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Oficio Circular nº 005/2021/CMM. 

Melgaço, 25 de janeiro de 2021. 

Ao: 

Mercado interessado em geral  

NESTA: 

  

Senhor Gerente,  

 

Ao cumprimentá-lo, atendendo demanda do setor de licitações e contratos desta 

urbe, encaminhamos em anexo, relação de itens para cotação de preços de  MATERIAL 

PERMANENTE para fins de realização de estimativa específica. 

Certos de podermos contar com vossa colaboração, reiteramos votos de estima e alto 

apreço. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

JOSÉ DE LIMA NOGUEIRA FILHO 
Secretário Legislativo 
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SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS 

EMPRESA: _______________________________________ 
CNPJ: __.___.___/____-__ 
ENDEREÇO: _______________________ BAIRRO: ___________ Nº: ______ 
CIDADE: ________________ CEP: __.___-___ UF: __ 

A Câmara Municipal de Melgaço, estado do Pará, solicita sua colaboração, para que seja fornecida 
cotação de preços unitário e total dos itens especificados abaixo para fins de realização de estimativa específica. 

A presente solicitação de cotação de preços integrará procedimento administrativo de compras para 
atender as demandas do Poder Legislativo do Município de Melgaço, em atendimento aos dispositivos da Lei 
8.666/93. 
 

MATERIAL PERMANENTE 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QTD UND 
 PREÇO ESTIMADO  

 P. UNIT.   P. TOTAL  

1 

Aparelho de som microsystem 4 watts rms 
reproduz cd, cd-r/ rw e mp3, entrada usb e 
auxiliar de áudio estéreo, com saída para fones 
de ouvido. rádio am e fm com sintonia digital, 
função program, repeat, random, standby, com 
relógio digital. entrada usb possibilitando escutar 
músicas direto do mp3 e mp4 player. bivolt 
preto.  

      1  Unidade   

2 

Ar condicionado 9.000 btu’s, sistema especial de 
tripla filtragem, função turbo: com apenas um 
toque você seleciona máxima refrigeração ou 
aquecimento, função siga-me: com um sensor 
no controle remoto, a função permite que a 
temperatura desejada seja mantida onde está 
localizado o controle remoto 

      3  Unidade   

3 Armário de aço com 07 repartições duas portas 
e fechadura medindo 1,98x0, 90x0, 40.        2  Unidade   

4 Armário de aço com 02 portas, 04 bandejas 
internas chapa 26 mm        2  Unidade   

5 Armário de aço com 04 gavetas para pasta 
suspensa (arquivo)       2  Unidade   

6 Armário de cozinha com 06 portas e 03 gavetas        1  Unidade   

7 

Bebedouro elétrico individual, modelo 
bebedouro de pressão inox, 40 litros, saída para 
conexão com rede hidráulica, medindo 
aproximadamente altura: 960 mm; 
profundidade: 290 mm; largura: 335 mm, 
capacidade de refrigeração: de 4 a 8 litros/hora, 
serpentina externa, sem contato com a água, 
duas torneiras de água, jato e copo, de latão, 
cromadas, termostato externo para ajuste da 
temperatura da água, reservatório e pia de água 
em inox, base preta em plástico psai de alta 
resistência, filtro interno superflow, de tripla 
filtragem, em carvão ativado, retendo impurezas 
da água, tais como: cloro, barro, ferrugem e 
outras partículas maiores, compressor novo, 
silencioso e de baixo consumo de energia, 
utilização de gás ecológico. voltagem: 127 v ou 
220 v.  

      2  Unidade   

8 Cadeira escritório secretária laminada em tecido 
azul sem braço        5  Unidade   

http://www.cmmelgaco.pa.gov.br/
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9 
Cadeira para digitador giratória, acolchoada, 
com assento e encosto-me a tecido, rodízio, 
braço regulável, cor azul.  

      5  Unidade   

10 

Cadeira secretária fixa sem braço: 4 pés, tubo 
3/4, estofada em espuma injetada, com 30mm 
de espessura. revestimento em tecido ou 
louríssimo, na cor preta.  

      5  Unidade   

11 Cafeteira elétrica industrial, capacidade 8 litros       1  Unidade   

12 

Câmera digital com zoom ótico, tela touchscreen 
estabilizador de imagem portátil e retrátil hd 
interno de no mínimo 80g, foco automático, lcd 
3, foto panorâmica , gravação de vídeo, gravação 
de áudio, microfone embutido, cartão de 
memória incluso, resolução de 921, 600 pontos 
e ângulo variável de aproximadamente 80 graus 
para cima e 45 graus para baixo, flash embutido, 
bateria recarregável, com recarregado de bateria  

      1  Unidade   

13 

Computador (desktop-básico) com as seguintes 
características: processador intel core i3 ou amd 
a10, memória ram de 4 gb, ddr3, 1600 mhz, hd 
de no mínimo 500 gb, monitor de 18,5" (1366 x 
768), mouse usb, 800 dpi, 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 
integradas, unidade de disco ótico cd/dvd rom, 
e garantia mínima de 12 meses 

      5  Unidade   

14 

Computador portátil (notebook) com as 
seguintes características: processador intel core 
i3 ou amd a10, memória ram de 4 gb, ddr3, 1600 
mhz, hd de no mínimo 500 gb, monitor de 13,5", 
mouse touchpad,  interfaces de rede 
10/100/1000 e wifi, interface usb, hdmi, display 
port/ vga, sd card, bateria com duração mínima 
de 3 horas, webcam, sistema operacional 
windows 7 pro (64 bits), unidade de disco ótico 
cd/dvd rom, e garantia mínima de 12 meses 

      3  Unidade   

15 Data show projetor multimídia 2700 ansi 
lumens, contraste 2200:1, tecnologia dpl preto        1  Unidade   

16 

Escada 7 degraus em inox, em tubo de aço inox 
7/8 x 18 com pis e compensado de 15 mm, 
revestido com borracha antiderrapante, cinta de 
proteção em aço inox em toda volta, pés com 
ponteiras, medindo 0,54 x0, 40x0, 34 cm.  

