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0001Lote : Lote 001

0001 999.9999.35207 Centrifuga de roupas capacidade 10Kg, com Alça para transporte e grade 2,00 UNID 584,00 1.168,00

Centrifuga de roupas capacidade 10Kg, com Alça para transporte e grade Interna para 
proteção das roupas, pés antideslizantes, centrifugação 1800 RPM, dimensões 
(LxAxP):45 x 64,5 x 45 cm, Peso:7 Kg, 127 Volts, Garantia mínima de 12 meses.

0002 999.9999.35208 Cooktop 04 bocas com alimentação à gás GLP, tampo em vidro temperado, 1,00 UNID 608,00 608,00

Cooktop 04 bocas com alimentação à gás GLP, tampo em vidro temperado, trempes em 
aço esmaltado individuais, acendimento automático, queimadores rápidos de 3000W 3 
queimadores semi-rápido de 1750W, bivolt, dimensões 62,8x15,5x50,8, com garantia 
mínima de 01 ano

0003 999.9999.35209 Fogão industrial 06 bocas 3 duplas e 3 simples alta pressão com forno, 1,00 UNID 2.240,92 2.240,92

Fogão industrial 06 bocas 3 duplas e 3 simples alta pressão com forno, em ferro fundido 
pintado, Garantia mínima de 1 ano.
dimensões
altura: 80 cm
profundidade: 82,5 cm
largura: 1,10 cm

medidas internas do forno
- largura: 57 cm
- altura: 30 cm
- profundidade: 55 cm
Com garantia mínima de 01 ano

0004 999.9999.35210 Fogão industrial 04 bocas alta pressão com forno, em ferro fundido pin 1,00 UNID 1.412,70 1.412,70

Fogão industrial 04 bocas alta pressão com forno, em ferro fundido pintado. Garantia 
mínima de 1 ano.
Especificações:
grelha fundida 30/30
queimador 2 duplo e 2 simples
gambiarra pintada ou zincada
registro cromado
cor - grafite
Dimensões
altura: 80 cm
profundidade: 82,5 cm
comprimento: 74 cm
Medidas internas do forno
Capacidade: 109 litros
largura: 48 cm
altura: 31 cm
profundidade: 59 cm
Com garantia mínima de 01 ano

0005 999.9999.35211 Forno microondas com capacidade para 30 lts, potência 900w, classifica 2,00 UNID 662,33 1.324,66

Forno microondas com capacidade para 30 lts, potência 900w, classificação energética 
A, 110 volts, Iluminação interna; Relógio; Porta com visor central, dotada de puxador e/ou 
tecla de abertura
Garantia de 12 meses

0006 999.9999.35212 Lavadora Alta Pressão, com bico vario e bico turbo, equipada com siste 2,00 UNID 1.353,67 2.707,34

Lavadora Alta Pressão, com bico vario e bico turbo, equipada com sistema que desligue 
o motor a partir do desacionamento do gatilho de água, pressão de trabalho: 1740 
lbf/pol²; Vazão mínima: 440 - 600 l/hora; Tensão: Mono -110V; Potência do motor: Mono - 
1,5 CV; Carrinho de transporte: Incorporado. com certificação do Inmetro. Garantia 
mínima de 1 ano.

0007 999.9999.35213 Máquina de lavar, nova, Tipo: Automática, Capacidade de Lavagem (Kg ro 2,00 UNID 1.979,00 3.958,00

Máquina de lavar, nova, Tipo: Automática, Capacidade de Lavagem (Kg roupa seca): 
mínimo 12 kg; Eficiência Energética: Classe A; Eficiência de Centrifugação: Classe A; 
Centrifugação (RPM): mínimo 750 RPM; Tampa de vidro temperado; Programas ou 
combinações de Lavagem: 12; Pés: Ajustáveis; Filtro Pega-fiapos; Cesto Interno: 
Polipropileno; Consumo aproximado de água: 13 (litros/ciclo); 04 Níveis de Água; 
Sistema de Lavagem: Agitação (com agitador); Voltagem: 110V; Garantia mínima de 1 
ano.

