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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034/2021 

TOMADA DE PREÇO Nº 27/2021 

 
EDITAL DE LICITAÇÃO 

 
O MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI, através da Comissão 

Permanente de Licitação, torna público, para o conhecimento de todos os 
interessados que realizará licitação, na modalidade TOMADA DE PREÇO, do tipo 
MENOR PREÇO POR ITEM, regida pela Lei n.º 8.666/93 e suas alterações 
posteriores. Cópia deste Edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados 
na sede do Município, na Av. Francisco da Costa Veloso, 620, Centro, Cabeceiras 
doPiauí. 
A sessão pública para credenciamento, recebimento e abertura dos envelopes dar-

se-á às 09:00 horas do dia 05 de julho de 2021, na sala da Comissão de Licitações 

da Prefeitura Municipal de CABECEIRAS DO PIAUI, onde podem ser obtidas cópias 

deste instrumento convocatório, em todos os dias úteis, das 8:00 às 13:00 horas ou 

pelo e-mail: cplcomprascabeceiraspi@gmail.com/ whattsapp 86 9 8186 7804. 

1. DO OBJETO DALICITAÇÃO:  

Destina-se a presente licitação à AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

ELETRONICOS, REGRIGERAÇÃO E MOBILIA PARA ATENDER AS 

NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CABECEIRAS DO PIUAÍ E SUAS 

SECRETARIAS. 

São anexos desta Tomada de Preço:  

Anexo I – Planilha Orçamentária; 
Anexo II – Declaração de que não emprega menor; 
Anexo III – Modelo da proposta; 
Anexo IV – Minuta do contrato;  
Anexo V – Declaração deSubmissão; 
Anexo VI – Declaração conhecimento do Edital;  
Anexo VII – DeclaraçãoIdoneidade; 
Anexo VIII – Declaração de habilitação. 
Anexo IX – Declaração de Micro Empresa e Empresa de Pequeno Porte 
Anexo X - Declaração de disponibilidade para iníciodos serviços 

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

2.1 - Poderão participar do presente certame as empresas devidamente inscritas no 

Cadastro Geral de Fornecedores da Prefeitura Municipal de CABECEIRAS DO 

PIAUI, devidamente atualizado, juntamente com as documentações exigidas nos 

subitens 4.1, e válidas na data da abertura do procedimento; 

2.2 - O cadastramento poderá ser realizado pelo interessado na sede da Prefeitura 

Municipal de CABECEIRAS DO PIAUI apresentando a documentação discriminada 

nos arts. 28 a 31, e demais documentos que entender necessário para satisfazer as 

exigências do artigo 27, conforme art. 35, todos da Lei nº 8.666/93, até o terceiro 

dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessáriaria 

qualificação; 

3. DOS IMPEDIMENTOS À PARTICIPAÇÃO 
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3.1 - Não poderão participar da presente Tomada de Preço, empresas que se 

enquadrarem em uma ou mais das seguintes situações: 

a) Que tenham sido declaradas inidôneas por qualquer Órgão Público Federal, 
Estadual, Municipal ou do Distrito Federal; 
b) Estejam sob regime de concordata ou falência; 
c) Estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitações; 
d) Encontra-se em processo de fusão, cisão ou incorporação; 
e) Tenham sofrido fato impeditivo superveniente. 
4. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

4.1 Para se habilitarem na Tomada de Preço, os interessados deverão apresentar os 

documentos abaixo relacionados através de seus representantes, no local, data e 

horários indicados no preâmbulo deste Edital, em envelope inteiramente fechado, 

contendo em sua parte externa, além da razão social e endereço da licitante, os 

seguintes dizeres: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI  
TOMADA DE PREÇO Nº 27/2021 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES  
ABERTURA: DIA 05/07/2021 ÀS 09:00 HORAS 
DOCUMENTAÇÃO 
4.1.1 Será obrigatória a apresentação do Certificado de Registro Cadastral de 

Fornecedores do Município de CABECEIRAS DO PIAUI, expedido por qualquer 

integrante da Comissão Permanente de Licitação. 

4.1.2 Documentos obrigados pela Constituição: 

1. Declaração, assinada por quem de direito, de que, em cumprimento ao 
estabelecido no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, na Lei n.º 9.854, 
de 27.10.1999, publicada no Diário Oficial da União de 28.10.1999, e inc. V do art. 
13 do Decreto n.º 3.555/2002, a licitante não emprega menores de dezoito anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, em qualquer trabalho, salvo na condição de 
aprendiz, a partir de quatorze anos (Anexo). 
5.1.3 Documentos relativos à habilitação jurídica: 

2. Ato constitutivo sendo o Contrato social e aditivos e/ou requerimento de 
empresário e alterações. 

3. Cópia da cédula de identidade e CPF dos sócios; 
4.1.4 Documentos relativos à regularidade fiscal: 

5. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal através da Certidão Negativa 
quanto a Dívida Ativa da União e Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições 
Federais, do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 
1. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual através da Certidão 
Negativa quanto a Dívida Ativa do Estado e Certidão de Negativa de Débitos, do 
domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 
2. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal através da Certidão 
Negativa quanto a Dívida Ativa do Município e Certidão de Negativa de Débitos, do 
domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 
3. Cópia atualizada do CNPJ; 
4. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal, relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com 
o objetocontratual; 
5. Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - 
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FGTS (Lei n.º 8.036/90); e 
6. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT (Lei12.440/2001). 

7.1.5. Documentos relativos à qualificação econômico-financeira: 

7. Certidão negativa de falência ou concordata e recuperação judicial expedida 
pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica e de execução patrimonial, expedida no 
domicílio da pessoa física. 
8. As Licitantes terão que apresentar Balanço Patrimonial e Demonstrações 
Contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, 
que comprove a boa situação financeira da empresa. Vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais 
quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da 
proposta, caso a licitante tenha iniciado suas atividades no presente exercício. 
9. O microempreendedor individual, as microempresas e empresas de pequeno 
porte não precisam apresentar balanço patrimonial do último exercício social para 
habilitação nesta licitação, conforme Art. 3º do Decreto nº8.538/2015. 
7.1.6. Outros documentos: 
10. Alvará de licença de funcionamento ou certificado de dispensa de alvará emitido 
pelo setor competente do município domicílio da empresa; 
11. Declaração do licitante de que os documentos constantes de seu Envelope A – 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO são fiéis e verdadeiros, conforme o modelo 
doanexo; 
12. Declaração, sob as penas de lei, de que o licitante não está respondendo a 
nenhum processo de declaração de inidoneidade nem se encontra impedido de 
participar de licitações públicas no Território Nacional, conforme o modelo do anexo; 

13. Apenas as microempresas ou empresas de pequeno porte, deverão apresentar 
Declaração em conformidade com o inciso I, II e parágrafo 4º do art. 3º da Lei 
Complementar n. 123/06 para obterem tratamento diferenciado e favorecido da Lei. 
Não havendo a referida Declaração os licitantes não obterão o favorecimento, 
passando assim a concorrer com as demais empresas sem o favorecimento. 
4.1.7. Documentos que não tenham prazos de validade explicitados no próprio 

corpo devem ser expedidos no máximo 60 (sessenta) dias antes da abertura deste 

processo. 

4.1.8. A documentação necessária à habilitação dos licitantes deverá ser entregue 

obrigatoriamente em 01 (uma) via e, também, deverá ser apresentadaem cópias 

com original para conferência, ou por qualquer processo de cópia autenticada por 

cartório competente ou por servidor da Administração. 

 4.1.9. As certidões apresentadas via INTERNET somente serão aceitas em original 

com sua validade/autenticidade, estando sujeitas à confirmação pela Comissão 

Permanente de Licitação, no caso de dúvidas. 

 4.1.10. A não apresentação de documentos ou o não cumprimento de quaisquer das 

exigências do item 4. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO - importará na 

imediata inabilitação da licitante. 

5. DA PROPOSTA 

5.1. A proposta deverá ser datilografada ou digitada, obrigatoriamente em uma via, 

assinada e pelo seu representante legal, sem emendas, rasuras, acréscimos ou 

entrelinhas, em linguagem clara, objetiva e que não dificulte a exata compreensão 
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do seu enunciado e datada do dia fixado para entrega dos envelopes. A proposta 

deverá ser entregue em envelope inteiramente fechado, contendo em sua parte 

externa, além da razão social e endereço da licitante, os seguintes dizeres: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI  
TOMADA DE PREÇO Nº 27/2021 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES  
ABERTURA: DIA 05/07/2021 ÀS 09:00 HORAS 
PROPOSTA 
5.2. A proposta deverá conter: 

5.2.1. Carta Proposta expressa e clara em Moeda Corrente Nacional, (Modelo - 

ANEXO) abrangendo: 

5.2.1.1. Preço Global da Proposta, em algarismo e por extenso, resultante dos 

quadros de quantidades e preços; 

5.2.1.2. Prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) 

dias; 

5.3. Planilha com quantidades e preços unitários e totais em real (R$), na data da 

apresentação da PROPOSTA, com totais parciais e globais, com rigorosas 

especificações equantitativos. 

5.4. A proposta deverá conter, também, a razão social do licitante, endereço 

atualizado, número da conta corrente, banco e agência para depósito dos créditos, 

telefone e, se possível, FAX e número do CNPJ. A ausência dos dados acima 

relacionados não desclassificará a proposta; 

5.5. É facultado aos licitantes elaborarem suas propostas no Modelo da Proposta 

(Anexo), devendo quaisquer observações, que se fizerem necessárias, neles serem 

expressas; 

5.6. Nos preços cotados deverão estar incluídos os impostos, taxas, seguros e 

outros encargos que incidam ou venham a incidir sobre o objeto da licitação. A não 

indicação destes significa que já estão inclusos; 

5.7. A apresentação da proposta implica aceitação plena e total das condições 

desta Tomada de Preço e de seus Anexos; 

6. DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

6.1. No dia, hora e local indicados no preâmbulo desta Tomada de Preço, a CPL 

realizará reunião de abertura da licitação, facultada a presença de representantes 

das licitantes e demais interessados, tendo a seguinte pauta: 

a) Abertura dos envelopes contendo os documentos de habilitação que serão 
verificados e rubricados. Caso julgue necessário, a CPL poderá suspender a reunião 
para análise da documentação, diligências e consultas, marcando nova data e 
horário para prosseguimento dos trabalhos, comunicando sua decisão às licitantes; 
b) Ocorrendo a hipótese prevista no item anterior, todos os documentos e os 
envelopes que contenham as propostas de preços, devidamente lacrados e 
rubricados em seus feixes pelos presentes, ficarão em poder da CPL até que seja 
decidida a habilitação; 
c) A CPL manterá em seu poder as propostas das licitantes inabilitadas com 
envelopes devidamente rubricados e lacrados, até o término do período recursal, de 
que trata o artigo 109, inciso I, alínea “a”, da Lei n.º 8.666/93; 
d) Não havendo recurso na habilitação ou, após o julgamento dos interpostos, será 
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procedida a abertura e leitura das propostas, devendo os licitantes presentes e a 
CPL rubricar as mesmas; 
e) O não comparecimento do representante da licitante ao ato de abertura das 
propostas, ou a falta de sua assinatura na respectiva ata, implicará a aceitação das 
decisões, ressalvado o direito a recurso, facultado pela legislação vigente; 
f) Completada a fase de habilitação e decididos recursos administrativos 
ocasionalmente interpostos, a CPL devolverá às licitantes inabilitadas os envelopes 
“PROPOSTA DE PREÇOS” - intactos, mediante recibo, ou os inutilizará, se não 
forem procurados pelo proponente no prazo de 30 (trinta) dias do encerramento da 
licitação; 
g) Das reuniões para recebimento e abertura dos documentos de habilitação e 
propostas serão lavradas atas circunstanciadas devendo as mesmas serem 
assinadas por todas as licitantes presentes; 
h) Em nenhuma hipótese poderão ser recebidos documentos de habilitação e 
propostas fora dos prazos estabelecidos neste Edital. 
7. DO JULGAMENTO 

7.1. Será vencedor do certame, o licitante que apresentar a proposta de acordo com 

as disposições constantes desta Tomada de Preços e seus anexos, observadas as 

informações complementares e OFERTAR O MENOR PREÇO POR ITEM. 

7.2. Ocorrendo empate, a CPL procederá ao sorteio, em sessão pública, para o qual 

serão convocados todos os licitantes (art. 45, parágrafo segundo da Lei8.666/93); 

7.3. Decorridos 30 (trinta) minutos da hora marcada para o sorteio, sem que 

compareçam todas as convocadas, o sorteio realizar-se-á na presença de qualquer 

número de licitantes; 

7.4. Os erros ou equívocos porventura havidos nas cotações dos preços serão de 

inteira responsabilidade do licitante, não lhe cabendo, no caso de erro para mais e 

consequente alteração na classificação, qualquer recurso, nem tampouco, no caso 

de erro para menos, eximir-se do fornecimento do produto; 

7.5. As licitantes, durante a fase de julgamento, deverão estar aptas a atender, em 

48 (quarenta e oito) horas, chamados da CPL para prestar esclarecimentos sobre 

suas propostas; 

7.6. A CPL poderá solicitar parecer técnico de servidor desta Prefeitura Municipal, ou 

de pessoa estranha à mesma sempre que entender necessário quando de decisões 

que exijam tal conhecimento. 

7.7. Ficará reservada a cota de 25% (vinte e cinco por cento) do objeto desta 

licitação para ser disputada exclusivamente entre microempresas e empresas de 

pequeno porte, consoante determinação contida no artigo 48, inciso III, da Lei 

ComplementarFederal nº147/14. 

8. DOS CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DOS PREÇOS 

8.1. Serão desclassificadas as propostas que ofereçam vantagens baseadas nas 

ofertas dos demais licitantes; 

8.2. Para consideração dos preços propostos como inexequíveis ou superfaturados, 

tomar- se-ão como parâmetros os preços de mercado e a planilha de orçamento 

estimado; 

8.3. Não serão admitidas propostas que apresentem preços irrisórios, simbólicos ou 

de valor zero; 
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8.4. Em caso de divergência entre o preço unitário e o total, preferir-se-á o primeiro 

e, em caso de divergência entre o preço em algarismo e por extenso, preferir-se-á o 

último. 

9. DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 

9.1 - A licitante vencedora, ao ser contratada, vincula-se plenamente a este Edital, 

bem como à proposta formulada, não sendo permitidas modificações nas suas 

disposições, salvo motivo relevante aceito pela Prefeitura. 

10. DO CONTRATO 

10.1. O fornecimento do produto será contratada com a proponente vencedora, que 

será notificada por escrito, para satisfazer os requisitos necessários à assinatura do 

Contrato. 

10.2. O prazo para assinatura do Contrato será de 05 (CINCO) DIAS consecutivos 

contados da data da convocação para esse fim. Este prazo poderá ser 

PRORROGADO uma vez por igual período quando solicitado pela LICITANTE 

vencedora durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito 

pela Comissão de Licitação. 

10.3. Se decorrido o prazo a proponente vencedora não atender a notificação a que 

se refere o subitem anterior, a Comissão de Licitação convidará, segundo a ordem 

de classificação, OUTRO LICITANTE, obedecendo às mesmas condições da 

licitante vencedora, inclusive quanto ao preço ou se preferir, procederá à nova 

licitação. Sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº8.666/1993. 

10.4. O Contrato será executado pautado no Cronograma Físico-Financeiro do 
proponente. 

10.5. Este Edital, os Detalhes Executivos, Especificações, Quantitativos, 

Cronogramas e PROPOSTAS DE PREÇOS, farão parte integrante do Contrato a ser 

celebrado com a licitante vencedora, independentemente de transcrição. 

10.6. A prorrogação do prazo previsto no subitem anterior somente será admitida 

nas condições estabelecidas no parágrafo 1°, incisos I a VI, art. 57 da Lei 8.666/93. 

10.7. O Contrato a ser assinado com a licitante vencedora poderá ter sua validade 

inicial ou prazo de execução prorrogado em conformidade com o inciso I do Art. 57 

da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 

10.8. Como condição indispensável à celebração do contrato, a empresa deverá 

indicar a PREFEITURA MUNICIPAL conta corrente bancária que mantenha em seu 

próprio nome, em estabelecimento que mantenha agência, na qual serão feitos os 

depósitos dos valores que venham a ser devidos à contratada. 

10.9. Aplica-se a este Edital o disposto no parágrafo primeiro do Artigo 65 da Lei 

Federal n.°8.666/93, ficando a CONTRATADA obrigada a aceitar as mesmas 

condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, até 

25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

11. DA VIGÊNCIA 

11.1 - O contrato firmado em decorrência deste instrumento vigorará até 31 de 

dezembro de 2021, podendo ser prorrogado ou aditivado por interesse público e de 

acordo com a conveniência do Município nos termos da lei nº 8.666/93. 
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12. DOS PRAZOS PARA O FORNECIMENTO 
12.1 - O contratado deve atender de imediato à ORDEM DE FORNECIMENTO 

expedida pela autoridade competente desta Prefeitura Municipal. 

13. DO PAGAMENTO 

13.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota 

Fiscal/Fatura devidamente atestada pela autoridade competente após o 

fornecimento do produto, sendo esta condição imprescindível para o pagamento. 

13.2. Nenhum pagamento será efetuado ao contratado enquanto estiver pendente 

de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe tenha sido imposta em virtude 

de penalidade ou inadimplência contratual. 

14. FONTE DOS RECURSOS 

14.1 - Informamos que as despesas são provenientes dos recursos oriundos do 

FPM, ICMS, ISS, FUS, FMAS, FMS, FUNDEB, Conta Movimento e outros. 

15. DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO 

15.1. O equilíbrio econômico financeiro vigorará com a manutenção do percentual 

entre o preço do produto apresentado pelo fornecedor, em planilha de custo 

especificada, e o ofertado para a Prefeitura na época da licitação, não podendo em 

hipótese alguma ser cobrado preço superior ao praticado pela empresa ao público 

em geral; 

15.2. O Equilíbrio Econômico Financeiro será auferido pelo Setor Financeiro desta 

Prefeitura, quando da entrega da fatura do fornecimento, caso seja requerido pela 

empresa; 

15.3. A empresa quando da entrega da fatura deverá apresentar uma planilha de 

custos especificada, com os documentos que comprovem tais custos, para que seja 

verificado se o valor cobrado à Prefeitura está de acordo com o percentual da 

proposta apresentada. 

15.4. Se quando da entrega da fatura não for requerido pela empresa o equilíbrio 

dos preços, este só poderá ser pedido com relação à fatura seguinte. 

15.5. No caso de descontos promocionais praticados pela empresa, estes deverão 

ser repassados integralmente à Prefeitura. 

16. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 

16.1 - O produto objeto desta licitação será entregue pelo licitante nos locais e 

horários determinados por este Município, de acordo com sua conveniência, e no ato 

do recebimento, será dado recibo do produto efetivamente fornecido, após vistoria 

do setor competente deste Município. 

17. DAS SANÇÕES EM CASO DE INADIMPLEMENTO 

17.1. No caso de ocorrência de inadimplemento total ou parcial do disposto no 

Edital e/ou proposta, a Prefeitura poderá aplicar ao contratado, garantida a ampla e 

prévia defesa, as penalidades previstas no art. 87 da Lei n.º 8.666/93, conforme a 

falta ensejada; 

17.2. No caso de aplicação de multa, o contratante observará o seguinte 

percentual: 0,5% (meio por cento) sobre o valor estimado do contrato por 

descumprimento de qualquer cláusula deste Texto; 
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17.3. As multas aplicadas serão descontadas de pagamentos a serem efetuadas ou 

cobradas judicialmente; 

17.4. As penalidades aplicadas poderão ser relevadas pela Administração em 

casos de força maior, devidamente justificados e aceitos pela mesma. 

17.5. A empresa que apresentar dolosamente documentos falsos, fraudulentos ou 

sem validade, durante o contrato ou visando frustrar os objetivos desta licitação, 

ficará impedida de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal, por um prazo não 

inferior a 02 (dois) anos. 

18. DOS RECURSOS 

18.1. Da decisão, adotado no presente processo licitatório cabem os recursos 

previstos no art. 109 da Lei n.º 8.666/93, observada a ressalva do § 6º do mesmo 

dispositivo legal, abaixo discriminados: 

18.1.1. Recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato 

ou da lavratura da ata, nos casos de: 

1. Habilitação ou inabilitação do licitante; 
2. Julgamento das propostas; 
3. Anulação ou revogação da licitação; 
4. Indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou 
cancelamento; 
5. Rescisão do contrato, a que se refere o inciso I do artigo 79 da Lei nº 8.666/93; 
6. Aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou multa; 
18.1.2. Representação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação da 

decisão relacionada com o objeto da licitação ou do contrato, de que não caiba 

recurso hierárquico; 

18.1.3. Pedido de reconsideração, de decisão de Secretário Municipal, 

conforme o caso, na hipótese do §4º do art. 87 da Lei nº 8.666/93, no prazo de 10 

(dez) dias úteis da intimação doato. 

18.1.4. Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, que 

poderão impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis; 

18.2. Os recursos deverão ser protocolizados junto ao Setor Administrativo desta 

Prefeitura, localizada no endereço anteriormente indicado, em petição datilografada 

ou digitada, dirigida ao Sr. Prefeito Municipal da Cidade de CABECEIRAS DO PIAUI, 

por intermédio da Comissão Permanente de Licitação; 

18.3. A inabilitação de qualquer licitante e o não provimento de recurso interposto 

pela licitante inabilitada impede-a de participar da fase subsequente. 

19. DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO 

19.1. Esta Tomada de Preço poderá ser revogada por razões de interesse público, 

em decorrência de fato superveniente, devidamente comprovado e justificado tal 

conduta; ou deverá ser anulada (de ofício ou por provocação de terceiros), mediante 

parecer escrito e fundamentado; 

19.2. A anulação do procedimento por ilegalidade não gera obrigação de indenizar; 

19.3. Ocorrendo qualquer das hipóteses desta cláusula, a Comissão Permanente 

de Licitação fará publicar a respectiva comunicação no Diário Oficial da União, e 

municípios para ciência dos interessados. 

20. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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20.1. É facultado à Comissão Permanente de Licitação, ou autoridade superior, em 

qualquer fase da licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou completar a 

instrução doprocedimento; 

20.2. Qualquer questão relativa a esta Tomada de Preço será resolvida pela 

Comissão Permanente deLicitação; 

20.3. Não serão consideradas as propostas apresentadas após o início da abertura 

dos envelopes; 

20.4. As decisões proferidas no presente procedimento licitatórias serão 

comunicadas através de afixação no Quadro de Avisos da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI; 

20.5. Não serão aceitas quaisquer modificações qualitativas e/ou quantitativas que 

contrariem as especificações contidas nosAnexos. 

20.6. Maiores informações poderão ser adquiridas na sede da prefeitura de 

CABECEIRAS DO PIAUI. 

 

CABECEIRAS DO PIAUI, 14 de junho de 2021. 
 
 
 
 

Francisco Vinicius de Sousa Silva 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL
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ANEXO I 
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, REFRIGERAÇÃO E MOBILIA PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ E SUAS 
SECRETARIAS. 
(COTA 75%)  

Item DESCRIÇÃO UNID
. 

QUAN
T. 

VALOR 
UNIT. 

 EM R$ 

VALOR 
TOTAL 
EM R$ 

01 Mesa projetada com 
superfície de trabalho 
confeccionada com tampo - 
Constituído de no mínimo 
40 mm de alta densidade 
relativa, fabricado com 
fibras de madeiras 
selecionadas de pinus ou 
eucalipto de 
reflorestamento. Estas 
fibras, aglutinadas com 
resina sintética termo fixa, 
se consolidam sob a ação 
conjunta de calor e pressão, 
resultando em uma chapa 
maciça e muito resistente, 
com superfícies lisas em 
fibra de madeira e resina de 
composição homogênea 
tanto na superfície como em 
seu interior, prensada a 
quente em alta temperatura, 
em torno de 200º C, com 
boa resistência específica, 
Medium Density Fiberboard, 
as chapas possuem 
resistência à tração 
perpendicular N/mm² = 
0,54, resistência à flexão 
estática N/mm² = 20,1 
densidade mínima de 
N/mm² = 63,74, reforçado 
às bordas em contorno de 
150mm constituído de 25 
mm de alta densidade 
relativa, revestido em 
ambas a faces em laminado 
melamínico texturizado, em 
partículas de madeira e 
resina prensada em 
camadas, sendo as 
partículas mais finas nas 

Unid. 09   
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extremidades e as mais 
grossas no miolo, prensada 
a quente, com boa 
resistência específica, 
Medium Density 
Particleboard, as chapas 
possuem resistência à 
tração perpendicular N/mm² 
= 0,30, resistência à flexão 
estática N/mm² = 10,5 
resistência à tração 
superficial N/mm² = 1,00, 
bordas em fita de PVC com 
espessura mínima de 0,45 
mm fundida às bordas dos 
tampos com um agente 
aderente (primer), indicado 
para a utilização de colas 
de fusão a quente EVA e 
PUR, a serem processados 
aclimatizados a uma 
temperatura ambiente 
normal (>18º C) respeitando 
a cor do tampo, medindo 
1500 x 750 mm. Montantes 
colaterais em madeira de no 
mínimo 25 mm de alta 
densidade relativa, 
revestido em ambas a faces 
em laminado melamínico 
texturizado, em partículas 
de madeira e resina 
prensada em camadas, 
sendo as partículas mais 
finas nas extremidades e as 
mais grossas no miolo, 
prensada a quente, com 
boa resistência específica, 
Medium Density 
Particleboard, as chapas 
possuem resistência à 
tração perpendicular N/mm² 
= 0,30, resistência à flexão 
estática N/mm² = 10,5 
resistência à tração 
superficial N/mm² = 1,00, 
bordas em fita de PVC com 
espessura mínima de 2,00 
mm fundida às bordas dos 
tampos com um agente 
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aderente (primer), indicado 
para a utilização de colas 
de fusão a quente EVA e 
PUR , a serem processados 
aclimatizados a uma 
temperatura ambiente 
normal (>18º C) respeitando 
a cor das faces instaladas 
perpendicularmente as 
extremidades do tampo 
principal, Deslizante sobre 
sapatas de correção de 
desnível de piso, em metal 
cromado com base de 
polipropileno injetado, 
dimensões 35 mm x 3/8" x 
1" com chapa de fixação de 
26 mm x 35 mm x 3/8. 
Montante estrutural de 
acabamento do apoio de 
aproximação de no mínimo 
15 mm em partículas de 
madeira e resina prensada 
em camadas, sendo as 
partículas mais finas nas 
extremidades e as mais 
grossas no miolo, 
prensadas a quente, com 
boa resistência específica, 
Medium Density 
Particleboard, as chapas 
possuem resistência à 
tração perpendicular N/mm² 
= 0,35, resistência à flexão 
estática N/mm² = 11,0 
resistência à tração 
superficial N/mm² = 1,00, 
medindo 1500 x 700 x 7500 
mm. Instalação de 
componentes de montantes 
fixos em sistema parelho de 
dispositivo injetado em liga 
metálica não ferrosa de 
acabamento metálico 
natural fosco, canilhos em 
madeira e parafusos com 
auto-atarachantes. 
Montante auxliar 
confeccionada com tampo 
constituído de no mínimo 40 
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mm de alta densidade 
relativa, fabricado com 
fibras de madeiras 
selecionadas de pinus ou 
eucalipto de 
reflorestamento. Estas 
fibras, aglutinadas com 
resina sintética termo fixa, 
se consolidam sob a ação 
conjunta de calor e pressão, 
resultando em uma chapa 
maciça e muito resistente, 
com superfícies lisas em 
fibra de madeira e resina de 
composição homogênea 
tanto na superfície como em 
seu interior, prensada a 
quente em alta temperatura, 
em torno de 200º C, com 
boa resistência específica, 
Medium Density Fiberboard, 
as chapas possuem 
resistência à tração 
perpendicular N/mm² = 
0,54, resistência à flexão 
estática N/mm² = 20,1 
densidade mínima de 
N/mm² = 63,74, reforçado 
às bordas em contorno de 
150mm constituído de 25 
mm de alta densidade 
relativa, revestido em 
ambas a faces em laminado 
melamínico texturizado, em 
partículas de madeira e 
resina prensada em 
camadas, sendo as 
partículas mais finas nas 
extremidades e as mais 
grossas no miolo, prensada 
a quente, com boa 
resistência específica, 
Medium Density 
Particleboard, as chapas 
possuem resistência à 
tração perpendicular N/mm² 
= 0,30, resistência à flexão 
estática N/mm² = 10,5 
resistência à tração 
superficial N/mm² = 1,00, 
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bordas em fita de PVC com 
espessura mínima de 0,45 
mm fundida às bordas dos 
tampos com um agente 
aderente (primer), indicado 
para a utilização de colas 
de fusão a quente EVA e 
PUR, a serem processados 
aclimatizados a uma 
temperatura ambiente 
normal (>18º C) respeitando 
a cor do tampo, medindo 
850 x 450 mm, apoiado à 
extremidade auxiliar por 
gaveteiro pedestal formado 
na integralmente em chapas 
de no mínimo 15 mm de 
alta densidade relativa, 
fabricado com fibras de 
madeiras selecionadas de 
pinus ou eucalipto de 
reflorestamento. Estas 
fibras, aglutinadas com 
resina sintética termo fixa, 
se consolidam sob a ação 
conjunta de calor e pressão, 
resultando em uma chapa 
maciça e muito resistente, 
com superfícies lisas em 
fibra de madeira e resina de 
composição homogênea 
tanto na superfície como em 
seu interior, prensada a 
quente em alta temperatura, 
em torno de 200º C, com 
boa resistência específica, 
Medium Density Fiberboard, 
as chapas possuem 
resistência à tração 
perpendicular N/mm² = 
0,54, resistência à flexão 
estática N/mm² = 20,1 
densidade mínima de 
N/mm² = 63,74, bordas em 
fita de PVC com espessura 
mínima de 0,40 mm fundida 
às bordas dos tampos com 
um agente aderente 
(primer), indicado para a 
utilização de colas de fusão 
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a quente EVA e PUR, a 
serem processados 
aclimatizados a uma 
temperatura ambiente 
normal (>18º C) respeitando 
a cor do tampo. Medindo 
470 x 600 x 450mm. 
Fechamento frontal triplo de 
no mínimo 15 mm de alta 
densidade relativa, 
fabricado com fibras de 
madeiras selecionadas de 
pinus ou eucalipto de 
reflorestamento. Estas 
fibras, aglutinadas com 
resina sintética termo fixa, 
se consolidam sob a ação 
conjunta de calor e pressão, 
resultando em uma chapa 
maciça e muito resistente, 
com superfícies lisas em 
fibra de madeira e resina de 
composição homogênea 
tanto na superfície como em 
seu interior, prensada a 
quente em alta temperatura, 
em torno de 200º C, com 
boa resistência específica, 
Medium Density Fiberboard, 
as chapas possuem 
resistência à tração 
perpendicular N/mm² = 
0,54, resistência à flexão 
estática N/mm² = 20,1 
densidade mínima de 
N/mm² = 63,74, bordas em 
fita de PVC com espessura 
mínima de 0,40 mm fundida 
às bordas dos tampos com 
um agente aderente 
(primer), indicado para a 
utilização de colas de fusão 
a quente EVA e PUR, a 
serem processados 
aclimatizados a uma 
temperatura ambiente 
normal (>18º C) respeitando 
a cor do tampo. Sistema de 
fixação composto por 
dispositivo de giro 



ESTADO DO PIAUI 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS 
DO PIAUI 
CNPJ. 41.522.277/0001-61 

 

confeccionado em material 
metálico aço carbono tipo 
AA com tratamento de 
correção de tenacidade e 
dureza excessiva na 
têmpera, de toque suave 
acabamento metálico 
natural fosco 15 mm de ø, 
rosca positiva de montagem 
rápida m6 rosca métrica em 
material metálico aço 
carbono tipo AA com 
tratamento de correção de 
tenacidade e dureza 
excessiva na têmpera, de 
toque suave acabamento 
metálico natural fosco. 
Trilhos de deslocamento 
total estampado em aço 
carbono com acabamento 
brilhante protegida em 
cromo por processo 
eletrolítico, dotado de 
esferas com sistema auto 
lubrificante blindado com 
capacidade de carga 
unitária de 20 kg, sistema 
de chaveamento com 
aplicação lateral, 
travamento lateral das 
gavetas simultaneamente, 
composto por chave com 
capa plástica. Altura do 
conjunto de 
aproximadamente 750mm. 
Deslizante sobre sapatas de 
correção de desnível de 
piso, em metal cromado 
com base de polipropileno 
injetado, dimensões 35 mm 
x 3/8" x 1" com chapa de 
fixação de 26 mm x 35 mm 
x 3/8. 
* Obrigatório apresentar 
catálogo técnico com todas 
as especificações da 
ambientação em 3D. 
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02 Mesa projetada com 
superfície de trabalho 
confeccionada com tampo - 
Constituído de no mínimo 
40 mm de alta densidade 
relativa, fabricado com 
fibras de madeiras 
selecionadas de pinus ou 
eucalipto de 
reflorestamento. Estas 
fibras, aglutinadas com 
resina sintética termo fixa, 
se consolidam sob a ação 
conjunta de calor e pressão, 
resultando em uma chapa 
maciça e muito resistente, 
com superfícies lisas em 
fibra de madeira e resina de 
composição homogênea 
tanto na superfície como em 
seu interior, prensada a 
quente em alta temperatura, 
em torno de 200º C, com 
boa resistência específica, 
Medium Density Fiberboard, 
as chapas possuem 
resistência à tração 
perpendicular N/mm² = 
0,54, resistência à flexão 
estática N/mm² = 20,1 
densidade mínima de 
N/mm² = 63,74, reforçado 
às bordas em contorno de 
150mm constituído de 25 
mm de alta densidade 
relativa, revestido em 
ambas a faces em laminado 
melamínico texturizado, em 
partículas de madeira e 
resina prensada em 
camadas, sendo as 
partículas mais finas nas 
extremidades e as mais 
grossas no miolo, prensada 
a quente, com boa 
resistência específica, 
Medium Density 
Particleboard, as chapas 
possuem resistência à 
tração perpendicular N/mm² 

Unid. 03   
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= 0,30, resistência à flexão 
estática N/mm² = 10,5 
resistência à tração 
superficial N/mm² = 1,00, 
bordas em fita de PVC com 
espessura mínima de 0,45 
mm fundida às bordas dos 
tampos com um agente 
aderente (primer), indicado 
para a utilização de colas 
de fusão a quente EVA e 
PUR, a serem processados 
aclimatizados a uma 
temperatura ambiente 
normal (>18º C) respeitando 
a cor do tampo, medindo 
2000 x 750 mm. Montantes 
colaterais estruturado em 
tubo de aço industrial de 
secção retangular 30 x 50 
mm parede 20, soldada por 
solda MIG com fio de 1 mm, 
Tratamento anticorrosivo 
KINSTRIP mergulhado em 
tanque de fosfato. pintura 
em tinta epóxi revestindo 
totalmente a superfície com 
película de 
aproximadamente com 70 
microns de espessura de 
tinta, na cor preta, sistema 
de cura da estrutura em 
forno de 220 ° de 
temperatura 
aproximadamente em 20 
minutos. Deslizante sobre 
sapatas de correção de 
desnível de piso, em metal 
cromado com base de 
polipropileno injetado, 
dimensões 35 mm x 3/8" x 
1" com chapa de fixação de 
26 mm x 35 mm x 3/8. 
Montante estrutural de 
acabamento do apoio de 
aproximação de no mínimo 
15 mm em partículas de 
madeira e resina prensada 
em camadas, sendo as 
partículas mais finas nas 
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extremidades e as mais 
grossas no miolo, 
prensadas a quente, com 
boa resistência específica, 
Medium Density 
Particleboard, as chapas 
possuem resistência à 
tração perpendicular N/mm² 
= 0,35, resistência à flexão 
estática N/mm² = 11,0 
resistência à tração 
superficial N/mm² = 1,00, 
medindo 2000 x 700 x 750 
mm. Conjugada com mesa 
de apoio confeccionada 
com tampo - Constituído de 
no mínimo 40 mm de alta 
densidade relativa, 
fabricado com fibras de 
madeiras selecionadas de 
pinus ou eucalipto de 
reflorestamento. Estas 
fibras, aglutinadas com 
resina sintética termo fixa, 
se consolidam sob a ação 
conjunta de calor e pressão, 
resultando em uma chapa 
maciça e muito resistente, 
com superfícies lisas em 
fibra de madeira e resina de 
composição homogênea 
tanto na superfície como em 
seu interior, prensada a 
quente em alta temperatura, 
em torno de 200º C, com 
boa resistência específica, 
Medium Density Fiberboard, 
as chapas possuem 
resistência à tração 
perpendicular N/mm² = 
0,54, resistência à flexão 
estática N/mm² = 20,1 
densidade mínima de 
N/mm² = 63,74, reforçado 
às bordas em contorno de 
150mm constituído de 25 
mm de alta densidade 
relativa, revestido em 
ambas a faces em laminado 
melamínico texturizado, em 
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partículas de madeira e 
resina prensada em 
camadas, sendo as 
partículas mais finas nas 
extremidades e as mais 
grossas no miolo, prensada 
a quente, com boa 
resistência específica, 
Medium Density 
Particleboard, as chapas 
possuem resistência à 
tração perpendicular N/mm² 
= 0,30, resistência à flexão 
estática N/mm² = 10,5 
resistência à tração 
superficial N/mm² = 1,00, 
bordas em fita de PVC com 
espessura mínima de 0,45 
mm fundida às bordas dos 
tampos com um agente 
aderente (primer), indicado 
para a utilização de colas 
de fusão a quente EVA e 
PUR, a serem processados 
aclimatizados a uma 
temperatura ambiente 
normal (>18º C) respeitando 
a cor do tampo, medindo 
1100 x 750 mm. Montante 
colateral estruturado em 
tubo de aço industrial de 
secção retangular 30 x 50 
mm parede 20, soldada por 
solda MIG com fio de 1 mm, 
Tratamento anticorrosivo 
KINSTRIP mergulhado em 
tanque de fosfato. pintura 
em tinta epóxi revestindo 
totalmente a superfície com 
película de 
aproximadamente com 70 
microns de espessura de 
tinta, na cor preta, sistema 
de cura da estrutura em 
forno de 220 ° de 
temperatura 
aproximadamente em 20 
minutos. Deslizante sobre 
sapatas de correção de 
desnível de piso, em metal 
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cromado com base de 
polipropileno injetado, 
dimensões 35 mm x 3/8" x 
1" com chapa de fixação de 
26 mm x 35 mm x 3/8. 
Montante estrutural de 
acabamento do apoio de 
aproximação de no mínimo 
15 mm em partículas de 
madeira e resina prensada 
em camadas, sendo as 
partículas mais finas nas 
extremidades e as mais 
grossas no miolo, 
prensadas a quente, com 
boa resistência específica, 
Medium Density 
Particleboard, as chapas 
possuem resistência à 
tração perpendicular N/mm² 
= 0,35, resistência à flexão 
estática N/mm² = 11,0 
resistência à tração 
superficial N/mm² = 1,00, 
medindo 1100 x 700 x 750 
mm, Instalação de 
componentes de montantes 
fixos em sistema parelho de 
dispositivo injetado em liga 
metálica não ferrosa de 
acabamento metálico 
natural fosco, canilhos em 
madeira e parafusos com 
auto-atarachantes. Sistema 
de fixação composto por 
dispositivo de giro 
confeccionado em material 
metálico aço carbono tipo 
AA com tratamento de 
correção de tenacidade e 
dureza excessiva na 
têmpera, de toque suave 
acabamento metálico 
natural fosco 15 mm de ø, 
rosca positiva de montagem 
rápida m6 rosca métrica em 
material metálico aço 
carbono tipo AA com 
tratamento de correção de 
tenacidade e dureza 
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excessiva na têmpera, de 
toque suave acabamento 
metálico natural fosco. 
Altura do conjunto de 
aproximadamente 750mm. 
Deslizante sobre sapatas de 
correção de desnível de 
piso, em metal cromado 
com base de polipropileno 
injetado, dimensões 35 mm 
x 3/8" x 1" com chapa de 
fixação de 26 mm x 35 mm 
x 3/8. 
* Obrigatório apresentar 
catálogo técnico com todas 
as especificações da 
ambientação em 3D. 