      1  Unidade   

17 
Espremedor de frutas industrial corpo em aço 
inox, altura 39,5cm, motor 1/3hp, 1740 rpm, 
110/220 volts  

      1  Unidade   

18 

Estante de aço: medindo 1,980x920x300, com 6 
bandejas, capacidade de 25 kg por bandeja 
(uniformemente distribuído, pintura 
eletrostática na cor branca).  

      3  Unidade   

19 
Fogão 04 bocas, de uso doméstico, com 
acendimento automático, forno auto limpante, 
luz de forno  

      1  Unidade   

http://www.cmmelgaco.pa.gov.br/
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20 

Freezer doméstico de pressão: dupla ação, tipo 
horizontal, com capacidade de no mínimo 280 
litros, na cor branca, com 01 tampa balanceada, 
condensador embutido, cestos de estocagem, 
grades removíveis, dreno frontal, puxadores, 
consumo aproximado de até 88kws/mês, na 
voltagem 110 v, painel de controle com 
termostato, dupla função (freezer/refrigerador), 
controle máx./min., temperatura de até -18c a -
25c (freezer), contendo pés com rodízios 
regulares, certificado de garantia e manual de 
instruções em português, fabricado de acordo 
com as normas vigentes.  

      1  Unidade   

21 

Frigobar 50 litros sistema de refrigeração 
termoelétrica com célula de peltier, sem 
compressor, baixo nível de ruído, sem vibração, 
controle de termostato manual, luz interna, 
sistema de degelo automático.  

      1  Unidade   

22 
Geladeira 280l: com degelo seco, voltagem 110 
v, selo procel de economia de energia classe a, na 
cor branca  

      1  Unidade   

23 Grampeador grande niquelado alicate para mais 
de 100 folhas         1  Unidade   

24 Kit Multimídia PC (caixa de som)       5  Unidade   
25 Liquidificador com 5 velocidades        1  Unidade   

26 Mesa de cozinha em madeira compensado ou 
aglomerada s/ cadeiras 1,5x0,70m        1  Unidade   

27 Mesa de plástico com 4 cadeiras - jogo     15  Unidade   
28 Mesa de reunião 12 lugares 350x80 cm       1  Unidade   
29 Mesa de reunião 8 lugares 200x80 cm       2  Unidade   
30 Mesa de som com 8 canais       1  Unidade   

31 
Mesa de trabalho secretária em melamínico com 
02 gavetas estrutura em aço com sapatos em 
nylon antideslizantes  

      5  Unidade   

32 
Mesa de trabalho secretária em melamínico com 
06 gavetas estrutura em aço com sapatos em 
nylon antideslizantes 

      4  Unidade   

33 

Mesa para computador: composta de teclado 
central rebaixado tampa madeira aglomerada, 
revestido laminado melamínico cor casca de 
ovo, acabamento perfil pvc, tampo retangular 
1,20x0,75m, altura total 720 mm, estrutura em 
aço de seção retangular chapa 1,2mm na cor 
preta, com gavetas, garantia de no mínimo 12 
meses, fabricado nas normas vigentes.  

      5  Unidade   

34 Microfone semiprofissional       2  Unidade   

35 Mini system, pilha, elétrica, lcd, entrada usb, 
entrada para cd, entrada auxiliar e display.        1  Unidade   

36 Mouse usb, 800 dpi, 2 botões, scrool (com fio), 
fonte compatível com o item       5  Unidade   

37 
No break (para computador), com potência de 1 
kva, tensão bivolt, alarme audiovisual, 01 bateria 
interna selada e garantia mínima de 12 meses 

      1  Unidade   

38 Perfurador de papel, material metal, capacidade 
de perfuração mais de 200 folhas        1  Unidade   

39 Quadro branco magnético 1,5x50cm        1  Unidade   
40 Relógio de parede 28 cm branco        3  Unidade   

http://www.cmmelgaco.pa.gov.br/


  
 
 

5 | P á g i n a  

CÂMARA MUNICIPAL DE MELGAÇO | Palácio Osvaldo Rodrigues Viegas 
CNPJ: 07.335.744/0001-06 | Av. Senador Lemos, 357 | Centro – Melgaço – Pará | CEP: 68.490-000 

www.cmmelgaco.pa.gov.br | cmm@cmmelgaco.pa.gov.br 

E s t a d o  d o  P a r á  
P o d e r  L e g i s l a t i v o  
C â m a r a  M u n i c i p a l  d e  M e l g a ç o  
 

41 Smart TV 50 polegadas      1  Unidade   
42 Sofá para 02 e 03 lugares       1  Unidade   

TOTAL GERAL     
 
 
Pesquisa Realizada em: __/__/____. 
 
Assinatura: _______________________________________ 
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DE: G. C. P. MACHADO COMERCIO - ME  
 
PARA: CÂMARA MUNICIPAL DE MELGAÇO 
 
ASSUNTO: PESQUISA DE PREÇOS 
 
A empresa G. C. P. MACHADO COMERCIO ME, portadora do CNPJ 05.107.161/0001-00, 
I.E. 15.224.888-9, com sede situada à rua Magalhães Barata, 45, Santa Cruz, 
Breves/PA, CEP: 68.800-000, abaixo assinada por seu representante legal, em 
resposta ao pedido de cotação formulado por esta Câmara Municipal, propõe o 
fornecimento do objeto desta pesquisa nos preços e condições seguintes: 
 

MATERIAL PERMANENTE 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QTD UND 
VALOR COTADO  

 P. UNIT.   P. TOTAL  

1 

Aparelho de som microsystem 4 
watts rms reproduz cd, cd-r/ rw 
e mp3, entrada usb e auxiliar de 
áudio estéreo, com saída para 
fones de ouvido. rádio am e fm 
com sintonia digital, função 
program, repeat, random, 
standby, com relógio digital. 
entrada usb possibilitando 
escutar músicas direto do mp3 e 
mp4 player. bivolt preto.  

