
CEI NOVA JAGUARIUNA  

(Creche está sendo equipada) 

EQUIPAMENTOS  

BERÇÁRIO I – 25 crianças 
(02 SALAS) 
 

QUANT DESCRIÇÃO 

02 Armário de aço, 2 portas, chaves, 4 repartições móveis, cor cinza, Medindo: 2,00m alt. X 1,20m comp. X 
0,47m prof. 

02 Bebedouro elétrico para água de galão, com 02 torneiras, para ser instalado no chão. Corpo em plástico 
branco. Voltagem 110.  

08 Berço dobrável, para bebês até 18 kg, confeccionado em tecido 100% poliéster, retangular, com tela 
mosquiteiro, bolso lateral para porta-objeto, com 2 regulagens de altura do colchão, redutor de altura, 
colchão de espuma revestido, com dois rodízios, nas cores azul marinho e vermelho. Medindo: largura 
0,79cm x altura 0,84cm x compr 113cm. Peso 11kg.  

02 Cadeira para escritório, fixa, 4 patas, com encosto “L” duplo, estrutura tubular metálica, almofada 
revestida com tecido azul Royal. 

02 Mesa escritório, tampo em fórmica texturizada cor cinza claro, com 02 gavetas, chaves, laterais, pés 
tubulares metálicos cinza. 
Medidas 1,20 compr X 0,70 larg  X 0,70 alt. 

06 Kit Alimentação de bebês – Baby jú 

02 Mural Cortiça, moldura em alumínio.  
Medindo 1,20 x 1,00 

02 Ventilador oscilante 60cm preto/parede bivolt. Rotação 300 RPM com controle.  
Voltagem 110 volts. Na cor: Preto  

 

BERÇÁRIO II – 50 crianças 
(03 SALAS) 
 

QUANT DESCRIÇÃO 

03 
Armário de aço, 2 portas, chaves, 4 repartições móveis, cor cinza, Medindo: 2,00m alt. X 1,20m comp. X 
0,47m prof. 

03 
Bebedouro elétrico para água de galão, com 02 torneiras, para ser instalado no chão. Corpo em plástico 
branco. Voltagem 110. (TEM NO ALMOXARIFADO) 

03 
Cadeira para escritório, fixa, 4 patas, com encosto “L” duplo, estrutura tubular metálica, almofada 
revestida com tecido azul Royal. 

03 
Mesa escritório, tampo em fórmica texturizada cor cinza claro, com 02 gavetas, chaves, laterais, pés 
tubulares metálicos cinza. 
Medidas 1,20 compr X 0,70 larg  X 0,70 alt. 

12 Mesa Infantil Pré Escolar com 04 cadeiras – verde água 

03 
Mural Cortiça, moldura em alumínio.  
Medindo 1,20 x 1,00 

03 
Ventilador oscilante 60cm preto/parede bivolt. Rotação 300 RPM com controle.  
Voltagem 110 volts. Na cor: Preto  

 
MATERNAL – 40 crianças 
(02 SALAs) 
 

QUANT DESCRIÇÃO 

04 Armário de aço, 2 portas, chaves, 4 repartições móveis, cor cinza, Medindo: 2,00m alt. X 1,20m comp. X 
0,47m prof. 

04 Bebedouro elétrico para água de galão, com 02 torneiras, para ser instalado no chão. Corpo em plástico 
branco. Voltagem 110.  

02 Cadeira para escritório, fixa, 4 patas, com encosto “L” duplo, estrutura tubular metálica, almofada 
revestida com tecido azul Royal. 

02 Quadro branco fórmica, estrutura em alumínio. Medindo: 1,20x2,00 

16 Mesa Infantil Pré Escolar com 04 cadeiras – verde água 



02 Mesa escritório, tampo em fórmica texturizada cor cinza claro, com 02 gavetas, chaves, laterais, pés 
tubulares metálicos cinza. 
Medidas 1,20 compr X 0,70 larg  X 0,70 alt. 