03 Mesa projetada com 
superfície de trabalho 
confeccionada com tampo - 
Constituído de no mínimo 
40 mm de alta densidade 
relativa, fabricado com 
fibras de madeiras 
selecionadas de pinus ou 
eucalipto de 
reflorestamento. Estas 
fibras, aglutinadas com 
resina sintética termo fixa, 
se consolidam sob a ação 
conjunta de calor e pressão, 
resultando em uma chapa 
maciça e muito resistente, 
com superfícies lisas em 
fibra de madeira e resina de 
composição homogênea 
tanto na superfície como em 
seu interior, prensada a 
quente em alta temperatura, 
em torno de 200º C, com 
boa resistência específica, 
Medium Density Fiberboard, 
as chapas possuem 
resistência à tração 
perpendicular N/mm² = 
0,54, resistência à flexão 
estática N/mm² = 20,1 
densidade mínima de 
N/mm² = 63,74, reforçado 
às bordas em contorno de 
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150mm constituído de 25 
mm de alta densidade 
relativa, revestido em 
ambas a faces em laminado 
melamínico texturizado, em 
partículas de madeira e 
resina prensada em 
camadas, sendo as 
partículas mais finas nas 
extremidades e as mais 
grossas no miolo, prensada 
a quente, com boa 
resistência específica, 
Medium Density 
Particleboard, as chapas 
possuem resistência à 
tração perpendicular N/mm² 
= 0,30, resistência à flexão 
estática N/mm² = 10,5 
resistência à tração 
superficial N/mm² = 1,00, 
bordas em fita de PVC com 
espessura mínima de 0,45 
mm fundida às bordas dos 
tampos com um agente 
aderente (primer), indicado 
para a utilização de colas 
de fusão a quente EVA e 
PUR, a serem processados 
aclimatizados a uma 
temperatura ambiente 
normal (>18º C) respeitando 
a cor do tampo, medindo 
1200 x 700 mm. Montantes 
colaterais estruturado em 
tubo de aço industrial de 
secção retangular 30 x 50 
mm parede 20, soldada por 
solda MIG com fio de 1 mm, 
Tratamento anticorrosivo 
KINSTRIP mergulhado em 
tanque de fosfato. pintura 
em tinta epóxi revestindo 
totalmente a superfície com 
película de 
aproximadamente com 70 
microns de espessura de 
tinta, na cor preta, sistema 
de cura da estrutura em 
forno de 220 ° de 
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temperatura 
aproximadamente em 20 
minutos. Deslizante sobre 
sapatas de correção de 
desnível de piso, em metal 
cromado com base de 
polipropileno injetado, 
dimensões 35 mm x 3/8" x 
1" com chapa de fixação de 
26 mm x 35 mm x 3/8. 
Montante estrutural de 
acabamento do apoio de 
aproximação de no mínimo 
15 mm em partículas de 
madeira e resina prensada 
em camadas, sendo as 
partículas mais finas nas 
extremidades e as mais 
grossas no miolo, 
prensadas a quente, com 
boa resistência específica, 
Medium Density 
Particleboard, as chapas 
possuem resistência à 
tração perpendicular N/mm² 
= 0,35, resistência à flexão 
estática N/mm² = 11,0 
resistência à tração 
superficial N/mm² = 1,00, 
medindo 1200 x 750 x 700 
mm. gaveteiro fixo com 
duas gavetas executado em  
madeira de no mínimo 15 
mm em partículas de 
madeira e resina prensada 
em camadas, sendo as 
partículas mais finas nas 
extremidades e as mais 
grossas no miolo, prensada 
a quente, com boa 
resistência específica, 
Medium Density 
Particleboard, as chapas 
possuem resistência à 
tração perpendicular N/mm² 
= 0,35, resistência à flexão 
estática N/mm² = 11,0 
resistência à tração 
superficial N/mm² = 1,00, 
bordas em fita de PVC com 
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espessura mínima de 0,45 
mm fundida às bordas dos 
tampos com um agente 
aderente (primer), indicado 
para a utilização de colas 
de fusão a quente EVA e 
PUR, a serem processados 
aclimatizados a uma 
temperatura ambiente 
normal (>18º C) respeitando 
a cor das faces aparentes. 
Sistema de fixação 
composto por dispositivo de 
giro confeccionado em 
material metálico aço 
carbono tipo AA com 
tratamento na têmpera, de 
toque suave acabamento 
metálico natural fosco 15 
mm de ø, sistema de 
chaveamento com 
aplicação lateral, 
travamento lateral das 
gavetas simultaneamente, 
frontal de no mínimo 15 mm 
em partículas de madeira e 
resina prensada em 
camadas, sendo as 
partículas mais finas nas 
extremidades e as mais 
grossas no miolo, 
prensadas a quente, com 
boa resistência específica, 
Medium Density 
Particleboard, as chapas 
possuem resistência à 
tração perpendicular N/mm² 
= 0,35, resistência à flexão 
estática N/mm² = 11,0 
resistência à tração 
superficial N/mm² = 1,00, 
bordas em fita de PVC com 
espessura mínima de 0,45 
mm fundida às bordas dos 
tampos com um agente 
aderente (primer), indicado 
para a utilização de colas 
de fusão a quente EVA e 
PUR, a ser processados 
aclimatizados a uma 
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temperatura ambiente 
normal (>18º C) respeitando 
a cor do tampo. Composto 
por chave com capa 
plástica, trilhos de 
deslocamento parcial 
estampado em aço carbono 
sistema de tratamento da 
estrutura em imersão com 
fosfato Kinstrip 315 por 20 
minutos a 40° graus de 
temperatura,Instalação de 
componentes de montantes 
fixos em sistema parelho de 
dispositivo injetado em liga 
metálica não ferrosa de 
acabamento metálico 
natural fosco, canilhos em 
madeira e parafusos com 
auto-atarachantes. Sistema 
de fixação composto por 
dispositivo de giro 
confeccionado em material 
metálico aço carbono tipo 
AA com tratamento de 
correção de tenacidade e 
dureza excessiva na 
têmpera, de toque suave 
acabamento metálico 
natural fosco 15 mm de ø, 
rosca positiva de montagem 
rápida m6 rosca métrica em 
material metálico aço 
carbono tipo AA com 
tratamento de correção de 
tenacidade e dureza 
excessiva na têmpera, de 
toque suave acabamento 
metálico natural fosco. 
Altura do conjunto de 
aproximadamente 750mm. 
Deslizante sobre sapatas de 
correção de desnível de 
piso, em metal cromado 
com base de polipropileno 
injetado, dimensões 35 mm 
x 3/8" x 1" com chapa de 
fixação de 26 mm x 35 mm 
x 3/8. 
* Obrigatório apresentar 



ESTADO DO PIAUI 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS 
DO PIAUI 
CNPJ. 41.522.277/0001-61 

 

catálogo técnico com todas 
as especificações da 
ambientação em 3D. 

04 Cadeira espaldar médio tipo 
fixa sem braços, encosto 
moldados anatomicamente 
estruturado em 
compensado multilaminado, 
conformado em alta 
temperatura sob pressão, 
resinado e prensado, à 
partir de madeiras oriundas 
de manejos sustentáveis, 
apresentando lâminas com 
espessura máxima de 1,5 
mm cada, implicando em 
uma espessura do 
compensado de no mínimo 
12 mm, estofada com 
espuma injetada, anatômica 
em poliuretano, livre de 
CFC com no mínimo 80 mm 
de espessura, revestido em 
tecido courino com detalhes 
de linhas paralelas 
executadas em duplo coser, 
contra encosto estafado em 
espuma laminada de 5 mm, 
revestido em courino, 
dotado de acabamento em 
perfil francis, assento 
moldados anatomicamente 
estruturado em 
compensado multilaminado, 
conformado em alta 
temperatura sob pressão, 
resinado e prensado, à 
partir de madeiras oriundas 
de manejos sustentáveis, 
apresentando lâminas com 
espessura máxima de 1,5 
mm cada, implicando em 
uma espessura do 
compensado de no mínimo 
12 mm, estofada com 
espuma injetada, anatômica 
em poliuretano, livre de 
CFC com no mínimo 80 mm 
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de espessura, revestido em 
tecido courino, contra 
assento revestido  encosto 
e contra encosto revestido 
em tnt, montada sobre 
estrutura em tubo de aço 
carbono de 7/8 na chapa 16 
(1,5mm) com tratamento em 
imersão com fosfato Kinstrip 
315 por 20 minutos a 40° 
graus de temperatura, 
pintura em tinta epóxi 
revestindo totalmente a 
superfície com película de 
aproximadamente com 40 
microns de espessura de 
tinta, sistema de cura da 
estrutura em forno de 220 ° 
de temperatura 
aproximadamente em 20 
minutos, soldado por sol 
mig com fio de 1mm, 
ponteiras ponteiras 
polipropileno copolímero, 
pigmentada com corante 
Masterbatch na cor preta a 
base de polietileno aplicado 
a um percentual de 2% 
fundido a 160º Celsius, 
encaixado e travado a 
estrutura por tração 
mecânica na medida 7/8, na 
cor preta, medindo 470 x 
980 x 490 mm. garantia de 
02 anos.   * Obrigatório 
apresentar catálogo técnico 
com todas especificações 
do produto. 

05 Cadeira espaldar médio tipo 
interlocutor, encosto 
moldados anatomicamente 
estruturado em 
compensado multilaminado, 
conformado em alta 
temperatura sob pressão, 
resinado e prensado, à 
partir de madeiras oriundas 
de manejos sustentáveis, 
apresentando lâminas com 
espessura máxima de 1,5 
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mm cada, implicando em 
uma espessura do 
compensado de no mínimo 
12 mm, estofada com 
espuma injetada, anatômica 
em poliuretano, livre de 
CFC com no mínimo 80 mm 
de espessura, revestido em 
tecido courino com detalhes 
de linhas paralelas 
executadas em duplo coser, 
contra encosto estafado em 
espuma laminada de 5 mm, 
revestido em courino, 
dotado de acabamento em 
perfil francis, assento 
moldados anatomicamente 
estruturado em 
compensado multilaminado, 
conformado em alta 
temperatura sob pressão, 
resinado e prensado, à 
partir de madeiras oriundas 
de manejos sustentáveis, 
apresentando lâminas com 
espessura máxima de 1,5 
mm cada, implicando em 
uma espessura do 
compensado de no mínimo 
12 mm, estofada com 
espuma injetada, anatômica 
em poliuretano, livre de 
CFC com no mínimo 80 mm 
de espessura, revestido em 
tecido courino, contra 
assento revestido  encosto 
e contra encosto revestido 
em tnt, apoio de braço 
constituído em alma de aço 
carbono injetado em 
poliuretano texturizado na 
cor preto, montada sobre 
estrutura em tubo de aço 
carbono de 7/8 na chapa 16 
(1,5mm) com tratamento em 
imersão com fosfato Kinstrip 
315 por 20 minutos a 40° 
graus de temperatura, 
pintura em tinta epóxi 
revestindo totalmente a 
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superfície com película de 
aproximadamente com 40 
microns de espessura de 
tinta, sistema de cura da 
estrutura em forno de 220 ° 
de temperatura 
aproximadamente em 20 
minutos, soldado por sol 
mig com fio de 1mm, 
ponteiras ponteiras 
polipropileno copolímero, 
pigmentada com corante 
Masterbatch na cor preta a 
base de polietileno aplicado 
a um percentual de 2% 
fundido a 160º Celsius, 
encaixado e travado a 
estrutura por tração 
mecânica na medida 7/8, na 
cor preta, medindo 470 x 
980 x 490 mm. garantia de 
02 anos.   * Obrigatório 
apresentar catálogo técnico 
com todas especificações 
do produto. 

06 Cadeira montada sobre 
longarina com três lugares 
confeccionada com assento 
confeccionado em 
termoplástico polipropileno 
copolímero injetado em alta 
pressão, de formato 
anatômico, com 05 pares de 
orifícios retangulares 
oblíquos de medida 10 x 30 
mm para melhorar a troca 
térmica com o ambiente e 
facilitar a assepsia, medindo 
464 x 430 mm, encosto 
manufaturado em 
termoplástico polipropileno 
injetado em alta pressão, de 
formato anatômico com 
apoio lombar, com quatro 
pares de orifícios 
retangulares oblíquos de 
medida 10 x 30 mm para 
melhorar a troca térmica 
com o ambiente e facilitar a 
assepsia, medindo 455 x 
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270 mm, montada sobre 
longarina confeccionada em 
metalon de secção 
retangular 30 x 50 mm 
parede 20, soldada por 
solda MIG com fio de 1 mm, 
Tratamento anticorrosivo 
KINSTRIP mergulhado em 
tanque de fosfato. Pintura 
em tinta epóxi revestindo 
totalmente a superfície com 
película de 
aproximadamente com 70 
microns de espessura de 
tinta, na cor preta, sistema 
de cura da estrutura em 
forno de 220 ° de 
temperatura 
aproximadamente em 20 
minutos, ponteiras em 
polipropileno copolímero, 
pigmentada com corante 
Masterbatch na cor preta a 
base de polietileno aplicado 
a um percentual de 2% 
fundido a 160º Celsius, 
encaixado e travado a 
estrutura por tração 
mecânica, Pés com 
ponteiras em polipropileno 
copolímero, pigmentada 
com corante Masterbatch 
na cor preta a base de 
polietileno aplicado a um 
percentual de 2% fundido a 
160º Celsius, toque 
levemente rugoso, dotado 
de face deslizante bipartida 
em polígonos retângulos 
paralelos para diminuição 
de atrito com o piso, 
medindo: 1480 x 870 x 425 
mm.  garantia de 02 anos.   
* Obrigatório apresentar 
catálogo técnico com todas 
especificações do produto. 
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07 Cadeira montada sobre 
longarina com três lugares 
confeccionada em espaldar 
baixo com assento 
estruturada em madeira 
multilaminada conformada 
anatomicamente sob 
pressão em alta 
temperatura, estofada em 
espuma injetada, livre de 
CFC revestida em tecido 
contra capa em tnt preto 
com acabamento de bordas 
em perfil de PVC na cor 
preta, encosto estruturado 
em madeira multilaminada 
conformada 
anatomicamente sob 
pressão em alta 
temperatura, estofada em 
espuma injetada, livre de 
CFC revestida em tecido, 
contra capa em vinil preto 
com acabamento de bordas 
em perfil de PVC na cor 
preta, montada sobre 
longarina confeccionada em 
metalon de secção 
retangular 30 x 50 mm 
parede 20, soldada por 
solda MIG com fio de 1 mm, 
Tratamento anticorrosivo 
KINSTRIP mergulhado em 
tanque de fosfato. pintura 
em tinta epóxi revestindo 
totalmente a superfície com 
película de 
aproximadamente com 70 
microns de espessura de 
tinta, na cor preta, sistema 
de cura da estrutura em 
forno de 220 ° de 
temperatura 
aproximadamente em 20 
minutos, ponteiras em 
polipropileno copolímero, 
pigmentada com corante 
Masterbatch na cor preta a 
base de polietileno aplicado 
a um percentual de 2% 

Unid. 09   



ESTADO DO PIAUI 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS 
DO PIAUI 
CNPJ. 41.522.277/0001-61 

 

fundido a 160º Celsius, 
encaixado e travado a 
estrutura por tração 
mecânica, Pés com 
ponteiras em polipropileno 
copolímero, pigmentada 
com corante Masterbatch 
na cor preta a base de 
polietileno aplicado a um 
percentual de 2% fundido a 
160º Celsius, toque 
levemente rugoso, dotado 
de face deslizante bipartida 
em polígonos retângulos 
paralelos para diminuição 
de atrito com o piso.      
medindo: 1520 x 840 x 500 
mm. garantia de 02 anos.   * 
Obrigatório apresentar 
catálogo técnico com todas 
especificações do produto. 

08 Cadeira presidente telada. 
Cadeira de escritório 
giratória Operacional, no 
mínimo do tipo B, com 
braços reguláveis, conforme 
ABNT NBR 13962 com, no 
mínimo, espaldar alto; 
Ajustes e movimentos 
independentes para altura 
do assento, rodízios de 
duplo giro, giro de 360 
graus do assento/encosto, 
altura dos braços, altura do 
encosto, inclinação do 
encosto. Encosto: em tela 
flexível à base de poliéster, 
estruturado em quadro 
injetado em resina 
termoplástico da alto 
desempenho, polipropileno 
com adição de fibra de 
vidro, material de excelente 
tenacidade e ótima 
resistência mecânica, além 
de ser 100% reciclável. O 
encosto em tela flexível, 
com células abertas e 
permeáveis ao ar, facilita a 
perspiração, que é a troca 

Unid. 03   



ESTADO DO PIAUI 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS 
DO PIAUI 
CNPJ. 41.522.277/0001-61 

 

térmica do usuário com o 
ambiente, aumentando o 
fator conforto. Outro fator 
importante proporcionado 
pelo uso de tela flexível no 
revestimento do encosto é 
que este material não 
proporciona pontos de 
tensão, distribuindo o peso 
do usuário aplicado ao 
encosto de melhor maneira, 
pois a deflação da tela age 
como se este material se 
moldasse ao corpo do 
usuário. Encosto com dupla 
curvatura (transversal e 
sagital) para acomodação 
da região lombar, sendo 
interligado ao mecanismo 
através de uma lâmina em 
chapa de aço, com 
espessura mínima de 6,5 
mm e largura mínima de 50 
mm, com acabamento em 
pintura eletrostática à pó e 
com acabamento através de 
coluna injetada no mesmo 
material termoplástico em 
alta pressão, com textura 
suave, não corrugado 
(sanfonado), sendo que não 
ficam aparentes e nem 
acessíveis ao usuário os 
parafusos de fixação. 
Largura predominante 
mínima da capa da coluna 
do encosto de 70 mm. 
Encosto provido de 
regulagem de altura através 
de cremalheira interna 
(automático, sem o uso de 
botões ou manípulos de 
rosqueamento), com, no 
mínimo, 05 pontos de 
parada e curso vertical de 
65 mm, no mínimo. 
Espaldar operacional, de 
encosto alto, cuja extensão 
vertical mínima é de 560 
mm e largura útil mínima do 
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encosto na região do apoio 
lombar é de, no mínimo, 
450 mm. Assento: 
estruturado em chassi de 
polipropileno injetado com 
aletas de reforços 
estruturais ou em 
compensado multilaminado 
anatômico de espessura 
mínima de 12 mm, 
estofamento em espuma 
flexível de poliuretano 
injetada moldada com 
espessura mínima 
predominante de 35 mm, 
dotado de carenagem de 
contracapa para o assento 
injetada em polipropileno 
que proteja todo o contra 
assento e bordos. Fixação 
dos elementos ao chassi de 
assento através de 
parafusos e porcas garras 
com rosca métrica. Não 
será tolerado o uso de perfil 
de bordos de PVC para 
acabamento e ou fixação da 
contracapa de assento. 
Revestimento do assento 
em tecido tipo crepe, em 
poliéster, ou em laminado 
sintético espalmado sobre 
malha em cor a definir de 
acordo com a cartela do 
fabricante. Largura e 
profundidade de superfície 
mínimas de 460 mm 
(medição conforme 
metodologia proposta pela 
ABNT NBR 13962). Ajuste 
de altura do assento com 
curso mínimo vertical de 
100 mm com medição 
realizada conforme 
proposto pela ABNT NBR 
13962. Inclinação do 
assento fixa ou regulável, 
possibilitando 
posicionamento entre 0 e -7 
graus em relação à 
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horizontal. Revestimento do 
assento em tecido tipo 
crepe, em poliéster, ou em 
laminado sintético 
espalmado sobre malha em 
cor a definir de acordo com 
a cartela do fabricante. 
Mecanismo: mecanismo 
operacional do tipo contato 
permanente que possibilite, 
no mínimo, ajuste de altura 
do assento, ajuste de altura 
do encosto e ajuste de 
inclinação do encosto, de 
maneira independente entre 
si. 
Plataforma do assento com, 
no mínimo, oferta de 
furação mais espaçada 
conforme padrão nacional 
(160 x 200 mm), 
plataformas com furação 
universal serão aceitas, 
porém não serão aceitas 
plataformas com furação 
menos espaçadas (apenas 
125 x 125 m).  Tal 
plataforma deve ser 
executada em chapa de aço 
carbono estampada com 
espessura mínima de 2,65 
mm e fundida aos demais 
elementos através de solda 
do tipo MIG/MAG ou 
eletrofusão. Suporte do 
encosto do mecanismo 
articulado com mola de 
retorno automático que 
proporcione o contato 
permanente quando o 
mesmo estiver destravado e 
sistema de frenagem por 
freio fricção, e o usuário 
deve ser capaz de travar o 
encosto em qualquer 
posição ao longo do curso 
angular de inclinação de 20 
graus (mínimo). Suporte do 
encosto deverá 
obrigatoriamente ser 
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provido de carenagem 
plástica de proteção e 
acabamento injetada em 
polipropileno porém não ser 
corrugada (sanfonada), 
para preservar segurança 
do usuário contra elementos 
ocos, coforme já 
especificado supra quando 
do detalhamento do encosto 
e contra encosto. 
Elementos metálicos do 
mecanismo construídos em 
chapa de aço e/ou expostos 
devem apresentar 
tratamento de superfície por 
meio de pintura eletrostática 
à pó, com tratamento anti 
ferruginoso e posterior cura 
e polimerização em estufa. 
Base giratória arcada de 
cinco hastes em material 
injetado a base de nylon 
com fibra de vidro com 
diâmetro externo mínimo 
total de 590 mm. Coluna à 
gás para ajuste milimétrico 
da altura do assento e 
amortecimento ao sentar 
em conformidade com DIN 
4550 mínimo classe 3 e 
curso mínimo de variação 
vertical de 100 mm. 
Rodízios de duplo giro, tipo 
“H” com dimensionais 
conforme o preconizado 
pelos requisitos aplicáveis 
da ABNT NBR 13962/06, 
com eixo vertical de, no 
mínimo, 10 mm, com anel 
elástico metálico para 
fixação do rodízio à base 
sem o uso de bucha 
plástica ou solda. Braços 
com regulagem de altura, 
com estrutural vertical 
manufaturado em resina de 
engenharia do tipo nylon 
com fibra de vidro ou 
polipropileno com fibra de 
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vidro ou alumínio injetado 
ou ainda em aço carbono 
conformado com pintura 
eletrostática. Carenagem do 
braço injetada em 
polipropileno. O apoia braço 
deve ser injetado em 
termoplástico ou termofixo 
PU com dimensões 
mínimas de 70 mm de 
largura e 240 mm de 
comprimento, além de 
apresentar distância interna 
regulável entre os mesmos 
de, no mínimo, de 430 a 
490 mm, curso mínimo de 
regulagem de altura 
conforme Nora ABNT NBR 
13962 Ajuste de altura dos 
braços acionado por botão, 
frontal ou lateral, com mola 
de auto retorno, permitindo 
o ajuste em, no mínimo, 5 
pontos de parada. 
Certificações de evidência 
mínima da qualidade e 
compromisso ambiental: 
- Laudo Ergonômico em 
conformidade com 
requisitos aplicáveis do 
subitem 17.3.3 da NR-17, 
Portaria MTPS 3.751 de 
1990 do Ministério do 
Trabalho e Emprego, 
emitido por Profissional 
arrolado em Conselho de 
Classe, devidamente 
habilitado, conforme 
Resolução CONFEA 437 de 
1999, com imagens, 
descrições do produto suas 
funcionalidades presentes 
no laudo/relatório da 
avaliação. Não serão 
aceitos laudos genéricos, 
sem identificação detalhada 
do produto objeto da 
análise. Os laudos/relatórios 
devem vir acompanhados 
da devida ART do serviço, 
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com comprovante de 
quitação Guia e documento 
CREA do Profissional de 
Classe que realizou a 
avaliação ergonômica no 
produto. 
- Relatórios de ensaio, 
emitidos por laboratórios 
acreditados pela 
Cgcre/Inmetro, 
comprovando as 
características das 
espumas, constando os 
seguintes índices de 
performance: 
- Fadiga dinâmica da 
espuma flexível de 
poliuretano com perda de 
espessura média entre as 
forças de 25%, 40% e 65% 
de, no máximo, 4%, 
conforme ABNT NBR 
9177/2015. 
- Resistência média ao 
rasgamento no mínimo 500 
N/m - método utilizado: 
ABNT NBR 8516/2015. 
- Densidade mínima de 50 
kg/m3 - método utilizado: 
ABNT NBR 8537/2015. 
- Resiliência mínima de 
60% - método utilizado: 
ABNT NBR 8619/2015. 
- Deformação permanente 
média à Compressão a 90% 
de, no máximo, 8% - 
método utilizado ABNT NBR 
8797/2015. 
- Teor de Cinzas de, no 
máximo, 0,20%, conforme 
ABNT NBR 14961/2019. 
- Isenta de 
Clorofluorcarbono. 
- Evidência da resistência à 
corrosão do processo de 
pintura, através de relatório 
de ensaio, emitido por 
laboratório acreditado pela 
Cgcre/Inmetro, 
demonstrando 