      1  Unidade  R$    
526,50  

 R$             
526,50  

2 

Ar condicionado 9.000 btu’s, 
sistema especial de tripla 
filtragem, função turbo: com 
apenas um toque você seleciona 
máxima refrigeração ou 
aquecimento, função siga-me: com 
um sensor no controle remoto, a 
função permite que a temperatura 
desejada seja mantida onde está 
localizado o controle remoto 

      3  Unidade  R$ 
2.265,57  

 R$          
6.796,71  

3 

Armário de aço com 07 
repartições duas portas e 
fechadura medindo 1,98x0, 90x0, 
40.  

      2  Unidade  R$ 
1.274,07  

 R$          
2.548,14  

4 Armário de aço com 02 portas, 04 
bandejas internas chapa 26 mm        2  Unidade  R$ 

1.355,67  
 R$          

2.711,34  

5 Armário de aço com 04 gavetas 
para pasta suspensa (arquivo)       2  Unidade  R$ 

1.605,48  
 R$          

3.210,96  

6 Armário de cozinha com 06 portas 
e 03 gavetas        1  Unidade  R$ 

1.591,31  
 R$          

1.591,31  

7 

Bebedouro elétrico individual, 
modelo bebedouro de pressão 
inox, 40 litros, saída para 
conexão com rede hidráulica, 
medindo aproximadamente altura: 
960 mm; profundidade: 290 mm; 
largura: 335 mm, capacidade de 
refrigeração: de 4 a 8 
litros/hora, serpentina 
externa, sem contato com a água, 

      2  Unidade  R$ 
1.130,44  

 R$          
2.260,88  



 
 
 
 
 

 

duas torneiras de água, jato e 
copo, de latão, cromadas, 
termostato externo para ajuste 
da temperatura da água, 
reservatório e pia de água em 
inox, base preta em plástico 
psai de alta resistência, filtro 
interno superflow, de tripla 
filtragem, em carvão ativado, 
retendo impurezas da água, tais 
como: cloro, barro, ferrugem e 
outras partículas maiores, 
compressor novo, silencioso e de 
baixo consumo de energia, 
utilização de gás ecológico. 
voltagem: 127 v ou 220 v.  

8 
Cadeira escritório secretária 
laminada em tecido azul sem 
braço  

      5  Unidade  R$ 
1.325,07  

 R$          
6.625,35  

9 

Cadeira para digitador 
giratória, acolchoada, com 
assento e encosto-me a tecido, 
rodízio, braço regulável, cor 
azul.  

      5  Unidade  R$    
601,73  

 R$          
3.008,65  

10 

Cadeira secretária fixa sem 
braço: 4 pés, tubo 3/4, estofada 
em espuma injetada, com 30mm de 
espessura. revestimento em 
tecido ou louríssimo, na cor 
preta.  

      5  Unidade  R$    
530,41  

 R$          
2.652,05  

11 Cafeteira elétrica industrial, 
capacidade 8 litros       1  Unidade  R$ 

1.636,18  
 R$          

1.636,18  

12 

Câmera digital com zoom ótico, 
tela touchscreen estabilizador 
de imagem portátil e retrátil hd 
interno de no mínimo 80g, foco 
automático, lcd 3, foto 
panorâmica , gravação de vídeo, 
gravação de áudio, microfone 
embutido, cartão de memória 
incluso, resolução de 921, 600 
pontos e ângulo variável de 
aproximadamente 80 graus para 
cima e 45 graus para baixo, 
flash embutido, bateria 
recarregável, com recarregado de 
bateria  

      1  Unidade  R$ 
3.114,27  

 R$          
3.114,27  

13 

Computador (desktop-básico) com 
as seguintes características: 
processador intel core i3 ou amd 
a10, memória ram de 4 gb, ddr3, 
1600 mhz, hd de no mínimo 500 
gb, monitor de 18,5" (1366 x 
768), mouse usb, 800 dpi, 2 
botões, scrool (com fio), fonte 
compatível com o item, sistema 
operacional windows 7 pro (64 

      5  Unidade  R$ 
2.610,36  

 R$        
13.051,80  



 
 
 
 
 

 

bits), teclado usb, abnt2, 107 
teclas (com fio) interfaces de 
rede 10/100/1000 e wifi, 
interfaces de vídeo integradas, 
unidade de disco ótico cd/dvd 
rom, e garantia mínima de 12 
meses 

14 

Computador portátil (notebook) 
com as seguintes 
características: processador 
intel core i3 ou amd a10, 
memória ram de 4 gb, ddr3, 1600 
mhz, hd de no mínimo 500 gb, 
monitor de 13,5", mouse 
touchpad,  interfaces de rede 
10/100/1000 e wifi, interface 
usb, hdmi, display port/ vga, sd 
card, bateria com duração mínima 
de 3 horas, webcam, sistema 
operacional windows 7 pro (64 
bits), unidade de disco ótico 
cd/dvd rom, e garantia mínima de 
12 meses 

      3  Unidade  R$ 
3.051,02  

 R$          
9.153,06  

15 
Data show projetor multimídia 
2700 ansi lumens, contraste 
2200:1, tecnologia dpl preto  

      1  Unidade  R$ 
4.904,52  

 R$          
4.904,52  

16 

Escada 7 degraus em inox, em 
tubo de aço inox 7/8 x 18 com 
pis e compensado de 15 mm, 
revestido com borracha 
antiderrapante, cinta de 
proteção em aço inox em toda 
volta, pés com ponteiras, 
medindo 0,54 x0, 40x0, 34 cm.  

