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Código 
Item Descrição do Item Unid. 

fornecimento
Grupo

320675
Aparelho de ar condicionado de 

janela, 10000 btu/h

aparelho de ar condicionado de janela, capacidade de 10000 btu/h; controle 
mecânico; tensão 220v, 60hz;  ; selo procel com classificação "a"; baixo ruído 
; consumo até 1000w.; 3 (três) velocidades; dupla saída de ar com filtro 
lavável; gabinete deslizante; desumidificador com exaustão; compressor 
rotativo; gás refrigerante ecológico (r410-a); com as seguintes dimensões: 
largura 45 cm, altura 32 cm e profundidade 43,5 cm. garantia mínima de 01 
(um) ano.

Unidade

LINHA BRANCA - SRP

150112
Aparelho de ar condicionado de 

janela, capacidade de 21000 
btu/h; tensão 220v

aparelho de ar condicionado de janela, capacidade de 21000 btu/h; controle 

mecânico; tensão 220v, 60hz; selo procel com classificação "a "; baixo ruído; 
consumo até 2500w.; 3 (três) velocidades; com filtro lavável; gabinete deslizante; 
desumidificador com exaustão; compressor rotativo; gás refrigerante ecológico (r410-
a); com as seguintes medidas: largura 66 cm, altura 44,3 cm e profundidade 76 cm. 
garantia mínima de 01 (um) ano.

Unidade

LINHA BRANCA - SRP

252159 Bebedouro de pressão

bebedouro de pressão, tipo tradicional de coluna, para atendimento 80 
pessoas/hora, gabinete em aço inoxidável, tampo em aço inox polido, torneira 
(copo e jato) com regulagem de jato d’água, 127v, compressor gás 134-a, 
selo inmetro, conexões hidráulicas internas em material atóxico, reservatório 
para água gelada em aço inox 304, serpentina de cobre localizada na parte 
externa do reservatório, controlador de temperatura entre 4 a 15ºc, sistema 
interno de filtragem com 3 etapas de filtragem, vida útil do elemento filtrante: 
4.000 litros.

Unidade

LINHA BRANCA - SRP

252159 Bebedouro de pressão

BEBEDOURO DE PRESSÃO, TIPO TRADICIONAL DE COLUNA, PARA 
ATENDIMENTO 80 PESSOAS/HORA, GABINETE EM AÇO INOXIDÁVEL, 
TAMPO EM AÇO INOX POLIDO, TORNEIRA (COPO E JATO) COM 
REGULAGEM DE JATO D’ÁGUA, 220V, COMPRESSOR GÁS 134-A, SELO 
INMETRO, CONEXÕES HIDRÁULICAS INTERNAS EM MATERIAL 
ATÓXICO, RESERVATÓRIO PARA ÁGUA GELADA EM AÇO INOX 304, 
SERPENTINA DE COBRE LOCALIZADA NA PARTE EXTERNA DO 
RESERVATÓRIO, CONTROLADOR DE TEMPERATURA ENTRE 4 A 15ºC, 
SISTEMA INTERNO DE FILTRAGEM COM 3 ETAPAS DE FILTRAGEM, VIDA 
ÚTIL DO ELEMENTO FILTRANTE: 4.000 LITROS.

Unidade

LINHA BRANCA - SRP

394823 Cafeteira com jarra térmica cafeteira com jarra térmica em inox com capacidade de pelo menos 1 litro 
inquebrável; capacidade de fazer pelo menos 20 xícaras; desligamento 
automático; função corta pingos; porta filtro destacável; luz piloto; timer 
programável; reservatório de água transparente com indicador; base 
antiaderente; cor cinza/preta; 110v; potência mínima 700 w. garantia mínima 
de 12 (doze) meses.