ESTADO DO PIAUI 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS 
DO PIAUI 
CNPJ. 41.522.277/0001-61 

 

conformidade com 
exposição à névoa salina, 
conforme ABNT NBR 
8094:1983 por, pelo menos, 
500 horas, com avaliação 
de corrosão Ri0 (ABNT 
NBR ISO 4628-3:2015) e 
empolamento d0/t0 
conforme ABNT NBR 
5841:2015. 
- Relatórios de ensaio, 
emitidos por laboratórios 
acreditados pela 
Cgcre/Inmetro, 
comprovando as 
características do material 
de revestimento, constando 
os seguintes índices de 
performance: 
 - gramatura mínima do 
tecido crepe poliéster de 
270 g/m2 conforme ABNT 
NBR 10591:2008; 
- percentual mínimo de 
alongamento de 30% e 
força média nominal de 
ruptura de 100 daN para 
ambos os sentidos testados 
sob tração conforme ABNT 
NBR 11912:2016; 

09 Armário confeccionado em 
chapa de aço carbono 
chapa 24, com três 
prateleiras reguláveis com 
duas dobras com reforço 
central, acabamento das 
superfícies, pintada com 
tratamento antiferrugem á 
base de imersão em banhos 
de fosfato, kinstrip, 
acabamento em pintura 
através de sistema 
eletrostático epoxi pó, com 
espessura mínima de 50 
mícrons, fabricado por 
processo de solda MIG, 
uma prateleira fixa com 
reforço central, acabamento 
das superfícies, pintada 
com tratamento 

Unid. 30   
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antiferrugem á base de 
imersão em banhos de 
fosfato, kinstrip, 
acabamento em pintura 
através de sistema 
eletrostático epoxi pó, com 
espessura mínima de 50 
mícrons, polimerização em 
estufa a 210° C, fabricado 
por processo de solda MIG, 
duas portas altas em chapa 
de aço carbono chapa 24 
acabamento das 
superfícies, pintada com 
tratamento antiferrugem á 
base de imersão em banhos 
de fosfato, kinstrip, 
acabamento em pintura 
através de sistema 
eletrostático epoxi pó, com 
espessura mínima de 50 
mícrons, polimerização em 
estufa a 210° C, puxadores 
de extensão continua 
embutida à porta esquerda 
com acabamento vertical 
em perfil de polipropileno 
semi-rigido na aresta de 
interseção entre elas, 
sistema de fechamento com 
chave tipo yale, medida 
proposta 1950 x 920 x 
400mm, garantia mínima de 
24 meses, onde o 
equipamento for instalado. 
A garantia deve cobrir mão 
de obra e peças de 
reposição. Em caso de 
envio de equipamentos para 
conserto em outra 
localidade, comprovação de 
assistência técnica 
disponível no local com 
previsão de atendimento em 
até vinte e quatro horas 
após solicitação da 
administração pública, 
através de declaração do 
fabricante do objeto, 
especificamente do 
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referente item cotado. 
Apresentação compulsória 
de catalogo técnico do 
produto ofertado conforme 
especificações descritas no 
item em exposição. 

10 Armário confeccionado em 
chapa de aço carbono 
chapa 24, com três 
prateleiras reguláveis com 
duas dobras com reforço 
central, acabamento das 
superfícies, pintada com 
tratamento antiferrugem á 
base de imersão em banhos 
de fosfato, kinstrip, 
acabamento em pintura 
através de sistema 
eletrostático epoxi pó, com 
espessura mínima de 50 
mícrons, fabricado por 
processo de solda MIG, 
uma prateleira fixa com 
reforço central, acabamento 
das superfícies, pintada 
com tratamento 
antiferrugem á base de 
imersão em banhos de 
fosfato, kinstrip, 
acabamento em pintura 
através de sistema 
eletrostático epoxi pó, com 
espessura mínima de 50 
mícrons, polimerização em 
estufa a 210° C, fabricado 
por processo de solda MIG, 
duas portas altas com vidro 
cristal e chapa de aço 
carbono chapa 24 
acabamento das 
superfícies, pintada com 
tratamento antiferrugem á 
base de imersão em banhos 
de fosfato, kinstrip, 
acabamento em pintura 
através de sistema 
eletrostático epoxi pó, com 
espessura mínima de 50 
mícrons, polimerização em 
estufa a 210° C, puxadores 

Unid. 09   
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de extensão continua 
embutida à porta esquerda 
com acabamento vertical 
em perfil de polipropileno 
semi-rigido na aresta de 
interseção entre elas, 
sistema de fechamento com 
chave tipo yale, medida 
proposta 1600 x 750 x 
350mm, garantia mínima de 
24 meses, onde o 
equipamento for instalado. 
A garantia deve cobrir mão 
de obra e peças de 
reposição. Em caso de 
envio de equipamentos para 
conserto em outra 
localidade, comprovação de 
assistência técnica 
disponível no local com 
previsão de atendimento em 
até vinte e quatro horas 
após solicitação da 
administração pública, 
através de declaração do 
fabricante do objeto, 
especificamente do 
referente item cotado. 
Apresentação compulsória 
de catalogo técnico do 
produto ofertado conforme 
especificações descritas no 
item em exposição. 

11 Arquivo de aço com 4 
gavetas para pastas 
suspensas, confeccionado 
em chapa de aço nº 24 com 
puxador. Composto por: a) 
Base – reforçada em aço 
24;Acabamento das 
superfícies, pintada com 
tratamento antiferrugem á 
base de imersão em banhos 
de fosfato, kinstrip, 
acabamento em pintura 
através de sistema 
eletrostático epoxi pó, com 
espessura mínima de 50 
mícrons, polimerização em 
estufa a 210° C. Cor cinza. 

Unid. 09   
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Gavetas: com fundo 
fechado e lateral com 
sustentador de fichas, todas 
com as mesmas 
dimensões, ocupando todo 
o espaço útil da caixa, com 
sistema deslizantes em 
trilho telescópico blindado 
com esferas lubrificadas, 
amortecedor contra 
impactos e ruídos, 
dispositivo de fechamento 
total, sistema de 
fechamento de gavetas 
simultâneas, dispositivo de 
identificação com suporte 
para destacado ao 
quadrante superior 
esquerdo oposto ao sistema 
de segurança frontal, 
puxadores de extensão 
continua embutida à tampa 
com acabamento horizontal 
em perfil de polipropileno 
semi-rigido na aresta 
superior, acabamento das 
superfícies, pintada com 
tratamento antiferrugem á 
base de imersão em banhos 
de fosfato, kinstrip, 
acabamento em pintura 
através de sistema 
eletrostático epoxi pó, com 
espessura mínima de 50 
mícrons, polimerização em 
estufa a 210° C, fabricado 
por processo de solda MIG, 
medida proposta: 1335mm 
X 460mm X 600mm, cor 
cinza, garantia mínima de 
24 meses, onde o 
equipamento for instalado. 
A garantia deve cobrir mão 
de obra e peças de 
reposição. Em caso de 
envio de equipamentos para 
conserto em outra 
localidade, comprovação de 
assistência técnica 
disponível no local com 



ESTADO DO PIAUI 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS 
DO PIAUI 
CNPJ. 41.522.277/0001-61 

 

previsão de atendimento em 
até vinte e quatro horas 
após solicitação da 
administração pública, 
através de declaração do 
fabricante do objeto, 
especificamente do 
referente item cotado. 
Apresentação compulsória 
de catalogo técnico do 
produto ofertado conforme 
especificações descritas no 
item em exposição. 

12 Estante totalmente 
desmontável em aço, com 
seis prateleiras com padrão 
de ergonomia atendendo as 
normas de qualidade 
definidas pela ABNT (NBR 
13961), prateleira com 
reforço central, acabamento 
das superfícies, pintada 
com tratamento 
antiferrugem á base de 
imersão em banhos de 
fosfato, kinstrip, 
acabamento em pintura 
através de sistema 
eletrostático epoxi pó, com 
espessura mínima de 60 
mícrons, polimerização em 
estufa a 210° C, conforme 
figura e capacidade de 
carga de cada prateleira 
uniformemente distribuída 
de 50kgs e regulagem do 
vão entre prateleiras de 50 
em 50 mm. Estrutura 
composta por quatro 
colunas em chapa de aço 
tipo cantoneira perfurada 
com abas de 50x30mm em 
chapa de 20 acabamento 
das superfícies, pintada 
com tratamento 
antiferrugem á base de 
imersão em banhos de 
fosfato, kinstrip, 
acabamento em pintura 
através de sistema 

Unid. 36   
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eletrostático epoxi pó, com 
espessura mínima de 60 
mícrons, polimerização em 
estufa a 210° C, medida 
proposta 1980 x 920 x 
300mm, travas longitudinais 
em aço instaladas na face 
posterior posterior, seis 
prateleiras em chapa 24 
com reforço acabamento 
das superfícies, pintada 
com tratamento 
antiferrugem á base de 
imersão em banhos de 
fosfato, kinstrip, 
acabamento em pintura 
através de sistema 
eletrostático epoxi pó, com 
espessura mínima de 60 
mícrons, polimerização em 
estufa a 210° C,; quatros 
sapatas injetadas em 
polipropileno rígido 
texturizada; Conjunto unido 
e estruturado por dispositivo 
roscável em liga metálico-
ferroso fêmea  5/16” p/ 
9/16”, garantia mínima de 
24 meses, onde o 
equipamento for instalado. 
A garantia deve cobrir mão 
de obra e peças de 
reposição. Em caso de 
envio de equipamentos para 
conserto em outra 
localidade, comprovação de 
assistência técnica 
disponível no local com 
previsão de atendimento em 
até vinte e quatro horas 
após solicitação da 
administração pública, 
através de declaração do 
fabricante do objeto, 
especificamente do 
referente item cotado. 
Apresentação compulsória 
de catalogo técnico do 
produto ofertado conforme 
especificações descritas no 
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item em exposição. 

13 Ar Condicionado split 
capacidade de 7.500 btus 
ciclo de ar frio, monofásico 
com potência de 
refrigeração de 678W, 
Consumo de energia de 
14,2Kw/mês, Classificação 
de energia tipo A, função 
Jetcool, Modo soft dry, 
ajuste manual de 
direcionamento de ar, 
tecnologia chaos, gás 
refrigerante R-22, 220 v, 
60Hz. garantia de 01 ano. 
Obrigatório apresentar 
catálogo do fabricante. 

Unid. 06   

14 Ar-condicionado split 
capacidade 9.000 btus, 
ciclos de ar frio, gás 
ecológico R410a, 
classificação energética 
Inmetro tipo A em eficiência 
energética, controle de 
temperatura digital, modo 
de operação em Cool, Dry, 
Fan e Feel, função Sleep, 
Swing, Timer, controle de 
ventilação em quatro 
estágios, vazão de ar 
máxima em 500 m³/h, 
potência sonora unidade 
interna em 40 dB (A), 
potência sonora unidade 
externa em 55 dB (A), 
compressor rotativo, filtro de 
ar anti-bactéria, anti-fungos, 
tensão 220V/60Hz, garantia 
de 01 ano. Obrigatório 
apresentar catálogo do 
fabricante. 

Unid. 06   

15 AR CONDICIONADO SPLIT 
12.000 BTUS, Ciclos de ar 
quente/frio, capacidade de 
refrigeração 12000 Btu/h, 
possui filtro de ar anti-

Unid. 09   
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bactéria, anti-fungo, 
controle de temperatura, 
controle de Ventilação 
(Auto, Baixo, Médio e 
Automático), silencioso, 
controle remoto com display 
de cristal líquido, vazão de 
Ar: 480 m³/h, funções: 
Sleep, Swing, Timer, Turbo, 
modo de operação: Cool, 
Dry, Fan, Heat e Feel, 
compressor rotativo, classe 
"A" em eficiência 
energética, fácil limpeza do 
painel e filtro, disponível na 
tensão 220V, garantia de 1 
ano, filtro de ar removível,  
tensão 220v, potência 
1650w, Consumo 21,9 
kwh/mês,  com controle 
remoto sem fio, obrigatório 
apresentar catálogo do 
fabricante. 

16 AR CONDICIONADO SPLIT 
18.000 BTUS ciclo de ar frio 
e reverso, capacidade de 
refrigeração 18.000 Btu/h, 
controle remoto com display 
de cristal líquido, controle 
de temperatura de 16ºC a 
31ºC, controle de ventilação 
(Alto, Baixo, Médio e 
Automático), baixo nível de 
ruído, vazão de Ar: 900 
m³/h, funções: Sleep, 
Swing, Timer e Turbo, modo 
de operação: Cool, Heating, 
Dry, Fan e Auto, fácil 
limpeza do painel e filtro,  
com controle remoto sem 
fio, disponível na tensão 
220V, garantia de 1 ano, 
filtro de ar removível,  
tensão 220v, potência 
1720w, Consumo 34,8 
kwh/mês,com controle 
remoto, obrigatório 
apresentar catálogo do 
fabricante. 

Unid. 06   
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17 Ventilador de parede com 
três pás em material 
plástico de fácil limpeza, 
grade de proteção em 
plástico na cor preta, 
controle de velocidade, 
acompanha parafusos para 
fixação, bivolt, 60 Hz* 
Obrigatório apresentar 
catálogo do fabricante. 

Unid. 24   

18 Bebedouro industrial com 
três torneiras fabricado com 
reservatório de água em 
aço inox, alta resistência, 
fácil limpeza e material 
atóxico, isolamento térmico 
injetado em poliuretano 
expandido, serpentina 
interna em aço inox 304, 
gás ecológico R134A, 
regulagem de temperatura 
da água, aparador de água 
frontal em chapa de aço 
inox com dreno, 
revestimento externo em 
chapa de pré pintada, 
acompanha tubo de despejo 
para aparadeira e filtro 
externo, tensão 220v. 
dimensões 1400 x 870 x 
390mm. * Obrigatório 
apresentar catálogo do 
fabricante.  

Unid. 15   

19 Bebedouro industrial com 
duas torneiras fabricado 
com reservatório de água 
em aço inox, boia para 
regulagem de nível de ága, 
unidade condensadora 
embraco 1/6hp, isolamento 
térmico em EPS1, alta 
resistência, fácil limpeza e 
material atóxico, gás 
ecológico R134A, 
regulagem de temperatura 
da água 4º a 11ºC, 
aparador de água frontal em 
chapa de aço inox com 
dreno, revestimento externo 
em chapa de pré pintada, 

Unid. 09   
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acompanha tubo de despejo 
para aparadeira e filtro 
externo, capacidade para 
50 litros, tensão 220v. 
dimensões 1300 x 550 x 
380mm. * Obrigatório 
apresentar catálogo do 
fabricante.  

20 Refrigerador tipo doméstico 
na cor branco, Refrigerador 
tipo doméstico na cor 
branco, gaveta de 
resfriamento rápido em PS 
cristal fumê, gaveta de 
legumes e prateleiras na 
porta em PS cristal fumê, 
prateleiras internas 
removíveis e reguláveis, 
iluminação na lateral do 
refrigerador, classificação A 
em eficiência energética, 
porta latas, puxador 
ergonômico, pés elevados 
com niveladores, espaço de 
27L no conservador -6ºC, 
259L de capacidade total. * 
Obrigatório apresentar 
catálogo do fabricante. 

Unid. 09   

21 Refrigerador duplex - 
tecnologia Cyclo Defrost, 
capacidade nominal de 462 
litros,  capacidade do 
freezer 115 litros, 
capacidade do refrigerador 
347 litros, consumo 58,1 
kwh, com duas portas, 
dotado de 4 prateleiras 
internas reguláveis e 
removíveis, porta com cesta 
porta ovos, prateleiras, 
separador de garrafas, 
freezer dotado de prateleira, 
degelo automático, 
iluminação interna, pés 
niveladores com rodízios, 
frequência 60 hz, 
dimensões 1.865 x 702 x 
733 mm (AxLxP), 
Classificação energética A, 
garantia12 meses, 

Unid. 06   



ESTADO DO PIAUI 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS 
DO PIAUI 
CNPJ. 41.522.277/0001-61 

 

Obrigatório apresentar 
catálogo do fabricante. 

22 Refrigerador duplex - 
tecnologia Cyclo Defrost, 
capacidade nominal de 475 
litros,  capacidade do 
freezer 155 litros, 
capacidade do refrigerador 
320 litros, consumo 58,8 
kwh, com duas portas, 
dotado de 4 prateleiras 
internas reguláveis e 
removíveis, porta com cesta 
porta ovos, prateleiras, 
separador de garrafas, 
freezer dotado de prateleira, 
degelo automático, 
iluminação interna, pés 
niveladores com rodízios, 
frequência 60 hz, 
dimensões 1.890 x 702 x 
733 mm (AxLxP), 
Classificação energética A, 
garantia12 meses, 
Obrigatório apresentar 
catálogo do fabricante. 

Unid. 03   

23 Computador (Desktop – 
Básico) – Processador no 
mínimo Intel core I5 ou 
AMD A10; Memória RAM 
8GB, DDR3, 1600 MHz; 
Disco Rígido mínimo de 
500GB; Tipo de monitor 
18,5” (1366 X768);   Mouse 
USB, 800 DPI, 2 Botões, 
Scrool (com fio); Fonte 
compatível com o item; 
Sistema operacional 
Windows 7 Pro (64 Bits); 
Garantia mínima de 12 
meses; Teclado USB, 
ABNT2, 107 Teclas (com 
fio); Unidade de Disco Ótico 
CD/DVD ROM; Interfaces 
de rede 10/100/1000 e 
WIFI, interfaces de vídeo 
integrada. 

Unid 09   
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24 Notebook Básico - 
Processador no mínimo 
Intel core I3; Memória RAM 
4GB; Tela: 15.6 Polegadas 
HD (IPS); 
Armazenamento: 1TB 5400 
RPM; Rede Wifi: 802.11 ac; 
Rede: 10/100/1000 Mbps; 
Bluetooth: 4.1; 
Bateria: 30Wh; 
Peso: 2060g. 
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25 Teclado USB Padrão 
ABNT2 Preto; 
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26 Mouse Optical Basic Com 
Fio Usb Preto; 
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27 Mouse Sem Fio Mobile Usb 
Preto - 1 AA baterias ou 
pilhas necessárias 
(inclusas). 
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28 Nobreak - Potência: 600VA 
/ 300W; Tensão nominal de 
entrada: 220 V; Variação de 
tensão de entrada: 9165 - 
2655V Frequência de rede: 
60 Hz +- 5 Hz, Fator de 
potência: 0,5, Tensão 
nominal da saída: 220 V, 
Tempo de transferência: 
Menor que 10 ms; 
Frequência no modo 
bateria: 60 Hz +- 1 Hz; 
Fusível de rede: 6 A; 
Proteção contra sobrecarga 
na saída: Incorporada. 
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29 Nobreak - Potência: 
1200VA / 600W; Tensão 
nominal de entrada: 220 V; 
Variação de tensão de 
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entrada: 9165 - 2655V 
Frequência de rede: 60 Hz 
+- 5 Hz, Fator de potência: 
0,5, Tensão nominal da 
saída: 215 V, Tempo de 
transferência: Menor que 10 
ms; Frequência no modo 
bateria: 60 Hz +- 1 Hz; 
Fusível de rede: 6 A; 
Proteção contra sobrecarga 
na saída: Incorporada; 
Número de tomadas: 6 
tomadas (Padrão 
NBR14136); estabilizador 
interno.  