      1  Unidade  R$    
550,82  

 R$             
550,82  

17 

Espremedor de frutas industrial 
corpo em aço inox, altura 
39,5cm, motor 1/3hp, 1740 rpm, 
110/220 volts  

      1  Unidade  R$    
585,01  

 R$             
585,01  

18 

Estante de aço: medindo 
1,980x920x300, com 6 bandejas, 
capacidade de 25 kg por bandeja 
(uniformemente distribuído, 
pintura eletrostática na cor 
branca).  

      3  Unidade  R$ 
1.723,92  

 R$          
5.171,76  

19 

Fogão 04 bocas, de uso 
doméstico, com acendimento 
automático, forno auto limpante, 
luz de forno  

      1  Unidade  R$    
836,95  

 R$             
836,95  

20 

Freezer doméstico de pressão: 
dupla ação, tipo horizontal, com 
capacidade de no mínimo 280 
litros, na cor branca, com 01 
tampa balanceada, condensador 
embutido, cestos de estocagem, 
grades removíveis, dreno 
frontal, puxadores, consumo 
aproximado de até 88kws/mês, na 

      1  Unidade  R$ 
5.090,17  

 R$          
5.090,17  



 
 
 
 
 

 

voltagem 110 v, painel de 
controle com termostato, dupla 
função (freezer/refrigerador), 
controle máx./min., temperatura 
de até -18c a -25c (freezer), 
contendo pés com rodízios 
regulares, certificado de 
garantia e manual de instruções 
em português, fabricado de 
acordo com as normas vigentes.  

21 

Frigobar 50 litros sistema de 
refrigeração termoelétrica com 
célula de peltier, sem 
compressor, baixo nível de 
ruído, sem vibração, controle de 
termostato manual, luz interna, 
sistema de degelo automático.  

      1  Unidade  R$ 
2.039,12  

 R$          
2.039,12  

22 

Geladeira 280l: com degelo seco, 
voltagem 110 v, selo procel de 
economia de energia classe a, na 
cor branca  

      1  Unidade  R$ 
2.968,41  

 R$          
2.968,41  

23 Grampeador grande niquelado  
alicate para mais de 100 folhas         1  Unidade 

 R$ 
1.244,49  

 R$          
1.244,49  

24 Kit Multimídia PC (caixa de som)       5  Unidade  R$ 
1.224,09  

 R$          
6.120,45  

25 Liquidificador com 5 velocidades        1  Unidade  R$    
407,51  

 R$             
407,51  

26 
Mesa de cozinha em madeira 
compensado ou aglomerada s/ 
cadeiras 1,5x0,70m  

      1  Unidade  R$ 
1.581,11  

 R$          
1.581,11  

27 Mesa de plástico com 4 cadeiras 
- jogo     15  Unidade  R$    

654,88  
 R$          

9.823,20  

28 Mesa de reunião 12 lugares 
350x80 cm       1  Unidade  R$ 

4.407,73  
 R$          

4.407,73  

29 Mesa de reunião 8 lugares 200x80 
cm       2  Unidade  R$ 

3.560,06  
 R$          

7.120,12  

30 Mesa de som com 8 canais       1  Unidade  R$ 
2.192,13  

 R$          
2.192,13  

31 

Mesa de trabalho secretária em 
melamínico com 02 gavetas 
estrutura em aço com sapatos em 
nylon antideslizantes  

      5  Unidade  R$ 
1.142,48  

 R$          
5.712,40  

32 

Mesa de trabalho secretária em 
melamínico com 06 gavetas 
estrutura em aço com sapatos em 
nylon antideslizantes 

      4  Unidade  R$ 
1.376,07  

 R$          
5.504,28  

33 

Mesa para computador: composta 
de teclado central rebaixado 
tampa madeira aglomerada, 
revestido laminado melamínico 
cor casca de ovo, acabamento 
perfil pvc, tampo retangular 
1,20x0,75m, altura total 720 mm, 
estrutura em aço de seção 
retangular chapa 1,2mm na cor 
preta, com gavetas, garantia de 

      5  Unidade  R$    
815,03  

 R$          
4.075,15  



 
 
 
 
 

 

no mínimo 12 meses, fabricado 
nas normas vigentes.  

34 Microfone semiprofissional       2  Unidade  R$ 
1.224,09  

 R$          
2.448,18  

35 
Mini system, pilha, elétrica, 
lcd, entrada usb, entrada para 
cd, entrada auxiliar e display.  

      1  Unidade  R$    
747,29  

 R$             
747,29  

36 
Mouse usb, 800 dpi, 2 botões, 
scrool (com fio), fonte 
compatível com o item 

      5  Unidade  R$      
71,38  

 R$             
356,90  

37 

No break (para computador), com 
potência de 1 kva, tensão 
bivolt, alarme audiovisual, 01 
bateria interna selada e 
garantia mínima de 12 meses 

      1  Unidade  R$ 
2.162,55  

 R$          
2.162,55  

38 
Perfurador de papel, material 
metal, capacidade de perfuração 
mais de 200 folhas  

      1  Unidade  R$ 
1.948,34  

 R$          
1.948,34  

39 Quadro branco magnético 1,5x50cm        1  Unidade  R$    
264,19  

 R$             
264,19  

40 Relógio de parede 28 cm branco        3  Unidade  R$    
130,56  

 R$             
391,68  

41 Smart TV 50 polegadas       1  Unidade  R$ 
4.079,27  

 R$ 
4.079,27  

42 Sofá para 02 e 03 lugares       1  Unidade  R$ 
1.550,51  

 R$ 
1.550,51  

TOTAL GERAL   
R$  

143.171,44 
 
 
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias 

Entrega: Imediata 

Local: Conforme Edital 

Valor Global: R$ 143.171,44 (cento e quarenta e três mil, cento e setenta e um 

reais e quarenta e quatro centavos) 

 

 

________________________________________ 
G. C. P. MACHADO COMERCIO ME 

CNPJ 05.107.161/0001-00 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

                  Rua Dr. Assis S/nº, Bairro Centro 
               CEP: 68.800-000 - Breves/PA 

Breves, 29 de Janeiro de 2021. 