Unidade

LINHA BRANCA - SRP

272472 Cafeteira com jarra térmica
CAFETEIRA COM JARRA TÉRMICA EM INOX COM CAPACIDADE DE PELO 
MENOS 1 LITRO INQUEBRÁVEL; CAPACIDADE DE FAZER PELO MENOS 
20 XÍCARAS; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; FUNÇÃO CORTA PINGOS; 
PORTA FILTRO DESTACÁVEL; LUZ PILOTO; TIMER PROGRAMÁVEL; 
RESERVATÓRIO DE ÁGUA TRANSPARENTE COM INDICADOR; BASE 
ANTIADERENTE; COR CINZA/PRETA; 220v; POTÊNCIA MÍNIMA 700 W. 
GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.

Unidade

LINHA BRANCA - SRP

440595
Cooktop vitrocerâmico por 

indução 

Cooktop vitroceramico por indução. Com um queimador, com painel touch, 
queimadores de indução com timer e desligamento automático de segurança. 
Voltagem de 110v. Modelo de eficiencia nível A. Modelo portátil com pés, 
garantindo mobilidade.

Unidade

LINHA BRANCA - SRP

414334 Filtro purificador de água

filtro purificador de água: seleção de água: natural/gelada volume mínimo do 
reservatório (água natural): 2,5 litros volume mínimo do reservatório (água 
gelada): 2 litros temperatura mínima de saída: 5º c vazão de água 
(aproximada): 0,70 l/min capacidade de refrigeração: 3,5 l/h taxa de 
reabastecimento do reservatório: 2 l/min materiais que entram em contato 
com a água: atóxicos vida útil do filtro: 3.000 litros temperatura máxima de 
entrada de água: 40ºc classe de proteção: uso interno dimensões mínimas 
(mm): (l) 300 x (a) 300 x (p) 300 cor: branca bandeja coletora: inclusa os 
produtos devem obedecer aos requisitos da nbr 14908. cada equipamento 
adquirido deverá acompanhar 2 (dois) filtros (um instalado e outro reserva) 
com validade de no mínimo 10 meses. em cada um deles deve haver uma 
etiqueta para controle periódico de substituição. o fornecedor deve formalizar 

Unidade

LINHA BRANCA - SRP
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414334 Filtro purificador de água

FILTRO PURIFICADOR DE ÁGUA: SELEÇÃO DE ÁGUA: 
NATURAL/GELADA VOLUME MÍNIMO DO RESERVATÓRIO (ÁGUA 
NATURAL): 2,5 LITROS VOLUME MÍNIMO DO RESERVATÓRIO (ÁGUA 
GELADA): 2 LITROS TEMPERATURA MÍNIMA DE SAÍDA: 5º C VAZÃO DE 
ÁGUA (APROXIMADA): 0,70 L/MIN CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 3,5 
L/H TAXA DE REABASTECIMENTO DO RESERVATÓRIO: 2 L/MIN. 220V. 
MATERIAIS QUE ENTRAM EM CONTATO COM A ÁGUA: ATÓXICOS VIDA 
ÚTIL DO FILTRO: 3.000 LITROS TEMPERATURA MÁXIMA DE ENTRADA 
DE ÁGUA: 40ºC CLASSE DE PROTEÇÃO: USO INTERNO DIMENSÕES 
MÍNIMAS (MM): (L) 300 X (A) 300 X (P) 300 COR: BRANCA BANDEJA 
COLETORA: INCLUSA OS PRODUTOS DEVEM OBEDECER AOS 
REQUISITOS DA NBR 14908. CADA EQUIPAMENTO ADQUIRIDO DEVERÁ 

Unidade

LINHA BRANCA - SRP

328427

Fornecimento e instalação 
bebedouro de pressão, 
atendimento à pessoas 

deficientes, 127v

fornecimento e instalação de bebedouro de pressão, para atendimento à 
pessoas deficientes ou com mobilidade reduzida, como determina a abnt nbr 
9050, com capacidade de refrigeração de 22 litros/hora, acionamento elétrico 
através de botões laterais e frontais com indicação em braille, gabinete em 
chapa eletrozincada na cor prata ou de aço inox, com fixação em parede, 
tampo em aço inox, triplo sistema de filtragem que retenham partículas de 

areia, barro, ferrugem e sedimentos, ralo sifonado, 127v, compressor gás 134-
a, selo do inmetro. classificação ipx4., regulagem do jato d´agua, vida útil do filtro 
para retenção de cloro = 3.000 litros

