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Anexo I

LOTE Descrição LANCE INICIAL

1 79 Itens de mobiliário, informática, eletrodomésticos e equipamentos eletrônicos. 150,00R$              

2 209 Itens de mobiliário, informática, eletrodomésticos, equipamentos eletrônicos e máquinas de escritório. 200,00R$              

3 39 Itens de mobiliário, informática, eletrodomésticos e equipamentos eletrônicos. 120,00R$              

4 383 Itens de mobiliário, informática, eletrodomésticos, equipamentos eletrônicos e máquinas de escritório. 1.000,00R$           

5 122 Itens de mobiliário, informática, eletrodomésticos e equipamentos eletrônicos. 50,00R$                

6 77 Itens de mobiliário, informática e eletrodomésticos. 124,00R$              

7 134 Itens de mobiliário, informática, eletrodomésticos, equipamentos eletrônicos e máquinas de escritório. 26,40R$                

8 91 Itens de mobiliário, informática, equipamentos eletrônicos e máquinas de escritório. 30,00R$                

9 333 Itens de mobiliário e eletrodomésticos. 380,00R$              

10 282 Itens de mobiliário, informática, equipamentos eletrônicos e máquinas de escritório. 200,00R$              

11 62 Itens de mobiliário, informática, eletrodomésticos e máquinas de escritório. 50,00R$                

12 342 Itens de mobiliário, informática, eletrodomésticos, equipamentos eletrônicos e máquinas de escritório. 200,00R$              

13 159 Itens de mobiliário, informática, eletrodomésticos, equipamentos eletrônicos e máquinas de escritório. 200,00R$              

14 104 Itens de mobiliário, informática, eletrodomésticos, equipamentos eletrônicos e máquinas de escritório. 103,00R$              

15 160 Itens de mobiliário, informática, eletrodomésticos e equipamentos eletrônicos. 160,00R$              

16 21 Itens de mobiliário, informática, eletrodomésticos e equipamentos eletrônicos. 21,00R$                

17 188 Itens de informática, eletrodomésticos, equipamentos eletrônicos e máquinas de escritório. 194,00R$              

18 17 Itens de informática, eletrodomésticos, equipamentos eletrônicos e máquinas de escritório. 22,70R$                

19 75 Itens de informática, eletrodomésticos, equipamentos eletrônicos e máquinas de escritório. 180,00R$              

20 25 Itens de mobiliário, eletrodomésticos e máquinas de escritório. 29,00R$                

21 73 Itens de mobiliário, informática, eletrodomésticos e equipamentos eletrônicos. 73,00R$                

22 376 Itens de mobiliário, informática, eletrodomésticos, equipamentos eletrônicos e máquinas de escritório. 171,09R$              

23 188 Itens de mobiliário, informática, eletrodomésticos e equipamentos eletrônicos. 118,00R$              

24 34 Itens de informática, eletrodomésticos e máquinas de escritório. 200,00R$              

25 122 Itens de mobiliário, informática, eletrodomésticos, equipamentos eletrônicos e máquinas de escritório. 120,00R$              

26 8 Itens de informática, eletrodomésticos, equipamentos eletrônicos e máquinas de escritório. 30,00R$                

27 65 Itens de mobiliário, informática, eletrodomésticos, equipamentos eletrônicos e máquinas de escritório. 80,00R$                

28 247 Itens de mobiliário e informática. 30,00R$                

29 152 Itens de mobiliário, informática, eletrodomésticos, equipamentos eletrônicos e máquinas de escritório. 40,00R$                

30 56 Itens de informática, eletrodomésticos, equipamentos eletrônicos e máquinas de escritório. 50,00R$                

31 106 Itens de mobiliário, informática, eletrodomésticos, equipamentos eletrônicos e máquinas de escritório. 210,00R$              

32 24 Itens de mobiliário, informática, eletrodomésticos, equipamentos eletrônicos e máquinas de escritório. 81,00R$                

33 70 Itens de mobiliário, informática, eletrodomésticos e equipamentos eletrônicos. 70,00R$                

34 90 Itens de mobiliário, informática, equipamentos eletrônicos e máquinas de escritório. 50,00R$                

35 265 Itens de mobiliário, informática, eletrodomésticos, equipamentos eletrônicos e máquinas de escritório. 265,00R$              

36 408 Itens de mobiliário, informática, eletrodomésticos, equipamentos eletrônicos e máquinas de escritório. 350,00R$              

37 84 Itens de informática, eletrodomésticos, equipamentos eletrônicos e máquinas de escritório. 168,00R$              

38 814 Itens de mobiliário, informática, eletrodomésticos, equipamentos eletrônicos e máquinas de escritório. 350,00R$              

39 511 Itens de mobiliário, informática, eletrodomésticos, equipamentos eletrônicos e máquinas de escritório. 100,00R$              

40 82 Itens de mobiliário, informática e equipamentos eletrônicos. 60,00R$                

41 183 Itens de mobiliário, informática, eletrodomésticos, equipamentos eletrônicos e máquinas de escritório. 70,00R$                

42 569 Itens de mobiliário, informática, eletrodomésticos, equipamentos eletrônicos e máquinas de escritório. 200,00R$              

43 20 Itens de mobiliário, informática, eletrodomésticos, equipamentos eletrônicos e máquinas de escritório. 50,00R$                

44 62 Itens de mobiliário, informática, eletrodomésticos, equipamentos eletrônicos e máquinas de escritório. 280,00R$              

45 119 Itens de mobiliário, informática, eletrodomésticos, equipamentos eletrônicos e máquinas de escritório. 380,00R$              

46 112 Itens de mobiliário, informática, eletrodomésticos, equipamentos eletrônicos e máquinas de escritório. 150,00R$              

47 46 Itens de mobiliário, informática, eletrodomésticos, equipamentos eletrônicos e máquinas de escritório. 80,00R$                

48 108 Itens de mobiliário, informática, eletrodomésticos, equipamentos eletrônicos e máquinas de escritório. 200,00R$              

49 129 Itens de mobiliário, informática, eletrodomésticos, equipamentos eletrônicos e máquinas de escritório. 130,00R$              

50 223 Itens de mobiliário, informática, eletrodomésticos, equipamentos eletrônicos e máquinas de escritório. 200,00R$              

51 338 Itens de mobiliário e eletrodomésticos. 60,00R$                

52 589 Itens de mobiliário de escritório. 250,00R$              

53 450 Itens de mobiliário de escritório. 200,00R$              

54 197 Itens de mobiliário, informática e equipamentos eletrônicos. 1.350,00R$           

55 450 Itens de mobiliário, informática e equipamentos eletrônicos. 1.500,00R$           
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