No nível 1 deverá reter as partículas de 

areia, barro, ferrugem e eventuais sedimentos. No nível 2 deverá 

eliminar odores, gostos e cloro existente na água de 

abastecimento público; e inibir ou limitar o desenvolvimento de 

bactérias e reduzir e/ou limitar a quantidade de microrganismos 

dentro do filtro; no nível 3 que é a Clarificação final da água, 

deverá reter partículas que conseguiram passar pela primeira 

etapa. Conter rótulo especificando o nome comercial e/ou 

modelo do produto, nome do fabricante, número do lote e/ou 

data de fabricação. Estas informações devem estar impressas 

de forma legível. Atender as normas da NBR 16098/2012 - 

ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

Unidade --- 100  ---  ---  Cancelado no julgamento

8 322464

Refil para filtro AP 230. Vazão nominal mínima de 400 

litros/hora. Contendo no mínimo 3 etapas de purificação. No 

nível 1 deverá reter as partículas de areia, barro, ferrugem e 

eventuais sedimentos. No nível 2 deverá eliminar odores, gostos 

e cloro existente na água de abastecimento público; e inibir ou 

limitar o desenvolvimento de bactérias e reduzir e/ou limitar a 

quantidade de microrganismos dentro do filtro; no nível 3 que é a 

Clarificação final da água, deverá reter partículas que 

conseguiram passar pela primeira etapa. Conter rótulo 

especificando o nome comercial e/ou modelo do produto, nome 

do fabricante, número do lote e/ou data de fabricação. Estas 

informações devem estar impressas de forma legível. Atender as 

normas da NBR 16098/2012 - ABNT (Associação Brasileira de 

Normas Técnicas). Compatível com os itens deste Lote.

Unidade --- 100  ---  ---  Cancelado no julgamento

9 18176

Bebedouro garrafão, tipo coluna. Reservatório de água gelada mínimo: 

2 litros. Capacidade de refrigeração mínima de 2,6 litros/hora. Duas 

torneiras. Água natural e gelada. Torneiras em plástico ABS de fácil 

manuseio e substituição pela parte frontal. Suportar garrafões de 10 ou 

20 litros. Reservatório de água em plástico atóxico (polipropileno). 

Pingadeira removível. Termostato para controle de temperatura. Baixo 

consumo de energia. Pés antiderrapantes. Gabinete em aço inox ou 

aço eletrozincado branco. Tensão de alimentação: Bivolt ou 127 volts. 

Marca de Referência: Libell ou similar ou de melhor qualidade.

Unidade
Karina Bebedouros / 

K20
20  R$             503,25  R$      10.065,00  Adjudicado

10 18183

Cafeteira elétrica. Sistema corta-pingos. Porta filtro removível. 

Indicador do nível de água. Capacidade mínima: 30 xícaras 

(50ml). Jarra em metal. Potência mínima de 700 W. Tensão de 

alimentação: Bivolt ou 127 volts.

Unidade

AGRATTO / VETRO 

CAFFE 30X CEV30-01 

127V 

30  R$             117,07  R$        3.512,10  Adjudicado

11 327273

Elemento filtrante (filtro).. Fabricado em polipropileno branco, 

atóxico. Sistema Melt blown. Retenção de partículas: Classe C. 

Vazão mínima de 0,75 litros/minutos. Contendo no mínimo 2 

etapas de purificação. No nível 1 deverá reter as impurezas 

superiores a 5 micra. Exemplo: partículas de areia, barro, 

ferrugem e eventuais sedimentos entre outros. No nível 2 deverá 

eliminar e/ou reduzir odores, gostos e cloro existente na água de 

abastecimento; e inibir ou limitar o desenvolvimento de bactérias 

e reduzir e/ou limitar a quantidade de microrganismos dentro do 

filtro. Conter rótulo especificando o nome comercial e/ou modelo 

do produto, nome do fabricante, número do lote e/ou data de 

fabricação. Estas informações devem estar impressas de forma 

legível. Atender as normas da NBR 16098/2012 - ABNT 

(Associação Brasileira de Normas Técnicas). Compatível com o 

purificador de marca referência: SOFT EVEREST.

Unidade
POLICARBOM / 

Elemento filtrante
72  R$               29,00  R$        2.088,00  Adjudicado

12 327363

Elemento filtrante (filtro).. Elemento Filtrante (filtro). Fabricado 

em polipropileno branco, atóxico. Sistema Melt blown. Retenção 

de partículas: Classe C. Vazão mínima de 0,75 litros/minutos. 

Contendo no mínimo 2 etapas de purificação. No nível 1 deverá 

reter as impurezas superiores a 5 micra. Exemplo: partículas de 

areia, barro, ferrugem e eventuais sedimentos entre outros. No 

nível 2 deverá eliminar e/ou reduzir odores, gostos e cloro 

existente na água de abastecimento; e inibir ou limitar o 

desenvolvimento de bactérias e reduzir e/ou limitar a quantidade 

de microrganismos dentro do filtro. Conter rótulo especificando o 

nome comercial e/ou modelo do produto, nome do fabricante, 

número do lote e/ou data de fabricação. Estas informações 

devem estar impressas de forma legível. Atender as normas da 

NBR 16098/2012 - ABNT (Associação Brasileira de Normas 

Técnicas). Compatível com o purificador de marca referência: 

LATINA, MODELO: PA 355.