0008 999.9999.35214 Refrigerador, Frost-Free, 02 portas, tipo duplex, capacidade mínima de 2,00 UNID 2.885,50 5.771,00

Refrigerador, Frost-Free, 02 portas, tipo duplex, capacidade mínima de 410 lts, 127 
Volts, conjunto de prateleiras de vidro temperado removíveis e reguláveis; prateleiras da 
porta e cestos plásticos, removíveis e reguláveis; Gaveta plástica para acondicionamento 
de frutas, verduras Prateleira e/ou gaveta plástica no compartimento do freezer; Formas 
para gelo no compartimento do freezercom selo de eficiência energética A. Garantia 
mínima de 1 ano.

0009 999.9999.35215 Telefone sem fio com identificador de chamadas 1,9 Ghz. Garantia mínim 6,00 UNID 142,50 855,00

Telefone sem fio com identificador de chamadas 1,9 Ghz. Garantia mínima de 1 ano.

0010 999.9999.35216 Processador de alimentos, com as seguintes características mínimas: Mu 4,00 UNID 529,33 2.117,32

Processador de alimentos, com as seguintes características mínimas: Multiprocessador 
de alimentos, com lâminas multifuncionais, modelo doméstico; Tigela extragrande, com 
capacidade aprox. para 2 litros de ingredientes líquidos ou 3 kg de massa; Tampa da 
tigela com bocal largo para absorver frutas, legumes e verduras inteiras; Com 2 ajustes 
de velocidade e função pulsar que permita o controle preciso da duração e frequência do 
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processamento. 110 volt, com garantia mínima de 1 ano.

0011 999.9999.35217 Televisor com tela de 50 polegadas em resolução Ultra HD 4K: Smart TV 2,00 UNID 2.596,67 5.193,34

Televisor com tela de 50 polegadas em resolução Ultra HD 4K: Smart TV LED 50” ,Ultra 
HD 4K Conversor Digital, Wi-Fi, 1 USB, 4 HDMI.
- HDMI: 4
- Outras Conexões:	 Entrada	de	vídeo	e	áudio	estéreo	(RCA),	4	entradas	HDMI,	Entrada	
RF para TV aberta (Digital e Analógica) e TV à cabo, 1 entrada USB: reproduz filmes, 
músicas e fotos, 1 entrada S/PDIF out Optical, 1 entrada Ethernet, 1 entrada P2: Para 
fones e amplificadores
- Conversor Digital Integrado	
- Equalizadores de som predefinido e Dolby Audio
- Smart TV
- Tecnologia da Tela	 LED
- 50" polegadas
- Monitor Ultra HD 4k
- Taxa de Atualização	 60Hz
- Taxa de Atualização com Tecnologia 60Hz
- USB	 1
- Recursos/Funcionalidades	 -	Resolução	ultra	HD	4k(3840	x	2160)	Resolução	de	alta	
definição nas imagens da TV, - Tecnologia Smart Acesso a conteúdos da internet pela 
TV, - Acesso aos aplicativos da Netflix, Youtube entre outros.
- Sleep Timer	
- Closed Caption	
- Potência do Áudio (RMS)	 10	Wrms
- Wi-Fi integrado
- Timer On/Off	
- Garantia do Fornecedor	 12	Meses
-Dimensões do produto - cm (AxLxP)	 64,5x112,6x8,5cm
- Peso liq. aproximado do produto (Kg)	 10,1kg
- Recursos de Vídeos:	 Midiacast,	DNR,	Receptor	DTV,	funções	smart

Garantia mínima de 12 meses

0012 999.9999.35218 Chaleira elétrica em inox com capacidade para 2,5 litros de água, jarr 4,00 UNID 152,00 608,00

Chaleira elétrica em inox com capacidade para 2,5 litros de água, jarra sem fio, 
desligamento automático, botão automático de abertura da tampa, base destacável com 
porta-cordão, 110v, com garantia de 12 meses.

0013 999.9999.35219 Torneira elétrica para parede de cozinha 127V (110V), em material term 2,00 UNID 234,67 469,34

Torneira elétrica para parede de cozinha 127V (110V), em material termoplástico, bica 
móvel e alta, arrejador móvel, três temperaturas, potência 4800w, disjuntor 40ª, com 
garantia de 12 meses.