30 Transformador – Voltagem: 
Bivolt; Potência (W): 
2000VA; Frequência (Hz): 
56~60; Garantia mínima de 
01 ano. 
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31 Impressora Laser 
Multifuncional (copiadora, 
scanner e fax) – 
monocromático, 64MB de 
memoria, resolução de 
impressão 600 X 600, 
resolução de digitalização 
1200 X 1200, resolução de 
cópia 600 X 600, velocidade 
18 PPM, capacidade 150 
páginas/bandeja, ciclo 
8.000 páginas/mês, fax 33, 
6 KBPS, interface USB E 
REDE, frente e verso 
automático e garantia 
mínima de 12 meses. 
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32 IMPRESSORA 
MULTIFUNCIONAL - 
LASER COLOR: Funções 
padrão - Cópia, E-mail, Fax, 
Impressão, Digitalizar; 
Velocidade de impressão: 
Cores: até 28 ppm Preto : 
até 28 ppm; Saída frente e 
verso: Padrão; Resolução 
máxima de impressão: Até 
1200 x 2400 dpi; 
Conectividade: 10/100/1000 
BaseT Ethernet, USB 3.0. 
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33 Projetor Multimídia - Frontal, 
teto e mesa; SISTEMA DE 
PROJEÇÃO. 3 (três) painés 
LCD, 1 (uma) lente; 
PAINEL. LCD de 0,6 
polegada XGA, 2.356.296 
pixels (1024 x 768 x 3); 
LENTE DE PROJEÇÃO. 
Zoom de 1,2X, f= 16,9 a 
20,2 mm e F 1,5 a 1,7; 
LÂMPADA 190W, com 
garantia de funcionamento 
de no mínimo 90 dias; 
COBERTURA DA TELA De 
30/40 a 300 polegadas, 
sendo considerada a área 
visível medida 
diagonalmente; SAÍDA DE 
LUZ 2.600 lumens (lâmpada 
em modo normal); 
RESOLUÇÃO 560 linhas de 
TV (vídeo) e 1024 x 768 
pixels (RGB); INTERFACES 
Vídeo Composto (RCA), S-
Vídeo, Dual 
Component/VGA, Áudio, 
VGA (15 pinos); ALTO-
FALANTE Mono, potência 
1W; ALIMENTAÇÃO 100 – 
240 VCA. 
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34 Duplicador - Velocidade de 
Impressão: 100ppm; 
Resolução Impressão de 
300x300dpi; Capacidade de 
Alimentação de Papel para 
1.000 Folhas; Área de 
Impressão de 210mm x 
357mm; Conexão ao 
Computador: Interface USB; 
Painel LED; Rendimento do 
Tubo de Tinta de 800ml por 
cartucho; Rendimento do 
Máster de 200 folhas por 
rolo. 
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https://www.google.com/search?nfpr=1&biw=681&bih=615&sxsrf=ALeKk03ID53SgeWj0-cQBIuY0ckIfqa8SQ:1614465440514&q=Projetor+Multim%C3%ADdia+-+PROJE%C3%87%C3%83O.+Frontal,+teto+e+mesa;+SISTEMA+DE+PROJE%C3%87%C3%83O.+3+(tr%C3%AAs)+pain%C3%A9s+LCD,+1+(uma)+lente;+PAINEL.+LCD+de+0,6+polegada+XGA,+2.356.296+pixels+(1024+x+768+x+3);+LENTE+DE+PROJE%C3%87%C3%83O.+Zoom+de+1,2X,+f%3D+16,9+a+20,2+mm+e+F+1,5+a+1,7;+L%C3%82MPADA+190W,+com+garantia+de+funcionamento+de+no+m%C3%ADnimo+90+dias;+COBERTURA+DA+TELA+De+30/40+a+300+polegadas,+sendo+considerada+a+%C3%A1rea+vis%C3%ADvel+medida+diagonalmente;+SA%C3%8DDA+DE+LUZ+2.600+lumens+(l%C3%A2mpada+em+modo+normal);+RESOLU%C3%87%C3%83O+560+linhas+de+TV+(v%C3%ADdeo)+e+1024+x+768+pixels+(RGB);+INTERFACES+V%C3%ADdeo+Composto+(RCA),+S-V%C3%ADdeo,+Dual+Component/VGA,+%C3%81udio,+VGA+(15+pinos);+ALTO-FALANTE+Mono,+pot%C3%AAncia+1W;+ALIMENTA%C3%87%C3%83O+100+%E2%80%93+240+VCA.&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjgsdW4kIvvAhU7H7kGHeniA2sQBSgAegQIBBA1
https://www.google.com/search?nfpr=1&biw=681&bih=615&sxsrf=ALeKk03ID53SgeWj0-cQBIuY0ckIfqa8SQ:1614465440514&q=Projetor+Multim%C3%ADdia+-+PROJE%C3%87%C3%83O.+Frontal,+teto+e+mesa;+SISTEMA+DE+PROJE%C3%87%C3%83O.+3+(tr%C3%AAs)+pain%C3%A9s+LCD,+1+(uma)+lente;+PAINEL.+LCD+de+0,6+polegada+XGA,+2.356.296+pixels+(1024+x+768+x+3);+LENTE+DE+PROJE%C3%87%C3%83O.+Zoom+de+1,2X,+f%3D+16,9+a+20,2+mm+e+F+1,5+a+1,7;+L%C3%82MPADA+190W,+com+garantia+de+funcionamento+de+no+m%C3%ADnimo+90+dias;+COBERTURA+DA+TELA+De+30/40+a+300+polegadas,+sendo+considerada+a+%C3%A1rea+vis%C3%ADvel+medida+diagonalmente;+SA%C3%8DDA+DE+LUZ+2.600+lumens+(l%C3%A2mpada+em+modo+normal);+RESOLU%C3%87%C3%83O+560+linhas+de+TV+(v%C3%ADdeo)+e+1024+x+768+pixels+(RGB);+INTERFACES+V%C3%ADdeo+Composto+(RCA),+S-V%C3%ADdeo,+Dual+Component/VGA,+%C3%81udio,+VGA+(15+pinos);+ALTO-FALANTE+Mono,+pot%C3%AAncia+1W;+ALIMENTA%C3%87%C3%83O+100+%E2%80%93+240+VCA.&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjgsdW4kIvvAhU7H7kGHeniA2sQBSgAegQIBBA1
https://www.google.com/search?nfpr=1&biw=681&bih=615&sxsrf=ALeKk03ID53SgeWj0-cQBIuY0ckIfqa8SQ:1614465440514&q=Projetor+Multim%C3%ADdia+-+PROJE%C3%87%C3%83O.+Frontal,+teto+e+mesa;+SISTEMA+DE+PROJE%C3%87%C3%83O.+3+(tr%C3%AAs)+pain%C3%A9s+LCD,+1+(uma)+lente;+PAINEL.+LCD+de+0,6+polegada+XGA,+2.356.296+pixels+(1024+x+768+x+3);+LENTE+DE+PROJE%C3%87%C3%83O.+Zoom+de+1,2X,+f%3D+16,9+a+20,2+mm+e+F+1,5+a+1,7;+L%C3%82MPADA+190W,+com+garantia+de+funcionamento+de+no+m%C3%ADnimo+90+dias;+COBERTURA+DA+TELA+De+30/40+a+300+polegadas,+sendo+considerada+a+%C3%A1rea+vis%C3%ADvel+medida+diagonalmente;+SA%C3%8DDA+DE+LUZ+2.600+lumens+(l%C3%A2mpada+em+modo+normal);+RESOLU%C3%87%C3%83O+560+linhas+de+TV+(v%C3%ADdeo)+e+1024+x+768+pixels+(RGB);+INTERFACES+V%C3%ADdeo+Composto+(RCA),+S-V%C3%ADdeo,+Dual+Component/VGA,+%C3%81udio,+VGA+(15+pinos);+ALTO-FALANTE+Mono,+pot%C3%AAncia+1W;+ALIMENTA%C3%87%C3%83O+100+%E2%80%93+240+VCA.&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjgsdW4kIvvAhU7H7kGHeniA2sQBSgAegQIBBA1
https://www.google.com/search?nfpr=1&biw=681&bih=615&sxsrf=ALeKk03ID53SgeWj0-cQBIuY0ckIfqa8SQ:1614465440514&q=Projetor+Multim%C3%ADdia+-+PROJE%C3%87%C3%83O.+Frontal,+teto+e+mesa;+SISTEMA+DE+PROJE%C3%87%C3%83O.+3+(tr%C3%AAs)+pain%C3%A9s+LCD,+1+(uma)+lente;+PAINEL.+LCD+de+0,6+polegada+XGA,+2.356.296+pixels+(1024+x+768+x+3);+LENTE+DE+PROJE%C3%87%C3%83O.+Zoom+de+1,2X,+f%3D+16,9+a+20,2+mm+e+F+1,5+a+1,7;+L%C3%82MPADA+190W,+com+garantia+de+funcionamento+de+no+m%C3%ADnimo+90+dias;+COBERTURA+DA+TELA+De+30/40+a+300+polegadas,+sendo+considerada+a+%C3%A1rea+vis%C3%ADvel+medida+diagonalmente;+SA%C3%8DDA+DE+LUZ+2.600+lumens+(l%C3%A2mpada+em+modo+normal);+RESOLU%C3%87%C3%83O+560+linhas+de+TV+(v%C3%ADdeo)+e+1024+x+768+pixels+(RGB);+INTERFACES+V%C3%ADdeo+Composto+(RCA),+S-V%C3%ADdeo,+Dual+Component/VGA,+%C3%81udio,+VGA+(15+pinos);+ALTO-FALANTE+Mono,+pot%C3%AAncia+1W;+ALIMENTA%C3%87%C3%83O+100+%E2%80%93+240+VCA.&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjgsdW4kIvvAhU7H7kGHeniA2sQBSgAegQIBBA1


ESTADO DO PIAUI 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS 
DO PIAUI 
CNPJ. 41.522.277/0001-61 

 

 
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, REFRIGERAÇÃO E MOBILIA PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ E SUAS 
SECRETARIAS. 
(COTA 25%)  

Item DESCRIÇÃO UNID
. 

QUAN
T. 

VALOR 
UNIT. 

 EM R$ 

VALOR 
TOTAL 
EM R$ 

35 Mesa projetada com 
superfície de trabalho 
confeccionada com tampo - 
Constituído de no mínimo 
40 mm de alta densidade 
relativa, fabricado com 
fibras de madeiras 
selecionadas de pinus ou 
eucalipto de 
reflorestamento. Estas 
fibras, aglutinadas com 
resina sintética termo fixa, 
se consolidam sob a ação 
conjunta de calor e pressão, 
resultando em uma chapa 
maciça e muito resistente, 
com superfícies lisas em 
fibra de madeira e resina de 
composição homogênea 
tanto na superfície como em 
seu interior, prensada a 
quente em alta temperatura, 
em torno de 200º C, com 
boa resistência específica, 
Medium Density Fiberboard, 
as chapas possuem 
resistência à tração 
perpendicular N/mm² = 0,54, 
resistência à flexão estática 
N/mm² = 20,1 densidade 
mínima de N/mm² = 63,74, 
reforçado às bordas em 
contorno de 150mm 
constituído de 25 mm de 
alta densidade relativa, 
revestido em ambas a faces 
em laminado melamínico 
texturizado, em partículas 
de madeira e resina 
prensada em camadas, 
sendo as partículas mais 
finas nas extremidades e as 

Unid. 03   
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mais grossas no miolo, 
prensada a quente, com boa 
resistência específica, 
Medium Density 
Particleboard, as chapas 
possuem resistência à 
tração perpendicular N/mm² 
= 0,30, resistência à flexão 
estática N/mm² = 10,5 
resistência à tração 
superficial N/mm² = 1,00, 
bordas em fita de PVC com 
espessura mínima de 0,45 
mm fundida às bordas dos 
tampos com um agente 
aderente (primer), indicado 
para a utilização de colas de 
fusão a quente EVA e PUR, 
a serem processados 
aclimatizados a uma 
temperatura ambiente 
normal (>18º C) respeitando 
a cor do tampo, medindo 
1500 x 750 mm. Montantes 
colaterais em madeira de no 
mínimo 25 mm de alta 
densidade relativa, revestido 
em ambas a faces em 
laminado melamínico 
texturizado, em partículas 
de madeira e resina 
prensada em camadas, 
sendo as partículas mais 
finas nas extremidades e as 
mais grossas no miolo, 
prensada a quente, com boa 
resistência específica, 
Medium Density 
Particleboard, as chapas 
possuem resistência à 
tração perpendicular N/mm² 
= 0,30, resistência à flexão 
estática N/mm² = 10,5 
resistência à tração 
superficial N/mm² = 1,00, 
bordas em fita de PVC com 
espessura mínima de 2,00 
mm fundida às bordas dos 
tampos com um agente 
aderente (primer), indicado 
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para a utilização de colas de 
fusão a quente EVA e PUR , 
a serem processados 
aclimatizados a uma 
temperatura ambiente 
normal (>18º C) respeitando 
a cor das faces instaladas 
perpendicularmente as 
extremidades do tampo 
principal, Deslizante sobre 
sapatas de correção de 
desnível de piso, em metal 
cromado com base de 
polipropileno injetado, 
dimensões 35 mm x 3/8" x 
1" com chapa de fixação de 
26 mm x 35 mm x 3/8. 
Montante estrutural de 
acabamento do apoio de 
aproximação de no mínimo 
15 mm em partículas de 
madeira e resina prensada 
em camadas, sendo as 
partículas mais finas nas 
extremidades e as mais 
grossas no miolo, 
prensadas a quente, com 
boa resistência específica, 
Medium Density 
Particleboard, as chapas 
possuem resistência à 
tração perpendicular N/mm² 
= 0,35, resistência à flexão 
estática N/mm² = 11,0 
resistência à tração 
superficial N/mm² = 1,00, 
medindo 1500 x 700 x 7500 
mm. Instalação de 
componentes de montantes 
fixos em sistema parelho de 
dispositivo injetado em liga 
metálica não ferrosa de 
acabamento metálico 
natural fosco, canilhos em 
madeira e parafusos com 
auto-atarachantes. 
Montante auxliar 
confeccionada com tampo 
constituído de no mínimo 40 
mm de alta densidade 
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relativa, fabricado com 
fibras de madeiras 
selecionadas de pinus ou 
eucalipto de 
reflorestamento. Estas 
fibras, aglutinadas com 
resina sintética termo fixa, 
se consolidam sob a ação 
conjunta de calor e pressão, 
resultando em uma chapa 
maciça e muito resistente, 
com superfícies lisas em 
fibra de madeira e resina de 
composição homogênea 
tanto na superfície como em 
seu interior, prensada a 
quente em alta temperatura, 
em torno de 200º C, com 
boa resistência específica, 
Medium Density Fiberboard, 
as chapas possuem 
resistência à tração 
perpendicular N/mm² = 0,54, 
resistência à flexão estática 
N/mm² = 20,1 densidade 
mínima de N/mm² = 63,74, 
reforçado às bordas em 
contorno de 150mm 
constituído de 25 mm de 
alta densidade relativa, 
revestido em ambas a faces 
em laminado melamínico 
texturizado, em partículas 
de madeira e resina 
prensada em camadas, 
sendo as partículas mais 
finas nas extremidades e as 
mais grossas no miolo, 
prensada a quente, com boa 
resistência específica, 
Medium Density 
Particleboard, as chapas 
possuem resistência à 
tração perpendicular N/mm² 
= 0,30, resistência à flexão 
estática N/mm² = 10,5 
resistência à tração 
superficial N/mm² = 1,00, 
bordas em fita de PVC com 
espessura mínima de 0,45 
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mm fundida às bordas dos 
tampos com um agente 
aderente (primer), indicado 
para a utilização de colas de 
fusão a quente EVA e PUR, 
a serem processados 
aclimatizados a uma 
temperatura ambiente 
normal (>18º C) respeitando 
a cor do tampo, medindo 
850 x 450 mm, apoiado à 
extremidade auxiliar por 
gaveteiro pedestal formado 
na integralmente em chapas 
de no mínimo 15 mm de alta 
densidade relativa, 
fabricado com fibras de 
madeiras selecionadas de 
pinus ou eucalipto de 
reflorestamento. Estas 
fibras, aglutinadas com 
resina sintética termo fixa, 
se consolidam sob a ação 
conjunta de calor e pressão, 
resultando em uma chapa 
maciça e muito resistente, 
com superfícies lisas em 
fibra de madeira e resina de 
composição homogênea 
tanto na superfície como em 
seu interior, prensada a 
quente em alta temperatura, 
em torno de 200º C, com 
boa resistência específica, 
Medium Density Fiberboard, 
as chapas possuem 
resistência à tração 
perpendicular N/mm² = 0,54, 
resistência à flexão estática 
N/mm² = 20,1 densidade 
mínima de N/mm² = 63,74, 
bordas em fita de PVC com 
espessura mínima de 0,40 
mm fundida às bordas dos 
tampos com um agente 
aderente (primer), indicado 
para a utilização de colas de 
fusão a quente EVA e PUR, 
a serem processados 
aclimatizados a uma 
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temperatura ambiente 
normal (>18º C) respeitando 
a cor do tampo. Medindo 
470 x 600 x 450mm. 
Fechamento frontal triplo de 
no mínimo 15 mm de alta 
densidade relativa, 
fabricado com fibras de 
madeiras selecionadas de 
pinus ou eucalipto de 
reflorestamento. Estas 
fibras, aglutinadas com 
resina sintética termo fixa, 
se consolidam sob a ação 
conjunta de calor e pressão, 
resultando em uma chapa 
maciça e muito resistente, 
com superfícies lisas em 
fibra de madeira e resina de 
composição homogênea 
tanto na superfície como em 
seu interior, prensada a 
quente em alta temperatura, 
em torno de 200º C, com 
boa resistência específica, 
Medium Density Fiberboard, 
as chapas possuem 
resistência à tração 
perpendicular N/mm² = 0,54, 
resistência à flexão estática 
N/mm² = 20,1 densidade 
mínima de N/mm² = 63,74, 
bordas em fita de PVC com 
espessura mínima de 0,40 
mm fundida às bordas dos 
tampos com um agente 
aderente (primer), indicado 
para a utilização de colas de 
fusão a quente EVA e PUR, 
a serem processados 
aclimatizados a uma 
temperatura ambiente 
normal (>18º C) respeitando 
a cor do tampo. Sistema de 
fixação composto por 
dispositivo de giro 
confeccionado em material 
metálico aço carbono tipo 
AA com tratamento de 
correção de tenacidade e 
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dureza excessiva na 
têmpera, de toque suave 
acabamento metálico 
natural fosco 15 mm de ø, 
rosca positiva de montagem 
rápida m6 rosca métrica em 
material metálico aço 
carbono tipo AA com 
tratamento de correção de 
tenacidade e dureza 
excessiva na têmpera, de 
toque suave acabamento 
metálico natural fosco. 
Trilhos de deslocamento 
total estampado em aço 
carbono com acabamento 
brilhante protegida em 
cromo por processo 
eletrolítico, dotado de 
esferas com sistema auto 
lubrificante blindado com 
capacidade de carga 
unitária de 20 kg, sistema 
de chaveamento com 
aplicação lateral, 
travamento lateral das 
gavetas simultaneamente, 
composto por chave com 
capa plástica. Altura do 
conjunto de 
aproximadamente 750mm. 
Deslizante sobre sapatas de 
correção de desnível de 
piso, em metal cromado 
com base de polipropileno 
injetado, dimensões 35 mm 
x 3/8" x 1" com chapa de 
fixação de 26 mm x 35 mm 
x 3/8. 
* Obrigatório apresentar 
catálogo técnico com todas 
as especificações da 
ambientação em 3D. 

36 Mesa projetada com 
superfície de trabalho 
confeccionada com tampo - 
Constituído de no mínimo 
40 mm de alta densidade 
relativa, fabricado com 
fibras de madeiras 

Unid. 01   
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selecionadas de pinus ou 
eucalipto de 
reflorestamento. Estas 
fibras, aglutinadas com 
resina sintética termo fixa, 
se consolidam sob a ação 
conjunta de calor e pressão, 
resultando em uma chapa 
maciça e muito resistente, 
com superfícies lisas em 
fibra de madeira e resina de 
composição homogênea 
tanto na superfície como em 
seu interior, prensada a 
quente em alta temperatura, 
em torno de 200º C, com 
boa resistência específica, 
Medium Density Fiberboard, 
as chapas possuem 
resistência à tração 
perpendicular N/mm² = 0,54, 
resistência à flexão estática 
N/mm² = 20,1 densidade 
mínima de N/mm² = 63,74, 
reforçado às bordas em 
contorno de 150mm 
constituído de 25 mm de 
alta densidade relativa, 
revestido em ambas a faces 
em laminado melamínico 
texturizado, em partículas 
de madeira e resina 
prensada em camadas, 
sendo as partículas mais 
finas nas extremidades e as 
mais grossas no miolo, 
prensada a quente, com boa 
resistência específica, 
Medium Density 
Particleboard, as chapas 
possuem resistência à 
tração perpendicular N/mm² 
= 0,30, resistência à flexão 
estática N/mm² = 10,5 
resistência à tração 
superficial N/mm² = 1,00, 
bordas em fita de PVC com 
espessura mínima de 0,45 
mm fundida às bordas dos 
tampos com um agente 
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aderente (primer), indicado 
para a utilização de colas de 
fusão a quente EVA e PUR, 
a serem processados 
aclimatizados a uma 
temperatura ambiente 
normal (>18º C) respeitando 
a cor do tampo, medindo 
2000 x 750 mm. Montantes 
colaterais estruturado em 
tubo de aço industrial de 
secção retangular 30 x 50 
mm parede 20, soldada por 
solda MIG com fio de 1 mm, 
Tratamento anticorrosivo 
KINSTRIP mergulhado em 
tanque de fosfato. pintura 
em tinta epóxi revestindo 
totalmente a superfície com 
película de 
aproximadamente com 70 
microns de espessura de 
tinta, na cor preta, sistema 
de cura da estrutura em 
forno de 220 ° de 
temperatura 
aproximadamente em 20 
minutos. Deslizante sobre 
sapatas de correção de 
desnível de piso, em metal 
cromado com base de 
polipropileno injetado, 
dimensões 35 mm x 3/8" x 
1" com chapa de fixação de 
26 mm x 35 mm x 3/8. 
Montante estrutural de 
acabamento do apoio de 
aproximação de no mínimo 
15 mm em partículas de 
madeira e resina prensada 
em camadas, sendo as 
partículas mais finas nas 
extremidades e as mais 
grossas no miolo, 
prensadas a quente, com 
boa resistência específica, 
Medium Density 
Particleboard, as chapas 
possuem resistência à 
tração perpendicular N/mm² 
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= 0,35, resistência à flexão 
estática N/mm² = 11,0 
resistência à tração 
superficial N/mm² = 1,00, 
medindo 2000 x 700 x 750 
mm. Conjugada com mesa 
de apoio confeccionada com 
tampo - Constituído de no 
mínimo 40 mm de alta 
densidade relativa, 
fabricado com fibras de 
madeiras selecionadas de 
pinus ou eucalipto de 
reflorestamento. Estas 
fibras, aglutinadas com 
resina sintética termo fixa, 
se consolidam sob a ação 
conjunta de calor e pressão, 
resultando em uma chapa 
maciça e muito resistente, 
com superfícies lisas em 
fibra de madeira e resina de 
composição homogênea 
tanto na superfície como em 
seu interior, prensada a 
quente em alta temperatura, 
em torno de 200º C, com 
boa resistência específica, 
Medium Density Fiberboard, 
as chapas possuem 
resistência à tração 
perpendicular N/mm² = 0,54, 
resistência à flexão estática 
N/mm² = 20,1 densidade 
mínima de N/mm² = 63,74, 
reforçado às bordas em 
contorno de 150mm 
constituído de 25 mm de 
alta densidade relativa, 
revestido em ambas a faces 
em laminado melamínico 
texturizado, em partículas 
de madeira e resina 
prensada em camadas, 
sendo as partículas mais 
finas nas extremidades e as 
mais grossas no miolo, 
prensada a quente, com boa 
resistência específica, 
Medium Density 



