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1 12-03-0248 Antena parabólica, produzida com matéria prima de alumínio puro.As prensas de
extrusão para produção dos perfis de alumínio, são modernas, com alto índice de
automação, permitindo desta maneira a produção dos perfis com dimensões exatas,
proporcionando perfeito ajuste na montagem das antenas e melhores imagens.
Caracteristicas: Diâmetro: 1,90. Dist. Focal: 630 mm .F/D: 0,34. Freq. Operação: 3,7
à 4,2. Material Tubo: Aço Galvanizado. Diâmetro do Tubo: 2 1/2". Nº de Pétalas: 10 .
Modelo Refletor: Focal Point.Limite de Elevação: 20º à 90º.

UN 2,000 202,45 404,90

2 12-08-0002 Aparelho de DVD – com Karaokê, dois microfones, acompanha discos de karaokê
(no mínimo 50 músicas)-controle remoto, garantia de 1 ano, entrada USB, /Saída
HDMI, Mídia de reprodução: CD, CDR/RW, CD de MP3, MP3DVD, Conexão USB
formato de compactação: DTS, Dolby Digital, AAC (multicanais), MP3, PCM, WMA -
Karaokê com três níveis de avaliação (iniciante, amador e avançado)-Função
acompanhamento musical e vocal-Dolby Digital 5.1-Sistema de cores: Pal e
NTSC-Sistema de som: Estéreo/Dolby Digital-Idiomas: português, inglês e espanhol
(menu de navegação)-Resolução de vídeo: 500 linhas-Zoom-equalizador de vídeo. 1
ano de garantia.

UN 19,000 189,95 3.609,05

3 12-08-0051 Aparelho de telefone com fio e sem chave na cor branca. Várias funções, tais como:
Redial, chamada em espera, transfêrencia de chamadas e outras. Telefone permite
que as ligações sejam feitas sem interfência ou linhas cruzadas. Rediscagem,
bloqueio de teclado, volume de campainha, idioma de menu, conteúdo da
embalagem: 1 fone, 1 base, 1 cabo de linha telefônica, 1 manual do usúario, 1
manual do usúario; dimenções aproximadas do produto - 13X19X7 cm.

UN 13,000 55,00 715,00

4 05-04-0048 APARELHO DE TELEFONE SEM FIO - BATERIA COM DURAÇÃO DE ATÉ 12
HORAS DE CONVERSAÇÃO, IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, FUNÇÃO
VIVA-VOZ, DISPLAY DE 4,06 CM COM LUZ DE FUNDO, AGENDA TELEFÔNICA
PARA 50 NOMES, QUALIDADE E GARANTIA DE 1 ANO.

UN 11,000 99,00 1.089,00

5 05-04-0055 Aparelho portátil micro system - potência mínima 4 w, compativel com
CD/CD-R/CD-RW, reprodução de arquivos de CD-DA/ MP3. Funções
REPEAT/RANDAM/PROGRAM. Entrada USB. Entrada Auxiliar de Aúdio estéreo -
pc/aux in. Memoria programavel do CD. Display digital. Radio AM/FM Estéreo. Saída
para fone de ouvido. Funcionamento com pilhas e energia elétrica da rede. Bivolt
127/220v. AM/FM/CD/MP3/USB. 1 ano de Garantia.

UN 45,000 216,50 9.742,50

6 12-08-0052 Aquecedor termoventilador com controle de temperatura com 2 niveis de
aquecimento e 1 de ventilação; proteção contra superaquecimento; desumidificador
de ambiente, grade protetora. possuir alça que facilita o transporte; indicador
luminoso de ligado, 220 V. 1 ano de Garantia.

