
ITEM PRODUTO LICITANTE APROVADO ou REPROVADO (JUSTIFICATIVA)

1

052.33.00092- APARELHO DE TV LCD/LED40 POLEGADAS - televisãoem cores,
widescreen(16/9),com conversordigitalintegrado,com no mínimo176graus,com
inserçãode quadroextraentreosquadrosque formam a imagem;funçãoPIP,SAP,
HDTV ready,com inserçãodequadrosextraentreosquadrosqueformam a imagem;
retornodo últimocanal,closedcaption,timerrelógio,funçãonomearcanais;entrada
HDMI,PC E USB;saídaparafonedeouvido;com recepçãoparaVHF,UHF,TV a cabo;
sistemade coresPAL-M,PAL-N,NTSC;controleremotopadrão,bivolt;consumo
aproximado150 kw/h; medindo aproximadamente(64,9x97,7x23,6)cm-(axlxc);
pesandono máximo16,1kg;com garantiamínimade12meses;manualem português;
fornecido com suporte de mesa, controle remoto com 02 pilhas.

LICITANTE 01 Aprovado

2

030.14.01361 - Caminha infantil empilhável: sendo a base em teci
revestidode PVC, higiênico,resistentee lavável,com fechovelcroem uma das
extremidadesparapermitira montagem e desmontagem.As lateraisdeverãoserem
tubodeaçoinoxcom 25mm dediâmetro,1mm deespessura.Ospésdeverãosercom
extremidadesarredondadas,injetadosem plásticodeengenharia,resistentesacargae
impactos,possuemreforçosinternosparareduziro contatoentreas caminhasao
seremempilhadas.A cama deverápossuiruma elevaçãode proteçãonaslaterais,
evitandoassimqueda das crianças,e,também deveráseraplicadoo brasãoda
PrefeituraMunicipalde REGISTROna extremidadesuperior,sendoesseaplicadoem
altorelevoem materialPP,colorido,medindoaproximadamente4,5cmlargurax4,5cm
altura.Fácilmontagem,fácilarmazenamento,indicadaparacriançasde 2 a 6 anos.
Tamanho (montada):aproximadamente1330mm comprimentox 540 mm largurax
113 mm altura. Este produto não é um brinquedo.

LICITANTE 01
Reprovado. O catálogo apresentado é divergente da 

especificação solicitada.

3

030.21.008 -CANEQUINHA PLASTICA 80X83MM -CAPAC.300ML - plásti(em
polipropileno)atóxico,resistente,indeformável,inodora,com capacidadede 300 ml,
com espessuramínima de 2 mm, diâmetrode 80 mm, alturade 83 mm (para
servimentoda merendaescolar).Constarna embalagem:dadosde identificaçãodo
fabricante e do pr

LICITANTE 01 Aprovado

4
030.21.00906- COLHER DE SOPA - em inox,medidasaproximadas:180 mm de
comprimentox40 mm delargurax1,5mm deespessura,peçainteiriça,sem emendas,
resistente a choques térmicos e mecânicos, isento de rebarbas e arestas cortantes.

5
030.21.00733-COLHER PARA SOBREMESA -em inoxaproximadamentecomprimento
10mm largura 2 mm tamanho médio

LICITANTE 02 Aprovado

6
030.21.00907- COPO DE VIDRO,TIPOAMERICANO - tipoamericano,transparente,
com capacidade de 190 ml, medindo 90 mm de altura e 60 mm de diâmetro.

LICITANTE 01 Aprovado

030.21.00905-Cumbuca;Produzidaem polietilenovirgem,atóxico,aditivadocontra
raiosUV,altaresistênciaa quedase a temperaturasde até100°C;Cumbuca funda,
empilhável,resistentea quedas,fácilarmazenamentoe limpeza;Usadaparaservir
merendas,sopas,mingau e caldosparacriançasem escolas,creches,hospitais,
restaurantesebufetes;Peso62g;Corazulescuro;Preçodecumbucaparakitmerenda
direto da fábrica. Dimensões: Ø 140 x Altura 60 mm.

Comporta 450 ml.

