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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA 

INVENTÁRIO ANALÍTICO DE BENS MÓVEIS - 2021 
                                                                                                                                                                                              DATA DE REF. ATÉ 31/12/2021 

Nº da 

Placa 
Descrição do Bem Permanente Valor bruto Localização 

Estado 

conservação 
Data da Baixa  

1 Bomba de agua centrifuga R$ 601,50 Almoxarifado  Bom  

2 Condicionador de Ar - Tipo Split R$ 899,90 Almoxarifado  Bom  

3 Arquivo de aço com 4 gavetas, fechadura cilindrica do tipo yale com sistema de 
fechamento simultaneo das gavetas medidas largura 470mm x profundidade 670mm 
x altura 1362mm 

R$ 855,44 

Almoxarifado  
Bom  

4 Arquivo de aço com 4 gavetas, fechadura cilindrica do tipo yale com sistema de 
fechamento simultaneo das gavetas medidas largura 470mm x profundidade 670mm 
x altura 1362mm 

R$ 855,44 

Almoxarifado  
Bom  

5 Armário de ferro 2 portas R$ 566,32 Almoxarifado  Bom  

6 Refrigerador verical - Geladeira R$ 1.979,10 Cozinha Bom  

7 Fogão 4 bocas R$ 649,00 Cozinha Bom  

8 Microondas capacidade 20 litros R$ 455,85 Cozinha Bom  

9 Liquidificador R$ 109,99 Cozinha Bom  

10 Armário de ferro 2 portas parede R$ 288,89 Cozinha Bom  Antes de 01/01/2021 

11 Armário de ferro 2 portas Tipo Balcão R$ 439,91 Cozinha Bom Antes de 01/01/2021 

12 Mesa tampo de vidro com case de ferro, com seis cadeiras estofadas com estrutura 
de ferro. 

R$ 2.499,90 Cozinha 
Bom  

13 Condicionador de Ar - Tipo Split R$ 2.059,00 Diretor/presidente Bom  

14 Armário grande duas portas de madeira R$ 709,00 Diretor/presidente Bom  

15 Armário pequeno de madeira R$ 399,99 Diretor/presidente Bom  

16 Armário arquivo de madeira R$ 759,90 Diretor/presidente Bom  

17 Estação de trabalho em "L", tampas da mesa fabricada em mdf de 25mm de 
espessura, laterais em mdf de espessuara de 18mm,padrão tabaco, com duas 
gavetas, dimensões: altura 75cm, largura120x90cm   

R$ 699,90 
Diretor/presidente 

Bom  

18 Cadeira giratória presidente R$ 569,91 Diretor/presidente Bom  

19 Cadeira fixa branca  R$ 199,00 Diretor/presidente Bom  
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20 Cadeira fixa branca  R$ 199,00 Diretor/presidente Bom  

21 Computador desktop pentiun 4 R$ 2.239,99 Diretor/presidente Bom  

22 Monitor de 21 polegadas R$ 1.529,00 Diretor/presidente Bom  

23 Impressora multifuncional colorida a laser R$ 2.374,05 Diretor/presidente Bom  

24 Condicionador de Ar - Tipo Split R$ 2.059,00 Recursos humanos Bom  

25 Mesa de escritorio marron R$ 595,00 Recursos humanos Bom  

26 Mesa de escritorio marron R$ 595,00 Recursos humanos Bom  

27 Arquivo de aço com 4 gavetas, preto R$ 940,80 Recursos humanos Bom  

28 Cadeira secretaria fixa preta R$ 174,50 Recursos humanos Bom  

29 Computador desktop R$ 1.386,05 Recursos humanos Bom  

30 Monitor de 14 polegadas R$ 989,00 Recursos humanos Bom  

31 Impressora multifuncional a toner R$ 3.399,00 Recursos humanos Bom  

32 Condicionador de Ar - Tipo Split R$ 1.589,00 Sala de licitaçao Bom  

33 Condicionador de Ar - Tipo Split R$ 1.415,59 Diretoria financeira Bom  

34 Roteador de 16 portas R$ 780,00 Diretoria financeira Bom  

35 Digital video de 9 canais R$ 4.908,76 Diretoria financeira Bom  

36 Monitor 14 polegadas R$ 989,00 Diretoria financeira Bom  

37 Computador desktop R$ 4.200,00 Diretoria financeira Bom  

38 Cadeira giratoria branca com tela R$ 849,00 Diretoria financeira Bom Antes 01/01/2021 

39 Monitor de 14 polegadas R$ 701,00 Diretoria financeira Bom  

40 
Condicionador de Ar - Tipo Split 

R$ 1415,59 

 

