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1 UNID. 15,0000 3.260,0000 48.900,0000CONDICIONADOR DE AR 24.000 BTU/H - SPLIT HI WALL - versão frio com capacidade de 24.000 BTU/h, tensão 220v, o 
aparelho deverá possuir selo PROCEL nas categorias de A e B de eficiência energética, com controle remoto com todas 
as funções possíveis (timer, sweep, restart, etc) filtro (lavável).COM INSTALAÇÃO

2 UNID. 2,0000 3.723,3300 7.446,6600Batedeira Industrial - Batedeira Planetária 06 litros/ motor 1/4 cv. Potencia 0,5 HP, tensão 110/220 V. Fabricado em chapa 
de aço com pintura epóxi; BP-06 com grade de segurança que ao ser levantada desliga a máquina automaticamente; 
Destaca-se pelo sistema de troca de velocidades com polia variadora o que permite ao operador a regulagem de 
velocidade na parte externa da máquina através de volante, evitando assim, contato com as correias. Possui tacho em aço 
inox, sistema de engrenagens helicoidais, o que proporciona um funcionamento perfeito e silencioso. Acompanha: batedor 
espiral; batedor raquete; batedor globo; escorregador para ingredientes.  

3 UNID. 27,0000 2.913,3300 78.659,9100BEBEDOURO 50 LITROS Bebedouro elétrico comercial de, no mínimo, duas torneiras tipo lavatório, com capacidade de 
refrigeração que garanta uma vazão mínima de 50 litros/hora de agua gelada. Para instalação no piso. Com pés reguláveis 
e antiderrapantes. Com termostato regulável para ajuste da temperatura. Pia em aço inox polido. Gabinete em aço inox ou 
chapa eletrozincada.  2 (duas) torneiras para copo tipo lavatório (ou similar), reguláveis e de fácil acionamento pelos 
usuários. Reservatório de água em material resistente, atóxico e de fácil limpeza (polipropileno ou aço inox).  Serpentina 
em aço inox AISI 304. Isolamento térmico apropriado para o desempenho previsto.  Previsões para limpeza, higienização 
e dreno.  Mangueiras atóxicas e adaptador(es) para conexão com a rede hidráulica. Baixo consumo de energia, com 
termostato para controle automático da temperatura da água. 

4 UNID. 9,0000 2.913,3300 26.219,9700BEBEDOURO 50 LITROS Bebedouro elétrico comercial de, no mínimo, duas torneiras tipo lavatório, com capacidade de 
refrigeração que garanta uma vazão mínima de 50 litros/hora de agua gelada. Para instalação no piso. Com pés reguláveis 
e antiderrapantes. Com termostato regulável para ajuste da temperatura. Pia em aço inox polido. Gabinete em aço inox ou 
chapa eletrozincada.  2 (duas) torneiras para copo tipo lavatório (ou similar), reguláveis e de fácil acionamento pelos 
usuários. Reservatório de água em material resistente, atóxico e de fácil limpeza (polipropileno ou aço inox).  Serpentina 
em aço inox AISI 304. Isolamento térmico apropriado para o desempenho previsto.  Previsões para limpeza, higienização 
e dreno.  Mangueiras atóxicas e adaptador(es) para conexão com a rede hidráulica. Baixo consumo de energia, com 
termostato para controle automático da temperatura da água. 

5 UNID. 84,0000 1.370,0000 115.080,0000BERÇO DE MADEIRA COM COLCHÃO - Conjunto de Berço com colchão composto por berço em MDP revestido com 
laminado melaminico e colchão em espuma D18. Berço: Dimensões: Comprimento total incluindo cabeceiras: 1200 mm 
(+ou- 10mm), Largura total incluindo grades: 670 mm (+ou- 10mm), ?Altura das cabeceiras considerando a estrutura 
tubular: 1000mm (+ou- 10mm), ?Altura da barra superior das grades: 855 (+ou- 10mm), Extensão vertical das grades: 750 
(+ou- 10mm), Distância regulável da superfície do colchão à barra superior das grades: de 180 a 480mm (faixa de 
regulagem). Pés em tubos de aço, secção circular entre 1 1/4" e 2", em chapa 14 (1,9mm), conformado em forma de “U” 
invertido configurando a estrutura de cada
cabeceira;?Quadro do estrado em tubos de aço carbono, secção retangular com dimensões
de 40x20 ou 40x40mm, em chapa 16 (1,5mm);Estrado em chapa inteiriça de MDP, com espessura de 18mm, revestida 
nasduas faces em laminado melamínico de baixa pressão - BP na cor BRANCA,topos encabeçados em todo perímetro 
com fita de bordo de 2mm, atóxica, namesma cor e tonalidade do laminado;Ajuste do estrado em altura em no mínimo três 
(03) posições, somente por meiode ferramentas;Grades laterais fixas confeccionadas em MDP, com espessura de 20mm 
nas partes horizontais, e 18mm nas partes verticais, revestidas nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão 
- BP, texturizado na cor BRANCA com topos encabeçados em todo perímetro (inclusive nas aberturas), com fita de bordo 
de 2mm, com acabamento superficial liso, atóxicas, na mesma cor e tonalidade do laminado. Cinco (05) aberturas com 
dimensões espaçadas conforme os requisitos da norma ABNT NBR 15860 (parte 1); Cabeceiras em MDP, espessura de 
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18mm, revestidas nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão-BP texturizado, na cor BRANCA com bordas 
arredondadas, e topos encabeçados em todo perímetro com fita de bordo de 2mm, com acabamento superficial liso, 
atóxicas, na mesma cor e tonalidade do laminado. Quatro rodízios para pisos frios, com sistema de freio por pedal, 
injetados em nylon reforçado com fibra de vidro, com eixos de aço, rodas duplas de 75mm, injetadas em PVC, com 
capacidade de 60kg cada. Banda de rodagem em poliuretano injetado. Cores diferenciadas entre as rodas (BRANCO) e a 
banda de rodagem (CINZA); Fixação dos componentes através de porca cilíndrica M6 e parafusos Allen. Elementos 
metálicos pintados com tinta em pó, eletrostática, hibrida Epóxi/ Poliéster, lisa e brilhante, atóxica, polimerizada em estufa, 
na cor CINZA (referência RAL 7040).Requisitos de Segurança: O berço deve atender aos requisitos de segurança 
estabelecido na NBR 15860 1:2010 - Móveis - Berços e berços dobráveis infantis tipo doméstico - Parte 1: Requisitos de 
Segurança. RECOMENDAÇÕES: Para fabricação do berço é indispensável atender às especificações técnicas e 
recomendações das normas vigentes específicas para cada
material. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso, que assegure resistência à corrosão em 
câmara de névoa salina de nomínimo 300 horas. Soldas devem possuir superfícies lisa e homogênea, não devendo 
apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias.As uniões entre tubos devem receber solda em todo o 
perímetro. Deverão ser eliminados respingos e irregularidades de solda, rebarbas e
arredondados os cantos agudos.Para fabricação do colchão é indispensável atender às especificações técnicas e 
ecomendações das normas vigentes específicas para cada
material. Colchão: Dimensões:?Comprimento: 1150mm, Largura: 620mm, Espessura: 120mm. Características: Espuma 
de poliuretano flexível com densidade D18, integral (tipo “simples”), revestido em uma das faces e nas laterais em tecido 
Jacquard, costurado em
matelassê (acolchoado), com fechamento perimetral tipo viés, e com acabamento da outra face do colchão plastificado, 
conforme requisitos da norma ABNT NBR 13579 (partes 1 e 2) Tratamento antialérgico e anti-ácaro nos tecidos. Obs: O 
comprimento e a largura mínima do colchão a ser utilizado com o berço, devem ser tais que o espaço entre o colchão e as 
laterais e as extremidades não exceda 3cm.

6 UNID. 28,0000 1.370,0000 38.360,0000BERÇO DE MADEIRA COM COLCHÃO - Conjunto de Berço com colchão composto por berço em MDP revestido com 
laminado melaminico e colchão em espuma D18. Berço: Dimensões: Comprimento total incluindo cabeceiras: 1200 mm 
(+ou- 10mm), Largura total incluindo grades: 670 mm (+ou- 10mm), ?Altura das cabeceiras considerando a estrutura 
tubular: 1000mm (+ou- 10mm), ?Altura da barra superior das grades: 855 (+ou- 10mm), Extensão vertical das grades: 750 
(+ou- 10mm), Distância regulável da superfície do colchão à barra superior das grades: de 180 a 480mm (faixa de 
regulagem). Pés em tubos de aço, secção circular entre 1 1/4" e 2", em chapa 14 (1,9mm), conformado em forma de “U” 
invertido configurando a estrutura de cada
cabeceira;?Quadro do estrado em tubos de aço carbono, secção retangular com dimensões
de 40x20 ou 40x40mm, em chapa 16 (1,5mm);Estrado em chapa inteiriça de MDP, com espessura de 18mm, revestida 
nasduas faces em laminado melamínico de baixa pressão - BP na cor BRANCA,topos encabeçados em todo perímetro 
com fita de bordo de 2mm, atóxica, namesma cor e tonalidade do laminado;Ajuste do estrado em altura em no mínimo três 
(03) posições, somente por meiode ferramentas;Grades laterais fixas confeccionadas em MDP, com espessura de 20mm 
nas partes horizontais, e 18mm nas partes verticais, revestidas nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão 
- BP, texturizado na cor BRANCA com topos encabeçados em todo perímetro (inclusive nas aberturas), com fita de bordo 
de 2mm, com acabamento superficial liso, atóxicas, na mesma cor e tonalidade do laminado. Cinco (05) aberturas com 
dimensões espaçadas conforme os requisitos da norma ABNT NBR 15860 (parte 1); Cabeceiras em MDP, espessura de 
18mm, revestidas nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão-BP texturizado, na cor BRANCA com bordas 
arredondadas, e topos encabeçados em todo perímetro com fita de bordo de 2mm, com acabamento superficial liso, 
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atóxicas, na mesma cor e tonalidade do laminado. Quatro rodízios para pisos frios, com sistema de freio por pedal, 
injetados em nylon reforçado com fibra de vidro, com eixos de aço, rodas duplas de 75mm, injetadas em PVC, com 
capacidade de 60kg cada. Banda de rodagem em poliuretano injetado. Cores diferenciadas entre as rodas (BRANCO) e a 
banda de rodagem (CINZA); Fixação dos componentes através de porca cilíndrica M6 e parafusos Allen. Elementos 
metálicos pintados com tinta em pó, eletrostática, hibrida Epóxi/ Poliéster, lisa e brilhante, atóxica, polimerizada em estufa, 
na cor CINZA (referência RAL 7040).Requisitos de Segurança: O berço deve atender aos requisitos de segurança 
estabelecido na NBR 15860 1:2010 - Móveis - Berços e berços dobráveis infantis tipo doméstico - Parte 1: Requisitos de 
Segurança. RECOMENDAÇÕES: Para fabricação do berço é indispensável atender às especificações técnicas e 
recomendações das normas vigentes específicas para cada
material. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso, que assegure resistência à corrosão em 
câmara de névoa salina de nomínimo 300 horas. Soldas devem possuir superfícies lisa e homogênea, não devendo 
apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias.As uniões entre tubos devem receber solda em todo o 
perímetro. Deverão ser eliminados respingos e irregularidades de solda, rebarbas e
arredondados os cantos agudos.Para fabricação do colchão é indispensável atender às especificações técnicas e 
ecomendações das normas vigentes específicas para cada
material. Colchão: Dimensões:?Comprimento: 1150mm, Largura: 620mm, Espessura: 120mm. Características: Espuma 
de poliuretano flexível com densidade D18, integral (tipo “simples”), revestido em uma das faces e nas laterais em tecido 
Jacquard, costurado em
matelassê (acolchoado), com fechamento perimetral tipo viés, e com acabamento da outra face do colchão plastificado, 
conforme requisitos da norma ABNT NBR 13579 (partes 1 e 2) Tratamento antialérgico e anti-ácaro nos tecidos. Obs: O 
comprimento e a largura mínima do colchão a ser utilizado com o berço, devem ser tais que o espaço entre o colchão e as 
laterais e as extremidades não exceda 3cm.

7 UNID. 11,0000 2.919,6700 32.116,3700FOGÃO INDUSTRIAL 6 QUEIMADORES bocas). Com 1 (um) forno e torneiras de controle no lado frontal, fixada em tubo 
de alimentação. Alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural (segundo demanda). Com queimadores 
dotados de dispositivo “supervisor de chama”. Dimensões e Tolerâncias:  Dimensões externas. Profundidade máxima: 850 
mm, Largura máxima: 1200 mm, Altura máxima: 900 mm, Altura mínima: 800 mm. Dimensões internas mínimas do forno: 
Profundidade: 580 mm, Largura: 650 mm, Altura: 480 mm. Dimensões mínimas das grelhas: 300 mm x 300 mm. 
Dimensões dos queimadores: Diâmetro do queimador tipo cachimbo: 90mm +/- 10mm. Diâmetro do queimador tipo coroa: 
180mm +/- 10 mm

8 UNID. 2,0000 1.010,0000 2.020,0000FORNO MICROONDAS 30 LITROS   Com potencia mínima de 800 w, funções pré-programadas, descongelamento 
automático, timer, função reaquecimento,  220 v, prato giratório, trava de segurança, branco.

9 UNID. 9,0000 7.900,0000 71.100,0000FREEZER VERTICAL 500 LITROS - comercial com capacidade mínima de 500 litros, com sistema de ar forçado (sistema 
frost-free). Capacidade total (volume interno): mínima de quinhentos (500) litros. Congelador (freezer) vertical em aço inox 
com sistema de degelo “frostfree” (que não precisa descongelamento). Gabinete com duas (2) portas: superior e inferior, 
com ambos compartimentos de igual volume. Temperatura de operação para congelamento de alimentos, no mínimo, 
entre -16°C e -24°C. Largura máxima do freezer: 80 cm.Comprimento máximo: 90 cm. Tensão (voltagem): monovolt -
127V / 220V (conforme demanda) ou Bivolt. Doze meses (1 ano), no mínimo, de cobertura integral do equipamento 

10 UNID. 4,0000 7.900,0000 31.600,0000FREEZER VERTICAL 500 LITROS - comercial com capacidade mínima de 500 litros, com sistema de ar forçado (sistema 
frost-free). Capacidade total (volume interno): mínima de quinhentos (500) litros. Congelador (freezer) vertical em aço inox 
com sistema de degelo “frostfree” (que não precisa descongelamento). Gabinete com duas (2) portas: superior e inferior, 
com ambos compartimentos de igual volume. Temperatura de operação para congelamento de alimentos, no mínimo, 
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entre -16°C e -24°C. Largura máxima do freezer: 80 cm.Comprimento máximo: 90 cm. Tensão (voltagem): monovolt -
127V / 220V (conforme demanda) ou Bivolt. Doze meses (1 ano), no mínimo, de cobertura integral do equipamento 

11 UNID. 5,0000 743,3300 3.716,6500LIQUIDIFICADOR SEMI-INDUSTRIAL CAPACIDADE DE 2L Liquidificador com 2 Velocidades com Função Pulsar. 
Capacidade para Triturar Gelo. Copo com capacidade útil de no mínimo 2 litros. Copo removível, confeccionado em chapa 
de aço inox, em peça única, sem soldas, com espessura de 1 mm.
Flange do copo em material plástico injetado, em cor clara. Alças em aço inox, espessura de chapa de 1,25mm, com 
bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo a não haver retenção de resíduos.  Tampa do 
copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza interna. 
Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, flange superior e ao da base em material plástico 
injetado, em cor clara. Dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor. 
Sapatas antivibratórias em material aderente. Facas, eixo, buchas, porca fixadora do eixo da faca e pino elástico de tração 
da faca em aço inox. Interruptor liga/desliga. Interruptor para pulsar. Motor monofásico de ½ HP. Voltagem do aparelho: 
110 ou bivolt.

12 UNID. 5,0000 18.903,3300 94.516,6500MAQUINA DE LAVAR LOUÇAS INDUSTRIAL Lava louça industrial, tipo monocâmara. Pré-requisitos: É de inteira 
responsabilidade do cliente toda instalação predial, cujosprocedimentos abaixo devem ser observados. Procedimentos 
para instalação: A instalação da máquina lava louça deve ser feita com os necessários cuidados para evitar problemas e 
danos ao equipamento e garantir sua plena utilização. Ao receber o equipamento verificar se o mesmo sofreu danos de 
transporte. Em caso de suspeita notificar imediatamente o revendedor ou a fábrica. A instalação da lava louça requer: rede 
elétrica (energia); rede hidráulica (água); rede sanitária (esgoto); Dimensões e tolerância: Da máquina. Largura: 595mm, 
Profundidade: 615mm, Altura: 840mm. Espaço útil de lavagem, Largura: 495mm, Profundidade: 495mm, Altura: 340mm, 
Tolerância: +/-20%. Características construtivas: Operações: lavagem e enxágue, realizados através de braços giratórios, 
superiores e inferiores. Produção mecânica: 576 pratos ou 270 bandejas ou 3.200 talheres ou 1.152 copo/hora. 
Capacidade por gaveta: 33 pratos (Ø 190mm) 18 pratos (Ø 300mm) ou 9 bandejas ou 100 talheres ou 36 copos (Ø 70mm) 
ou 50 xícaras (Ø 60mm). Capacidade mecânica: mínima de 32 ciclos (gavetas por hora). Tempo de ciclo: (lavagem + 
enxágue): 112 segundos. Painel de comando: uma tecla liga/desliga e uma de operação. Auto-star: que inicia 
automaticamente o ciclo ao se fechar a porta. Porta rígida e resistente para apoio das gavetas na carga e descarga de 
louças. Controles automáticos: de tempo de ciclo, do nível de água do tanque de lavagem e das temperaturas das águas 
da lavagem e do enxágue. Segurança: interruptor que interrompe o ciclo caso a porta seja aberta. Filtro de moto-bomba de 
lavagem, dreno, braços de lavagem e enxágue e tampões desses braços removíveis manualmente, sem necessidade de 
ferramentas. Aquecimento de água para lavagem e enxágue: elétrico. Temperatura da água para lavagem: de 55º a 65ºC. 
Temperatura da água para enxágue: de 80º a 90ºC. Potência da bomba de lavagem: 1cv. Potência da bomba de enxágue: 
0,5cv.. Acessórios.Aquecedor elétrico de água e enxágue. Conjunto pressurizador de enxágue. Kit de gavetas, contendo 
01 gaveta (rack´s) de pinos para pratos e bandejas; ½ gaveta (rack) lisa para cumbucas, molheiras e peças de tamanhos 
diversos. Kit de instalação contendo mangueiras de água e esgoto e cabo elétrico com 1 metro de comprimento, no 
mínimo. Acessórios opcionais. Gavetas (rack´s) para copos em tamanhos diversos; Gavetas (rack´s) para 200 talheres em 
pé. Estrutura de apoio em aço inoxidável. Cobertura H: acréscimo de 6cm na altura de lavagem. Kit 440 volts. 
Termômetros digitais. Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: As matérias primas utilizadas na fabricação do 
equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. Todas as soldas utilizadas nos 
componentes em aço inox deverão ser de argônio e possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos 
cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Estrutura do equipamento fabricado em aço inoxidável AISI 304. O 
equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes.

13 2,0000 18.903,3300 37.806,6600MAQUINA DE LAVAR LOUÇAS INDUSTRIAL Lava louça industrial, tipo monocâmara. Pré-requisitos: É de inteira 
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UNID.responsabilidade do cliente toda instalação predial, cujosprocedimentos abaixo devem ser observados. Procedimentos 
para instalação: A instalação da máquina lava louça deve ser feita com os necessários cuidados para evitar problemas e 
danos ao equipamento e garantir sua plena utilização. Ao receber o equipamento verificar se o mesmo sofreu danos de 
transporte. Em caso de suspeita notificar imediatamente o revendedor ou a fábrica. A instalação da lava louça requer: rede 
elétrica (energia); rede hidráulica (água); rede sanitária (esgoto); Dimensões e tolerância: Da máquina. Largura: 595mm, 
Profundidade: 615mm, Altura: 840mm. Espaço útil de lavagem, Largura: 495mm, Profundidade: 495mm, Altura: 340mm, 
Tolerância: +/-20%. Características construtivas: Operações: lavagem e enxágue, realizados através de braços giratórios, 
superiores e inferiores. Produção mecânica: 576 pratos ou 270 bandejas ou 3.200 talheres ou 1.152 copo/hora. 
Capacidade por gaveta: 33 pratos (Ø 190mm) 18 pratos (Ø 300mm) ou 9 bandejas ou 100 talheres ou 36 copos (Ø 70mm) 
ou 50 xícaras (Ø 60mm). Capacidade mecânica: mínima de 32 ciclos (gavetas por hora). Tempo de ciclo: (lavagem + 
enxágue): 112 segundos. Painel de comando: uma tecla liga/desliga e uma de operação. Auto-star: que inicia 
automaticamente o ciclo ao se fechar a porta. Porta rígida e resistente para apoio das gavetas na carga e descarga de 
louças. Controles automáticos: de tempo de ciclo, do nível de água do tanque de lavagem e das temperaturas das águas 
da lavagem e do enxágue. Segurança: interruptor que interrompe o ciclo caso a porta seja aberta. Filtro de moto-bomba de 
lavagem, dreno, braços de lavagem e enxágue e tampões desses braços removíveis manualmente, sem necessidade de 
ferramentas. Aquecimento de água para lavagem e enxágue: elétrico. Temperatura da água para lavagem: de 55º a 65ºC. 
Temperatura da água para enxágue: de 80º a 90ºC. Potência da bomba de lavagem: 1cv. Potência da bomba de enxágue: 
0,5cv.. Acessórios.Aquecedor elétrico de água e enxágue. Conjunto pressurizador de enxágue. Kit de gavetas, contendo 
01 gaveta (rack´s) de pinos para pratos e bandejas; ½ gaveta (rack) lisa para cumbucas, molheiras e peças de tamanhos 
diversos. Kit de instalação contendo mangueiras de água e esgoto e cabo elétrico com 1 metro de comprimento, no 
mínimo. Acessórios opcionais. Gavetas (rack´s) para copos em tamanhos diversos; Gavetas (rack´s) para 200 talheres em 
pé. Estrutura de apoio em aço inoxidável. Cobertura H: acréscimo de 6cm na altura de lavagem. Kit 440 volts. 
Termômetros digitais. Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: As matérias primas utilizadas na fabricação do 
equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. Todas as soldas utilizadas nos 
componentes em aço inox deverão ser de argônio e possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos 
cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Estrutura do equipamento fabricado em aço inoxidável AISI 304. O 
equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes.

14 UNID. 3,0000 533,3300 1.599,9900MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS com lâminas multifuncionais, modelo doméstico. Capacidade:Tigela grande: 
aprox. 2 litros de ingredientes líquidos ou 3 kg de massa.Lâminas multifuncionais fabricadas em aço inoxidável.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 processamento.Segurança: detecção de tampa e tigela e freio 
mecânico de 1,5s. Cabo com armazenamento integrado. Base firme com pés antideslizantes (ventosa).Motor com 
potência de 700W. Voltagem: 110V e 220V. 

15 UNID. 13,0000 5.846,6700 76.006,7100 REFRIGERADOR FROST FREE com capacidade minima 459 litros, duas portas, na cor branca, 110 volts

16 UNID. 5,0000 5.846,6700 29.233,3500 REFRIGERADOR FROST FREE com capacidade minima 459 litros, duas portas, na cor branca, 110 volts

17 UNID. 33,0000 376,6700 12.430,1100VENTILADOR DE PAREDE , potência mínima de 190 W, tipo oscilante, no mínimo de 03 hélices, voltagem bi volts, 
rotação mínima de 1400 RPM, com trava de segurança, ajuste de inclinação, ajuste de velocidade, desmontável, com no 
mínimo de 3 níveis de velocidade, oscilação horizontal, regulagem por botão, com protetor térmico, com grade removível, 
com base de fixação para parede, cabo elétrico flexível, na cor preta, tamanho mínimo de 60 cm de diâmetro.