Unidade

LINHA BRANCA - SRP

328427

Fornecimento e instalação 
bebedouro de pressão, 
atendimento à pessoas 

deficientes, 220v

fornecimento e instalação de bebedouro de pressão, para atendimento à 
pessoas deficientes ou com mobilidade reduzida, como determina a abnt nbr 
9050, com capacidade de refrigeração de 22 litros/hora, acionamento elétrico 
através de botões laterais e frontais com indicação em braille, gabinete em 
chapa eletrozincada na cor prata ou de aço inox, com fixação em parede, 
tampo em aço inox, triplo sistema de filtragem que retenham partículas de 

areia, barro, ferrugem e sedimentos, ralo sifonado, 220v, compressor gás 134-
a, selo do inmetro. classificação ipx4., regulagem do jato d´agua, vida útil do filtro 
para retenção de cloro = 3.000 litros

Unidade

LINHA BRANCA - SRP

320675
Fornecimento e instalação de ar 
condic SPLIT HI WALL - 12.000 

BTU/H - ciclo frio, 220v

Fornecimento e instalação de aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI 
WALL - 12.000 BTU/H - Sistema Inverter; ciclo frio; selo Procel Classificação 
de Eficiência Energética "A" ; composto de duas unidades: uma evaporadora 

e uma condensadora; tensão 220V/ 60HZ; controle remoto sem fio; filtro 
antibactéria lavável; função desumidificação; timer; swing; proteção anticorrosão; 
deflexão de ar para cima e para baixo automática; deflexão de ar para direita e para 
esquerda manual; compressor rotativo; GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO (R410a); 
3(três) velocidades para ventilação + automático; ruído máximo: 55dB; assistência 
técnica autorizada no Rio de Janeiro; garantia mínima de 01 (um) ano. Deverá ser 
executada a instalação da unidade condensadora e evaporadora; distância média 
entre condensadora e evaporadora = 10m. Deverá ser executada a ligação elétrica a 
partir de ponto de energia disponibilizado próximo à condensadora.

Unidade

LINHA BRANCA - SRP

354890
Fornecimento e instalação de ar 

condicionado, aparelho de 
22.000 btu/h

Fornecimento e instalação de aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI 
WALL - 22.000 BTU/H - Sistema Inverter.;ciclo frio; Selo Procel classificação 
de Eficiência Energética "A", composto de duas unidades: uma evaporadora e 
uma condensadora; tensão 220V/60HZ; controle remoto sem fio; filtro 
antibactéria lavável; função Desumidificação; timer; swim; proteção 
anticorrosão; deflexão de ar para cima e para baixo automática; deflexão de 
ar para direita e para esquerda manual; compressor rotativo; GÁS 
REFRIGERANTE ECOLÓGICO (R410a); 3(três) velocidades para ventilação 
+ automático; ruído máximo: 55db; assistência técnica autorizada no Rio de 
Janeiro; garantia mínima de 01 (um) ano. Deverá ser executada a instalação 
da unidade condensadora e evaporadora; distância média entre 
condensadora e evaporadora = 10m. Deverá ser executada a ligação elétrica 

Unidade

LINHA BRANCA - SRP

297476
Fornecimento e instalação de ar 

condicionado, aparelho de 
24.000 btu/h

fornecimento e instalação de aparelho de ar condicionado tipo split piso teto 
24.000 btu/h; voltagem 220v/60hz; selo procel classificação de eficiência 
energêtica "a, b, c ou d"; ciclo quente/frio; controle remoto sem fio; nível de 
ruído máximo: 55db; 3(três) velocidades para ventilação + automático; filtro de 
ar antimicrobiano de fácil limpeza lavável; deflexão de ar para cima e para 
baixo automática; deflexão de ar para direita e para esquerda manual; 
proteção anticorrosiva; compressor rotativo; gás refrigerante ecológico 
(r410a); baixo nível de ruído; assistência técnica autorizada no rj. garantia 
mínima de 01 (um) ano. deverá ser executada a instalação da unidade 
condensadora e evaporadora. distância média entre condensadora e 
evaporadora = 10m. deverá ser executada a ligação elétrica a partir de ponto 
de energia disponibilizado próximo à condensadora.