02 Mural Cortiça, moldura em alumínio.  
Medindo 1,20 x 1,00 

02 Ventilador oscilante 60cm preto/parede bivolt. Rotação 300 RPM com controle.  
Voltagem 110 volts. Na cor: Preto  

 

SALAS DE TROCAS 
QUANT DESCRIÇÃO 

01 Banheira Infantil, cor branca, plástico resistente, capacidade 25 litros, com suporte em aço inoxidável, 
pintado em branco. Medindo compr 97cm x larg 53cm x alt 93cm.    

02 Banheira Infantil com Trocador cor branca, plástico resistente, capacidade 25 litros, com suporte em aço 
inoxidável, pintado em branco. Medindo compr 97cm x larg 53cm x alt 93cm.    

20 Carrinho de bebê, estofado em tecido, algodão, lavável – Milano – Galzerano 
Medida: 100cm alt x 82cm compr / 51cm larg / 8kg peso. 
Na cor: verde amazonas            

 

01 SALA DE DESCANSO 
 

QUANT DESCRIÇÃO 

02 Armário roupeiro de aço, cinza, 12 portas, com pitão para cadeado. Medidas: A1980 x L1230 x P400mm. 
 

01 Bebedouro elétrico para água de galão, com 02 torneiras, para ser instalado no chão. Corpo em plástico 
branco. Voltagem 110. 

01 Conjunto de mesa cozinha, com 6 cadeiras. Cadeiras com encosto, estofado e revestido, assento preto, 
anatômico de madeira, espuma e corino. Tampo granito da mesa craquelado, retangular. Estrutura tubo 
de aço carbono branco com tratamento anti-corrosivo. Base: A74,5 X L68,5 X P120cm / Tampo: A2 X L80 
X P140cm / Cadeira: A97 X L36,5 X P47cm. PRODUTO: A76,5 X L80,0 X P140,0cm. 

01 Ventilador oscilante 60cm preto/parede bivolt. Rotação 300 RPM com controle.  
Voltagem 110 volts. Na cor: Preto  

 
LAVANDEIRA 
 

QUANT DESCRIÇÃO 

01 Armário de aço, 2 portas, chaves, 4 repartições móveis, cor cinza, Medindo: 2,00m alt. X 1,20m comp. X 
0,47m prof. 

02 Ferro de passar roupa a vapor. Com salva-botões, seletor de temperaturas, indicador de tecidos, visor do 
reservatório de água. Voltagem: 110 volts. 

01 Máquinas de lavar roupas, Capacidade 15,2kg. 12 programas de lavagem, 6 niveis de água, turbo 
secagem, 12 programas de lavagem, filtro pega fiapos, cor branca, Voltagem 110v, dimensões (LxAxP) 
660x1015x720mm, peso 50Kg. 

01 Mesa de passar roupa jumbo, em aço carbono, forro em tecido polipropileno, espuma, tecido, com apoio 
para o ferro de passar. Medidas: Alt 41cm x Larg 150cm x Prof 9cm. 
 

01 Secadora de roupas – Capacidade 10 k de roupa úmida, peso líquido 40,5kg, Piso, 12 programas de 
secagem, painel mecânico, trava de segurança, porta reversível, abertura frontal, temperatura máxima 
60° C, largura 60,6cm, altura mín 81,2cm e Max 82,2cm (com pé), profundidade 59cm, potência 2000w, 
cor branca. 

01 Tanquinho para lavar roupas, motor 184 W, tensão 127v, 160 rpm, 2 níveis de água ( 38 e 58 litros), 
capacidade 4 kg de roupas secas, peso líquido 13,5 kg, dimensões sem embalagem 53(larg.) x 89 (alt.) x 
53( prof.) cm. voltagem:110 volts. 