À 

CÂMARA MUNICIPAL DE MELGAÇO 

Conforme nos foi solicitado enviamos nossa cotação para o objeto descrito a seguir: 

 

MATERIAL PERMANENTE 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QTD UND 
  

 P. UNIT   P. TOTAL  

1 

Aparelho de som microsystem 4 watts rms reproduz cd, 
cd-r/ rw e mp3, entrada usb e auxiliar de áudio estéreo, 
com saída para fones de ouvido. rádio am e fm com 
sintonia digital, função program, repeat, random, standby, 
com relógio digital. entrada usb possibilitando escutar 
músicas direto do mp3 e mp4 player. bivolt preto.  

      1  Unidade  R$    523,89   R$             523,89  

2 

Ar condicionado 9.000 btu’s, sistema especial de tripla 
filtragem, função turbo: com apenas um toque você 
seleciona máxima refrigeração ou aquecimento, função 
siga-me: com um sensor no controle remoto, a função 
permite que a temperatura desejada seja mantida onde 
está localizado o controle remoto 

      3  Unidade  R$ 2.254,30   R$          6.762,90  

3 
Armário de aço com 07 repartições duas portas e 
fechadura medindo 1,98x0, 90x0, 40.  

      2  Unidade  R$ 1.267,74   R$          2.535,48  

4 
Armário de aço com 02 portas, 04 bandejas internas chapa 
26 mm  

      2  Unidade  R$ 1.348,93   R$          2.697,86  

5 
Armário de aço com 04 gavetas para pasta suspensa 
(arquivo) 

      2  Unidade  R$ 1.597,50   R$          3.195,00  

6 Armário de cozinha com 06 portas e 03 gavetas        1  Unidade  R$ 1.583,40   R$          1.583,40  

7 

Bebedouro elétrico individual, modelo bebedouro de 
pressão inox, 40 litros, saída para conexão com rede 
hidráulica, medindo aproximadamente altura: 960 mm; 
profundidade: 290 mm; largura: 335 mm, capacidade de 
refrigeração: de 4 a 8 litros/hora, serpentina externa, sem 
contato com a água, duas torneiras de água, jato e copo, de 
latão, cromadas, termostato externo para ajuste da 
temperatura da água, reservatório e pia de água em inox, 
base preta em plástico psai de alta resistência, filtro interno 
superflow, de tripla filtragem, em carvão ativado, retendo 
impurezas da água, tais como: cloro, barro, ferrugem e 
outras partículas maiores, compressor novo, silencioso e 
de baixo consumo de energia, utilização de gás ecológico. 
voltagem: 127 v ou 220 v.  

      2  Unidade  R$ 1.124,82   R$          2.249,64  

8 
Cadeira escritório secretária laminada em tecido azul sem 
braço  

      5  Unidade  R$ 1.318,48   R$          6.592,40  

9 
Cadeira para digitador giratória, acolchoada, com assento 
e encosto-me a tecido, rodízio, braço regulável, cor azul.  

      5  Unidade  R$    598,74   R$          2.993,70  
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10 
Cadeira secretária fixa sem braço: 4 pés, tubo 3/4, estofada 
em espuma injetada, com 30mm de espessura. 
revestimento em tecido ou louríssimo, na cor preta.  

      5  Unidade  R$    527,78   R$          2.638,90  

11 Cafeteira elétrica industrial, capacidade 8 litros       1  Unidade  R$ 1.628,04   R$          1.628,04  

12 

Câmera digital com zoom ótico, tela touchscreen 
estabilizador de imagem portátil e retrátil hd interno de no 
mínimo 80g, foco automático, lcd 3, foto panorâmica , 
gravação de vídeo, gravação de áudio, microfone 
embutido, cartão de memória incluso, resolução de 921, 
600 pontos e ângulo variável de aproximadamente 80 
graus para cima e 45 graus para baixo, flash embutido, 
bateria recarregável, com recarregado de bateria  

      1  Unidade  R$ 3.098,78   R$          3.098,78  

13 

Computador (desktop-básico) com as seguintes 
características: processador intel core i3 ou amd a10, 
memória ram de 4 gb, ddr3, 1600 mhz, hd de no mínimo 
500 gb, monitor de 18,5" (1366 x 768), mouse usb, 800 dpi, 
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 integradas, unidade de disco 
ótico cd/dvd rom, e garantia mínima de 12 meses 

      5  Unidade  R$ 2.597,38   R$        12.986,90  

14 

Computador portátil (notebook) com as seguintes 
características: processador intel core i3 ou amd a10, 
memória ram de 4 gb, ddr3, 1600 mhz, hd de no mínimo 
500 gb, monitor de 13,5", mouse touchpad,  interfaces de 
rede 10/100/1000 e wifi, interface usb, hdmi, display port/ 
vga, sd card, bateria com duração mínima de 3 horas, 
webcam, sistema operacional windows 7 pro (64 bits), 
unidade de disco ótico cd/dvd rom, e garantia mínima de 
12 meses 

      3  Unidade  R$ 3.035,85   R$          9.107,55  

15 
Data show projetor multimídia 2700 ansi lumens, 
contraste 2200:1, tecnologia dpl preto  

      1  Unidade  R$ 4.880,12   R$          4.880,12  

16 

Escada 7 degraus em inox, em tubo de aço inox 7/8 x 18 
com pis e compensado de 15 mm, revestido com borracha 
antiderrapante, cinta de proteção em aço inox em toda 
volta, pés com ponteiras, medindo 0,54 x0, 40x0, 34 cm.  