052.12.00183 - Ferro Eletrico Domestico, 127v, 1200w

EspecificaçãoTécnica:FerroEletricoDomestico;CorpoEm PlasticoResistenteAo
Calor,BaseCom RevestimentoAntiaderente;a Vapore a Seco;127v;PotenciaMinima
de 1200w;Consumo Aproximado1200kw/h;ReservatorioInternoCom Capacidade
Minimade210mle Com Indicadordo NiveldeAgua;CaboEletricoCom Girode360ºe
ComprimentoMinimode 1,60m;Aproximadode 1kg;AcondicionadoEm Embalagem
Apropriadade Forma Que Assegurea Integridadedo Produto;Com Sistemade
Autolimpeza; Garantia Minima de 12 Meses

9

052.12.0004-FOGÃO INDUSTRIA DE PISOCOURAÇADO 04 BOCAS COM FORNO,
com as seguintesespecificações:mesa e bandejacoletorade resíduosem esmalte
antiaderente,gradese queimadoresem ferrofundido,queimadoresfrontaiscom
chama tripla,queimadorestraseiroscom chama dupla,injetorde gás horizontal,
estruturasde cantoneirasde aço;fornocom manipuladorde temperaturacom cinco
posições,duas gradesem aço cromado,puxadorem PVC. Medidasaproximadas
(LxAxP): 90x81x90

LICITANTE 01
Reprovado, as medidas do produto 
apresentado divergem da solicitada

10

052.12.00180-FORNO MICROONDAS. Capacidademínimade 31LITROS,com teclas
préprogramadas,pratogiratórioe sistemadetoque.Funções:Relógio,timer,alarme,
memóriaprogramável.Voltagem:110vPotenciamínima:700W.Consumoaproximado
de: 1200.0 kW/h. Cor: Branca. Garantia: 12 meses.

LICITANTE 01 Aprovado
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052.12.00117-FREEZERHORIZONTAL-420 LITROS,com asseguintesespecificações:
termostatode duplafunção(permitindousocomo freezerou refrigerador);gabinete
externoem açozincadoepré-pintadocom esmaltepoliésteregabineteinternoem aço
galvanizado,produtoecológico(CFCFree),cantosarredondados,tampasbalanceadas,
drenofrontal,paineldecontrolecom termostatoetrêsleds(compressor,energiaefas
freezing)eduasteclas;condensadorembutido;04 péscom rodízio;gradesremovíveis.
Dimensõesaproximadas(AxLxP):externa:944 x1.331x690mm; interna:715x1.222x
515mm. Na cor branca. Garantia mínima de 01 ano. 110V.

LICITANTE 04 Aprovado

12

030.21.00827-Garrafatérmicade pressão,capacidadepara1,8/0litros,em açoinox
pordentroe porfora,inquebrável,medindoaproximadamente148 x 128x 365 mm,
com exclusivosistemaantipingos,sistemadevácuodealtapressãoejatodirecionado,
alta qualidade, garantia de fábrica e validade indeterminada.

13
052.12.00123-LIQUIDIFICADORDOMÉSTICO,capacidadede1,5L,com filtro,com trava
na base,com funçõespulsare autolimpeza,com 04 velocidadese copotransparente
graduado. Potência de 400W e bivolt

LICITANTE 01 Aprovado

FRACASSADO

FRACASSADO

7 LICITANTE 02
Reprovado, o catalogo apresentado

contem poucos informações do produto

8 LICITANTE 01
Reprovado, o reservatório de água é

inferior ao solicitado
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052.12.00181-MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS -12KG,com asseguintesespecificações:
painelmecânicoresistentee ergonômico,teclade turbolimpeza,mínimo de 20
programasde lavagem,04 níveisde água,teclaparaadiara centrifugação,gaveta
internamultidispenser(distribuiautomaticamenteo sabão,amaciantee alvejante),
sistemasecarápidodecentrifugação,turbosuspensãopneumáticacom duplosistema
de amortecimento,cestoem polipropilenoespecial,com tratamentoanticorrosivo
gabineteem zyncplusde aço,com garantiacontracorrosão,centrifugaçãode 750
RPM.Corbranca.Dimensõesaproximadas(LxAxP):66x103x70cm.Garantiamínimade
01 (um) ano. 110V.

LICITANTE 06 Aprovado
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052.12.00182-MÁQUINA DE SECAR ROUPAS -10kg,com asseguintesespecificações:
07 programas,cicloamaciante,ciclosespeciais,flexibilidadede instalação,led
indicadordelimpezadofiltro,mecanismoantirrugas,opçãoaquecimentosuave,porta
de vidrotemperado,reversível,com sistemade segurança,pésniveladores,tubode
exaustão,potênciade 2.000W,temperaturamáxima de 45 ºC parao ciclodelicado,
temperaturamáximade60 ºCparaociclonormal,velocidadedocestoderoupasde56
RPM,acabamentodo cestoem açoesmaltado,acabamentodo gabineteem chapade
aço,acessofrontalparao cesto.Dimensõesaproximadas(LxAxP):610x830x580mm.
Peso líquido aproximado: 40,5 kg. Garantia mínima de 01 (um) ano.

LICITANTE 06 Aprovado
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052.12.00128- MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS,contendo:facametálicapara
triturar,moer,batere misturarosalimentos;discosde açoinoxparafiletar,fatiare
ralar;batedordemassas;discoespecialparapreparodeclarasem neve,chantily,etc.;
funçãopulsar;porta-fio;02 velocidades.Dimensõesaproximadas(LxAxP):24,8x41,3x
33,9cm. Peso líquido aproximado: 3,5kg. 110V.

LICITANTE 01 Aprovado
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030.21.00903-PANELA DE PRESSAO INDUSTRIALEM ALUMINIOPOLIDO,CAPAC.07
LITROS-em alumíniopolido,com capacidadede07litros,espessuramínimade3mm,
contendo:fechamentoexterno,tampavedadacom argoladeborracha,caboealçaem
baqueliteatóxicoeantitérmico,resistenteachoquestérmicosemecânicos,sistemade
segurançaporválvuladeescapecentralcom pinoeválvuladesegurançarepetitiva.O
produto deve estar de acordo com a ABNT NBR 11823.

LICITANTE 02
Reprovado por falta de descrição

do item
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030.21.00811-PANELA DE PRESSAO INDUSTRIALEM ALUMINIOPOLIDO,CAPAC.12A
13LITROS-em alumíniopolido,com capacidadede12a13litros,espessuramínimade
3mm, contendo:fechamentoexterno,tampavedadacom argolade borracha,caboe
alçaem baqueliteatóxicoe antitérmico,resistentea choquestérmicose mecânicos,
sistemade segurançaporválvulade escapecentralcom pinoe válvulade segurança
repetitiva. O produto deve estar de acordo com a ABNT NBR 11823.

LICITANTE 02
Reprovado por falta de descrição

do item

030.22.01412 - PENIQUINHOS DE PLÁSTICO
Capacidade ml: 1000 aproximadamente, material de plástico de qualidade

Dimensões por Peça: 245x260x169mm aproximadamente.

20

030.21.00831-PRATO FUNDO DE PLASTICO-(empolipropileno),redondo,resistente,
atóxico,com diâmetroaproximadode 200 mm, com bordamínimade 10 mm e
espessuramínimade 2 mm (paraservimentodemerendaescolar).Deveráconstarno
produto: etiqueta com referência e dados de identificação do fabricante.

LICITANTE 02 Aprovado
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052.12.00130- REFRIGERADOR - 02 PORTAS - 410 LITROS,com as seguintes
especificações:três prateleirasaramadas,reguláveise removíveis,gavetão
transparenteparalegumes,com tampaaproveitável(comomaisuma prateleira),parte
internada portacontendo:doisporta-laticínioscom tampa, porta-ovoscom
capacidadepara12 unidades,doisdispenserparalatas,garrafas,etc.;freezercom
divisões,contendo01prateleiraregulávele removível,e dispensernaparteinternada
porta.Portareversível.Degeloautomático.Cor branca.Dimensõesaproximadas
(LxAxP): 625 x 1.850 x 710mm. Garantia mínima de 01 (um) ano. 110V.

LICITANTE 04 Aprovado
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052.42.00743- TABUA DE PASSAR COM ARMARIO MULTIUSO. Quantidadede
Pés/Sapatas:4.Materialda Estrutura:MDP. Escalade Brilho:Brilho.Quantidadede
Portas:2.Materialdo Puxador:PVC.MaterialdasDobradiças:Metal.Quantidadede
Puxadores:2.MaterialdasCorrediças:Alumínio.PesoSuportadonasPrateleiras(kg):3.
QuantidadedePrateleiras:2.Altura:86cm Largura:118cm.Profundidade:36cm.Peso:
22kg. Este móvel é indicado para que seja utilizado em Lavanderia

LICITANTE 01
Reprovado por falta de descrição

do item
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030.99.01820 - Tatames em E.V.A. - Cobertura: Película siliconizada com textura 
especial para prática desportiva. Composição: E.V.A. copolímero etileno acetato de 
vinila especialmente desenvolvido para absorção de impactos com ótima memória de 
retorno. Massa especial com sistema de encaixe ou corte reto. Dimensão: 1000mm x 
2000mm x 20mm. Base: Dupla face. Cores a definir.

030.20.00180 - TROCADORES DE BEBE-Espuma. Medidas:
Comprimento66 Cm. AlturLaterai7Cm. Alturdo meio 4 CM. Largura43 Cm. O
trocadoré feitono tecido100% algodãoe enchimentoem espuma.COMPOSIÇÃO:
TecidoEstampado- 100% Algodão.TecidoLiso- 100% Algodão.Espuma - 100%
Poliéster. Plástico - 
*Revesti poruma capadeplástiantivazamentquepodeserretirafacilmen
para a higieniz
*Possui enchimento em espuma e zíper de abertura para facilitar a lavagem.
*Inflexível,podendoservirtambém como trocadorde bancadae colchoneteparao
bebê.

FRACASSADO

FRACASSADO

19 LICITANTE 01
Reprovado por falta de descrição

do item

24