Unidade
POLICARBOM / 

Elemento filtrante
74  R$               26,99  R$        1.997,26  Adjudicado

13 18194

Fogão de cozinha, tipo piso. Gás GLP. Quantidade de 

queimadores: 04 (01 rápido e 03 semirrápidos). Capacidade 

mínima forno: 55 litros. Tensão de alimentação: Bivolt ou 127 

volts. Cor: Branco. Mesa selada e em aço inox. Acendimento 

elétrico por botão (queimadores e forno). Luz de forno. Função 

de autolimpeza e válvula de segurança para bloqueio do gás no 

forno. Quantidade mínima de prateleiras no forno: 01. Tampão 

de vidro. Dimensões: 94 x 52 x 65 cm (A x L x P), admitida 

variação de 10%. Etiqueta Nacional de Consumo de Energia 

(ENCE) Classe "A" (Mesa e Forno).

Unidade Esmaltec / Jade 10  R$             832,00  R$        8.320,00  Adjudicado

14 327246

Forno elétrico de mesa.. Capacidade mínima de 30 litros. Com 

no mínimo 1 prateleira removível. Com termostato e Timer. Cor: 

Preto. Gabinete em aço e tampa com visor de vidro. Potência 

mínima: 1500 Watts. Dimensões: 34 x 51 x 39 cm (A x L x P), 

admitida variação de 10%. Tensão de alimentação: Bivolt ou 127 

volts.

Unidade
BRITANIA / BRITANIA

10  R$             342,01  R$        3.420,10  Adjudicado

15 18261

Forno micro-ondas.. Capacidade mínima: 28 litros. Com timer. 

Teclas pré-programadas. Cor: BRANCO. Função auto 

descongelamento. Potência de 800 W a 1400 W. Trava de 

segurança. Peso máximo: 16 kg. Tensão de alimentação: Bivolt 

ou 127 volts. Etiqueta Nacional de Consumo de Energia (ENCE) 

Classe "A".

Unidade MIDEA / LIVA 31 L 40  R$             634,00  R$      25.360,00  Adjudicado

16 17019

Freezer, tipo: horizontal, capacidade: 420 l, altura: 90,40 cm, 

largura: 133,10 cm, profundidade: 69 cm, quantidade tampas: 2 

un, cor: branca, tensão alimentação: 220 v, características 

adicionais: gabinete externo,interno aço zincado, pintura

Unidade
ELECTROLUX / 

ELECTROLUX H440
5  R$         2.685,00  R$      13.425,00  Adjudicado



17 18203

Freezer vertical. Cor: branco. Tipo de degelo Manual, com 1 

Porta, 5 Cestos deslizantes e removíveis, 1 Prateleira, 1 

Puxador, 5 Compartimentos, Congelamento rápido, Pés 

niveladores, Dreno de gelo, Armazenamento mínimo 145 Litros 

(líquida). Tensão de alimentação: Bivolt ou 110 volts. Inclusos 

Manual de instruções e Certificado de garantia. Etiqueta 

Nacional de Consumo de Energia (ENCE) no mínimo Classe "B".

Unidade
ELECTROLUX / 

ELECTROLUX FE18
7  R$         1.695,00  R$      11.865,00  Adjudicado

18 18207
Frigobar, capacidade: 120 l, tensão alimentação: 127 v, cor: 

branca, características adicionais: porta reversível, porta-latas, 

selo procel, consumo máximo: 19,10 kw,h

Unidade
WHIRPOOL / CONSUL 

CRC12CB
20  R$         1.080,00  R$      21.600,00  Adjudicado

19 327245

Geladeira tipo duplex.. Com 02 portas independentes. 

Capacidade líquida total (freezer + refrigerador) mínima de 375 

litros. Cor: BRANCA. Tipo de Degelo: Frost Free. Termostato 

para controle de temperatura do refrigerador. Prateleiras 

internas reguláveis: no mínimo 3 (três). Porta laticínios; Porta 

ovos. Gaveta para legumes. Pés niveladores. Tensão de 

alimentação: Bivolt ou 127 volts. Dimensões: 179 x 60 x 76 cm 

(A x L x P), admitida variação de 10% nas dimensões. Etiqueta 

Nacional de Consumo de Energia (ENCE) Classe "A".

Unidade
WHIRLPOOL / CONSUL 

CRM43NB
35  R$         2.390,00  R$      83.650,00  Adjudicado

20 18210

Geladeira/refrigerador vertical. Quantidade de portas: 01. Cor: 

BRANCO. Com congelador interno. Capacidade mínima de 

armazenagem líquida(Refrigerador + Congelador): 260 Litros. 

Tensão de alimentação: Bivolt ou 127 volts. Iluminação interna. 

Mínimo de 02 prateleiras removíveis. Gaveta de legumes. Porta 

ovos. Sistema de degelo integrado. Pés niveladores. 