ESTADO DO PIAUI 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS 
DO PIAUI 
CNPJ. 41.522.277/0001-61 

 

Particleboard, as chapas 
possuem resistência à 
tração perpendicular N/mm² 
= 0,30, resistência à flexão 
estática N/mm² = 10,5 
resistência à tração 
superficial N/mm² = 1,00, 
bordas em fita de PVC com 
espessura mínima de 0,45 
mm fundida às bordas dos 
tampos com um agente 
aderente (primer), indicado 
para a utilização de colas de 
fusão a quente EVA e PUR, 
a serem processados 
aclimatizados a uma 
temperatura ambiente 
normal (>18º C) respeitando 
a cor do tampo, medindo 
1100 x 750 mm. Montante 
colateral estruturado em 
tubo de aço industrial de 
secção retangular 30 x 50 
mm parede 20, soldada por 
solda MIG com fio de 1 mm, 
Tratamento anticorrosivo 
KINSTRIP mergulhado em 
tanque de fosfato. pintura 
em tinta epóxi revestindo 
totalmente a superfície com 
película de 
aproximadamente com 70 
microns de espessura de 
tinta, na cor preta, sistema 
de cura da estrutura em 
forno de 220 ° de 
temperatura 
aproximadamente em 20 
minutos. Deslizante sobre 
sapatas de correção de 
desnível de piso, em metal 
cromado com base de 
polipropileno injetado, 
dimensões 35 mm x 3/8" x 
1" com chapa de fixação de 
26 mm x 35 mm x 3/8. 
Montante estrutural de 
acabamento do apoio de 
aproximação de no mínimo 
15 mm em partículas de 
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madeira e resina prensada 
em camadas, sendo as 
partículas mais finas nas 
extremidades e as mais 
grossas no miolo, 
prensadas a quente, com 
boa resistência específica, 
Medium Density 
Particleboard, as chapas 
possuem resistência à 
tração perpendicular N/mm² 
= 0,35, resistência à flexão 
estática N/mm² = 11,0 
resistência à tração 
superficial N/mm² = 1,00, 
medindo 1100 x 700 x 750 
mm, Instalação de 
componentes de montantes 
fixos em sistema parelho de 
dispositivo injetado em liga 
metálica não ferrosa de 
acabamento metálico 
natural fosco, canilhos em 
madeira e parafusos com 
auto-atarachantes. Sistema 
de fixação composto por 
dispositivo de giro 
confeccionado em material 
metálico aço carbono tipo 
AA com tratamento de 
correção de tenacidade e 
dureza excessiva na 
têmpera, de toque suave 
acabamento metálico 
natural fosco 15 mm de ø, 
rosca positiva de montagem 
rápida m6 rosca métrica em 
material metálico aço 
carbono tipo AA com 
tratamento de correção de 
tenacidade e dureza 
excessiva na têmpera, de 
toque suave acabamento 
metálico natural fosco. 
Altura do conjunto de 
aproximadamente 750mm. 
Deslizante sobre sapatas de 
correção de desnível de 
piso, em metal cromado 
com base de polipropileno 



ESTADO DO PIAUI 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS 
DO PIAUI 
CNPJ. 41.522.277/0001-61 

 

injetado, dimensões 35 mm 
x 3/8" x 1" com chapa de 
fixação de 26 mm x 35 mm 
x 3/8. 
* Obrigatório apresentar 
catálogo técnico com todas 
as especificações da 
ambientação em 3D. 

37 Mesa projetada com 
superfície de trabalho 
confeccionada com tampo - 
Constituído de no mínimo 
40 mm de alta densidade 
relativa, fabricado com 
fibras de madeiras 
selecionadas de pinus ou 
eucalipto de 
reflorestamento. Estas 
fibras, aglutinadas com 
resina sintética termo fixa, 
se consolidam sob a ação 
conjunta de calor e pressão, 
resultando em uma chapa 
maciça e muito resistente, 
com superfícies lisas em 
fibra de madeira e resina de 
composição homogênea 
tanto na superfície como em 
seu interior, prensada a 
quente em alta temperatura, 
em torno de 200º C, com 
boa resistência específica, 
Medium Density Fiberboard, 
as chapas possuem 
resistência à tração 
perpendicular N/mm² = 0,54, 
resistência à flexão estática 
N/mm² = 20,1 densidade 
mínima de N/mm² = 63,74, 
reforçado às bordas em 
contorno de 150mm 
constituído de 25 mm de 
alta densidade relativa, 
revestido em ambas a faces 
em laminado melamínico 
texturizado, em partículas 
de madeira e resina 
prensada em camadas, 
sendo as partículas mais 
finas nas extremidades e as 
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mais grossas no miolo, 
prensada a quente, com boa 
resistência específica, 
Medium Density 
Particleboard, as chapas 
possuem resistência à 
tração perpendicular N/mm² 
= 0,30, resistência à flexão 
estática N/mm² = 10,5 
resistência à tração 
superficial N/mm² = 1,00, 
bordas em fita de PVC com 
espessura mínima de 0,45 
mm fundida às bordas dos 
tampos com um agente 
aderente (primer), indicado 
para a utilização de colas de 
fusão a quente EVA e PUR, 
a serem processados 
aclimatizados a uma 
temperatura ambiente 
normal (>18º C) respeitando 
a cor do tampo, medindo 
1200 x 700 mm. Montantes 
colaterais estruturado em 
tubo de aço industrial de 
secção retangular 30 x 50 
mm parede 20, soldada por 
solda MIG com fio de 1 mm, 
Tratamento anticorrosivo 
KINSTRIP mergulhado em 
tanque de fosfato. pintura 
em tinta epóxi revestindo 
totalmente a superfície com 
película de 
aproximadamente com 70 
microns de espessura de 
tinta, na cor preta, sistema 
de cura da estrutura em 
forno de 220 ° de 
temperatura 
aproximadamente em 20 
minutos. Deslizante sobre 
sapatas de correção de 
desnível de piso, em metal 
cromado com base de 
polipropileno injetado, 
dimensões 35 mm x 3/8" x 
1" com chapa de fixação de 
26 mm x 35 mm x 3/8. 
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Montante estrutural de 
acabamento do apoio de 
aproximação de no mínimo 
15 mm em partículas de 
madeira e resina prensada 
em camadas, sendo as 
partículas mais finas nas 
extremidades e as mais 
grossas no miolo, 
prensadas a quente, com 
boa resistência específica, 
Medium Density 
Particleboard, as chapas 
possuem resistência à 
tração perpendicular N/mm² 
= 0,35, resistência à flexão 
estática N/mm² = 11,0 
resistência à tração 
superficial N/mm² = 1,00, 
medindo 1200 x 750 x 700 
mm. gaveteiro fixo com 
duas gavetas executado em  
madeira de no mínimo 15 
mm em partículas de 
madeira e resina prensada 
em camadas, sendo as 
partículas mais finas nas 
extremidades e as mais 
grossas no miolo, prensada 
a quente, com boa 
resistência específica, 
Medium Density 
Particleboard, as chapas 
possuem resistência à 
tração perpendicular N/mm² 
= 0,35, resistência à flexão 
estática N/mm² = 11,0 
resistência à tração 
superficial N/mm² = 1,00, 
bordas em fita de PVC com 
espessura mínima de 0,45 
mm fundida às bordas dos 
tampos com um agente 
aderente (primer), indicado 
para a utilização de colas de 
fusão a quente EVA e PUR, 
a serem processados 
aclimatizados a uma 
temperatura ambiente 
normal (>18º C) respeitando 
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a cor das faces aparentes. 
Sistema de fixação 
composto por dispositivo de 
giro confeccionado em 
material metálico aço 
carbono tipo AA com 
tratamento na têmpera, de 
toque suave acabamento 
metálico natural fosco 15 
mm de ø, sistema de 
chaveamento com aplicação 
lateral, travamento lateral 
das gavetas 
simultaneamente, frontal de 
no mínimo 15 mm em 
partículas de madeira e 
resina prensada em 
camadas, sendo as 
partículas mais finas nas 
extremidades e as mais 
grossas no miolo, 
prensadas a quente, com 
boa resistência específica, 
Medium Density 
Particleboard, as chapas 
possuem resistência à 
tração perpendicular N/mm² 
= 0,35, resistência à flexão 
estática N/mm² = 11,0 
resistência à tração 
superficial N/mm² = 1,00, 
bordas em fita de PVC com 
espessura mínima de 0,45 
mm fundida às bordas dos 
tampos com um agente 
aderente (primer), indicado 
para a utilização de colas de 
fusão a quente EVA e PUR, 
a ser processados 
aclimatizados a uma 
temperatura ambiente 
normal (>18º C) respeitando 
a cor do tampo. Composto 
por chave com capa 
plástica, trilhos de 
deslocamento parcial 
estampado em aço carbono 
sistema de tratamento da 
estrutura em imersão com 
fosfato Kinstrip 315 por 20 
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minutos a 40° graus de 
temperatura,Instalação de 
componentes de montantes 
fixos em sistema parelho de 
dispositivo injetado em liga 
metálica não ferrosa de 
acabamento metálico 
natural fosco, canilhos em 
madeira e parafusos com 
auto-atarachantes. Sistema 
de fixação composto por 
dispositivo de giro 
confeccionado em material 
metálico aço carbono tipo 
AA com tratamento de 
correção de tenacidade e 
dureza excessiva na 
têmpera, de toque suave 
acabamento metálico 
natural fosco 15 mm de ø, 
rosca positiva de montagem 
rápida m6 rosca métrica em 
material metálico aço 
carbono tipo AA com 
tratamento de correção de 
tenacidade e dureza 
excessiva na têmpera, de 
toque suave acabamento 
metálico natural fosco. 
Altura do conjunto de 
aproximadamente 750mm. 
Deslizante sobre sapatas de 
correção de desnível de 
piso, em metal cromado 
com base de polipropileno 
injetado, dimensões 35 mm 
x 3/8" x 1" com chapa de 
fixação de 26 mm x 35 mm 
x 3/8. 
* Obrigatório apresentar 
catálogo técnico com todas 
as especificações da 
ambientação em 3D. 

38 Cadeira espaldar médio tipo 
fixa sem braços, encosto 
moldados anatomicamente 
estruturado em compensado 
multilaminado, conformado 
em alta temperatura sob 
pressão, resinado e 

Unid. 03   



ESTADO DO PIAUI 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS 
DO PIAUI 
CNPJ. 41.522.277/0001-61 

 

prensado, à partir de 
madeiras oriundas de 
manejos sustentáveis, 
apresentando lâminas com 
espessura máxima de 1,5 
mm cada, implicando em 
uma espessura do 
compensado de no mínimo 
12 mm, estofada com 
espuma injetada, anatômica 
em poliuretano, livre de CFC 
com no mínimo 80 mm de 
espessura, revestido em 
tecido courino com detalhes 
de linhas paralelas 
executadas em duplo coser, 
contra encosto estafado em 
espuma laminada de 5 mm, 
revestido em courino, 
dotado de acabamento em 
perfil francis, assento 
moldados anatomicamente 
estruturado em compensado 
multilaminado, conformado 
em alta temperatura sob 
pressão, resinado e 
prensado, à partir de 
madeiras oriundas de 
manejos sustentáveis, 
apresentando lâminas com 
espessura máxima de 1,5 
mm cada, implicando em 
uma espessura do 
compensado de no mínimo 
12 mm, estofada com 
espuma injetada, anatômica 
em poliuretano, livre de CFC 
com no mínimo 80 mm de 
espessura, revestido em 
tecido courino, contra 
assento revestido  encosto e 
contra encosto revestido em 
tnt, montada sobre estrutura 
em tubo de aço carbono de 
7/8 na chapa 16 (1,5mm) 
com tratamento em imersão 
com fosfato Kinstrip 315 por 
20 minutos a 40° graus de 
temperatura, pintura em 
tinta epóxi revestindo 
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totalmente a superfície com 
película de 
aproximadamente com 40 
microns de espessura de 
tinta, sistema de cura da 
estrutura em forno de 220 ° 
de temperatura 
aproximadamente em 20 
minutos, soldado por sol mig 
com fio de 1mm, ponteiras 
ponteiras polipropileno 
copolímero, pigmentada 
com corante Masterbatch na 
cor preta a base de 
polietileno aplicado a um 
percentual de 2% fundido a 
160º Celsius, encaixado e 
travado a estrutura por 
tração mecânica na medida 
7/8, na cor preta, medindo 
470 x 980 x 490 mm. 
garantia de 02 anos.   * 
Obrigatório apresentar 
catálogo técnico com todas 
especificações do produto. 

39 Cadeira espaldar médio tipo 
interlocutor, encosto 
moldados anatomicamente 
estruturado em compensado 
multilaminado, conformado 
em alta temperatura sob 
pressão, resinado e 
prensado, à partir de 
madeiras oriundas de 
manejos sustentáveis, 
apresentando lâminas com 
espessura máxima de 1,5 
mm cada, implicando em 
uma espessura do 
compensado de no mínimo 
12 mm, estofada com 
espuma injetada, anatômica 
em poliuretano, livre de CFC 
com no mínimo 80 mm de 
espessura, revestido em 
tecido courino com detalhes 
de linhas paralelas 
executadas em duplo coser, 
contra encosto estafado em 
espuma laminada de 5 mm, 
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revestido em courino, 
dotado de acabamento em 
perfil francis, assento 
moldados anatomicamente 
estruturado em compensado 
multilaminado, conformado 
em alta temperatura sob 
pressão, resinado e 
prensado, à partir de 
madeiras oriundas de 
manejos sustentáveis, 
apresentando lâminas com 
espessura máxima de 1,5 
mm cada, implicando em 
uma espessura do 
compensado de no mínimo 
12 mm, estofada com 
espuma injetada, anatômica 
em poliuretano, livre de CFC 
com no mínimo 80 mm de 
espessura, revestido em 
tecido courino, contra 
assento revestido  encosto e 
contra encosto revestido em 
tnt, apoio de braço 
constituído em alma de aço 
carbono injetado em 
poliuretano texturizado na 
cor preto, montada sobre 
estrutura em tubo de aço 
carbono de 7/8 na chapa 16 
(1,5mm) com tratamento em 
imersão com fosfato Kinstrip 
315 por 20 minutos a 40° 
graus de temperatura, 
pintura em tinta epóxi 
revestindo totalmente a 
superfície com película de 
aproximadamente com 40 
microns de espessura de 
tinta, sistema de cura da 
estrutura em forno de 220 ° 
de temperatura 
aproximadamente em 20 
minutos, soldado por sol mig 
com fio de 1mm, ponteiras 
ponteiras polipropileno 
copolímero, pigmentada 
com corante Masterbatch na 
cor preta a base de 
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polietileno aplicado a um 
percentual de 2% fundido a 
160º Celsius, encaixado e 
travado a estrutura por 
tração mecânica na medida 
7/8, na cor preta, medindo 
470 x 980 x 490 mm. 
garantia de 02 anos.   * 
Obrigatório apresentar 
catálogo técnico com todas 
especificações do produto. 

40 Cadeira montada sobre 
longarina com três lugares 
confeccionada com assento 
confeccionado em 
termoplástico polipropileno 
copolímero injetado em alta 
pressão, de formato 
anatômico, com 05 pares de 
orifícios retangulares 
oblíquos de medida 10 x 30 
mm para melhorar a troca 
térmica com o ambiente e 
facilitar a assepsia, medindo 
464 x 430 mm, encosto 
manufaturado em 
termoplástico polipropileno 
injetado em alta pressão, de 
formato anatômico com 
apoio lombar, com quatro 
pares de orifícios 
retangulares oblíquos de 
medida 10 x 30 mm para 
melhorar a troca térmica 
com o ambiente e facilitar a 
assepsia, medindo 455 x 
270 mm, montada sobre 
longarina confeccionada em 
metalon de secção 
retangular 30 x 50 mm 
parede 20, soldada por 
solda MIG com fio de 1 mm, 
Tratamento anticorrosivo 
KINSTRIP mergulhado em 
tanque de fosfato. Pintura 
em tinta epóxi revestindo 
totalmente a superfície com 
película de 
aproximadamente com 70 
microns de espessura de 
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tinta, na cor preta, sistema 
de cura da estrutura em 
forno de 220 ° de 
temperatura 
aproximadamente em 20 
minutos, ponteiras em 
polipropileno copolímero, 
pigmentada com corante 
Masterbatch na cor preta a 
base de polietileno aplicado 
a um percentual de 2% 
fundido a 160º Celsius, 
encaixado e travado a 
estrutura por tração 
mecânica, Pés com 
ponteiras em polipropileno 
copolímero, pigmentada 
com corante Masterbatch na 
cor preta a base de 
polietileno aplicado a um 
percentual de 2% fundido a 
160º Celsius, toque 
levemente rugoso, dotado 
de face deslizante bipartida 
em polígonos retângulos 
paralelos para diminuição 
de atrito com o piso, 
medindo: 1480 x 870 x 425 
mm.  garantia de 02 anos.   
* Obrigatório apresentar 
catálogo técnico com todas 
especificações do produto. 

41 Cadeira montada sobre 
longarina com três lugares 
confeccionada em espaldar 
baixo com assento 
estruturada em madeira 
multilaminada conformada 
anatomicamente sob 
pressão em alta 
temperatura, estofada em 
espuma injetada, livre de 
CFC revestida em tecido 
contra capa em tnt preto 
com acabamento de bordas 
em perfil de PVC na cor 
preta, encosto estruturado 
em madeira multilaminada 
conformada 
anatomicamente sob 
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pressão em alta 
temperatura, estofada em 
espuma injetada, livre de 
CFC revestida em tecido, 
contra capa em vinil preto 
com acabamento de bordas 
em perfil de PVC na cor 
preta, montada sobre 
longarina confeccionada em 
metalon de secção 
retangular 30 x 50 mm 
parede 20, soldada por 
solda MIG com fio de 1 mm, 
Tratamento anticorrosivo 
KINSTRIP mergulhado em 
tanque de fosfato. pintura 
em tinta epóxi revestindo 
totalmente a superfície com 
película de 
aproximadamente com 70 
microns de espessura de 
tinta, na cor preta, sistema 
de cura da estrutura em 
forno de 220 ° de 
temperatura 
aproximadamente em 20 
minutos, ponteiras em 
polipropileno copolímero, 
pigmentada com corante 
Masterbatch na cor preta a 
base de polietileno aplicado 
a um percentual de 2% 
fundido a 160º Celsius, 
encaixado e travado a 
estrutura por tração 
mecânica, Pés com 
ponteiras em polipropileno 
copolímero, pigmentada 
com corante Masterbatch na 
cor preta a base de 
polietileno aplicado a um 
percentual de 2% fundido a 
160º Celsius, toque 
levemente rugoso, dotado 
de face deslizante bipartida 
em polígonos retângulos 
paralelos para diminuição 
de atrito com o piso.      
medindo: 1520 x 840 x 500 
mm. garantia de 02 anos.   * 
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Obrigatório apresentar 
catálogo técnico com todas 
especificações do produto. 