0014 999.9999.35220 Torneira elétrica para parede de cozinha 220V, em material termoplásti 2,00 UNID 234,67 469,34

Torneira elétrica para parede de cozinha 220V, em material termoplástico, bica móvel e 
alta, arrejador móvel, três temperaturas, potência 4800w, disjuntor 40ª, com garantia de 
12 meses.

0015 999.9999.35221 Varal de chão em alumínio 1,63x 0,56x 0,88, peso mínimo suportado 17 k 6,00 UNID 114,97 689,82

Varal de chão em alumínio 1,63x 0,56x 0,88, peso mínimo suportado 17 kg, com 16 
varetas, dobrável

0016 999.9999.35222 Mesa buffet self service térmico tubular sendo 04 pratos quentes em ba 2,00 UNID 1.580,00 3.160,00

Mesa buffet self service térmico tubular sendo 04 pratos quentes em banho maria, mais 
02 saladas em temperatura ambiente, todas com tampas individuais apoio de pratos pista 
lateral de apoio com protetor salivar em vidro curvo 220 volts. Com rodízio e travas. 
Altura mínima : 1,25m.
Com garantia mínima de 12 meses.

0017 999.9999.35223 Caminha infantil empilhável medindo 135x13x60cm 25,00 UNID 198,63 4.965,75

Caminha infantil empilhável medindo 135x13x60cm
CABECEIRAS: estrutura formada por duas cabeceiras produzidas em polipropileno 
virgem (PP não reciclado) com suporte para acondicionar chupeta. 
TUBOS: em aluminio liga 6063, espessura de 1,59mm, material leve e resistente.
LEITO: compostas por um leito de rede confortavel e arejada, tela vazada, confeccionada 
em tecido 100% poliester, anti fungo, anti UV e anti oxidante, alta resistencia a peso, 
suportando até 50 kg, anti transpirante e lavavel com agua e sabão.
PÉS DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE

- Garantia mínima de 06 meses.
- produto com selo de segurança do Inmetro

0018 999.9999.35224 Condicionador de ar com controle split, 9.000 BTUs, 220 volts, quente 5,00 UNID 1.449,33 7.246,65

Condicionador de ar com controle split, 9.000 BTUs, 220 volts, quente e frio, com 
unidade interna e externa, eficiência energética A, nacional, com selo de certificação no 
INMETRO, sistema de tripla filtragem de ar, função turbo, display de temperatura digital 
eletrônico. Garantia de 3 anos.

0019 999.9999.35225 Condicionador de ar com controle split,12.000BTUs, 220 volts, quente e 5,00 UNID 1.665,67 8.328,35

Condicionador de ar com controle split,12.000BTUs, 220 volts, quente e frio, com 
unidade interna e externa, eficiência energética A, nacional, com selo de certificação no 
INMETRO, sistema de tripla filtragem de ar, função turbo, display de temperatura digital 
eletrônico. Garantia de 3 anos

0020 999.9999.35226 Condicionador de ar com controle split,18.000BTUs, 220 volts, quente e 5,00 UNID 2.159,33 10.796,65
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Condicionador de ar com controle split,18.000BTUs, 220 volts, quente e frio, com 
unidade interna e externa, eficiência energética A, nacional, com selo de certificação no 
INMETRO, sistema de tripla filtragem de ar, função turbo, display de temperatura digital 
eletrônico. Garantia de 3 anos

0021 999.9999.35227 Condicionador de ar com controle split, 24.000 BTUs, 220 volts, quente 5,00 UNID 3.555,66 17.778,30

Condicionador de ar com controle split, 24.000 BTUs, 220 volts, quente e frio, com 
unidade interna e externa, eficiência energética C, nacional, com selo de certificação no 
INMETRO sistema de tripla filtragem de ar, função turbo, display de temperatura digital 
eletrônico. Garantia de 3 anos

0022 999.9999.35228 Condicionador de ar com controle split, 30.000 BTUs, 220 volts, quente 5,00 UNID 4.272,97 21.364,85