Dimensões: 152 x 54 x 67cm (A x L x P), admitida variação de 

10%. Etiqueta Nacional de Consumo de Energia (ENCE) Classe 

"A".

Unidade
WHIRLPOOL / CONSUL 

CRA30FB
15  R$         1.395,00  R$      20.925,00  Adjudicado

21 18231

Liquidificador. Copo em acrílico com capacidade total mínima: 02 

litros; Capacidade útil mínima: 1,6 litros. Função Pulsar. 05 

velocidades. Filtro. Lâminas em aço inox. Potência mínima de 

600 Watts. Tensão de alimentação: Bivolt ou 127 volts. Cor: 

PRETA.

Unidade --- 20  ---  ---  Cancelado no julgamento

22 18289

Sanduicheira prepara grelhado e sanduíches. Com chapa 

ondulada, dupla. Indicadores luminosos de ligado e pronto. 

Corpo resistente a arranhões. Cor: Preta. Chapa antiaderente, 

com capacidade aproximada de fazer 2 sanduíches por vez ou 2 

grelhados. Potência mínima: 750 Watts. Alça isotérmica e com 

trava de fechamento. Tensão de alimentação: Bivolt ou 127 

volts.

Unidade
AGRATTO / BLACK SA 

02
30  R$               78,36  R$        2.350,80  Adjudicado

23 14883

Smart tv de 55" A 60". Tela: LED. Resolução: 4K/UHD. Wi-Fi 

integrado. Quantidade mínima de entradas USB: 02. Quantidade 

mínima de entradas HDMI: 02. Conversor digital integrado. 

Frequência de atualização mínima: 120Hz. Tensão de 

alimentação: Bivolt ou 127 volts. Controle remoto. Cabo de 

força. Manual do usuário (português). Etiqueta Nacional de 

Consumo de Energia (ENCE) Classe "A".

Unidade

ENVISION INDÚSTRIA 

DE PRODUTOS 

ELETRÔNICOS LTDA / 

55PUG6654/78G

10  R$         3.101,66  R$      31.016,60  Adjudicado

24 14880

Smart tv de 50". Tela: LED. Resolução: 4K/UHD. Wi-Fi 

integrado. Quantidade mínima de entradas USB: 02. Quantidade 

mínima de entradas HDMI: 02. Conversor digital integrado. 

Frequência de atualização mínima: 60Hz. Tensão de 

alimentação: Bivolt ou 127 volts. Controle remoto. Cabo de 

força. Manual do usuário (português). Etiqueta Nacional de 

Consumo de Energia (ENCE) Classe "A".

Unidade
ENVISION / AOC 

50U6305
10  R$         2.610,00  R$      26.100,00  Adjudicado

25 15252
Suporte para TV LCD, LED ou Plasma tipo parede. Triarticulado. 

Cor: PRETA. Metal tratado com pintura epóxi eletrostática. Para 

televisores de 32" a 70". Capacidade de até 50 Kg.

Unidade MXT / AR-E20MB 50  R$             247,49  R$      12.374,50  Adjudicado

26 18220

Ventilador de teto com 03 pás (madeira, metal ou plástico) nas 

cores branco, preto e/ou mogno. Função ventilação e exaustão. 

Sem lustre. Chave de controle (Liga, desliga e reversão). Base 

tratada e pintada de branco, preto e/ou mogno. Diâmetro de 

1000 mm, admitida variação de 10%. Tensão de alimentação: 

Bivolt ou 110 volts. Potência do motor: 130 W. Etiqueta Nacional 

de Consumo de Energia (ENCE) Classe "A". Marca de 

referência: Ventisol ou similar ou de melhor qualidade.

Unidade

AGRATTO / 

VENTILADOR 

COMERCIAL BR 3P BR 

RV 127V PREMIUM

50  R$             138,09  R$        6.904,50  Adjudicado

27 18222

Ventilador de coluna pedestal.. Diâmetro: 60 cm. Oscilante 

reclinável. Quantidade mínima de velocidades: 02. Quantidade 

de pás: 03. Pás de plástico. Regulagem de altura. Pintura 

eletrostática de alta resistência. Potência mínima: 200 Watts. 

Tensão de alimentação: Bivolt ou 110 volts. Etiqueta Nacional de 

Consumo de Energia (ENCE) Classe "A".

Unidade

Ventisol / Ventilador de 

Coluna 50cm Bivolt 

Comercial Oscilan

5  R$             227,84  R$        1.139,20  Adjudicado

28 18223

Ventilador de parede oscilante.. Diâmetro: 60 cm. Tipo tufão. 

Quantidade de pás: 03. Pás de plástico. Quantidade mínima de 

velocidades: 02. RPM mínimo: 1400. Potência mínima: 170 

Watts. Grade de aço removível. Tensão de alimentação: Bivolt 

ou 110 volts. Cor: PRETO. Embalado em caixa de papelão. 

Etiqueta Nacional de Consumo de Energia (ENCE) Classe "A".

Unidade

Ventisol / Ventilador de 

Parede Preto 60cm 

Bivolt Comercial 2

10  R$             207,36  R$        2.073,60  Adjudicado