42 Cadeira presidente telada. 
Cadeira de escritório 
giratória Operacional, no 
mínimo do tipo B, com 
braços reguláveis, conforme 
ABNT NBR 13962 com, no 
mínimo, espaldar alto; 
Ajustes e movimentos 
independentes para altura 
do assento, rodízios de 
duplo giro, giro de 360 graus 
do assento/encosto, altura 
dos braços, altura do 
encosto, inclinação do 
encosto. Encosto: em tela 
flexível à base de poliéster, 
estruturado em quadro 
injetado em resina 
termoplástico da alto 
desempenho, polipropileno 
com adição de fibra de 
vidro, material de excelente 
tenacidade e ótima 
resistência mecânica, além 
de ser 100% reciclável. O 
encosto em tela flexível, 
com células abertas e 
permeáveis ao ar, facilita a 
perspiração, que é a troca 
térmica do usuário com o 
ambiente, aumentando o 
fator conforto. Outro fator 
importante proporcionado 
pelo uso de tela flexível no 
revestimento do encosto é 
que este material não 
proporciona pontos de 
tensão, distribuindo o peso 
do usuário aplicado ao 
encosto de melhor maneira, 
pois a deflação da tela age 
como se este material se 
moldasse ao corpo do 
usuário. Encosto com dupla 
curvatura (transversal e 
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sagital) para acomodação 
da região lombar, sendo 
interligado ao mecanismo 
através de uma lâmina em 
chapa de aço, com 
espessura mínima de 6,5 
mm e largura mínima de 50 
mm, com acabamento em 
pintura eletrostática à pó e 
com acabamento através de 
coluna injetada no mesmo 
material termoplástico em 
alta pressão, com textura 
suave, não corrugado 
(sanfonado), sendo que não 
ficam aparentes e nem 
acessíveis ao usuário os 
parafusos de fixação. 
Largura predominante 
mínima da capa da coluna 
do encosto de 70 mm. 
Encosto provido de 
regulagem de altura através 
de cremalheira interna 
(automático, sem o uso de 
botões ou manípulos de 
rosqueamento), com, no 
mínimo, 05 pontos de 
parada e curso vertical de 
65 mm, no mínimo. 
Espaldar operacional, de 
encosto alto, cuja extensão 
vertical mínima é de 560 
mm e largura útil mínima do 
encosto na região do apoio 
lombar é de, no mínimo, 450 
mm. Assento: estruturado 
em chassi de polipropileno 
injetado com aletas de 
reforços estruturais ou em 
compensado multilaminado 
anatômico de espessura 
mínima de 12 mm, 
estofamento em espuma 
flexível de poliuretano 
injetada moldada com 
espessura mínima 
predominante de 35 mm, 
dotado de carenagem de 
contracapa para o assento 
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injetada em polipropileno 
que proteja todo o contra 
assento e bordos. Fixação 
dos elementos ao chassi de 
assento através de 
parafusos e porcas garras 
com rosca métrica. Não 
será tolerado o uso de perfil 
de bordos de PVC para 
acabamento e ou fixação da 
contracapa de assento. 
Revestimento do assento 
em tecido tipo crepe, em 
poliéster, ou em laminado 
sintético espalmado sobre 
malha em cor a definir de 
acordo com a cartela do 
fabricante. Largura e 
profundidade de superfície 
mínimas de 460 mm 
(medição conforme 
metodologia proposta pela 
ABNT NBR 13962). Ajuste 
de altura do assento com 
curso mínimo vertical de 
100 mm com medição 
realizada conforme proposto 
pela ABNT NBR 13962. 
Inclinação do assento fixa 
ou regulável, possibilitando 
posicionamento entre 0 e -7 
graus em relação à 
horizontal. Revestimento do 
assento em tecido tipo 
crepe, em poliéster, ou em 
laminado sintético 
espalmado sobre malha em 
cor a definir de acordo com 
a cartela do fabricante. 
Mecanismo: mecanismo 
operacional do tipo contato 
permanente que possibilite, 
no mínimo, ajuste de altura 
do assento, ajuste de altura 
do encosto e ajuste de 
inclinação do encosto, de 
maneira independente entre 
si. 
Plataforma do assento com, 
no mínimo, oferta de 
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furação mais espaçada 
conforme padrão nacional 
(160 x 200 mm), 
plataformas com furação 
universal serão aceitas, 
porém não serão aceitas 
plataformas com furação 
menos espaçadas (apenas 
125 x 125 m).  Tal 
plataforma deve ser 
executada em chapa de aço 
carbono estampada com 
espessura mínima de 2,65 
mm e fundida aos demais 
elementos através de solda 
do tipo MIG/MAG ou 
eletrofusão. Suporte do 
encosto do mecanismo 
articulado com mola de 
retorno automático que 
proporcione o contato 
permanente quando o 
mesmo estiver destravado e 
sistema de frenagem por 
freio fricção, e o usuário 
deve ser capaz de travar o 
encosto em qualquer 
posição ao longo do curso 
angular de inclinação de 20 
graus (mínimo). Suporte do 
encosto deverá 
obrigatoriamente ser provido 
de carenagem plástica de 
proteção e acabamento 
injetada em polipropileno 
porém não ser corrugada 
(sanfonada), para preservar 
segurança do usuário contra 
elementos ocos, coforme já 
especificado supra quando 
do detalhamento do encosto 
e contra encosto. Elementos 
metálicos do mecanismo 
construídos em chapa de 
aço e/ou expostos devem 
apresentar tratamento de 
superfície por meio de 
pintura eletrostática à pó, 
com tratamento anti 
ferruginoso e posterior cura 
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e polimerização em estufa. 
Base giratória arcada de 
cinco hastes em material 
injetado a base de nylon 
com fibra de vidro com 
diâmetro externo mínimo 
total de 590 mm. Coluna à 
gás para ajuste milimétrico 
da altura do assento e 
amortecimento ao sentar em 
conformidade com DIN 4550 
mínimo classe 3 e curso 
mínimo de variação vertical 
de 100 mm. Rodízios de 
duplo giro, tipo “H” com 
dimensionais conforme o 
preconizado pelos requisitos 
aplicáveis da ABNT NBR 
13962/06, com eixo vertical 
de, no mínimo, 10 mm, com 
anel elástico metálico para 
fixação do rodízio à base 
sem o uso de bucha plástica 
ou solda. Braços com 
regulagem de altura, com 
estrutural vertical 
manufaturado em resina de 
engenharia do tipo nylon 
com fibra de vidro ou 
polipropileno com fibra de 
vidro ou alumínio injetado 
ou ainda em aço carbono 
conformado com pintura 
eletrostática. Carenagem do 
braço injetada em 
polipropileno. O apoia braço 
deve ser injetado em 
termoplástico ou termofixo 
PU com dimensões mínimas 
de 70 mm de largura e 240 
mm de comprimento, além 
de apresentar distância 
interna regulável entre os 
mesmos de, no mínimo, de 
430 a 490 mm, curso 
mínimo de regulagem de 
altura conforme Nora ABNT 
NBR 13962 Ajuste de altura 
dos braços acionado por 
botão, frontal ou lateral, com 
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mola de auto retorno, 
permitindo o ajuste em, no 
mínimo, 5 pontos de parada. 
Certificações de evidência 
mínima da qualidade e 
compromisso ambiental: 
- Laudo Ergonômico em 
conformidade com 
requisitos aplicáveis do 
subitem 17.3.3 da NR-17, 
Portaria MTPS 3.751 de 
1990 do Ministério do 
Trabalho e Emprego, 
emitido por Profissional 
arrolado em Conselho de 
Classe, devidamente 
habilitado, conforme 
Resolução CONFEA 437 de 
1999, com imagens, 
descrições do produto suas 
funcionalidades presentes 
no laudo/relatório da 
avaliação. Não serão 
aceitos laudos genéricos, 
sem identificação detalhada 
do produto objeto da 
análise. Os laudos/relatórios 
devem vir acompanhados 
da devida ART do serviço, 
com comprovante de 
quitação Guia e documento 
CREA do Profissional de 
Classe que realizou a 
avaliação ergonômica no 
produto. 
- Relatórios de ensaio, 
emitidos por laboratórios 
acreditados pela 
Cgcre/Inmetro, 
comprovando as 
características das 
espumas, constando os 
seguintes índices de 
performance: 
- Fadiga dinâmica da 
espuma flexível de 
poliuretano com perda de 
espessura média entre as 
forças de 25%, 40% e 65% 
de, no máximo, 4%, 
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conforme ABNT NBR 
9177/2015. 
- Resistência média ao 
rasgamento no mínimo 500 
N/m - método utilizado: 
ABNT NBR 8516/2015. 
- Densidade mínima de 50 
kg/m3 - método utilizado: 
ABNT NBR 8537/2015. 
- Resiliência mínima de 60% 
- método utilizado: ABNT 
NBR 8619/2015. 
- Deformação permanente 
média à Compressão a 90% 
de, no máximo, 8% - 
método utilizado ABNT NBR 
8797/2015. 
- Teor de Cinzas de, no 
máximo, 0,20%, conforme 
ABNT NBR 14961/2019. 
- Isenta de 
Clorofluorcarbono. 
- Evidência da resistência à 
corrosão do processo de 
pintura, através de relatório 
de ensaio, emitido por 
laboratório acreditado pela 
Cgcre/Inmetro, 
demonstrando conformidade 
com exposição à névoa 
salina, conforme ABNT NBR 
8094:1983 por, pelo menos, 
500 horas, com avaliação 
de corrosão Ri0 (ABNT NBR 
ISO 4628-3:2015) e 
empolamento d0/t0 
conforme ABNT NBR 
5841:2015. 
- Relatórios de ensaio, 
emitidos por laboratórios 
acreditados pela 
Cgcre/Inmetro, 
comprovando as 
características do material 
de revestimento, constando 
os seguintes índices de 
performance: 
 - gramatura mínima do 
tecido crepe poliéster de 
270 g/m2 conforme ABNT 
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NBR 10591:2008; 
- percentual mínimo de 
alongamento de 30% e 
força média nominal de 
ruptura de 100 daN para 
ambos os sentidos testados 
sob tração conforme ABNT 
NBR 11912:2016; 

43 Armário confeccionado em 
chapa de aço carbono 
chapa 24, com três 
prateleiras reguláveis com 
duas dobras com reforço 
central, acabamento das 
superfícies, pintada com 
tratamento antiferrugem á 
base de imersão em banhos 
de fosfato, kinstrip, 
acabamento em pintura 
através de sistema 
eletrostático epoxi pó, com 
espessura mínima de 50 
mícrons, fabricado por 
processo de solda MIG, 
uma prateleira fixa com 
reforço central, acabamento 
das superfícies, pintada com 
tratamento antiferrugem á 
base de imersão em banhos 
de fosfato, kinstrip, 
acabamento em pintura 
através de sistema 
eletrostático epoxi pó, com 
espessura mínima de 50 
mícrons, polimerização em 
estufa a 210° C, fabricado 
por processo de solda MIG, 
duas portas altas em chapa 
de aço carbono chapa 24 
acabamento das 
superfícies, pintada com 
tratamento antiferrugem á 
base de imersão em banhos 
de fosfato, kinstrip, 
acabamento em pintura 
através de sistema 
eletrostático epoxi pó, com 
espessura mínima de 50 
mícrons, polimerização em 
estufa a 210° C, puxadores 
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de extensão continua 
embutida à porta esquerda 
com acabamento vertical 
em perfil de polipropileno 
semi-rigido na aresta de 
interseção entre elas, 
sistema de fechamento com 
chave tipo yale, medida 
proposta 1950 x 920 x 
400mm, garantia mínima de 
24 meses, onde o 
equipamento for instalado. A 
garantia deve cobrir mão de 
obra e peças de reposição. 
Em caso de envio de 
equipamentos para conserto 
em outra localidade, 
comprovação de assistência 
técnica disponível no local 
com previsão de 
atendimento em até vinte e 
quatro horas após 
solicitação da administração 
pública, através de 
declaração do fabricante do 
objeto, especificamente do 
referente item cotado. 
Apresentação compulsória 
de catalogo técnico do 
produto ofertado conforme 
especificações descritas no 
item em exposição. 

44 Armário confeccionado em 
chapa de aço carbono 
chapa 24, com três 
prateleiras reguláveis com 
duas dobras com reforço 
central, acabamento das 
superfícies, pintada com 
tratamento antiferrugem á 
base de imersão em banhos 
de fosfato, kinstrip, 
acabamento em pintura 
através de sistema 
eletrostático epoxi pó, com 
espessura mínima de 50 
mícrons, fabricado por 
processo de solda MIG, 
uma prateleira fixa com 
reforço central, acabamento 
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das superfícies, pintada com 
tratamento antiferrugem á 
base de imersão em banhos 
de fosfato, kinstrip, 
acabamento em pintura 
através de sistema 
eletrostático epoxi pó, com 
espessura mínima de 50 
mícrons, polimerização em 
estufa a 210° C, fabricado 
por processo de solda MIG, 
duas portas altas com vidro 
cristal e chapa de aço 
carbono chapa 24 
acabamento das 
superfícies, pintada com 
tratamento antiferrugem á 
base de imersão em banhos 
de fosfato, kinstrip, 
acabamento em pintura 
através de sistema 
eletrostático epoxi pó, com 
espessura mínima de 50 
mícrons, polimerização em 
estufa a 210° C, puxadores 
de extensão continua 
embutida à porta esquerda 
com acabamento vertical 
em perfil de polipropileno 
semi-rigido na aresta de 
interseção entre elas, 
sistema de fechamento com 
chave tipo yale, medida 
proposta 1600 x 750 x 
350mm, garantia mínima de 
24 meses, onde o 
equipamento for instalado. A 
garantia deve cobrir mão de 
obra e peças de reposição. 
Em caso de envio de 
equipamentos para conserto 
em outra localidade, 
comprovação de assistência 
técnica disponível no local 
com previsão de 
atendimento em até vinte e 
quatro horas após 
solicitação da administração 
pública, através de 
declaração do fabricante do 
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objeto, especificamente do 
referente item cotado. 
Apresentação compulsória 
de catalogo técnico do 
produto ofertado conforme 
especificações descritas no 
item em exposição. 

45 Arquivo de aço com 4 
gavetas para pastas 
suspensas, confeccionado 
em chapa de aço nº 24 com 
puxador. Composto por: a) 
Base – reforçada em aço 
24;Acabamento das 
superfícies, pintada com 
tratamento antiferrugem á 
base de imersão em banhos 
de fosfato, kinstrip, 
acabamento em pintura 
através de sistema 
eletrostático epoxi pó, com 
espessura mínima de 50 
mícrons, polimerização em 
estufa a 210° C. Cor cinza. 
Gavetas: com fundo 
fechado e lateral com 
sustentador de fichas, todas 
com as mesmas dimensões, 
ocupando todo o espaço útil 
da caixa, com sistema 
deslizantes em trilho 
telescópico blindado com 
esferas lubrificadas, 
amortecedor contra 
impactos e ruídos, 
dispositivo de fechamento 
total, sistema de 
fechamento de gavetas 
simultâneas, dispositivo de 
identificação com suporte 
para destacado ao 
quadrante superior 
esquerdo oposto ao sistema 
de segurança frontal, 
puxadores de extensão 
continua embutida à tampa 
com acabamento horizontal 
em perfil de polipropileno 
semi-rigido na aresta 
superior, acabamento das 
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superfícies, pintada com 
tratamento antiferrugem á 
base de imersão em banhos 
de fosfato, kinstrip, 
acabamento em pintura 
através de sistema 
eletrostático epoxi pó, com 
espessura mínima de 50 
mícrons, polimerização em 
estufa a 210° C, fabricado 
por processo de solda MIG, 
medida proposta: 1335mm 
X 460mm X 600mm, cor 
cinza, garantia mínima de 
24 meses, onde o 
equipamento for instalado. A 
garantia deve cobrir mão de 
obra e peças de reposição. 
Em caso de envio de 
equipamentos para conserto 
em outra localidade, 
comprovação de assistência 
técnica disponível no local 
com previsão de 
atendimento em até vinte e 
quatro horas após 
solicitação da administração 
pública, através de 
declaração do fabricante do 
objeto, especificamente do 
referente item cotado. 
Apresentação compulsória 
de catalogo técnico do 
produto ofertado conforme 
especificações descritas no 
item em exposição. 

46 Estante totalmente 
desmontável em aço, com 
seis prateleiras com padrão 
de ergonomia atendendo as 
normas de qualidade 
definidas pela ABNT (NBR 
13961), prateleira com 
reforço central, acabamento 
das superfícies, pintada com 
tratamento antiferrugem á 
base de imersão em banhos 
de fosfato, kinstrip, 
acabamento em pintura 
através de sistema 
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eletrostático epoxi pó, com 
espessura mínima de 60 
mícrons, polimerização em 
estufa a 210° C, conforme 
figura e capacidade de 
carga de cada prateleira 
uniformemente distribuída 
de 50kgs e regulagem do 
vão entre prateleiras de 50 
em 50 mm. Estrutura 
composta por quatro 
colunas em chapa de aço 
tipo cantoneira perfurada 
com abas de 50x30mm em 
chapa de 20 acabamento 
das superfícies, pintada com 
tratamento antiferrugem á 
base de imersão em banhos 
de fosfato, kinstrip, 
acabamento em pintura 
através de sistema 
eletrostático epoxi pó, com 
espessura mínima de 60 
mícrons, polimerização em 
estufa a 210° C, medida 
proposta 1980 x 920 x 
300mm, travas longitudinais 
em aço instaladas na face 
posterior posterior, seis 
prateleiras em chapa 24 
com reforço acabamento 
das superfícies, pintada com 
tratamento antiferrugem á 
base de imersão em banhos 
de fosfato, kinstrip, 
acabamento em pintura 
através de sistema 
eletrostático epoxi pó, com 
espessura mínima de 60 
mícrons, polimerização em 
estufa a 210° C,; quatros 
sapatas injetadas em 
polipropileno rígido 
texturizada; Conjunto unido 
e estruturado por dispositivo 
roscável em liga metálico-
ferroso fêmea  5/16” p/ 
9/16”, garantia mínima de 
24 meses, onde o 
equipamento for instalado. A 
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garantia deve cobrir mão de 
obra e peças de reposição. 
Em caso de envio de 
equipamentos para conserto 
em outra localidade, 
comprovação de assistência 
técnica disponível no local 
com previsão de 
atendimento em até vinte e 
quatro horas após 
solicitação da administração 
pública, através de 
declaração do fabricante do 
objeto, especificamente do 
referente item cotado. 
Apresentação compulsória 
de catalogo técnico do 
produto ofertado conforme 
especificações descritas no 
item em exposição. 

47 Ar Condicionado split 
capacidade de 7.500 btus 
ciclo de ar frio, monofásico 
com potência de 
refrigeração de 678W, 
Consumo de energia de 
14,2Kw/mês, Classificação 
de energia tipo A, função 
Jetcool, Modo soft dry, 
ajuste manual de 
direcionamento de ar, 
tecnologia chaos, gás 
refrigerante R-22, 220 v, 
60Hz. garantia de 01 ano. 
Obrigatório apresentar 
catálogo do fabricante. 

Unid. 02   

48 Ar-condicionado split 
capacidade 9.000 btus, 
ciclos de ar frio, gás 
ecológico R410a, 
classificação energética 
Inmetro tipo A em eficiência 
energética, controle de 
temperatura digital, modo de 
operação em Cool, Dry, Fan 
e Feel, função Sleep, Swing, 
Timer, controle de 
ventilação em quatro 
estágios, vazão de ar 
máxima em 500 m³/h, 
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potência sonora unidade 
interna em 40 dB (A), 
potência sonora unidade 
externa em 55 dB (A), 
compressor rotativo, filtro de 
ar anti-bactéria, anti-fungos, 
tensão 220V/60Hz, garantia 
de 01 ano. Obrigatório 
apresentar catálogo do 
fabricante. 

49 AR CONDICIONADO SPLIT 
12.000 BTUS, Ciclos de ar 
quente/frio, capacidade de 
refrigeração 12000 Btu/h, 
possui filtro de ar anti-
bactéria, anti-fungo, controle 
de temperatura, controle de 
Ventilação (Auto, Baixo, 
Médio e Automático), 
silencioso, controle remoto 
com display de cristal 
líquido, vazão de Ar: 480 
m³/h, funções: Sleep, Swing, 
Timer, Turbo, modo de 
operação: Cool, Dry, Fan, 
Heat e Feel, compressor 
rotativo, classe "A" em 
eficiência energética, fácil 
limpeza do painel e filtro, 
disponível na tensão 220V, 
garantia de 1 ano, filtro de 
ar removível,  tensão 220v, 
potência 1650w, Consumo 
21,9 kwh/mês,  com controle 
remoto sem fio, obrigatório 
apresentar catálogo do 
fabricante. 

Unid. 03   

50 AR CONDICIONADO SPLIT 
18.000 BTUS ciclo de ar frio 
e reverso, capacidade de 
refrigeração 18.000 Btu/h, 
controle remoto com display 
de cristal líquido, controle de 
temperatura de 16ºC a 
31ºC, controle de ventilação 
(Alto, Baixo, Médio e 
Automático), baixo nível de 
ruído, vazão de Ar: 900 
m³/h, funções: Sleep, Swing, 
Timer e Turbo, modo de 

Unid. 02   
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operação: Cool, Heating, 
Dry, Fan e Auto, fácil 
limpeza do painel e filtro,  
com controle remoto sem 
fio, disponível na tensão 
220V, garantia de 1 ano, 
filtro de ar removível,  
tensão 220v, potência 
1720w, Consumo 34,8 
kwh/mês,com controle 
remoto, obrigatório 
apresentar catálogo do 
fabricante. 

51 Ventilador de parede com 
três pás em material plástico 
de fácil limpeza, grade de 
proteção em plástico na cor 
preta, controle de 
velocidade, acompanha 
parafusos para fixação, 
bivolt, 60 Hz* Obrigatório 
apresentar catálogo do 
fabricante. 

Unid. 08   

52 Bebedouro industrial com 
três torneiras fabricado com 
reservatório de água em aço 
inox, alta resistência, fácil 
limpeza e material atóxico, 
isolamento térmico injetado 
em poliuretano expandido, 
serpentina interna em aço 
inox 304, gás ecológico 
R134A, regulagem de 
temperatura da água, 
aparador de água frontal em 
chapa de aço inox com 
dreno, revestimento externo 
em chapa de pré pintada, 
acompanha tubo de despejo 
para aparadeira e filtro 
externo, tensão 220v. 
dimensões 1400 x 870 x 
390mm. * Obrigatório 
apresentar catálogo do 
fabricante.  

Unid. 05   

53 Bebedouro industrial com 
duas torneiras fabricado 
com reservatório de água 
em aço inox, boia para 
regulagem de nível de ága, 

Unid. 03   
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unidade condensadora 
embraco 1/6hp, isolamento 
térmico em EPS1, alta 
resistência, fácil limpeza e 
material atóxico, gás 
ecológico R134A, 
regulagem de temperatura 
da água 4º a 11ºC, aparador 
de água frontal em chapa de 
aço inox com dreno, 
revestimento externo em 
chapa de pré pintada, 
acompanha tubo de despejo 
para aparadeira e filtro 
externo, capacidade para 50 
litros, tensão 220v. 
dimensões 1300 x 550 x 
380mm. * Obrigatório 
apresentar catálogo do 
fabricante.  

