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Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COLETA DE PREÇOS – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00486/2022

O MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO PESSOA, situado no Estado do Rio Grande do Norte, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO, manifesta interesse em obter propostas de eventuais interessados nos
termos do art. 75, II § 3º da Lei 14.133 de 01 de abril de 2021, visando a escolha da proposta mais vantajosa para os serviços abaixo especificados:
ITEM

DESCRIÇÃO

UND

QUANTIDADE

Ferro de passar roupa: com função vapor água, 220V “A”.

UND

10

Panela de pressão em alumínio polido, com certificado de aprovação do UND

VALOR UNT

VALOR R$

3

IMETRO, boa qualidade, durabilidade e capacidade para 10 litros.
Panela de pressão em alumínio polido, com certificado de aprovação do UND

6

IMETRO, boa qualidade, durabilidade e capacidade para 4,5 litros.
Jogo de pratos fundo em vidro temperado, com 06 peças, altura aproximada JOGO

2

(cm) 3,2, cor/acabamento: incolor – dimensões aproximadas da embalagem
do produto: cm (A x L x P) 22,5 x 9 x 22,5.
Bebedouro gel água: tipo torre para galão de 20 litros, com capacidade de UND

4

produção de 3,5 litros L/H.
Copo de vidro liso 300ml, de boa qualidade.

UND

Tanquinho semiautomático capacidade mínima de 7kg de roupa, batimento UND

20
3

por turbilhamento, com batedor no fundo, com no mínimo 3 programas de
lavagem com timer de programação.
Refrigerador doméstico – geladeira com capacidade de 240L, uma porta, UND

3

frost-free, 220V, na cor branca, mínimo de um ano de garantia.
Batedeira doméstica - Batedeira Doméstica Capacidade: 2. 000 ML, UND

6

Características Adicionais: 5 Velocidades E Batedores Para Massas Leve,
Média, Potência: 330 W, Voltagem: 220 V,
Liquidificador de uso doméstico com duas velocidades, com função pulsar, UND

8

capacidade para triturar gelo, voltagem 220V, capacidade mínima do copo de
2L, mínimo de um ano de garantia.
Garrafa térmica de pressão de um litro – garrafa térmica, copo em material UND

5

plástico, tampa de pressão, ampola interna em vidro térmico com capacidade
para no mínimo 01 litro, com selo contendo a composição e as informações
do fabricante, estampado na peça, de boa qualidade.
SANDUICHEIRA – funciona como sanduicheira; prepara dois sanduiches de UND

9

uma vez; placas com revestimentos antiaderentes; placas com formato
especial que selam as bordas do sanduiche; luzes indicadoras; trava de
fechamento; base antiderrapante; potência de 750W.
Espremedor

de

frutas

com

as

seguintes

característica

mínimas: UND

3

espremedor/extrator de frutas cítricas, industrial, fabricado em aço inox,
gabinete, câmara de suco e tampa fabricados em aço inox, copo e peneira em
aço inox, jogo de carambola composto por: 1 castanha pequena para limão,
uma castanha grande para laranja.
Smarttv32pol, tecnologia de tela: LED, tamanho da tela32", frequência 60hz, UND

3

wireless integrado, conexões: 02x HDMI, 02x USB, 01x entrada componente
composto, 01x entrada rf, 01x saída de áudio digital óptica, e 01x entrada
lanrj-45, bivolt. Com controle remoto, manual do usuário, garantia mínima de
01 ano.
Ventilador - Ventilador, tipo: mesa, tensão alimentação: 220 v, material: UND

11

plástico, diâmetro: 40 cm
Armário de aço, duas portas de abrir, medindo aproximadamente 1,97 x 0,90 UND

4

x 0,45 M =(AxLxP), contendo duas portas de abrir com divisor vertical, uma
fechadura por porta, quatro prateleiras por divisão, as chapas de aço deverão
ter espessura mínima 0,79cm, para o corpo, portas e prateleiras; as folhas de
aço deverão ter tratamento antiferrugem; pintura em epóxi; na cor cinza, com
prazo de garantia de no mínimo 12 meses e fabricado conforme normas
vigentes.
Estante em aço: com 06 prateleiras em chapas de aço de 16, com capacidade UND

4

para no mínimo 100Kg.
Arquivo 4 gavetas: arquivo de aço medindo (1335 x 460 x 715) MM, com UND

3

tolerância de +/- 5%, tipo vertical, com 04 gavetas tamanho ofício, com
suporte para pastas tipo suspensa, contendo carrinhos telescópico para as
gavetas, puxadores e fechadura com travamentos simultâneos, sua estrutura
será de móvel rígido com chapas em espessura mínima de N 22, folhas de aço
deverão ter tratamento de fosforização e antioxidação, acabamento em
pintura sintética, na cor cinza.
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Cadeira comum, na cor branca, sem braços, material plástico polipropileno.

UND

Mesa escrivaninha com três gavetas, em madeira aglomerada, revestida em UND

30
3

laminado melamínico, na cor cinza, com tampo regular medindo (1500 x
600)mm, espessura mínima de 18 mm, na altura total de 750mm, estrutura de
aço de seção retangular, chapa com espessura mínima de 1,2mm, com pintura
em epóxi na cor preta fosca, contendo um gaveteiro par a 3 gavetas, com
fechadura, painel frontal ou lateral, com espessura mínima de 15mm, prazo
de garantia de no mínimo 12 meses, fabricado de acordo com as normas
vigentes.
Cadeira Secretária Giratória - Especificações: Com braços. Com regulagem UND

5

de altura a gás. Com rodízios e apoios de braços. Base resistente em aço.
Suporte min 100 kg. Altura regulável a gás.
Cadeira giratória, poltrona tipo presidente, com apoio regulável para lombar, UND

2

braços e cabeça, assento em tecido com espuma injetada em poliuretano
flexível, isento de CFC, alta resiliência e alta resistência a propagação de
rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa
deformação permanente com densidade de 50 a 55 kg/m³, em forma
anatômica com espessura média de 40mm, profundidade de 460mm e largura
de 490mm. Material da estrutura em aço cromado, encosto lo0mbar em tela,
encosto de cabeça regulável, regulagem lombar, apoio de braço com
regulagem de altura, base reclinável, aranha em nylon, rodízios em PU,
pistões à gás, para regulagem de altura, na cor preta.
Valor Total

Os interessados deverão encaminhar Proposta de Preço em conformidade com as especificações acima para o e-mail
cotacaodeprecos@coroneljoaopessoa.rn.gov.br até o dia 29 de abril de 2022 às 09h00min ou apresentação de envelope no setor de protocolo no
endereço: Rua São José, 05 – Centro – Coronel João Pessoa/RN, dentro do prazo acima previsto. Maiores informações: (84) 3357-0027.
O termo de referência encontra-se disponível na íntegra no www.coroneljoaopessoa.rn.gov.br/licitacoes.
A Proposta de Preços deverá conter as seguintes informações: razão social/nome, CNPJ e/ou CPF, endereço, CEP, Cidade/UF, telefone e e-mail.
Coronel João Pessoa/RN, 26 de abril de 2022.
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Orçamentista
Publicado por:

Lellimar Nunes da Silva
Código Identificador:FDFD8B71
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 27/04/2022. Edição 2766
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/materia/FDFD8B71/03AGdBq256pmBKYb9B4Feq_Wf4Z4KY-WmfySoUM1TjZJwPE3CLuFTPprRKlAl…

2/2