UN 31,000 69,00 2.139,00

7 12-08-0007 Batedeira doméstica turbo 500W com duas bacias com suporte, motor de 300 Watts,
cinco velocidades, batedores de massa e duas tigelas, tigela com giro automático,
suporte da batedeira, duas tigelas para pequenas e grandes quantidades. A
batedeira pode ser destacada da base e operada manualmente com o sistema Easy
Click. 1 ano de garantia

UN 12,000 150,00 1.800,00
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8 12-08-0053 Bebedouro elétrico em inox conjugado. modelo de coluna, contando com 2 torneiras
de pressão em latão cromado, uma de jato para a boca e outra para copo.
Segurança e qualidade garantidas pelo Inmetro, Gás R134a, inofensivo á camada de
ozonio, deposito de água em aço inox isolado com eps e serpentina externa, facilita
a higienização, não altera as propriedades da água e possui dreno de limpeza.
torneira (copo e jato) em latão cromado, com regulagem de jato água, ralo sifonado,
barra o mau cheiro proveniente do esgoto, tampo em aço inox polido, com relevos
para evitar respingos, baixo consumo de energia, refrigeração atraves de
motocrompressor economico e silencioso, gabiente em chapa de aço inox, controle
automatico da temperatura da água, filtro de água com carvão ativado impregnado
com prata, impede a proliferação de microorganismos, elimina sabor e odor de cloro.
Medidas Largura 640 mm, altura 1120mm, profundidade 320mm.

UN 9,000 700,00 6.300,00

9 12-08-0054 Câmera digital semi-profissional - 14 megapixels - LCD 3.0 polegadas, gravação de
video em FULLHD - com bateria recarregavel.

UN 1,000 1.100,00 1.100,00

10 12-08-0012 Centrífuga de roupas  para 10 kg, branca com alça para tansporte, 220 watts, tampa
que visualiza a roupa e sistema de fechamento com trava de segurança que desliga
o motor automaticamente, 1 ano de garantia.

UN 4,000 314,95 1.259,80

11 12-08-0049 Cilindro/cortador Massas Elétr. 37cm Chapa Branca C/talharim UN 2,000 397,45 794,90

12 12-08-0014 Enceradeira  industrial 300mm - 0,5 CV - HP 3/4 220 volts UN 5,000 1.600,00 8.000,00

13 12-08-0015 Enceradeira elétrica (uso doméstico) 220 V UN 3,000 319,95 959,85

14 12-08-0040 Ferro  elétrico a vapor, base de aço inox, jato extra de vapor, função spray, cordão
elétrico giratório com 3 metros de comprimento. Salva botões, seletor de temperatura
ajustável a todo tipo de tecido. Apoio traseiro para deixar na posição vertical,
reservatório de água. Resistência blindada, luz indicadora de funcionamento,
disponível em 127 v / 220 v. Potência 1.200 W, garantia de l ano.

UN 5,000 69,90 349,50

15 12-08-0041 Fogão a gás branco, 4 bocas, 3 queimadores médios, 1 família, acendimento
automatico, mesa inox, queimadores esmaltados, forno com sistema de iluminação,
prateleiras deslizante e porta de vidro, pés altos, garantia de 1 ano.

UN 1,000 489,90 489,90

16 12-08-0017 Fogão a gás industrial  com forno, 06 bocas, sendo 04 bocas simples e 02 duplas,
grelha de ferro fundido 30 cm, com forno dimensões do fogão 100x65x84.

UN 7,000 1.100,00 7.700,00

17 12-08-0018 Fogão a gás industrial 4 bocas com forno,  com 4  Queimadores chama  Duplos em
ferro fundido, grelhas em ferro fundido, estrutura em aço galvanizado, registro
cromados, bandeja coletora de resíduos, Dimensões do fogão: Largura: 82,5 cm,
Altura: 73 cm
Profundidade: 83,5 cm , 1 ano de garantia.

UN 3,000 1.000,00 3.000,00

18 12-08-0019 Forno Elétrico capacidade interna de  45 litros , parte externa em acabamento
branco. Parte interna revestimento autolimpante. Termostato de precisão (50° a
300°), 04 Resistências blindadas (02 sup. 1200w e 02 inf. 1200w), 02 Chaves de
controle de temperatura, visor iluminado de temperatura. Porta de vidro cristal
temperado, lâmpada interna, bandeja para resíduos. Prateleira removível em 3
posições.