Unidade

LINHA BRANCA - SRP

297476
Fornecimento e instalação de ar 

condicionado, aparelho de 
24.000 btu/h

Fornecimento e instalação de aparelho de ar condicionado tipo SPLIT PISO 
TETO 24.000 BTU/H; Voltagem 220V/60HZ; ciclo frio; selo procel com 
classificação de eficiência energética "A, B ou C"; controle remoto sem fio; 
nível de ruído interno máximo: 55dB; 3(três) velocidades para ventilação + 
automático; filtro de ar antimicrobiano de fácil limpeza lavável; deflexão de ar 
para cima e para baixo automático; deflexão de ar para direita e para 
esquerda manual; compressor rotativo; GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO 
(R410a); assistência técnica autorizada no Rio de Janeiro, garantia mínima de 
01 (um) ano. Deverá ser executada a instalação da unidade condensadora e 
evaporadora; distância média entre condensadora e evaporadora = 10m. 
Deverá ser executada a ligação elétrica a partir de ponto de energia 
disponibilizado próximo à condensadora.

Unidade

LINHA BRANCA - SRP

397102
Fornecimento e instalação de ar 

condicionado, aparelho de 
27.000 a 30.000 btu/h

Fornecimento com Instalação de Aparelho de Ar Condicionado tipo Split Hi 
Wall com as seguintes especificações mínimas: capacidade de refrigeração 
de 27.000 a 30.000 BTU/H; ciclo frio; selo Procel: classificação de Eficiência 
Energética ´A´; composto por duas unidades: uma evaporadora e uma 
condensadora; tensão 220v/60hz; controle remoto sem fio; filtro antibactéria 
lavável; proteção anticorrosão; deflexão de ar para cima e para baixo 
automática; deflexão de ar para direita e para esquerda manual; compressor 
rotativo; gás refrigerante ecológico (R410a); baixo nível de ruído; mínimo de 3 
(três) velocidades; Assistência Técnica Autorizada no Rio de Janeiro. 
Garantia mínima de 01 (um) ano. Deverá ser executada a instalação da 
unidade condensadora e evaporadora; distância média entre condensadora e 
evaporadora = 10m. Deverá ser executada a ligação elétrica a partir de ponto 

Unidade

LINHA BRANCA - SRP

397104
Fornecimento e instalação de ar 

condicionado, aparelho de 
30.000 btu/h

fornecimento e instalação de aparelho de ar condicionado tipo split hi wall 
30.000 btu/h; sistema inverter; selo procel: classificação de eficiência 
energética “a”; ciclo quente/frio; composto por duas unidades: uma 
evaporadora e uma condensadora; tensão 220v/60hz; controle remoto sem 
fio; filtro antibactéria lavável; proteção anticorrosão; deflexão de ar para cima 
e para baixo automática; deflexão de ar para esquerda e para direita manual; 
compressor rotativo; gás refrigerante ecológico (r410a); baixo nível de ruído; 
mínimo de 3 (três) velocidades; assistência técnica autorizada no rj. garantia 
mínima de 01 (um) ano.deverá ser executada a instalação da unidade 
condensadora e evaporadora; distância média entre condensadora e 
evaporadora = 10m. deverá ser executada a ligação elétrica a partir de ponto 
de energia disponibilizado próximo à condensadora.