      1  Unidade  R$    548,08   R$             548,08  

17 
Espremedor de frutas industrial corpo em aço inox, altura 
39,5cm, motor 1/3hp, 1740 rpm, 110/220 volts  

      1  Unidade  R$    582,10   R$             582,10  

18 
Estante de aço: medindo 1,980x920x300, com 6 bandejas, 
capacidade de 25 kg por bandeja (uniformemente 
distribuído, pintura eletrostática na cor branca).  

      3  Unidade  R$ 1.715,35   R$          5.146,05  

19 
Fogão 04 bocas, de uso doméstico, com acendimento 
automático, forno auto limpante, luz de forno  

      1  Unidade  R$    832,79   R$             832,79  
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20 

Freezer doméstico de pressão: dupla ação, tipo horizontal, 
com capacidade de no mínimo 280 litros, na cor branca, 
com 01 tampa balanceada, condensador embutido, cestos 
de estocagem, grades removíveis, dreno frontal, 
puxadores, consumo aproximado de até 88kws/mês, na 
voltagem 110 v, painel de controle com termostato, dupla 
função (freezer/refrigerador), controle máx./min., 
temperatura de até -18c a -25c (freezer), contendo pés com 
rodízios regulares, certificado de garantia e manual de 
instruções em português, fabricado de acordo com as 
normas vigentes.  

      1  Unidade  R$ 5.064,85   R$          5.064,85  

21 

Frigobar 50 litros sistema de refrigeração termoelétrica 
com célula de peltier, sem compressor, baixo nível de 
ruído, sem vibração, controle de termostato manual, luz 
interna, sistema de degelo automático.  

      1  Unidade  R$ 2.028,98   R$          2.028,98  

22 
Geladeira 280l: com degelo seco, voltagem 110 v, selo 
procel de economia de energia classe a, na cor branca  

      1  Unidade  R$ 2.953,65   R$          2.953,65  

23 
Grampeador grande niquelado  alicate para mais de 100 
folhas   

      1  Unidade  R$ 1.238,30   R$          1.238,30  

24 Kit Multimídia PC (caixa de som)       5  Unidade  R$ 1.218,00   R$          6.090,00  
25 Liquidificador com 5 velocidades        1  Unidade  R$    405,49   R$             405,49  

26 
Mesa de cozinha em madeira compensado ou aglomerada 
s/ cadeiras 1,5x0,70m  

      1  Unidade  R$ 1.573,25   R$          1.573,25  

27 Mesa de plástico com 4 cadeiras - jogo     15  Unidade  R$    651,63   R$          9.774,45  
28 Mesa de reunião 12 lugares 350x80 cm       1  Unidade  R$ 4.385,81   R$          4.385,81  
29 Mesa de reunião 8 lugares 200x80 cm       2  Unidade  R$ 3.542,35   R$          7.084,70  
30 Mesa de som com 8 canais       1  Unidade  R$ 2.181,23   R$          2.181,23  

31 
Mesa de trabalho secretária em melamínico com 02 
gavetas estrutura em aço com sapatos em nylon 
antideslizantes  

      5  Unidade  R$ 1.136,80   R$          5.684,00  

32 
Mesa de trabalho secretária em melamínico com 06 
gavetas estrutura em aço com sapatos em nylon 
antideslizantes 

      4  Unidade  R$ 1.369,23  
  

R$          5.476,92   

33 

Mesa para computador: composta de teclado central 
rebaixado tampa madeira aglomerada, revestido laminado 
melamínico cor casca de ovo, acabamento perfil pvc, 
tampo retangular 1,20x0,75m, altura total 720 mm, 
estrutura em aço de seção retangular chapa 1,2mm na cor 
preta, com gavetas, garantia de no mínimo 12 meses, 
fabricado nas normas vigentes.  

      5  Unidade  R$    810,98   R$          4.054,90  

34 Microfone semiprofissional       2  Unidade  R$ 1.218,00   R$          2.436,00  

35 
Mini system, pilha, elétrica, lcd, entrada usb, entrada para 
cd, entrada auxiliar e display.  

      1  Unidade  R$    743,58   R$             743,58  

36 
Mouse usb, 800 dpi, 2 botões, scrool (com fio), fonte 
compatível com o item 

      5  Unidade  R$      71,03   R$             355,15  

37 
No break (para computador), com potência de 1 kva, 
tensão bivolt, alarme audiovisual, 01 bateria interna selada 
e garantia mínima de 12 meses 

      1  Unidade  R$ 2.151,80   R$          2.151,80  
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38 
Perfurador de papel, material metal, capacidade de 
perfuração mais de 200 folhas  

      1  Unidade  R$ 1.938,65   R$          1.938,65  

39 Quadro branco magnético 1,5x50cm        1  Unidade  R$    262,88   R$             262,88  
40 Relógio de parede 28 cm branco        3  Unidade  R$    129,92   R$             389,76  
41 Smart TV 50 polegadas       1  Unidade  R$ 4.058,98   R$          4.058,98  
42 Sofá para 02 e 03 lugares       1  Unidade  R$ 1.542,80   R$          1.542,80  

TOTAL GERAL    R$  142.429,71  
 
 

Valor da Proposta: R$ 142.429,71 (Cento e quarenta e dois mil, quatrocentos e vinte e nove reais e setenta e um centavos) 