Diretoria 
previdenciária 

Bom  

41 
Computador desktop 

R$ 1.590,90 Diretoria 
previdenciária 

Bom  

42 
Monitor de 14 polegadas  R$ 749,90 

 

Diretoria 
previdenciária 

Bom  

43 
Computador desktop 

R$ 1.590,90 Diretoria 
previdenciária 

Bom  

44 
Monitor de 14 polegadas  

R$ 749,90 

 

Diretoria 
previdenciária 

Bom  

45 
Impressora laser jet 

R$ 2.479,90 Diretoria 
previdenciária 

Bom  
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46 Condicionador de Ar - Tipo Split R$ 2.499,90 Recepçao Bom  

47 TV de LED 43 polegadas R$ 2.469,05 Recepçao Bom  

48 Bebedouro elétrico R$ 949,00 Recepçao Bom  

49 Computador desktop R$ 1.590,90 Recepçao Bom  

50 Monitor de 14 polegadas  R$ 749,90 Recepçao Bom  

51 Impressora Multifuncional R$ 2.871,35 Recepçao Bom  

52 Prateleira de aço com 5 divisorias dimensões alt. 180cm, prof. 30cm, larg. 92cm  R$ 635,63 Almoxarifado  Bom  

53 Prateleira de aço com 5 divisorias dimensões alt. 180cm, prof. 30cm, larg. 92cm  R$ 635,63 Almoxarifado  Bom  

54 Arquivo de aço com 4 gavetas, fechadura cilindrica do tipo yale com sistema de 
fechamento simultaneo das gavetas medidas largura 470mm x profundidade 670mm 
x altura 1362mm 

R$ 1.165,47 

Recursos humanos 
Bom  

55 Arquivo de aço com 4 gavetas, fechadura cilindrica do tipo yale com sistema de 
fechamento simultaneo das gavetas medidas largura 470mm x profundidade 670mm 
x altura 1362mm 

R$ 1.165,47 

Recursos humanos 
Bom  

56 Cadeira secretaria fixa sem braços com espuma, base de 4 pés em aço, com pintura 
da cor preto,curvatura lombar no encosto, mediadas assento 42 x 42cm, encosto30 x 
40cm,altura ate o assento de 42cm e altura total de 80cm 

R$ 191,09 

Recursos humanos 
Bom  

57 Cadeira secretaria fixa sem braços com espuma, base de 4 pés em aço, com pintura 
da cor preto,curvatura lombar no encosto, mediadas assento 42 x 42cm, encosto30 x 
40cm,altura ate o assento de 42cm e altura total de 80cm 

R$ 191,09 

Recursos humanos 
Bom  

58 Cadeira giratória secretaria, sem braços, com estrura de aço, assento e encosto com 
espuma na cor azul, com alavanca localizada na parte de baixo medidas: assento 42 x 
42cm, encosto 30 x 40cm 

R$ 290,61 

Recursos humanos 
Bom  

59 Cadeira giratoria executiva ergometrica, com braços regulaveis, mecanimsos com 
giratorio com capa, ajuste de altura de assento e inclinação de encosto, alavanca 
localizada no lado direito inferior do assento, altura 61cm, largura encosto43cm, 
largura do assento48cm. 

R$ 598,98 

Sala de licitaçao 

Bom  

60 Cadeira giratoria executiva ergometrica, com braços regulaveis, mecanimsos com 
giratorio com capa, ajuste de altura de assento e inclinação de encosto, alavanca 
localizada no lado direito inferior do assento, altura 61cm, largura encosto43cm, 
largura do assento48cm. 

R$ 598,98 

Sala de licitaçao 

Bom  

61 Cadeira giratoria executiva ergometrica, com braços regulaveis, mecanimsos com 
giratorio com capa, ajuste de altura de assento e inclinação de encosto, alavanca 
localizada no lado direito inferior do assento, altura 61cm, largura encosto 43cm, 

R$ 598,98 

Sala de licitaçao 
Bom  
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largura do assento 48cm. 