Unidade

LINHA BRANCA - SRP
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344386
Fornecimento e instalação de ar 

condicionado, aparelho de 
57.000 a 60.000 btu's

fornecimento e instalação de ar condicionado tipo split piso teto 57000 até 
60.000 btu's; voltagem 220v; selo procel com classificação de eficiência 
energética "a, b, c ou d"; ciclo quente/frio; baixo nível de ruído; deflexão de ar 
para cima e para baixo automática; deflexão de ar para direita e para 
esquerda manual; com uma unidade condensadora e uma unidade 
evaporadora; filtro de ar antimicrobiano de fácil limpeza lavável; compressor 
rotativo; gás refrigerante ecológico (r410a); controle remoto sem fio; com 
tratamento anticorrosivo; assistência técnica autorizada no rj. garantia mínima 
de 01 (um) ano. deverá ser executada a instalação da unidade condensadora 
e evaporadora. distância média entre condensadora e evaporadora = 10m. 
deverá ser executada a ligação elétrica a partir de ponto de energia 
disponibilizado próximo à condensadora.

Unidade

LINHA BRANCA - SRP

351128
Fornecimento e instalação de ar 

condicionado, aparelho de 
57.000 a 60.000 btu's

Fornecimento e instalação de ar condicionado tipo SPLIT PISO TETO 57000 
ATÉ 60.000 BTU'S; voltagem 220V; selo PROCEL com classificação de 
eficiência energética "A, B, C ou D"; ciclo frio; com uma unidade 
condensadora e uma unidade evaporadora; filtro antimicrobiano; baixo nível 
de ruído lavável; deflexão de ar para cima e para baixo automática; deflexão 
de ar para direita e para esquerda manual; compressor rotativo; GÁS 
REFRIGERANTE ECOLÓGICO (R410a); controle remoto sem fio; com 
tratamento anti-corrosivo; assistência técnica autorizada no Rio de Janeiro; 
garantia mínima de 01 (um) ano. Deverá ser executada a instalação da 
unidade condensadora e evaporadora; distância média entre condensadora e 
evaporadora = 10m. Deverá ser executada a ligação elétrica a partir de ponto 
de energia disponibilizado próximo à condensadora.

Unidade

LINHA BRANCA - SRP

328487
Fornecimento e instalação de 

bebedouro de pressão

fornecimento e instalação de bebedouro de pressão, para atendimento à 
pessoas deficientes ou com mobilidade reduzida, como determina a abnt nbr 
9050, com capacidade de refrigeração de 22 litros/hora, acionamento elétrico 
através de botões laterais e frontais com indicação em braille, gabinete em 
chapa eletrozincada na cor prata ou de aço inox, com fixação em parede, 
tampo em aço inox, triplo sistema de filtragem que retenham partículas de 
areia, barro, ferrugem e sedimentos, ralo sifonado, 220v, compressor gás 134-
a, selo do inmetro. classificação ipx4., regulagem do jato d´agua, vida útil do 
filtro para retenção de cloro = 3.000 litros

Unidade

LINHA BRANCA - SRP

399613 Forno de microondas

forno de microondas, capacidade mínima de 30l; tensão 110v; display digital; 
baixo consumo de energia; descongelamento por peso; temporizador, trava 
de segurança e garantia de 12 (doze) meses.
o equipamento deverá ter plaqueta de identificação do fabricante, com 
modelo, capacidade, voltagem, número de série e telefone do fornecedor. 
deverá estar acompanhado de manual de instruções e relação de 
estabelecimentos que forneçam assistência técnica imediata no município do 
rio de janeiro, indicação do período de garantia (12 meses). certificado 
inmetro.

Unidade

LINHA BRANCA - SRP

354973 Forno de microondas

FORNO DE MICROONDAS, CAPACIDADE MÍNIMA DE 30L; TENSÃO 220V; 
DISPLAY DIGITAL; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; DESCONGELAMENTO 
POR PESO; TEMPORIZADOR, TRAVA DE SEGURANÇA E GARANTIA DE 
12 (DOZE) MESES.
O EQUIPAMENTO DEVERÁ TER PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO 
FABRICANTE, COM MODELO, CAPACIDADE, VOLTAGEM, NÚMERO DE 
SÉRIE E TELEFONE DO FORNECEDOR. DEVERÁ ESTAR 
ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÕES E RELAÇÃO DE 
ESTABELECIMENTOS QUE FORNEÇAM ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
IMEDIATA NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, INDICAÇÃO DO PERÍODO 
DE GARANTIA (12 MESES). CERTIFICADO INMETRO.