UN 11,000 427,00 4.697,00

19 05-03-2636 Fragmentadora Trituradora de papel - 7 folhas A4, com cesto. Tritura mídias como
CD, DVD, Cartão. Caracteristicas: portatil, fragmentadora até 7 folhas A4 juntas.
Corte em tiras transversais de 7mm. Modo reverso que evita entupimentos.
Capacidade de cesto: 11 litros. Tempo máximo de fragmentação: 2 minutos.
Disponivel em voltagem 127 e 220V.

UN 1,000 99,00 99,00

20 12-08-0020 Freezer horizontal frost free 2 tampas capac. 385 litros, classificação de consumo
econômica

UN 1,000 1.824,50 1.824,50
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21 12-08-0021 Freezer vertical frost free   228 litros,  com cestos, pés com rodízio,porta
reversível,classificação de consumo econômica

UN 2,000 2.024,50 4.049,00

22 12-03-0250 lavadora lava jato profissional alta pressão sh 2000w
voltagem  220v .mangueira de 7,5 metros com trama de aço,
recipiente para mistura (sabão, sera líquida, etc)
rodas para tamponar.lança com jato regulável
3 regulagens no bico leque. dupla isolação (não necessita aterramento). motor de
2000w (o mais potente desta categoria). filtro de água para protejer a bomba contra
as partículas sólidas
fluxo: 6 litros por minuto. pressão máxima: 135bar. material: aço com cabo
emborrachadorodas e alça para facilitar a locomoção.manual em português.

UN 6,000 1.100,00 6.600,00

23 12-08-0023 Liquidificador industrial capacidade para 8 litros, Copo em aço inox, Gabinete externo
em aço inox Componentes do gabinete interno em alumínio fundido, Baixa Rotação;
Altura (mm): 760; Frente (mm): 250; Fundo (mm): 22; Peso (Kg): 10 ;    Motor (cv): 3
4 ; Capacidade (l): 8 ; Voltagem (v): 110/220; Consumo (kw h): 0,91

UN 5,000 590,00 2.950,00

24 12-08-0024 Liquidificador, com 5 velocidades, 2 litros, função pulsar, função Auto Clear, lâmina
destacável e serrilhadas, painel com superfície macia e sem aberturas, copo
plástico, transparente, resistente a quedas, tampa com travas que evita vazamento.
2 anos de garantia.

UN 14,000 100,00 1.400,00

25 12-08-0026 Máquina de lavar Pop Tanque 4 K com três programas de lavagem, ajuste de água
automático, enxagues, filtro eliminador de fiapos e painel mecânico.

UN 3,000 210,00 630,00

26 12-08-0025 Máquina de lavar roupa, Branca, com capacidade para 15 kg, com centrífuga, 14
programas especiais de lavagem, centrifugação econômica, jato limpante, jato extra,
após lavagem, que limpa mais a roupa, função enxágue extra, permite a escolha de
um duplo enxágue, controle com botão rotativo, função turbo, ideal para roupas mais
pesadas, função amaciante, consumo de energia por hora: 0,30kw/h (110v),
0,25kw/h (220v) Centrifugação, 770RPM.2 anos de garantia.

UN 3,000 1.633,90 4.901,70

27 12-08-0027 Micro-ondas 31 Litros branco Menu gourmet: Porta com visor branco e transparente:
tecla ligar + 30s, controle numérico, chave de segurança, dispositivo eletrônico que
permite travar o uso do aparelho, menu pratos rápidos, tecla descongelar, voltagem:
220, capacidade 31 L, freqüência das micro-ondas: 2450 MHz. Diâmetro do prato
31,5 cm dimensões aproximadas do produto 34,8x55,2x45,1cm.