Condições de Pagamento: Conforme Edital 

Prazo de entrega: Imediato 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

 
 



 
 
 
 

 

COTAÇÃO DE PREÇOS 

À CÂMARA MUNICIPAL DE MELGAÇO 

A/C COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

A empresa MARAJÓ HOME CENTER COM. E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ: 18.233.963/0001-09, 
com sede na Rodovia Breves Arapijó, nº 156, Bairro Aeroporto, na cidade de Breves/Pa, CEP: 68.800-000, abaixo 
assinada por seu representante legal, em atendimento aos termos do ofício circular nº 003/2021 do qual tomou 
conhecimento, vem propõe os seguintes preços para o objeto demandado. 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QTD UND  VALORES ESTIMADOS  
 P. UNIT.   P. TOTAL  

1 

Aparelho de som microsystem 4 watts rms 
reproduz cd, cd-r/ rw e mp3, entrada usb e 
auxiliar de áudio estéreo, com saída para fones 
de ouvido. rádio am e fm com sintonia digital, 
função program, repeat, random, standby, com 
relógio digital. entrada usb possibilitando 
escutar músicas direto do mp3 e mp4 player. 
bivolt preto.  

      1  Unidade  R$    516,15   R$             516,15  

2 

Ar condicionado 9.000 btu’s, sistema especial 
de tripla filtragem, função turbo: com apenas um 
toque você seleciona máxima refrigeração ou 
aquecimento, função siga-me: com um sensor 
no controle remoto, a função permite que a 
temperatura desejada seja mantida onde está 
localizado o controle remoto 

      3  Unidade  R$ 2.220,99   R$          6.662,97  

3 Armário de aço com 07 repartições duas portas 
e fechadura medindo 1,98x0, 90x0, 40.        2  Unidade  R$ 1.249,01   R$          2.498,02  

4 Armário de aço com 02 portas, 04 bandejas 
internas chapa 26 mm        2  Unidade  R$ 1.329,00   R$          2.658,00  

5 Armário de aço com 04 gavetas para pasta 
suspensa (arquivo)       2  Unidade  R$ 1.573,90   R$          3.147,80  

6 Armário de cozinha com 06 portas e 03 gavetas        1  Unidade  R$ 1.560,00   R$          1.560,00  

7 

Bebedouro elétrico individual, modelo 
bebedouro de pressão inox, 40 litros, saída para 
conexão com rede hidráulica, medindo 
aproximadamente altura: 960 mm; 
profundidade: 290 mm; largura: 335 mm, 
capacidade de refrigeração: de 4 a 8 litros/hora, 
serpentina externa, sem contato com a água, 
duas torneiras de água, jato e copo, de latão, 
cromadas, termostato externo para ajuste da 
temperatura da água, reservatório e pia de água 
em inox, base preta em plástico psai de alta 
resistência, filtro interno superflow, de tripla 
filtragem, em carvão ativado, retendo 
impurezas da água, tais como: cloro, barro, 
ferrugem e outras partículas maiores, 
compressor novo, silencioso e de baixo 
consumo de energia, utilização de gás 
ecológico. voltagem: 127 v ou 220 v.  

      2  Unidade  R$ 1.108,20   R$          2.216,40  



 
 
 
 

 

8 Cadeira escritório secretária laminada em 
tecido azul sem braço        5  Unidade  R$ 1.299,00   R$          6.495,00  

9 
Cadeira para digitador giratória, acolchoada, 
com assento e encosto-me a tecido, rodízio, 
braço regulável, cor azul.  

      5  Unidade  R$    589,90   R$          2.949,50  

10 
Cadeira secretária fixa sem braço: 4 pés, tubo 
3/4, estofada em espuma injetada, com 30mm 
de espessura. revestimento em tecido ou 
louríssimo, na cor preta.  

      5  Unidade  R$    519,99   R$          2.599,95  

11 Cafeteira elétrica industrial, capacidade 8 litros       1  Unidade  R$ 1.603,99   R$          1.603,99  

12 

Câmera digital com zoom ótico, tela 
touchscreen estabilizador de imagem portátil e 
retrátil hd interno de no mínimo 80g, foco 
automático, lcd 3, foto panorâmica , gravação 
de vídeo, gravação de áudio, microfone 
embutido, cartão de memória incluso, resolução 
de 921, 600 pontos e ângulo variável de 
aproximadamente 80 graus para cima e 45 
graus para baixo, flash embutido, bateria 
recarregável, com recarregado de bateria  

      1  Unidade  R$ 3.052,99   R$          3.052,99  

13 

Computador (desktop-básico) com as seguintes 
características: processador intel core i3 ou 
amd a10, memória ram de 4 gb, ddr3, 1600 
mhz, hd de no mínimo 500 gb, monitor de 18,5" 
(1366 x 768), mouse usb, 800 dpi, 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 integradas, unidade de disco ótico 
cd/dvd rom, e garantia mínima de 12 meses 

      5  Unidade  R$ 2.559,00   R$        12.795,00  

14 

Computador portátil (notebook) com as 
seguintes características: processador intel 
core i3 ou amd a10, memória ram de 4 gb, ddr3, 
1600 mhz, hd de no mínimo 500 gb, monitor de 
13,5", mouse touchpad,  interfaces de rede 
10/100/1000 e wifi, interface usb, hdmi, display 
port/ vga, sd card, bateria com duração mínima 
de 3 horas, webcam, sistema operacional 
windows 7 pro (64 bits), unidade de disco ótico 
cd/dvd rom, e garantia mínima de 12 meses 

      3  Unidade  R$ 2.990,99   R$          8.972,97  

15 Data show projetor multimídia 2700 ansi 
lumens, contraste 2200:1, tecnologia dpl preto        1  Unidade  R$ 4.808,00   R$          4.808,00  

16 

Escada 7 degraus em inox, em tubo de aço inox 
7/8 x 18 com pis e compensado de 15 mm, 
revestido com borracha antiderrapante, cinta de 
proteção em aço inox em toda volta, pés com 
ponteiras, medindo 0,54 x0, 40x0, 34 cm.  