54 Refrigerador tipo doméstico 
na cor branco, Refrigerador 
tipo doméstico na cor 
branco, gaveta de 
resfriamento rápido em PS 
cristal fumê, gaveta de 
legumes e prateleiras na 
porta em PS cristal fumê, 
prateleiras internas 
removíveis e reguláveis, 
iluminação na lateral do 
refrigerador, classificação A 
em eficiência energética, 
porta latas, puxador 
ergonômico, pés elevados 
com niveladores, espaço de 
27L no conservador -6ºC, 
259L de capacidade total. * 
Obrigatório apresentar 
catálogo do fabricante. 

Unid. 03   

55 Refrigerador duplex - 
tecnologia Cyclo Defrost, 
capacidade nominal de 462 
litros,  capacidade do 
freezer 115 litros, 
capacidade do refrigerador 
347 litros, consumo 58,1 
kwh, com duas portas, 
dotado de 4 prateleiras 
internas reguláveis e 

Unid. 02   



ESTADO DO PIAUI 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS 
DO PIAUI 
CNPJ. 41.522.277/0001-61 

 

removíveis, porta com cesta 
porta ovos, prateleiras, 
separador de garrafas, 
freezer dotado de prateleira, 
degelo automático, 
iluminação interna, pés 
niveladores com rodízios, 
frequência 60 hz, 
dimensões 1.865 x 702 x 
733 mm (AxLxP), 
Classificação energética A, 
garantia12 meses, 
Obrigatório apresentar 
catálogo do fabricante. 

56 Refrigerador duplex - 
tecnologia Cyclo Defrost, 
capacidade nominal de 475 
litros,  capacidade do 
freezer 155 litros, 
capacidade do refrigerador 
320 litros, consumo 58,8 
kwh, com duas portas, 
dotado de 4 prateleiras 
internas reguláveis e 
removíveis, porta com cesta 
porta ovos, prateleiras, 
separador de garrafas, 
freezer dotado de prateleira, 
degelo automático, 
iluminação interna, pés 
niveladores com rodízios, 
frequência 60 hz, 
dimensões 1.890 x 702 x 
733 mm (AxLxP), 
Classificação energética A, 
garantia12 meses, 
Obrigatório apresentar 
catálogo do fabricante. 

Unid. 01   

57 Computador (Desktop – 
Básico) – Processador no 
mínimo Intel core I5 ou AMD 
A10; Memória RAM 8GB, 
DDR3, 1600 MHz; Disco 
Rígido mínimo de 500GB; 
Tipo de monitor 18,5” (1366 
X768);   Mouse USB, 800 
DPI, 2 Botões, Scrool (com 
fio); Fonte compatível com o 
item; Sistema operacional 
Windows 7 Pro (64 Bits); 

Unid 03   
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Garantia mínima de 12 
meses; Teclado USB, 
ABNT2, 107 Teclas (com 
fio); Unidade de Disco Ótico 
CD/DVD ROM; Interfaces 
de rede 10/100/1000 e WIFI, 
interfaces de vídeo 
integrada. 
 

58 Notebook Básico - 
Processador no mínimo Intel 
core I3; Memória RAM 4GB; 
Tela: 15.6 Polegadas HD 
(IPS); Armazenamento: 1TB 
5400 RPM; Rede 
Wifi: 802.11 ac; 
Rede: 10/100/1000 Mbps; 
Bluetooth: 4.1; 
Bateria: 30Wh; 
Peso: 2060g. 

Unid 03   

59 Teclado USB Padrão 
ABNT2 Preto; 

Unid 04   

60 Mouse Optical Basic Com 
Fio Usb Preto; 

Unid 05   

61 Mouse Sem Fio Mobile Usb 
Preto - 1 AA baterias ou 
pilhas necessárias 
(inclusas). 

Unid 05   

62 Nobreak - Potência: 600VA / 
300W; Tensão nominal de 
entrada: 220 V; Variação de 
tensão de entrada: 9165 - 
2655V Frequência de rede: 
60 Hz +- 5 Hz, Fator de 
potência: 0,5, Tensão 
nominal da saída: 220 V, 
Tempo de transferência: 
Menor que 10 ms; 
Frequência no modo 
bateria: 60 Hz +- 1 Hz; 
Fusível de rede: 6 A; 
Proteção contra sobrecarga 
na saída: Incorporada. 

Unid 03   
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63 Nobreak - Potência: 1200VA 
/ 600W; Tensão nominal de 
entrada: 220 V; Variação de 
tensão de entrada: 9165 - 
2655V Frequência de rede: 
60 Hz +- 5 Hz, Fator de 
potência: 0,5, Tensão 
nominal da saída: 215 V, 
Tempo de transferência: 
Menor que 10 ms; 
Frequência no modo 
bateria: 60 Hz +- 1 Hz; 
Fusível de rede: 6 A; 
Proteção contra sobrecarga 
na saída: Incorporada; 
Número de tomadas: 6 
tomadas (Padrão 
NBR14136); estabilizador 
interno.  

Unid 03   

64 Transformador – Voltagem: 
Bivolt; Potência (W): 
2000VA; Frequência (Hz): 
56~60; Garantia mínima de 
01 ano. 

Unid 05   

65 Impressora Laser 
Multifuncional (copiadora, 
scanner e fax) – 
monocromático, 64MB de 
memoria, resolução de 
impressão 600 X 600, 
resolução de digitalização 
1200 X 1200, resolução de 
cópia 600 X 600, velocidade 
18 PPM, capacidade 150 
páginas/bandeja, ciclo 8.000 
páginas/mês, fax 33, 6 
KBPS, interface USB E 
REDE, frente e verso 
automático e garantia 
mínima de 12 meses. 
 

Unid 03   

66 IMPRESSORA 
MULTIFUNCIONAL - 
LASER COLOR: Funções 
padrão - Cópia, E-mail, Fax, 
Impressão, Digitalizar; 
Velocidade de impressão: 
Cores: até 28 ppm Preto : 
até 28 ppm; Saída frente e 
verso: Padrão; Resolução 
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máxima de impressão: Até 
1200 x 2400 dpi; 
Conectividade: 10/100/1000 
BaseT Ethernet, USB 3.0. 
 

67 Projetor Multimídia - Frontal, 
teto e mesa; SISTEMA DE 
PROJEÇÃO. 3 (três) painés 
LCD, 1 (uma) lente; 
PAINEL. LCD de 0,6 
polegada XGA, 2.356.296 
pixels (1024 x 768 x 3); 
LENTE DE PROJEÇÃO. 
Zoom de 1,2X, f= 16,9 a 
20,2 mm e F 1,5 a 1,7; 
LÂMPADA 190W, com 
garantia de funcionamento 
de no mínimo 90 dias; 
COBERTURA DA TELA De 
30/40 a 300 polegadas, 
sendo considerada a área 
visível medida 
diagonalmente; SAÍDA DE 
LUZ 2.600 lumens (lâmpada 
em modo normal); 
RESOLUÇÃO 560 linhas de 
TV (vídeo) e 1024 x 768 
pixels (RGB); INTERFACES 
Vídeo Composto (RCA), S-
Vídeo, Dual 
Component/VGA, Áudio, 
VGA (15 pinos); ALTO-
FALANTE Mono, potência 
1W; ALIMENTAÇÃO 100 – 
240 VCA. 

Unid 02   

68 Duplicador - Velocidade de 
Impressão: 100ppm; 
Resolução Impressão de 
300x300dpi; Capacidade de 
Alimentação de Papel para 
1.000 Folhas; Área de 
Impressão de 210mm x 
357mm; Conexão ao 
Computador: Interface USB; 
Painel LED; Rendimento do 
Tubo de Tinta de 800ml por 
cartucho; Rendimento do 
Máster de 200 folhas por 
rolo. 

Unid 01   
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VALOR TOTAL ESTIMADO EM R$: 799.494,08 (SETECENTOS E NOVENTA E 
NOVE MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E OITO 
CENTAVOS) 
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ANEXO II 
 

DECLARAÇÃO 
 
 

Declaro,paraosdevidosfins,quea ___________, possuidora      do    CNPJ/MF 
___________, em cumprimento ao estabelecido no inciso XXXIII do artigo 7º da 
Constituição Federal, na Lei n.º 9.854, de 27.10.1999, publicada no Diário Oficial da 
União de 28.10.1999, e inciso V do artigo 13 do Decreto n.º 3.555/2000, a licitante 
não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre 
ou menor de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, 
a partir de quatorze anos (Tomada de Preço nº27/2021). 

 
,de de 2021. 

[Carimbo Padronizado do CNPJ] 
 
 
 

 
Assinatura do Representantelegal 
Nome: 
Cargo: 
RG.: 
CPF: 
Elaborar a declaração preferencialmente em papel timbrado da empresa. 
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A N E X O III 
 
 

MODELO DA PROPOSTA 
(Proposta referente à TOMADA DE PREÇO Nº 27/2021) 
01 – IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESALICITANTE: 
NOME DA EMPRESA: 
CNPJ/MF: 
ENDEREÇO: 
BAIRRO:  CIDADE/UF:  
 CEP: FONE:( )  FAX:( ) 
NOME PARA CONTATO: 
02 – DADOSBANCÁRIOS: 

Conta n.º:   
Agencian.º:   
Banco:    

03 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: conforme 
Edital 04 – VALIDADE DA PROPOSTA: 60 
(sessenta)dias. 
05 – PRAZO PARA O FORNECIMENTO – Imediatamente após a 
solicitação. 06 – PREÇOS: Os preços são os apresentados na planilha 
anexa. 
 , de de 
2021. (Carimbo Padronizado doCNPJ) 

 
Assinatura do Representante legal 
Nome: 
Cargo: 
RG.: 
CPF: 
Elaborar a proposta preferencialmente em papel timbrado da empresa. 
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ANEXO IV (MINUTA DO CONTRATO) 
 

TOMADA DE PREÇO 27/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO CPL Nº 034/2021 

 
 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, 
REGRIGERAÇÃO E MOBILIA PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA PREFEITURA DE 
CABECEIRAS DO PIUAÍ E SUAS 
SECRETARIAS.CLÁUSULA SEGUNDA – DA 
LICITAÇÃO – PI E SUAS SECRETARIAS E A 
EMPRESA: , NA FORMA ABAIXO. 

 
O MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - PI, pessoa jurídica de direito público 
interno, com sede na Av. Francisco da Costa Veloso, 620, – Centro, CABECEIRAS 
DO PIAUI, inscrita no CNPJ nº41.522.277/0001-61, neste ato representada pelo 
senhor Prefeito Municipal Jose da Silva Filho, doravante denominado 
CONTRATANTE, e de outro lado a empresa________, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita noCNPJnº_________________,InscriçãoEstadualnº______, 
estabelecidana cidade de ________,àRua ____________nº______, bairro______, 
telefone (___)_____, celular (___)_____,CEP__________,representadaneste  ato  
por  seu  sócio  ,  _______,  inscrito  no  CPF(MF)  sob o   nº______,residente   e   
domiciliado   à   Rua   ______,   nº   _____,   bairro   na   cidade   de ________, 
doravante denominada apenas CONTRATADA, para atender o Município de 
CABECEIRAS DO PIAUI de acordo com a Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
suas alterações posteriores, considerando o resultado do Processo Administrativo 
CPL nº 08/2021, na modalidade TOMADA DE PREÇO Nº 27/2021, nos termos da 
Lei n° 8.666/93 e suas alterações, mediante cláusulas e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
ELETRONICOS, REGRIGERAÇÃO E MOBILIA PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CABECEIRAS DO PIUAÍ E SUAS 
SECRETARIAS.CLÁUSULA SEGUNDA – DA LICITAÇÃO 

 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
ELETRONICOS, REGRIGERAÇÃO E MOBILIA, ora contratada, foi objeto de 
licitação, de acordo com o disposto no Capítulo II da Lei n.º 8.666/93, sob a 
modalidade TOMADA DE PREÇO Nº 27/2021. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO 

O CONTRATANTE e a CONTRATADA vinculam-se plenamente ao presente 
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contrato, a TOMADA DE PREÇO Nº 27/2021, bem como à proposta firmada 
pelaCONTRATADA, no que esta não contrariar aqueles. Esses documentos 
constam do Processo Licitatório, modalidade TOMADA DE PREÇO Nº 27/2021 e 
são partes integrantes e complementares deste Contrato, independentemente 
detranscrição. 
CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
O CONTRATANTE obriga-se a: 
I – emitir a ordem de fornecimento, assinada pela autoridadecompetente; 
II – efetuar pagamento à CONTRATADA de acordo com o estabelecido neste 
Contrato;  
III – fiscalizar o fiel cumprimento deste contrato através do PrefeitoMunicipal. 
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
A CONTRATADA obriga-se a: 
I – executar o presente contrato em estrita consonância com os seus dispositivos, 
com o Instrumento Convocatório e com a suaproposta; 
II – fornecer os produtos nos locais e horários determinados, de acordo com a 
conveniência da Prefeitura Municipal de Cabeceiras do Piauí; 
III – responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo 
ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo 
CONTRATANTE; 
IV – assumir, por sua conta exclusiva todos os encargos resultantes da execução 
do contrato, inclusive impostos, taxas, emolumentos e suas majorações incidentes 
ou que vierem a incidir sobre o referido objeto, bem como encargos técnicos e 
trabalhistas, previdenciários e securitários do seupessoal; 
V – utilizar na execução do presente contrato somente pessoal em situação 
trabalhista e securitáriaregulares; 
VI – manter durante a execução do contrato e em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
nalicitação. 
VII – fornecer ao CONTRATANTE todas as informações solicitadas acerca do 
objeto deste contrato; 
CLÁUSULA SEXTA – DO RECEBIMENTO 
No final do fornecimento do objeto e após vistoria pelo setor competente, será 
emitido recibo e nota fiscal eletrônica de acordo com o produto efetivamente 
fornecido. 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA 
O contrato firmado em decorrência deste instrumento vigorará até 31 de dezembro 
de 2021, podendo ser prorrogado ou aditivado por interesse público e de acordo 
com a conveniência do Município nos termos da lei nº 8.666/93. 
CLÁUSULA OITAVA – DA FONTE DE RECURSO 
As despesas com a execução do presente contrato correrão à conta dos recursos 

oriundos do FPM, ICMS, ISS, FUS, FMAS, FMS, FUNDEB, Conta Movimento e 

outros. 

CLÁUSULA NONA – DO VALOR 

OCONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor estimado de R$ , 
conforme os preços constantes da Planilha de Orçamento proposta pela contratada, 
que é parte integrante deste Contrato independente de transcrição. 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO - FINANCEIRO 
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A recomposição dos valores do produto reger-se-ão de forma a manter o equilíbrio 

econômico financeiro da CONTRATADA, ou seja, mantendo-se o mesmo percentual 

de lucro do preço do produto ofertado em sua proposta na época da licitação. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – o equilíbrio econômico-financeiro será solicitado 

expressamente pela CONTRATADA quando da entrega da fatura do produto, 

devendo apresentar planilha de custo detalhada da época da licitação e atual, com 

os documentos comprobatórios dos custos, que será analisado pelo Setor Financeiro 

do CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – não serão considerados pedidos de reequilíbrio de 

preços relativamente a faturas anteriormente entregues, mesmo que essas ainda 

não tenham sido quitadas. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - o preço cobrado não poderá, em hipótese alguma, ser 

superior ao praticado pela CONTRATADA ao público em geral, devendo ser 

repassados ao CONTRATANTE os descontos promocionais praticados pela 

CONTRATADA. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado, em moeda nacional. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento será feito em até 30 (trinta) dias contados 

da apresentação da nota fiscal/fatura, estando esta devidamente atestada pelo setor 

competente. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Tendo em vista o prazo concedido para pagamento, não 

haverá, dentro deste prazo, isto é, da apresentação da cobrança à data do efetivo 

pagamento sem atrasos, nenhuma forma de atualização do valor devido. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA 

enquanto for pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for 

imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO 

A execução do presente Contrato será fiscalizada pela Secretaria de 

ADMINISTRAÇÃO, através do Responsável Técnico indicado pela Prefeitura. 

PARÁGRAFO ÚNICO - o servidor referido anotará, em registro, todas as ocorrências 

relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à 

regularização das faltas ou defeitos observados. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES 

Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, o CONTRATANTE poderá aplicar à 

CONTRATADA, garantida a prévia defesa e segundo a extensão da falta ensejada, 

as penalidades previstas no art. 87 da Lei n.º 8.666/93. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Em caso de aplicação de multas, o CONTRATANTE 

observará o percentual de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor estimado do 

contrato por descumprimento de qualquer cláusula contratual ou da Tomada de 

Preço. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - As multas poderão deixar de ser aplicadas em casos 

fortuitos ou motivos de força maior, devidamente justificados pela CONTRATADA e 

aceitos pelo CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - As multas aplicadas serão descontadas de pagamentos 
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porventura devidos ou cobradas judicialmente. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS DE RESCISÃO 

O presente contrato será rescindido excepcionalmente, por quaisquer dos motivos 

dispostos no art. 78 da Lei n.º 8.666/93, sob qualquer uma das formas descritas no 

artigo 79 da mesma lei. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Em caso de rescisão administrativa decorrente da 

inexecução total ou parcial do contrato, a CONTRATADA não terá direito a espécie 

alguma de indenização, sujeitando-se às consequências contratuais e legais, 

reconhecidos os direitos da Administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS RECURSOS 

Dos atos do CONTRATANTE decorrentes da aplicação da Lei n.º 8.666/93, cabem 

os recursos dispostos no seu art. 109. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO 

O extrato do presente Contrato será publicado na Imprensa Oficial, no prazo previsto 

no parágrafo único do art. 61 da Lei n.º 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO 

Fica eleito o foro da Comarca de Cabeceiras do Piauí, para dirimir as questões 

derivadas deste Contrato. E por estarem de acordo, depois de lido e achado 

conforme o presente contrato lavrado em três vias assinam as partes abaixo. 

 
CABECEIRASDOPIAUI, de de 2021. 

 

 
P/CONTRATANTE 

 
Jose da SilvaFilho 

Prefeito Municipal  

 

P/CONTRATADA 

--------------------------------------- 
 
 
TESTEMUNHAS 

 
CPF 

 
CPF 
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ANEXO V 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE SUBMISSÃO DOS TERMOS DO EDITAL 
 
 
 
 

Declaramos nossa inteira e irrestrita submissão aos termos do Edital da Tomada de 

Preço n.º 27/2021, bem como aos elementos e especificações contidos e que nele 

compõem. 

 
 

Local e Data 
 
 
 
 
 
 

 

Assinatura do Responsável ou Representante 
Legal 
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ANEXO VI 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 
 
 
 
 

Declaramos, sob as penas da Lei, que nossa Empresa não está respondendo 

a nenhum processo de Declaração de Inidoneidade nem se encontra impedida de 

participar de licitações públicas no Território Nacional por qualquer razão que possa 

classificá-la como inidônea. 

 
Local e Data 

 
 
 
 
 
 

 

Assinatura do Responsável ou Representante 
Legal 
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ANEXO VII 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO SOBRE OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
 

 
Declaramos, sob as penas da Lei, que os documentos constantes no 

ENVELOPE A - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO por nós apresentados na 

licitação de que trata o Edital da Tomada de Preço n.º 27/2021, são fiéis e 

verdadeiros. 

 
Local e Data 

 
 
 
 
 
 

 

Assinatura do Responsável ou Representante 
Legal 
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ANEXO VIII 
 
 
 

D E C L A R A Ç Ã O 
 
 
 
 

Declaramos para os devidos fins de comprovação, que entre 

os dirigentes, gerentes, sócios e responsáveis técnicos desta 

empresa, não há nenhum servidor da Prefeitura Municipal de 

CABECEIRAS DO PIAUI, nem nenhum que o tenha sido nos últimos 

180 (cento e oitenta) dias anteriores à data do Processo 

Administrativo nº 034/2021 – Procedimento nº 27/2021, na 

modalidade Tomada dePreço. 

 
 

Por ser verdade, 

firmamos o 

presente. Local e 

data 

 
 
 
 

 
(Carimbo e assinatura do 

representante legal da empresa) 
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ANEXO IX 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA 
DE PEQUENO PORTE 

 
 

Senhor(a) Presidente, 

 
Nome   da  Empresa  _  inscrita   no  CNPJ  nº , 

sediada (endereçocompleto) , declara para fins do disposto no edital, sob 

as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na 

presente data, é consideradas MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE, conforme inciso I e II do art. 3º da Lei Complementar n. 123/06. Declara 

ainda, que a empresa está excluída no parágrafo 4º do art. 3º da Lei Complementar 

n. 123/06. 

 
Atenciosamente, 

 
 
 
 
 
 
 

 

(Carimbo e assinatura do 
representante legal da empresa) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESTADO DO PIAUI 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS 
DO PIAUI 
CNPJ. 41.522.277/0001-61 

 

 
 
 

 
 

ANEXO X 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE PARA INÍCIO DOS 
SERVIÇOS 

 
(Local e data)  
 
À Prefeitura Municipal de Cabeceiras do Piauí  
A/C Comissão Permanente de Licitação 
Referência: TOMADA DE PREÇO Nº 27/2021  

Prezados Senhores, 

A empresa ……………………………………………………….., inscrita no CNPJ sob 
nº………………………………….., por meio de seu representante legal, vem 
DECLARAR, que se compromete a disponibilizar os equipamentos disponíveis para 
a prestação dosserviços objeto da licitação, conforme quantidade e especificações 
constantes no edital e seus anexos, assim como, na proposta apresentada, a partir 
da data de assinatura doContrato 
 

 
 
 

NOME 
Representante legal da empresa 

 


