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ERRATA TERMO DE REFERENCIA PE 02/2023 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 15/2023 
 

PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2023 
 

REGISTRO DE PREÇOS N° 02/2023 

1.0 Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS E MOBILIÁRIO 

ONDE SE LÊ:  

ITEM QUANT. UNID DESCRIÇÃO 

1 13 Unid. Cód. 1678 – ARMÁRIO ALTO DE AÇO, COM 4 PRATELEIRAS. Dimensão mínima: (194 X 90 X 40 cm) (AXLXP) - 
chapa 26, 01 (uma) prateleira fixa e 03 (três) reguláveis, puxador estampado na própria porta no sentido 
vertical, fechadura cilíndrica tipo Yale com 02 (duas) chaves, com pés reguláveis. pintura eletrostática a pó na 
cor cinza cristal. Capacidade de peso por prateleiras; 30 Kg  

2 78 Unid. Cód. 1991 – ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRA, DIMENSÃO: 200X92X30cm) (AxLxP), pintura eletrostática 
a pó na cor cinza cristal, aberta no fundo e na lateral, chapa 22, reforçada, suporte de peso de cada  prateleira 
25 kg, com capacidade total mínima de 100 kg 
-Para fins de participação neste item o licitante deverá apresentar junto a 
proposta de preços: 
-Catálogos, folders ou desenho técnico do produto cotado, em língua portuguesa, com nível de informação 
suficiente para avaliação do Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, demonstrando o pleno atendimento às 
especificações requeridas neste Termo de Referência. 
-Certificado de garantia e assistência técnica local, preferencialmente, mínima de 03 (três) anos 

3 8 Unid. Cód. 2015 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRA, DIMENSÃO: 200 X93X 60 ) (AXLXP) – com 2 portas de abrir, 
com chave,  pintura eletrostática a pó na cor cinza cristal, aberta no fundo e na lateral, chapa 22, reforçada, 
suporte de peso de cada  prateleira 25 kg,  com capacidade total mínima de 100 kg 
-Para fins de participação neste item o licitante deverá apresentar junto a 
proposta de preços: 
-Catálogos, folders ou desenho técnico do produto cotado, em língua portuguesa, com nível de informação 
suficiente para avaliação do Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, demonstrando o pleno atendimento às 
especificações requeridas neste Termo de Referência. 
-Certificado de garantia e assistência técnica local, preferencialmente, mínima de 03 (três) anos 

4 2 Unid. Cód.  2096 - Frigobar 220v – 120 L, Cor branco, *Classificação "A" em eficiência energética; garantia 12 
meses 

5 15 Unid. Cód. 2094 - VENTILADOR DE COLUNA 40 CM, COR PRETA, 110 V, com hélice com 6 pás, super silencioso, 
com altura da coluna regulável mínima de 100 cm, com 3 velocidades, base estável redonda, sugestão 
marca: ventisol, Mondial, garantia 12 meses 

6 17 Unid. Cód. 2095 - VENTILADOR DE COLUNA 40 CM, COR PRETA, 220 V, com hélice com 6 pás, super silencioso, 
com altura da coluna regulável mínima de 100 cm e com base estável redonda, sugestão marca: ventisol, 
Mondial, garantia 12 meses 

7 3 Unid. Cód. 2123 * REFRIGERADOR DUPLEX FROSTFREE,  COM CAPACIDADE MÍNIMA DE  260 LITROS, : Cor Branca; 
2 portas, *Altura aproximadamente 1,55 m;*Largura aproximadamente 54 cm; *Profundidade 
aproximadamente 65 cm; *Sistema frosfree;* Puxadores ergonômicos;*Iluminação interna no refrigerador; 
*Porta Vasilhames; *Prateleiras da porta com altura regulável; *Classificação "A" em eficiência energética; 
*Porta ovos com capacidade para 12 ovos; *Alimentação: Bivolt ou 110v e 220v; *Consumo abaixo de 40 
Kwh/mês; *Garantia de fábrica de no mínimo 12 Meses 
Sugestao de Marca: Eletrolux 