62 Cadeira secretaria fixa sem braços com espuma, base de 4 pés em aço, com pintura 
da cor preto,curvatura lombar no encosto, mediadas assento 42 x 42cm, encosto30 x 
40cm,altura ate o assento de 42cm e altura total de 80cm 

R$ 191,09 

Sala de licitaçao 
Bom  

63 Armário grande de aço alto com 2 portas de abrir,com chaves. Com azul del rey, atura 
1,70m, largura 0,75m, profundidade 0,35m,corpo crystal/portas azuis, pé regulavel , 
3 pratiuleiras sendo 1 fixa e as outras 2 regulaveis a cada 50mm. 

R$ 1.801,05 

Sala de licitaçao 
Bom  

64 Armário grande de aço alto com 2 portas de abrir,com chaves. Com azul del rey, atura 
1,70m, largura 0,75m, profundidade 0,35m,corpo crystal/portas azuis,pe regulavel , 3 
pratiuleiras sendo 1 fixa e as outras 2 regulaveis a cada 50mm. 

R$ 1.801,05 

Sala de licitaçao 
Bom  

65 Armário baixo de aço 2 portas de abrir e 1 pratileira fixa com fechadura,cor azul del 
reydimensões :altura 842mm, largura 80mm, profundidade 400mm 

R$ 577,46 
Sala de licitaçao 

Bom  

66 Mesa Escritório c/ 2 gavetas: em MDF com acabamento em PVC, 120 cm x 60 cm x 74 
cm, cor azul. 

R$ 552,89 
Sala de licitaçao 

Bom  

67 Mesa Escritório c/ 2 gavetas: em MDF com acabamento em PVC, 120 cm x 60 cm x 74 
cm, cor azul. 

R$ 552,89 
Sala de licitaçao 

Bom  

68 Mesa Escritório c/ 2 gavetas: em MDF com acabamento em PVC, 120 cm x 60 cm x 74 
cm, cor azul. 

R$ 552,89 
Sala de licitaçao 

Bom  

69 computador (desktop básico) mouse usb, 2 botões, scrool (com fio), fonte compatível 
com o item, sistema operacional windows 7 pro (64 bits), teclado usb, abnt2, 107 
teclas (com fio), interfaces de rede 10/100/1000 e wifi interfaces de vídeo integrada, 
processador no mínimo intel core i3, memória ram 4gb, ddr3, disco rígido mínimo de 
500 gb, tipo de monitor mínimo 18,5" (1366 x 768), unidade de disco ótico cd/dvd 
rom. garantia: mínima de 12 meses.  

R$ 2.956,95 

Sala de licitaçao 

Bom  

70 monitor led  18,5 polegadas preto plano conexão vga, dvi e hdmi R$ 669,59 Sala de licitaçao Bom  

71 computador (desktop básico) mouse usb, 2 botões, scrool (com fio), fonte compatível 
com o item, sistema operacional windows 7 pro (64 bits), teclado usb, abnt2, 107 
teclas (com fio), interfaces de rede 10/100/1000 e wifi interfaces de vídeo integrada, 
processador no mínimo intel core i3, memória ram 4gb, ddr3, disco rígido mínimo de 
500 gb, tipo de monitor mínimo 18,5" (1366 x 768), unidade de disco ótico cd/dvd 
rom. garantia: mínima de 12 meses.  

R$ 2.956,95 

Sala de licitaçao 

Bom  

72 monitor led 18,5 polegadas preto plano conexão vga, dvi e hdmi R$ 669,59 Sala de licitaçao Bom  

73 impressora colorida com tanque - capacidade mínima da bandeja 100 folha(s), 
capacidade mínima de saída de papel 30 página(s),tamanho de papel suportado a4, 

R$ 1.678,28 
Sala de licitaçao 

Bom  
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a5, a6, b5, 10x15cm (4x6pol.), 13x18cm (5x7pol.), 9x13cm (3.5x5pol.), carta (8 
1/2x11pol.), oficio (8 1/2x14pol.), meia carta (5 1/2x8 1/2pol.), 13x20cm (5x8pol.), 
20x25cm (8x10pol.), 16:9 wide, 100x148 mm envelopes: #10 (4 1/8x9 1/2pol.), dl 
(110x220mm), c6 (114x162mm), tipo de impressora jato de tinta,cor da impressão 
colorida, conectividade usb, wireless wifi, funções da multifuncional: imprime, 
digitaliza e copia 