Unidade

LINHA BRANCA - SRP

255366
Refrigerador doméstico 

(frigobar) 127v refrigerador doméstico (frigobar), cor branco ou inox, capacidade 120 litros, 
com compartimento freezer embutido (aproximadamente 8 litros), 
características: porta reversível, gaveta multiuso, grade retrátil, controle de 
temperatura. 127v, garantia de 12 meses. com máxima eficiência energética 
(consumo reduzido). tamanho aproximado: altura - 88 cm, largura - 50 cm, 
profundidade - 54 cm.

Unidade

LINHA BRANCA - SRP

439239
Refrigerador doméstico 

(frigobar) 220v refrigerador doméstico (frigobar), cor branco ou inox, capacidade 120 litros, 
com compartimento freezer embutido (aproximadamente 8 litros), 
características: porta reversível, gaveta multiuso, grade retrátil, controle de 
temperatura. bivolt automático ou 220v, garantia de 12 meses. com máxima 
eficiência energética (consumo reduzido). tamanho aproximado: altura - 88 
cm, largura - 50 cm, profundidade - 54 cm.

Unidade

LINHA BRANCA - SRP

434253
Refrigerador duplex “frost free”; 

2 portas; capacidade no mínimo: 
352 litros, 110v

refrigerador duplex “frost free”; 2 portas; capacidade de ,no mínimo, 352 litros 
divididos em: compartimento do freezer (congelador) de , no mínimo 80 litros 
e refrigerador de , no mínimo, 272 litros; degelo automático; acabamento em 
aço inox; pés niveladores; porta latas com capacidade mínima de 4 latas; 
prateleiras removíveis de vidro temperado; gaveta para legumes; iluminação 
interna no refrigerador com potência de 15 watts; ajuste de temperatura do 
freezer e ajuste de temperatura eletrõnico para o refrigerador; consumo 

elétrico de aproximadamente 46,6 kw/h; tensão de 110v; manual de garantia de 
12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.

Unidade

LINHA BRANCA - SRP

434253
Refrigerador duplex “frost free”; 

2 portas; capacidade no mínimo: 
352 litros, 220v

REFRIGERADOR DUPLEX “FROST FREE”; 2 PORTAS; CAPACIDADE DE 
,NO MÍNIMO, 352 Litros DIVIDIDOS EM: COMPARTIMENTO DO FREEZER 
(CONGELADOR) DE , NO MÍNIMO 80 Litros E REFRIGERADOR DE , NO 
MÍNIMO, 272 Litros; DEGELO AUTOMÁTICO; ACABAMENTO EM AÇO INOX; 
PÉS NIVELADORES; PORTA LATAS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 4 
LATAS; PRATELEIRAS REMOVÍVEIS DE VIDRO TEMPERADO; GAVETA 
PARA LEGUMES; ILUMINAÇÃO INTERNA NO REFRIGERADOR COM 
POTÊNCIA DE 15 WATTS; AJUSTE DE TEMPERATURA DO FREEZER E 
AJUSTE DE TEMPERATURA ELETRÕNICO PARA O REFRIGERADOR; 
CONSUMO ELÉTRICO DE APROXIMADAMENTE 46,6 KW/H; TENSÃO DE 

220V; MANUAL DE GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE 
FABRICAÇÃO.

Unidade

LINHA BRANCA - SRP
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300283
Ventilador de coluna 60 cm, 3 

pás e 3 velocidades

VENTILADOR DE COLUNA, OSCILANTE, 60 CM, COR PRETA, 3 PÁS, E 3 
VELOCIDADES, BIVOLT.

Unidade

LINHA BRANCA - SRP

302522
Ventilador de coluna 60 cm, 3 

pás e 3 velocidades

VENTILADOR DE PAREDE, OSCILANTE, 60 CM, COR PRETA, 3 PÁS, E 3 
VELOCIDADES, BIVOLT.

Unidade

LINHA BRANCA - SRP
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