Condicionador de ar com controle split, 30.000 BTUs, 220 volts, quente e frio, com 
unidade interna e externa, eficiência energética C, nacional, com selo de certificação no 
INMETRO sistema de tripla filtragem de ar, função turbo, display de temperatura digital 
eletrônico. Garantia de 3 anos

0023 999.9999.35229 Sistema de Microfone sem fio |  UHF |  receptor duplo s/fio |  Bastão PG5 1,00 UNID 5.979,67 5.979,67

Sistema de Microfone sem fio |  UHF |  receptor duplo s/fio |  Bastão PG58 |  pilhas AA, 
com  receptor wireless BLX88 dois BLX2 transmissores de mão com um PG58 
microfones. Com seguintes características:

Receptor BLX88
- saída 2x XLR Output
- 2x 1/4 (6,35 mm) de saída Saída
- XLR Impedância: 200 O
- 1/4: 50 O
- Áudio Nível de saída XLR Conector: -20,5 dBV em Carga 100k (Referência + / -33 kHz 
com um tom kHz)
- 1/4: -13 dBV em 100k de carga (Referência + / -33 kHz com um tom kHz)
- RF Sensibilidade -105 dBm para 12 dB SINAD, típica
- Rejeição de imagem> 50 dB, típico
-  Habitação ABS moldado
- Exigência de energia de 12 a 15 V DC @ 320 mA, fornecida por fonte de alimentação 
externa (Tip Positive)
- Dimensões (H x W x D) 1,5 x 15 x 4,5 "(40 x 388 x 116 mm)
- Peso (429 g)

Transmissior Blx2
- Entrada de Áudio Nível 0 dB Gain: -20 dBV máximo -10 DB Gain: -10 dBV máximo
-  Ganho Faixa de ajuste de 10 dB
- saída RF 10 mW típico (depende da região)
- Exigência de energia 2x LR6 pilhas AA, 1,5 V alcalinas
- Habitação ABS moldado
- Dimensões (Ø x L) 2,1 x 8,8 "(53 x 224 mm)
- peso (218 g)
Microfone
- Tipo Dinâmico (bobina móvel)
- Padrão Polar Cardióide
- Resposta de freqüência de 60 Hz a 15 kHz
- Polaridade Pressão positiva no diafragma produz voltagem positiva no pino 2 em 
relação ao pino 3 do conector de saída microfone
- Sensibilidade -53 dBV / Pa (2,2 mV), 1 Pascal = 94 dB SPL (@ 1 kHz)
- eletromagnética Hum Sensibilidade 26 dB SPL equivalente em um campo de uma 
millioersted (60 Hz)
- Faixa de temperatura de -20 a 153 ° F (-29 a 57 ° C)
- Umidade relativa 0 a 95%
- Garantia mínima de 02 anos
- Conter selo de homologação da Anatel
- Conter o CNPJ do importador.

0024 999.9999.35230 Camiseta em malha poliviscose, anti-piling, com abertura na lateral e 250,00 UNID 25,67 6.417,50

Camiseta em malha poliviscose, anti-piling, com abertura na lateral e atrás mais longa, 
estampa (a ser definida) em A4 em uma cor.

0025 999.9999.35231 Linóleo nacional face única, cor preta, largura 1m. 50,00 M 36,26 1.813,00

Linóleo nacional face única, cor preta, largura 1m.

0026 999.9999.35232 Fita para fixação de linóleo, rolo com 30 metros. 15,00 ROL 31,27 469,05

Fita para fixação de linóleo, rolo com 30 metros.

0027 999.9999.35233 Meia bola bosu 58cm de diâmetro, com cordas extensoras, material PVC a 1,00 UNID 373,23 373,23

Meia bola bosu 58cm de diâmetro, com cordas extensoras, material PVC antiderrapante, 
sistema antiestouro, com bomba de ar, cor rosa.
Com garantia de 6 meses.

0028 999.9999.35234 Toalha de banho cor branca felpuda aveludada para pintura, 70x140cm, d 180,00 UNID 31,47 5.664,60

Toalha de banho cor branca felpuda aveludada para pintura, 70x140cm, densidade 
462mg², composição mínima 85% algodão. Alta maciez e absorção, corpo trabalhado e 
barras largas.