74 estação de trabalho em "l" ,tampas da mesa fabricada em mdf de 25mm de 
espessura, laterais em mdf de espessuara de 18mm,padrão tabaco ,com duas 
gavetas, dimensões: altura 75cm, largura120x90cm   

R$ 699,90 

Diretoria financeira 
Bom  

75 Armario baixo de aço 2 portas de abrir e 1 pratileira fixa com fechadura,cor azul del 
rey dimensões :altura 842mm, largura 80mm, profundidade 400mm 

R$ 577,46 
Diretoria financeira 

Bom  

76 Cadeira secretaria fixa sem braços com espuma, base de 4 pés em aço, com pintura 
da cor preto,curvatura lombar no encosto, mediadas assento 42 x 42cm, encosto30 x 
40cm,altura ate o assento de 42cm e altura total de 80cm 

R$ 191,09 

Diretoria financeira 
Bom  

77 Cadeira secretaria fixa sem braços com espuma, base de 4 pés em aço, com pintura 
da cor preto,curvatura lombar no encosto, mediadas assento 42 x 42cm, encosto30 x 
40cm,altura ate o assento de 42cm e altura total de 80cm 

R$ 191,09 

Diretoria financeira 
Bom  

78 computador (desktop básico) mouse usb, 2 botões, scrool (com fio), fonte compatível 
com o item, sistema operacional windows 7 pro (64 bits), teclado usb, abnt2, 107 
teclas (com fio), interfaces de rede 10/100/1000 e wifi interfaces de vídeo integrada, 
processador no mínimo intel core i3, memória ram 4gb, ddr3, disco rígido mínimo de 
500 gb, tipo de monitor mínimo 18,5" (1366 x 768), unidade de disco ótico cd/dvd 
rom. garantia: mínima de 12 meses.  

R$ 2.956,95 

Diretoria financeira 

Bom  

79 monitor led 18,5 polegadas preto plano conexão vga, dvi e hdmi R$ 669,59 Diretoria financeira Bom  

80 impressora multifuncional tecnologia de impressão: laser monocromática.; 
velocidade de impressão: 30ppm; resolução dpi: 1200x1200; tempo para impressão 
da primeira página: menos que 9 seg; duplex automático; redução/ampliação: 25-
400%; digitalização resolução da digitalização: 1200x1200 ou 600x2400; digitalização 
para pc, email ou usb; bandeja para 250 folhas; bandeja multiuso para 50 folhas; tipo 
de papel suportado: comum, fino, grosso, espesso, envelopes e etiquetas; tamanho 
da folha: suportar pelo menos a4 e ofício ii; processador: 297mhz; memória: 64mb; 
emulação pcl6; compatibilidade de os: windows 2000 / xp (32 / 64 bits) / vista (32 / 
64 bits) / 2003 server (32 / 64 bits) / 2008 server (32 / 64 bits) / 7 (32 / 64 bits) / 2008 
server r2 (64 bits) linux: ubuntu e red hat; conectividade usb 2.0 e ethernet 10/100; 

R$ 2.871,35 

Diretoria financeira 

Bom  
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ciclo mensal de no mínimo 30.000 páginas; garantia de funcionamento de no mínimo 
12 (doze) meses contada a partir do recebimento definitivo do equipamento. 

81 arquivo de aço com 4 gavetas, fechadura cilindrica do tipo yale com sistema de 
fechamento simultaneo das gavetas medidas largura 470mm x profundidade 670mm 
x altura 1362mm 

R$ 1.165,47 
Diretoria 

previdenciária 

Bom  

82 estação de trabalho em "l" ,tampas da mesa fabricada em mdf de 25mm de 
espessura, laterais em mdf de espessuara de 18mm,padrão tabaco ,com duas 
gavetas, dimensões: altura 75cm, largura120x90cm   

R$ 699,90 
Diretoria 

previdenciária 

Bom  

83 estação de trabalho em "l" ,tampas da mesa fabricada em mdf de 25mm de 
espessura, laterais em mdf de espessuara de 18mm,padrão tabaco ,com duas 
gavetas, dimensões: altura 75cm, largura120x90cm   

R$ 699,90 
Diretoria 

previdenciária 

Bom  

84 cadeira giratoria executiva ergometrica, combraços regulaveis, mecanimsos com 
giratorio com capa, ajuste de altura de assento e inclinação de encosto,alavanca 
localizada no lado direito inferior do assento, altura 61cm, largura encosto43cm, 
largura do assento48cm. 