 
 

ESCRITÓRIO ADMINISTRAÇÃO 
 

QUANT DESCRIÇÃO 

01 Aparelho de DVD reprodução de DVD, foto CD e MP3, entrada para pen drive.Voltagem: 110volts. 

01 Aparelho de som com toca CD, compatível com CDRW e MP3, entrada USB, mini system. 2200w PMPO / 
120 W RMS, Modalidades de equalização pré-ajustadas sob medida para diferentes tipos de música que 



proporcionam uma equalização fácil e precisa, digital. 2 caixas acústicas que simulam os alto falantes 
traseiros (Surround). Reforço de graves. Na cor preto. Voltagem:110 volts. 

01 Aparelho de telefone Sem FIO 

02 Armário de aço, 2 portas, chaves, 4 repartições móveis, cor cinza, Medindo: 2,00m alt. X 1,20m comp. X 
0,47m prof. 

02 Arquivo de aço, 4 gavetas para pasta suspensa, deslizamento das gavetas por patins de lylon, chaves, com 
puxador, clapa 26, pintura epóxi cinza. Madindo: A 1,33m x L 0,47cm x P 0,55cm. 

02 Cadeira para escritório, fixa, 4 patas, com encosto “L” duplo, estrutura tubular metálica, almofada 
revestida com tecido azul Royal. 

02 Cadeira giratória executiva presidente, regulagem de altura à gás, inclinação de assento e altura do 
encosto e braços, com 05 rodízios, base injetada em nylon. Estofada na cor azul Royal. 

03 Computador 

03 Estabilizador 

02 Impressora HP 1005 ou 1020? 

01 Máquina fotográfica digital, 18.2MP, LCD 2,7”, zoom óptico 10x, panorâmica 3D, filma HD, cartão 8GB. 
(Sony) 

03 Mesa escritório, tampo em fórmica texturizada cor cinza claro, com 02 gavetas, chaves, laterais, pés 
tubulares metálicos cinza. 
Medidas 1,20 compr X 0,70 larg  X 0,70 alt. 

02 Mural Cortiça, moldura em alumínio.  
Medindo 1,20 x 1,00 

03 Rádio portátil AM/FMN, CD, MP3, USB. Bilvolt. (Luz, MP3, Display, CD Player, Rádio AM, Rádio FM, 
Subwoofer, Sensibilidade, Som Estéreo, Amplificadores, Controle de som, Menu de funções, Função 
repetição de faixas, Entrada para fone de ouvido, Entrada auxiliar para MP3 e/ou iPod. (Philips) 

01 Micro system CD players, mídias reprodução CD, CD-R, CD-RW, MP3, potência 12RMS, entrada auxiliar de 
áudio estéreo, saída para fone de ouvido estéreo, entrada UBS, sintonia digital automática AM/FM, caixas 
acústicas independente, com controle remoto, Bivolt, na cor preto. Medidas aproximadas: A27,0 x L52,5 x 
P26,0. (Philco)  

01 Televisor Led tela 32 polegadas com resolução HD, conectividade completa, cabo VGA, USB, entrada 
HDMI, conversor digital, entrada TV a cabo, entrada RF para TEV aberta, entradas vídeo componentes, 
saída e áudio estéreo, saída fone de ouvido, com controle remoto. Resolução 1366x768 pixels. Potência 
áudio 16w. Dimensões com base: L730mm x A498mm x P182 mm. Na cor preto. Bivolt. (Philco) 

01 Ventilador oscilante 60cm preto/parede bivolt. Rotação 300 RPM com controle.  
Voltagem 110 volts. Na cor: Preto 

 

PÁTIO/REFEITÓRIO 
 

QUANT DESCRIÇÃO 

02 Bebedouro elétrico 

03 Mesa para refeitório (01mesa e 02 banco) 

01 Mural cortiça 1,20x1,00 

04 Ventilador oscilante 60cm preto/parede bivolt 

 

 

Jaguariúna, 14 de JUNHO de 2018 

Departamento de Ed. Infantil 

 

 