0029 999.9999.35235 Locação de tobogã inflável com entrada lateral e escalada, pula pula e 1,00 DIARI 466,67 466,67

Locação de tobogã inflável com entrada lateral e escalada, pula pula e rampa, 
comprimento 6 metros, largura 4 metros, altura 4 metros. Para crianças até 5 anos. 
Acompanhado de monitor. 
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Igual ou similar a ilustração

0030 999.9999.35236 Locação de brinquedo inflável, pula-pula com rampa e subida, altura 4, 1,00 DIARI 746,67 746,67

Locação de brinquedo inflável, pula-pula com rampa e subida, altura 4,6 metros, com 
colchão de 9x9 metros.
Acompanhado de monitor.
   
Igual ou similar a ilustração

0031 999.9999.35237 Locação de tobogã inflável tradicional com escada de acesso e paredes 1,00 DIARI 525,00 525,00

Locação de tobogã inflável tradicional com escada de acesso e paredes laterais de 
proteção, com capacidade mínima de 300 kg, comprimento 8 metros, largura 5 metros e 
altura 7 metros 
Acompanhado de monitor. 

 
 Igual ou similar a ilustração

0032 999.9999.35238 Locação de tobogã inflável tradicional com escada de acesso e paredes 1,00 DIARI 476,67 476,67

Locação de tobogã inflável tradicional com escada de acesso e paredes laterais de 
proteção, com capacidade mínima de 300 kg, comprimento 6 metros, largura 4 metros e 
altura 5,5 metros. Acompanhado de monitor.

 

Igual ou similar a ilustração

0033 999.9999.35239 Locação de brinquedo inflável poliesportivo de sabão 12x6metros, futeb 1,00 DIARI 650,00 650,00

Locação de brinquedo inflável poliesportivo de sabão 12x6metros, futebol, vôlei e 
basquete, com água e sabão neutro e antialérgico, com tapete antiderrapante para 
acesso ao brinquedo. 
Acompanhado de monitor.

 

Igual ou similar a ilustração

0034 999.9999.35240 Locação de torre de alpinismo inflável, altura 5,5 metros, colchão de 1,00 DIARI 526,67 526,67

Locação de torre de alpinismo inflável, altura 5,5 metros, colchão de 5x5 metros, com 
proteção nas 04 laterais, acompanhado de equipamentos de proteção individuais. 
Acompanhado de monitor 

 

Igual ou similar a ilustração

0035 999.9999.35241 Locação de Máquina de algodão doce: máquina de algodão doce, com fabri 2,00 DIARI 416,67 833,34

Locação de Máquina de algodão doce: máquina de algodão doce, com fabricação do 
algodão durante o dia e monitor para fabricação e entrega.

0036 999.9999.35242 Troféus em MDF, 06mm de espessura tamanho 70cm Altura,  25cm Base trip 36,00 UNID 126,00 4.536,00

Troféus em MDF, 06mm de espessura tamanho 70cm Altura,  25cm Base tripla, com a 
personalização e impressão, na realização dos eventos esportivos Individual e coletivos 
Municipal,  cores a definir, edição 2020.

0037 999.9999.35243 Troféus em MDF, 06mm de espessura tamanho 30cm Altura,  12cm Base trip 140,00 UNID 84,66 11.852,40

Troféus em MDF, 06mm de espessura tamanho 30cm Altura,  12cm Base tripla, com a 
personalização e impressão, na realização dos eventos esportivos Municipal Individual e 
coletivos,  edição 2020

0038 999.9999.35244 Medalha em metal de liga metálica zamac, figura para os eventos Munici 400,00 UNID 8,83 3.532,00

Medalha em metal de liga metálica zamac, figura para os eventos Municipal, em alto 
relevo e bordas c/ detalhes metalizada na cor, dourada,prata e bronze, 60mm de diâmetro 
espessura de 3,0mm, peso aproximado 20grs, fita de cetim 30mm de largura, com 
gravação e personalização, para os eventos, individual e coletivos, ano 2020.