R$ 598,98 

  

Bom  

85 cadeira giratoria executiva ergometrica, combraços regulaveis, mecanimsos com 
giratorio com capa, ajuste de altura de assento e inclinação de encosto,alavanca 
localizada no lado direito inferior do assento, altura 61cm, largura encosto43cm, 
largura do assento48cm. 

R$ 598,98 

  

Bom  

86 cadeira secretaria fixa sem braços com espuma ,base de 4 pés em aço, com pintura 
da cor preto,curvatura lombar no encosto, mediadas assento 42 x 42cm, encosto30 x 
40cm,altura ate o assento de 42cm e altura total de 80cm 

R$ 191,09 
Diretoria 

previdenciária 

Bom  

87 cadeira secretaria fixa sem braços com espuma ,base de 4 pés em aço, com pintura 
da cor preto,curvatura lombar no encosto, mediadas assento 42 x 42cm, encosto30 x 
40cm,altura ate o assento de 42cm e altura total de 80cm 

R$ 191,09 
Diretoria 

previdenciária 

Bom  

88 armário grande de aço alto com 2 portas de abrir,com chaves. com azul del rey, atura 
1,70m, largura 0,75m, profundidade 0,35m,corpo crystal/portas azuis,pe regulavel , 3 
pratiuleiras sendo 1 fixa e as outras 2 regulaveis a cada 50mm. 

R$ 1.801,05 
Diretoria 

previdenciária 

Bom  

89 armário grande de aço alto com 2 portas de abrir,com chaves. com azul del rey, atura 
1,70m, largura 0,75m, profundidade 0,35m,corpo crystal/portas azuis,pe regulavel , 3 
pratiuleiras sendo 1 fixa e as outras 2 regulaveis a cada 50mm. 

R$ 1.801,05 

Recepçao 
Bom  

90 mesa escritório c/ 2 gavetas: em mdf com acabamento em pvc, 120 cm x 60 cm x 74 
cm, cor azul. 

R$ 552,89 
Recepçao 

Bom  

91 mesa escritório c/ 2 gavetas: em mdf com acabamento em pvc, 120 cm x 60 cm x 74 R$ 552,89 Recepçao Bom  
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cm, cor azul. 

92 cadeira secretaria fixa sem braços com espuma ,base de 4 pés em aço, com pintura 
da cor preto,curvatura lombar no encosto, mediadas assento 42 x 42cm, encosto30 x 
40cm,altura ate o assento de 42cm e altura total de 80cm 

R$ 191,09 

Recepçao 
Bom  

93 cadeira secretaria fixa sem braços com espuma ,base de 4 pés em aço, com pintura 
da cor preto,curvatura lombar no encosto, mediadas assento 42 x 42cm, encosto30 x 
40cm,altura ate o assento de 42cm e altura total de 80cm 

R$ 191,09 

Recepçao 
Bom  

94 cadeira secretaria fixa sem braços com espuma ,base de 4 pés em aço, com pintura 
da cor preto,curvatura lombar no encosto, mediadas assento 42 x 42cm, encosto30 x 
40cm,altura ate o assento de 42cm e altura total de 80cm 

R$ 191,09 

Recepçao 
Bom  

95 cadeira giratoria secretaria, sem braços, com estrura de aço ,assento e encosto com 
espuma na cor azul, com alavanca localizada na parte de baixo medidas:assento 42 x 
42cm, encosto 30 x 40cm 

R$ 346,28 

Recepçao 
Bom  

96 longarina executiva 3 lugares sembraço, base fixa.  R$ 616,63 Recepçao Bom  

97 longarina executiva 3 lugares sembraço, base fixa.  R$ 616,63 Recepçao Bom  

98 longarina executiva 3 lugares sembraço, base fixa.  R$ 616,63 Recepçao Bom  