      1  Unidade  R$    539,99   R$             539,99  

17 
Espremedor de frutas industrial corpo em aço 
inox, altura 39,5cm, motor 1/3hp, 1740 rpm, 
110/220 volts  

      1  Unidade  R$    573,50   R$             573,50  

18 
Estante de aço: medindo 1,980x920x300, com 
6 bandejas, capacidade de 25 kg por bandeja 
(uniformemente distribuído, pintura eletrostática 
na cor branca).  

      3  Unidade  R$ 1.690,00   R$          5.070,00  

19 
Fogão 04 bocas, de uso doméstico, com 
acendimento automático, forno auto limpante, 
luz de forno  

      1  Unidade  R$    820,49   R$             820,49  



 
 
 
 

 

20 

Freezer doméstico de pressão: dupla ação, tipo 
horizontal, com capacidade de no mínimo 280 
litros, na cor branca, com 01 tampa balanceada, 
condensador embutido, cestos de estocagem, 
grades removíveis, dreno frontal, puxadores, 
consumo aproximado de até 88kws/mês, na 
voltagem 110 v, painel de controle com 
termostato, dupla função (freezer/refrigerador), 
controle máx./min., temperatura de até -18c a -
25c (freezer), contendo pés com rodízios 
regulares, certificado de garantia e manual de 
instruções em português, fabricado de acordo 
com as normas vigentes.  

      1  Unidade  R$ 4.990,00   R$          4.990,00  

21 

Frigobar 50 litros sistema de refrigeração 
termoelétrica com célula de peltier, sem 
compressor, baixo nível de ruído, sem 
vibração, controle de termostato manual, luz 
interna, sistema de degelo automático.  

      1  Unidade  R$ 1.999,00   R$          1.999,00  

22 
Geladeira 280l: com degelo seco, voltagem 110 
v, selo procel de economia de energia classe a, 
na cor branca  

      1  Unidade  R$ 2.910,00   R$          2.910,00  

23 Grampeador grande niquelado  alicate para 
mais de 100 folhas         1  Unidade  R$ 1.220,00   R$          1.220,00  

24 Kit Multimídia PC (caixa de som)       5  Unidade  R$ 1.200,00   R$          6.000,00  
25 Liquidificador com 5 velocidades        1  Unidade  R$    399,50   R$             399,50  

26 Mesa de cozinha em madeira compensado ou 
aglomerada s/ cadeiras 1,5x0,70m        1  Unidade  R$ 1.550,00   R$          1.550,00  

27 Mesa de plástico com 4 cadeiras - jogo     15  Unidade  R$    642,00   R$          9.630,00  
28 Mesa de reunião 12 lugares 350x80 cm       1  Unidade  R$ 4.321,00   R$          4.321,00  
29 Mesa de reunião 8 lugares 200x80 cm       2  Unidade  R$ 3.490,00   R$          6.980,00  
30 Mesa de som com 8 canais       1  Unidade  R$ 2.149,00   R$          2.149,00  

31 
Mesa de trabalho secretária em melamínico 
com 02 gavetas estrutura em aço com sapatos 
em nylon antideslizantes  

      5  Unidade  R$ 1.120,00   R$          5.600,00  

32 
Mesa de trabalho secretária em melamínico 
com 06 gavetas estrutura em aço com sapatos 
em nylon antideslizantes 

      4  Unidade  R$ 1.349,00   R$         5.396,00  

33 

Mesa para computador: composta de teclado 
central rebaixado tampa madeira aglomerada, 
revestido laminado melamínico cor casca de 
ovo, acabamento perfil pvc, tampo retangular 
1,20x0,75m, altura total 720 mm, estrutura em 
aço de seção retangular chapa 1,2mm na cor 
preta, com gavetas, garantia de no mínimo 12 
meses, fabricado nas normas vigentes.  

      5  Unidade  R$    799,00   R$          3.995,00  

34 Microfone semiprofissional       2  Unidade  R$ 1.200,00   R$          2.400,00  

35 Mini system, pilha, elétrica, lcd, entrada usb, 
entrada para cd, entrada auxiliar e display.        1  Unidade  R$    732,60   R$             732,60  

36 Mouse usb, 800 dpi, 2 botões, scrool (com fio), 
fonte compatível com o item       5  Unidade  R$      69,99   R$             349,95  

37 
No break (para computador), com potência de 1 
kva, tensão bivolt, alarme audiovisual, 01 
bateria interna selada e garantia mínima de 12 
meses 

      1  Unidade  R$ 2.120,00   R$          2.120,00  

38 Perfurador de papel, material metal, capacidade 
de perfuração mais de 200 folhas        1  Unidade  R$ 1.910,00   R$          1.910,00  

39 Quadro branco magnético 1,5x50cm        1  Unidade  R$    259,00   R$             259,00  



 
 
 
 

 

40 Relógio de parede 28 cm branco        3  Unidade  R$    128,00   R$             384,00  
41 Smart TV 50 polegadas       1  Unidade  R$ 3.999,00   R$         3.999,00  
42 Sofá para 02 e 03 lugares      12  Unidade  R$ 1.520,00   R$          1.520,00 

TOTAL GERAL  R$  140.354,77  
 
Valor Global da Proposta: R$ 140.354,77 (CENTO E QUARENTA MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO 
REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS) 
Condições de pagamento: conforme edital 
Validade da proposta: 60 (sessenta) dias a contar da data de abertura do certame 
Prazo de entrega: imediato 
Local de entrega: Órgão licitador 
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