0039 999.9999.35245 Bola Futebol de Campo, costurada, peso 410/450grs, diâmetro de 0,68 a 50,00 UNID 234,66 11.733,00

Bola Futebol de Campo, costurada, peso 410/450grs, diâmetro de 0,68 a 0,70cm, câmara 
airbility, miolo slip, system removível, Bola oficial da liga de Futebol, autorizada pela 
Confederação Brasileira de Futebol, primeira linha 100% aprovada com garantia de 
fábrica, ano 2020.

0040 999.9999.35246 Bola Futebol de Campo, costurada, INICIAÇÃO peso 300/380grs, com diâme 10,00 UNID 158,00 1.580,00

Bola Futebol de Campo, costurada, INICIAÇÃO peso 300/380grs, com diâmetro de 0,60 
a 0,65cm,câmara airbility, miolo slip, system removível, Bola oficial autorizada pela 
Confederação Brasileira de Futebol, primeira linha 100% aprovada com garantia de 
fábrica, 2020.

0041 999.9999.35247 Bola Futebol de Salão, costurada peso 410/440grs, diâmetro de 0,61 a 0 15,00 UNID 199,66 2.994,90

Bola Futebol de Salão, costurada peso 410/440grs, diâmetro de 0,61 a 0,64 cm, Max 500, 
câmara airbility, miolo slip system removível, Bola oficial tecnológica autorizada pela 
Confederação Brasileira de Futsal primeira linha 100% aprovada com garantia de 
fábrica, 2020.

0042 999.9999.35248 Bola Futebol de Salão, costurada categorias iniciantes peso 300/350 gr 12,00 UNID 168,00 2.016,00

Bola Futebol de Salão, costurada categorias iniciantes peso 300/350 gramas, diâmetro 
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de 50 a 55 cm, Max 200, câmara airbility, miolo slip system removível, Bola oficial da liga 
futsal tecnológica autorizada pela Confederação Brasileira de Futsal primeira linha 
100% aprovada com garantia de fábrica, 2020.

0043 999.9999.35249 Bola Voleibol de quadra Profissional peso 260/280 grs., diâmetro de 0, 12,00 UNID 296,33 3.555,96

Bola Voleibol de quadra Profissional peso 260/280 grs., diâmetro de 0,65 a 0,67cm, 
câmara airbility, miolo slip system removível, material PU, bola autorizada e profissional 
da Liga Confederação Brasileira de Voleibol, ultra 100%, com garantia de fábrica, 2020.

0044 999.9999.35250 Bola Vôlei de Praia Profissional, peso 240/260grs, diâmetro de 0,65 a 4,00 UNID 279,66 1.118,64

Bola Vôlei de Praia Profissional, peso 240/260grs, diâmetro de 0,65 a 0,67cm, câmara 
airbility, miolo slip, system removível, material PU, bola oficial da liga Confederação 
Brasileira de Voleibol, aprovada com garantia de fábrica, ano 2020.

0045 999.9999.35251 Bola Futevôlei de Praia Profissional, FT-5 branca e preta, peso 410/45 4,00 UNID 263,00 1.052,00

Bola Futevôlei de Praia Profissional, FT-5 branca e preta, peso 410/450grs, diâmetro de 
0,62 a 0,64cm, câmara airbility, miolo slip system removível material PU ultra 100% 
aprovada, padrão FIFA, com garantia da fábrica, ano 2020.

0046 999.9999.35252 Rede Futebol de Campo, oficial, fio nylon, com 4mm trançada 12x12, vis 6,00 UNID 457,00 2.742,00

Rede Futebol de Campo, oficial, fio nylon, com 4mm trançada 12x12, vista frontal 7,50 x 
2,50cm, vista lateral 2,5x2,0x0,85cm com tratamento UV, 2020.

0047 999.9999.35253 Rede Futebol de Salão (Futsal) de polipropileno nylon com 4mm, trançad 6,00 UNID 297,00 1.782,00

Rede Futebol de Salão (Futsal) de polipropileno nylon com 4mm, trançada malha 
12x12cm vista frontal 3,20 x 2.10m vista lateral 2,10x1.00x0,60m, com tratamento UV, 2020.

