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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2021 

TOMADA DE PREÇO Nº 12/2021 

 

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 26 de março 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, 

MOBILIARIOS E REGRIGERAÇÃO 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 

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, 
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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 12/2021 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES  

ABERTURA: DIA 26/03/2021 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 - 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 
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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 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 12/2021 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES  

ABERTURA: DIA 26/03/2021 ÀS 09:00 HORAS 
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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 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; 
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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; 

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 
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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. 

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; 
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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; 

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 
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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 

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, 04 de março de 2021. 

 

 

 

 
Francisco Vinicius de Sousa Silva 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL 
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ANEXO I 
 

LOTE I – EQUIPAMENTOS ELETRONICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ E SUAS SECRETARIAS. 
(COTA 75%) 

ITEM UNID. QTD. DESCRIÇÃO 

01 Unid 33 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. 
 

02 Unid 25 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. 

03 Unid 45 Teclado USB Padrão ABNT2 Preto; 

04 Unid 29 Mouse Optical Basic Com Fio Usb Preto; 

05 Unid 29 Mouse Sem Fio Mobile Usb Preto - 1 AA baterias ou pilhas necessárias 
(inclusas). 

06 Unid 37 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. 

07 Unid 37 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.  

08 Unid 48 Transformador – Voltagem: Bivolt; Potência (W): 2000VA; Frequência (Hz): 
56~60; Garantia mínima de 01 ano. 

09 Unid 19 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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10 Unid 13 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. 
 

11 Unid 06 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. 

12 Unid 13 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. 

13 Unid 07 “Smart TV - 75” polegadas; Resolução: Ultra HD 4k; Taxa de Atualização: 
60Hz; Taxa de atualização com Tecnologia: 60Hz; Recursos de Vídeo: 
Progressive Scan, