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PLANILHA DE PREÇOS - UNITÁRIO MÁXIMO

Nº Processo.:

Nº Licitação:

Objeto......: Aquisição de equipamentos e utensílios médico hospitalar, equipamentos de refrigeração, equipamentos de processamento de dados,
eletrodomésticos e mobiliário em geral, com recursos provenientes da Emenda Parlamentar nº 13896.863000/1170-02, objetivando
atender ao CAPS II e CAPS AD.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS-MS

/ 2018

1 UNID. 2,0000 287,8400 575,6800Aparelho de som portátil com sintonizador FM e AM. Capacidade para CDs. Entrada USB para conectar MP3/MP4 player e 
pendrive. Antena telescópica. Voltagem bivolt. Alça para transporte. Display digital. 

2 UNID. 25,0000 2.406,6666 60.166,6650AR CONDICIONADO  12.000 BTU/H - SPLIT - TECNOLOGIA INVERTER - QUENTE/FRIO - AR CONDICIONADO 12.000 
BTU/H - SPLIT - Modelo split Hi Wall com capacidade de 12.000 BTU/h. Tecnologia Inverter, versão quente/frio. Tensão 
de 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). Garantia 01 ano. Instalação: o equipamento 
deverá ser instalado pelo fornecedor, o qual deverá fornecer todo material e mão de obra, sem qualquer ônus para a 
contratante.

3 UNID. 32,0000 670,6633 21.461,2256ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS REGULAVEIS - Armário de Aço com 02 portas. Tratamento 
antiferrugem, pintura eletrostática na cor cinza, com duas portas fixas por dobradiças. Fechamento das portas por 
fechadura com no mínimo 2 (duas) chaves. Portas com puxador em plástico resistente. Armário com divisão interna 
horizontal com 4 prateleiras reguláveis, com capacidade de 50kg por prateleira. Medidas aproximadas 2,10 (altura) x 
1,10m (largura) x 0,40m (profundidade).

4 UNID. 2,0000 573,0000 1.146,0000ARMÁRIO MÉDIO COM 02 PORTAS Armário médio com 02 portas, tampo fabricado em MDP de no mínimo 25mm, 
revestido nas duas faces em lâmina melamínica de baixa pressão; bordas em fita ABS, ou similar, com espessura mínima 
de 1mm na mesma cor do tampo. Laterais, portas, prateleiras e fundo em MDP de no mínimo 15mm, revestido nas duas 
faces em lâmina melamínica de baixa pressão; bordas em fita ABS, ou similar, com espessura mínima de 1mm na mesma 
cor do tampo. Possui 2 portas com puxadores estilo alça em polipropileno injetado; fechadura e no mínimo 04 dobradiças 
sendo 2 em cada porta. No mínimo 2 prateleiras internas que suportem até 50kg cada. Sapatas reguláveis. Dimensões 
mínimas aproximadas: altura: 990 mm; largura: 900mm; profundidade: 400mm. Acompanha manual de instruções de 
montagem em português e acessórios.

5 UNID. 2,0000 963,3266 1.926,6532 ARMÁRIO VITRINE DUAS PORTAS fabricado em aço com acabamento em pintura epóxi, na cor branca. Estrutura com 
cantoneiras arredondadas de chapa de aço de no mínimo 2,0 mm de espessura, fechado com chapas de aço esmaltado 
de espessura mínima de 0,75 mm no fundo, base e teto. Portas e laterais de vidro transparente de no mínimo 3mm de 
espessura. Deve possuir no mínimo quatro prateleiras de vidro com no mínimo 3mm de espessura, com altura regulável. 
Portas com fechadura e no mínimo um par de chaves. Pés com ponteira de borracha. Dimensões mínimas aproximadas: 
altura 165cm, largura 60, profundidade 40cm.

6 UNID. 8,0000 513,3333 4.106,6664ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS fabricado em chapa nº24. Deslizamento das gavetas com trilho telescópico. 
Fechadura com chave e trancamento simultâneo de todas as gavetas. Dimensões mínimas: altura 1,33 m; largura 0,47 m; 
profundidade 0,60 m.

7 UNID. 4,0000 984,7966 3.939,1864BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO DIGITAL com estrutura e plataforma em chapa de aço carbono com pintura 
eletrostática branca, régua antropométrica retrátil em alumínio anodizado medindo no mínimo 2,00m, cabeçote 
ergonômico em plástico ABS, piso antiderrapante, bivolt 110V/220V, capacidade mínima de pesagem 200kg, divisões de 
50g. Registro de certificação do INMETRO

8 UNID. 3,0000 1.218,2766 3.654,8298BALANÇA ANTROPOMÉTRICA OBESO DIGITAL com estrutura e plataforma em chapa de aço carbono com pintura 
eletrostática branca, régua antropométrica retrátil em alumínio anodizado medindo no mínimo 2,00m, cabeçote 
ergonômico em plástico ABS, piso antiderrapante, bivolt 110V/220V, capacidade mínima de pesagem 300kg, divisões de 
100g. Registro de certificação do INMETRO

9 UNID. 20,0000 72,7366 1.454,7320BANQUETA DOBRÁVEL Banqueta dobrável fabricada em aço, com acabamento epóxi. Possui assento fixo estofado e 
encostos estofados, ambos com revestimento em material que possibilite assepsia, sem costuras. Deve possuir apoio 
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para os pés. Ponteiras de plástico em cada pé. Peso mínimo suportado: 100kg. Dimensões mínimas: altura 71cm; 
comprimento 45 cm.  Deve conter certificação do INMETRO.

10 UNID. 4,0000 938,3266 3.753,3064BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO - TIPO PRESSÃO . Gabinete fabricado em aço inox, com tratamento 
especial anti ferrugem. Bandeja superior fabricada em aço inox. Duas torneiras de pressão em latão cromado, uma de jato 
para a boca e outra para copo. Capacidade para refrigerar no mínimo 124 litros por dia. Termostato fixo externo para 
ajuste de temperatura de 4°c a 14°c. Conexões hidráulicas internas em material atóxico. Filtro de água com carvão ativado 
impregnado com prata que impede a proliferação de microrganismos, reduz cloro, elimina sabores e odores indesejáveis. 
Reservatório para água gelada em aço inox 304 com isolamento em isopor e serpentina de cobre localizada na parte 
externa do reservatório. Possui dreno de limpeza. Potência mínima: 154 watts. Voltagem: 110 volts. Dimensões mínimas: 
largura 320mm; altura 1120mm; profundidade 320 mm. Certificação INMETRO.

11 UNID. 4,0000 440,9966 1.763,9864BIOMBO TRIPLO construído com tubos de aço inoxidável de no mínimo ¾ de diâmentro, com acabamento em pintura 
epóxi de cor branca. Bandeiras de material lavável que permite a correta assepsia. Pés com rodízios de 2". Dimensões 
mínimas: largura aberto - 1.80 - largura fechada 0,66m x Alt. 1,65.

12 UNID. 1,0000 1.302,6666 1.302,6666CADEIRA DE RODAS PARA OBESO COM SUPORTE DE SORO Cadeira de rodas para obeso com suporte de soro, 
fabricada em aço carbono reforçado e pintura epóxi texturizada (eletrostática). Assento e encosto em nylon duplo 
reforçado com lona. Dobrável em duplo “X” reforçado. Freios bilaterais com manopla bilaterais e regulagem. Aro impulsor 
bilateral em nylon com 8 pontos de fixação. Apoios para os braços escamoteável em nylon injetado. Apoios para os pés 
fixos. Rodas dianteiras aro 6” com pneus maciços, rolamentos blindados nos seus eixos e eixos de aço reforçado. Rodas 
traseiras aro 24” em alumínio, com oito raias e com pneus maciços. Garfos em aço carbono. Deve possuir suporte para 
soro regulável em altura. Dimensões mínimas: Largura do assento 50cm; profundidade do assento 47cm; altura do 
encosto 40cm; altura do assento ao chão 50cm; comprimento total da cadeira 100cm; largura total aberta 72cm; altura do 
chão à manopla 87 cm. Capacidade de 120kg até 159kg. Registro na ANVISA

13 UNID. 120,0000 83,9466 10.073,5920CADEIRA ESTOFADA FIXA com estrutura confeccionada em tubo em aço e revestimento em pintura epóxi de cor preta. 4 
pés com sapatas antiderrapantes. Encosto e assentos anatômicos, separados e estofados em espuma D-33 injetada, 
revestida em tecido ou courvin com acabamento em PVC na cor da estrutura. Peso mínimo suportável: 120kg.

14 UNID. 3,0000 86,0333 258,0999CADEIRA FIXA - POLIPROPILENO - Cadeira Fixa em Polipropileno. Base em aço pintura epóxi, com estrutura preta. 
Assento confeccionado em polipropileno (PP) de alta resistência pelo sistema de injeção termoplástica, medindo aprox. 
470 mm de largura, 400 mm de profundidade e espessura de 31 mm (na borda). Encosto confeccionado em polipropileno 
(PP) de alta resistência pelo sistema de injeção termoplástica, medindo aprox. 465 mm de largura, 320 mm de altura e 
espessura de 20 mm (na borda). A fixação feita através de encaixes.

15 UNID. 43,0000 230,4733 9.910,3519CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO com base fabricada em aço, com tratamento fosfatizado antioxidante e pintura em 
epóxi-pó. Assento anatômico e encosto com corte ergonômico cervical, estofados em espuma de poliuretano injetada de 
alta densidade com no mínimo 50mm de espessura; revestida em tecido ou courvin com acabamento das bordas em perfil 
de PVC rígido. Braço digitador com regulagem de altura. Rodízios de duplo giro. Regulagem de altura do assento, altura e 
inclinação do encosto, feita por pistão a gás. Peso mínimo suportável: 120kg..

16 UNID. 4,0000 1.253,8200 5.015,2800CAMA HOSPITALAR ADULTO (SEM MOVIMENTO FAWLER) Estrutura fabricada em aço carbono de no mínimo 1,20mm, 
totalmente pintada em epóxi com tratamento anti-ferruginoso, na cor branca. Estrado de chapa de aço de no mínimo 
1,20mm, com espessura de no mínimo 0,6mm, com reforço, totalmente pintada em epóxi na cor branca. Cabeceira e 
peseira fixas. Grades laterais de abaixar totalmente pintada em epóxi na cor branca. Pés com Rodízios de no mínimo 3 
polegadas em polipropileno, com sistema de freios na diagonal. Peso mínimo suportado: 130 kg. Dimensões mínimas 
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2,00m comprimento x 0,80m largura x 0,65 altura. Deve acompanhar colchão hospitalar com no mínimo D28. Registro na 
ANVISA.

17 UNID. 4,0000 972,4333 3.889,7332CARRO DE CURATIVOS fabricado em aço inox. Armação em tudo de aço inox. Tampo superior e prateleira em chapa de 
aço inox de no mínimo 0,75mm com gradis em toda a volta. Rodízios de no mínimo 50mm de diâmetro, sendo dois com 
freios em diagonal. Suporte para balde e bacia em aço inox. Dimensões mínimas: 0,75 x 0,45 x 0,80 m. Acessórios: 01 
balde de 5 litros em alumínio polido e 01 bacia de 3 litros inoxidável. Registro na ANVISA.

18 UNID. 4,0000 3.740,3600 14.961,4400Carro de emergência: Estrutura e gabinete construído em aço inox ou aço com
pintura epóxi com tratamento antiferrugem. Bandeja superior em aço inox. 04
rodízios giratórios de no mínimo 4 polegadas, sendo dois com travas e dois sem
travas. Gaveteiro composto de no mínimo 04 gavetas com puxadores redondos,
sendo a primeira com divisões para medicamento. Trava de segurança única
para todas as gavetas. Para-choque em toda a volta. Deve conter: suporte para
desfibrilador; suporte para cilindro de oxigênio com cinta velcro; suporte para
soro com ajuste de altura com no mínimo 2 ganchos com regulagem através de
manípulo; tábua para massagem cardíaca em acrílico; régua de tomadas com no
mínimo 4 tomadas e cabo de no mínimo 3 metros. Registro na ANVISA.

19 UNID. 11,0000 3.305,4466 36.359,9126COMPUTADOR (DESKTOP) com processador no mínimo INTEL CORE i3 ou AMD a10. Disco rígido de 500 gigabyte. 
Memória RAM de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo sdram ddr4 
2.133 mhz ou superior, operando em modalidade dual channel. Placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX 
OU MICROBTX (conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os 
padrões existentes). Possuir pelo menos 01 (um) SLOT PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção 
de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. Adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 01 
(um) gigabyte de memória, possuir suporte ao microsoft directx 10.1 ou superior, suportar monitor estendido, possuir no 
mínimo 02 (duas) saídas de vídeo, sendo pelo menos 01 (uma) digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade 
combinada de gravação de disco ótico CD, DVD ROM. Teclado USB, abnt2, 107 teclas (com fio) e mouse USB, 800 dpi, 2 
botões, scroll (com fio). Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão 
ieee 802.11 b/g/n. Sistema operacional WINDOWS 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração 
exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados 
(gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o 
mesmo padrão de cor.  O produto deverá estar em linha de produção pelo fabricante. Todos os componentes do produto 
deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento.

20 UNID. 2,0000 884,6633 1.769,3266DIVÃ CLÍNICO com estrutura em aço tubular. Leito estofado com espuma ortopédica de alta resistência, revestido em 
courvin náutico sintético ou material similar, sem costuras e que permita perfeita assepsia. Dimensões mínimas: 
comprimento 180cm, largura 80cm, altura 65cm. Peso mínimo suportado: 150Kg

21 UNID. 4,0000 180,1933 720,7732ESCADA 2 DEGRAUS com estrutura tubular fabricada em aço inoxidável, reforçada. Degraus em chapa de aço de no 
mínimo 4 mm revestidos de borracha antiderrapante, pés com ponteiras de borracha. Dimensões mínimas aproximadas: 
390 x 540 x 330mm

22 UNID. 2,0000 849,6633 1.699,3266FOGÃO DE PISO - 4 BOCAS para uso doméstico com 04 bocas, sendo 01 boca rápida e 03 semi-rápida. A gás. 
Acendimento automático total. Forno autolimpante, com uma prateleira/grade de ferro cromada prateada autodeslizante e 
luz no forno. Tampa confeccionada em vidro temperado, puxador em alumínio, botões removíveis. Isolamento térmico. 

www.formfactors.org,
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Mesa sobreposta de inox. Proteção térmica traseira. Voltagem: Bivolt. Classificação energética A. Certificação do 
INMETRO

23 UNID. 2,0000 469,6766 939,3532FORNO MICRO-ONDAS 30 LITROS Potência mínima de 800 w. Funções pré-programadas. Controle numérico. 
Descongelamento automático. Timer. Função reaquecimento. Prato giratório. Trava de segurança. Voltagem: 110/220 v. 
Classificação energética A ou B. Certificação do INMETRO.

24 UNID. 2,0000 2.066,5000 4.133,0000IMPRESSORA LASER (COMUM): com padrão de cor monocromático. Resolução mínima de 1200 x 1200 DPI. Velocidade 
de 35 páginas por minuto PPM. Suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício. Capacidade de entrada de 200 páginas. 
Ciclo mensal de 50.000 páginas. Interface USB. Permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 
802.11 b/g/n. Suportar frente e verso automático. O produto deverá estar  em linha de produção pelo fabricante, deve ser 
novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. 

25 UNID. 2,0000 2.588,3333 5.176,6666IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL - COPIADORA, SCANNER E FAX multifuncional (imprime, copia, digitaliza, 
fax). Padrão de cor monocromático. Memória 128 MB. Resolução de impressão 600 x 600 DPI. Resolução de digitalização 
1200 x 1200 DPI. Resolução de cópia 600 x 600. Velocidade de impressão 30 PPM preto e branco. Capacidade da 
bandeja 150 páginas. Ciclo mensal 30.000 páginas. Fax 33.6kbps opcional. Interfaces USB. Rede ethernet 10/100 e WIFI 
802.11 b/g/n. Frente e verso automático. O produto deverá estar em linha de produção pelo fabricante. Deve ser novo, 
sem uso, reforma ou recondicionamento.

26 UNID. 10,0000 364,2200 3.642,2000LONGARINA POLIPROPILENO - 03 LUGARES - Longarina polipropileno de 03 lugares. Assento e encosto em 
polipropileno de alta resistência, interligados através de tubo industrial de formato oblongo. Estrutura inferior 
confeccionada em tubo de aço 50 x 30 na chapa 14, com ponteiras no término do tubo em PVC na cor preta, com 
tratamento nas partes metálicas, fosfatizado antioxidante, pintada em epóxi-pó à base de resina híbrida, curada em estufa 
na cor preta, fixação do assento e encosto à estrutura através de parafusos e buchas metálicas sob o assento.1

27 UNID. 6,0000 492,0000 2.952,0000MESA AUXILIAR EM AÇO INOXIDÁVEL COM RODÍZIOS Estrutura em tubos redondos de no mínimo 1" de diâmetro e 
parede de no mínimo 1,2 mm em aço inoxidável polido espelhado. Tampo em chapa de aço polido espelhado com 4 pés 
com rodízios de 2" em rodas transparentes. Dimensões mínimas: Comprimento: 40cm; Largura:40cm; Altura: 80cm.

28 UNID. 8,0000 338,5800 2.708,6400MESA DE ESCRITÓRIO Estrutura fabricada em aço com pintura epóxi. Tampo fabricado em MDP de no mínimo 15mm. 
Acabamento em perfil ergosoft. Pés em aço com tratamento anti-ferrugem e pintura epóxi, com sapatas niveladoras. 
Gaveteiro fixo de 2 gavetas com corrediças metálicas, tranca na primeira gaveta e puxador em PVC. Dimensões mínimas: 
largura 1,20m; profundidade: 0,60m; altura: 0,74m.

29 UNID. 2,0000 630,3733 1.260,7466MESA DE EXAME CLÍNICO EM AÇO inoxidável, leito estofado, cabeceira reclinável, com suporte para lençol, capacidade 
mínima 160kg, dimensão aproximada (C x A x L) 1,80m x 0,70m x 0,64m

30 UNID. 2,0000 469,3333 938,6666MESA DE REUNIÃO REDONDA - 1,20Mde diâmetro. Estrutura fabricada em aço carbono com acabamento de pintura 
epóxi. Tampo fabricado em MDP de no mínimo 18mm. Pés em aço com tratamento anti-ferrugem e pintura epóxi, com 
sapatas niveladoras. Laterais com PVC flexível. Dimensões mínimas: Altura 74 cm; largura 120 cm; profundidade 120 cm. 
Capacidade mínima: 30kg. Deve acompanhar manual de instruções para montagem. 

31 UNID. 10,0000 499,9666 4.999,6660MESA PARA COMPUTADOR  com estrutura fabricada em aço com pintura epóxi. Tampo e base fabricado em MDP de no 
mínimo 15mm. Acabamento em perfil ergosoft. Pés em aço com tratamento anti-ferrugem e pintura epóxi, com sapatas 
niveladoras. Gaveteiro com no mínimo, 2 gavetas com corrediças metálicas, com chave e puxador em pvc. Deve conter 
suporte para CPU ou teclado ou impressora. Dimensões mínimas: largura 1,20m; profundidade: 0,60m; altura: 0,74m. 
Deve acompanhar manual de instruções para montagem.
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32 UNID. 8,0000 200,8566 1.606,8528MESA PARA IMPRESSORA em aço com pintura epóxi. Tampo fabricado em MDP de no mínimo 15mm. Acabamento em 
perfil ergosoft. Pés em aço com tratamento anti-ferrugem e pintura epóxi, com sapatas niveladoras. Dimensões mínimas 
50x50x70 cm. Deve acompanhar manual de instruções para montagem.

33 UNID. 4,0000 821,9333 3.287,7332MESA PARA REFEITÓRIO ADULTO COM 06 LUGARES . Estrutura em W, fabricada em tubo de aço carbono redondo de 
no mínimo 2” e tubo de aço retangular de no mínimo 30x50 mm com 1,20 mm de parede. Pintura eletrostática em epóxi pó 
com tratamento antiferruginoso. Bancos fixos individuais. Tampo da mesa fabricado em MDF de no mínimo 30mm de 
espessura, com bordas revestidas em laminado de alta resistência e acabamento das bordas em perfil PVC. Assentos 
medindo no mínimo 0,30 x 0,30 m, fabricados em MDF de no mínimo 15mm de espessura e bordas com acabamento em 
perfil de PVC. Dimensões mínimas: largura 1,80m; profundidade 0,80m; altura 0,75 m. Deve acompanhar manual de 
instruções para montagem

34 UNID. 5,0000 754,9400 3.774,7000NO-BREAK (PARA COMPUTADOR) com potência nominal de 1,2 kva. Potência real mínima de 600w. Tensão entrada 
115/127/220 volts (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110/115 ou 220 volts (a ser 
definida pelo solicitante). Alarmes audiovisual. Bateria interna selada; autonomia a plena carga mínimo 15 minutos 
considerando consumo de 240 wats. Possuir no mínimo 06 tomadas de saída padrão brasileiro. Produto deve estar em 
linha de produção pelo fabricante. Deve ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.

35 UNID. 4,0000 1.958,5366 7.834,1464Refrigerador frost free 1 porta, com capacidade mínima de 262 litros. Porta reversível, totalmente aproveitável com
prateleiras, porta ovos e porta laticínios. Prateleiras internas, gavetas para vegetais, frutas, carnes e frios. Lâmpada 
interna. Tensão 110/220 volts. Pés niveladores. Degelo frost free. Controle de temperatura externo. Classificação 
energética A. Certificação do INMETRO.

36 UNID. 4,0000 441,5833 1.766,3332SUPORTE DE HAMPER Suporte para saco de roupa suja, construído em armação tubular de aço inoxidável, com 
capacidade mínima de 100 litros. 03 pés com rodízios giratórios, de no mínimo 2 polegadas. Reforço inferior para os pés. 
Fundo e tampa de alumínio. Medidas mínimas aproximadas: diâmetro 50cm; altura 80 cm.

37 UNID. 2,0000 1.913,1000 3.826,2000TELEVISÃO LED 42 POLEGADAS Formato da tela widescreen. Auto falante integrado. Som estável (elimina ruídos). 
Conexões: 1 entrada vídeo componente (1 p2); 2 entradas áudio e vídeo (1 p2); 2 entradas hdmi; 1 saída digital (óptica); 1 
entrada USB lateral; 1 entrada RF para TV a cabo; 1 entrada RF para TV aberta (digital e analógico). Acessórios inclusos: 
controle remoto, pilhas, cabo de forca, manual em português. Voltagem bivolt. Classificação energética A.

38 UNID. 2,0000 168,2500 336,5000Termômetro clínico com sistema de medição infravermelho. Para uso frontal e auricular, com contato ou superior. 
Mostrador com leitura digital. Visor LCD iluminado e indicador do nível da temperatura por cor. Faixa de medição: 32ºc a 
42,9ºc. Resolução 0,1 ºc. Aviso sonoro de conclusão de medição. Indicador de bateria fraca e descarregada. Memoriza no 
mínimo 10 medições. Desligamento automático. Alimentação: bateria CR2032. Registro na ANVISA. Deve acompanhar 
manual de instruções em português.