0048 999.9999.35254 Rede Futebol Sete (society) oficial fio de polipropileno nylon com 4mm 6,00 UNID 371,00 2.226,00

Rede Futebol Sete (society) oficial fio de polipropileno nylon com 4mm medindo 12 X 
12cm, vista frontal 5.00 X 2.20, vista lateral 2.50 X 2.0 X 0.85m, com tratamento UV, 2020.

0049 999.9999.35255 Rede Proteção de quadra nylon 4mm, malha trançada 12x12, 04 metros alt 1,00 UNID 2.536,00 2.536,00

Rede Proteção de quadra nylon 4mm, malha trançada 12x12, 04 metros altura, por 60 
metros  de largura, para quadra Voleibol areia 2020.

0050 999.9999.35256 Rede Proteção de quadra nylon 4mm, malha trançada 12x12, 04 metros alt 1,00 UNID 3.381,33 3.381,33

Rede Proteção de quadra nylon 4mm, malha trançada 12x12, 04 metros altura, por 80 
metros de largura, para quadra Futebol areia 2020.

0051 999.9999.35257 Coletes Futebol, poliéster fio acrílico, tamanho	“M” , discrição nome d 30,00 UNID 41,33 1.239,90

Coletes Futebol, poliéster fio acrílico, tamanho	“M” , discrição nome do Município e 
número nas costas, tamanho 21 cm altura, por 12 cm largura e frente 06cm altura, por 
03cm largura  15 coletes cor laranja e 15 coletes cor azul, ano 2020.

0052 999.9999.35258 Bolas EVA Iniciação de excelente qualidade, treinamento recreação, cir 20,00 UNID 42,06 841,20

Bolas EVA Iniciação de excelente qualidade, treinamento recreação, circunferência, 67 
cm, peso 200 à 225 gramas em látex 1ª qualidade, ano 2020

0053 999.9999.35259 Bola em Borracha iniciação nº 08,10 e 12, Escolas Municipais, 2020. 40,00 UNID 46,35 1.854,00

Bola em Borracha iniciação nº 08,10 e 12, Escolas Municipais, 2020.

0054 999.9999.35260 Sacola Térmica Esportiva Impermeável, para materiais primeiros socorro 2,00 UNID 123,00 246,00

Sacola Térmica Esportiva Impermeável, para materiais primeiros socorros.

0055 999.9999.35261 Fralda descartável infantil tamanho XG (12 a 15 kg), fabricada em mate 50,00 PC 59,23 2.961,50

Fralda descartável infantil tamanho XG (12 a 15 kg), fabricada em material celulose, 
polímero, polipropileno e polietileno, com camada ultra absorvente, fechos macios. 
Pacote com 66 unidades.

0056 999.9999.35262 Fralda descartável infantil tamanho G (9 a 12,5 kg), fabricada em mate 50,00 PC 59,23 2.961,50

Fralda descartável infantil tamanho G (9 a 12,5 kg), fabricada em material celulose, 
polímero, polipropileno e polietileno, com camada ultra absorvente, fechos macios. 
Pacote com 78 unidades.

0057 999.9999.35263 Fralda descartável infantil tamanho M (5,5 a 9,5 kg), fabricada em mat 12,00 PC 59,23 710,76

Fralda descartável infantil tamanho M (5,5 a 9,5 kg), fabricada em material celulose, 
polímero, polipropileno e polietileno, com camada ultra absorvente, fechos macios. 
Pacote com 92 unidades.

0058 999.9999.35264 Fralda descartável infantil tamanho P (até 6 kg), fabricada em materia 12,00 PC 46,09 553,08

Fralda descartável infantil tamanho P (até 6 kg), fabricada em material celulose, 
polímero, polipropileno e polietileno, com camada ultra absorvente, fechos macios. 
Pacote com 60 unidades.

PREÇO MÁXIMO DO LOTE : 196.181,57

TOTAL DA PROPOSTA : 0,0000
PREÇO MÁXIMO DA LICITAÇÃO : 196.181,57
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