 
 

LEIA-SE: 

 

ITEM QUANT. UNID DESCRIÇÃO 

1 13 Unid. Cód. 1678 – ARMÁRIO ALTO DE AÇO, COM 4 PRATELEIRAS. Dimensão mínima: (194 X 90 X 40 cm) (AXLXP) - 
chapa 26, 01 (uma) prateleira fixa e 03 (três) reguláveis, puxador estampado na própria porta no sentido 
vertical, fechadura cilíndrica tipo Yale com 02 (duas) chaves, com pés reguláveis. pintura eletrostática a pó na 
cor cinza cristal. Capacidade de peso por prateleiras; 30 Kg  
Certificado de garantia e assistência técnica local, preferencialmente, mínima de 12 (doze) meses 
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2 78 Unid. Cód. 1991 – ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRA, DIMENSÃO: 200X92X30cm) (AxLxP), pintura eletrostática 
a pó na cor cinza cristal, aberta no fundo e na lateral, chapa 22, reforçada, suporte de peso de cada  prateleira 
25 kg, com capacidade total mínima de 100 kg 
-Para fins de participação neste item o licitante deverá apresentar junto a 
proposta de preços: 
-Catálogos, folders ou desenho técnico do produto cotado, em língua portuguesa, com nível de informação 
suficiente para avaliação do Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, demonstrando o pleno atendimento às 
especificações requeridas neste Termo de Referência. 
- Certificado de garantia e assistência técnica local, preferencialmente, mínima de 12 (doze) meses 

3 8 Unid. Cód. 2015 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRA, DIMENSÃO: 200 X93X 60 ) (AXLXP) – com 2 portas de abrir, 
com chave,  pintura eletrostática a pó na cor cinza cristal, aberta no fundo e na lateral, chapa 22, reforçada, 
suporte de peso de cada  prateleira 25 kg,  com capacidade total mínima de 100 kg 
-Para fins de participação neste item o licitante deverá apresentar junto a 
proposta de preços: 
-Catálogos, folders ou desenho técnico do produto cotado, em língua portuguesa, com nível de informação 
suficiente para avaliação do Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, demonstrando o pleno atendimento às 
especificações requeridas neste Termo de Referência. 
- Certificado de garantia e assistência técnica local, preferencialmente, mínima de 12 (doze) meses 

4 2 Unid. Cód.  2096 - Frigobar 220v – 120 L, Cor branco, *Classificação "A" em eficiência energética;  
garantia minima 12 meses 

5 15 Unid. Cód. 2094 - VENTILADOR DE COLUNA 40 CM, COR PRETA, 110 V, com hélice com 6 pás, super silencioso, 
com altura da coluna regulável mínima de 100 cm, com 3 velocidades, base estável redonda, sugestão 
marca: ventisol, Mondial, garantia mínima 12 meses 

6 17 Unid. Cód. 2095 - VENTILADOR DE COLUNA 40 CM, COR PRETA, 220 V, com hélice com 6 pás, super silencioso, 
com altura da coluna regulável mínima de 100 cm e com base estável redonda, sugestão marca: ventisol, 
Mondial, garantia mínima 12 meses 

7 3 Unid. Cód. 2123 * REFRIGERADOR DUPLEX FROSTFREE,  COM CAPACIDADE MÍNIMA DE  260 LITROS, : Cor Branca; 
2 portas, *Altura aproximadamente 1,55 m;*Largura aproximadamente 54 cm; *Profundidade 
aproximadamente 65 cm; *Sistema frosfree;* Puxadores ergonômicos;*Iluminação interna no refrigerador; 
*Porta Vasilhames; *Prateleiras da porta com altura regulável; *Classificação "A" em eficiência energética; 
*Porta ovos com capacidade para 12 ovos; *Alimentação: Bivolt ou 110v e 220v; *Consumo abaixo de 40 
Kwh/mês; *Garantia de fábrica de no mínimo 12 Meses 
Sugestao de Marca: Eletrolux 
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