UN 7,000 472,40 3.306,80

28 12-08-0028 Multiprocessador de alimentos  inox. Potência: 0,33CV - Frequência: 60Hz - Tensão:
220V - Altura: 640.00 mm - Largura: 300.00 mm - Profundidade: 640.00 mm - Peso
Líquido: 24.00 kg - Peso Bruto: 27.00 kg - Producao: 250 kg/h - Rotacao do Disco:
438 rpm - Diametro do Bocal Redondo: 48 mm
Abertura do Bocal Oblongo: 73x147 mm -

UN 15,000 2.675,00 40.125,00

29 08-07-0167 Projetor multimídia (data show), Tipo: LCD Portátil
Resolução mínima: 2700 Lumens
Luminosidade: 2200 .Lâmpada: 170W UHE, 3000 H (Alto Brilho) , 8000 H (Baixo
Brilho)
Outras Funções: liga e desliga instantaneamente, senha de segurança, barra de
segurança. Conexões:Entradas:Entrada HDMI, VGA (Mini D-sub 15 pin). Video
composto (1 RCA) S-video (Mini DIN 4 pin) Video componente (compartilhado com
entrada VGA). Áudio (2 RCA). USB tipo B (vídeo de computador). Saida:VGA (Mini
D-sub 15 pin) - Retorno para Monitor. 1 ano de garantia.

UN 3,000 1.295,00 3.885,00
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30 12-03-0255 Receptor de Antena Parabólica - contendo 1 receptor, 1 controle, 02 pilhas (AAA).
sintonizar mais de 30 canais analógicos de TV aberta, transmitidos via satélite. com
display no receptor. teclas de mudança de canal e liga e desliga no painel. Tomada
traseira,  bivolt. 1 ano de garantia

UN 2,000 157,50 315,00

31 12-08-0030 Refrigerador 360 L,Duplex, Frost Free, compartimento extra frio, ideal para alimentos
e bebidas que precisam de temperatura mais baixa gavetão de legumes em plástico,
super resistente e com tampa aproveitável em vidro porta inteiramente aproveitável:
com porta-ovos para 12 unidades, melhor organização e visualização dos alimentos,
prateleiras da porta: as prateleiras e os complementos (separador de garrafas e de
pacotes) reguláveis permitindo o ajuste da altura conforme a necessidade,
prateleiras de grade: removíveis e reguláveis para facilitar a limpeza, cor branca,
voltagem 220 W, capacidade 360 litros. 1 ano de garantia.

UN 11,000 2.009,45 22.103,95

32 12-08-0031 Suporte  elétrico de mesa para bombona de aguá capacidade 20 litros, na cor
branca, com motor de refrigeração.

UN 8,000 425,00 3.400,00

33 12-08-0035 Termômetro espeto digital a prova d`àgua UN 10,000 59,00 590,00

34 12-08-0034 Televisão  de LED 24 polegadas FULLHD, com controle remoto, entradas D-SUB
(RGB);2 HDMI; Vídeo Componente;USB IN;AUDIO IN (RGB/DVI); H/P, conversor
digital.

UN 10,000 775,90 7.759,00

35 12-08-0036 Ventilador de Coluna 3 velocidades UN 14,000 92,45 1.294,30

36 12-03-0135 VENTILADOR DE MESA, 3 VELOCIDADES C/TRÊS PÁS E GRADE DE
PROTEÇÃO

UNI 2,000 129,00 258,00

37 12-08-0038 Ventilador de Parede, Grades de proteção cromadas ou com pintura epóxi,
•Potência: 1/4CV - 200 W ,Diâmetro da hélice: 22" ,RPM: 1300 Máxima ,Tensão:
127V, 220, bivolt ,Velocidade regulável ,Equipado com protetor térmico

UN 25,000 136,00 3.400,00

TOTAL DO PROCESSO: 163.041,65

TOTAL: 163.041,65


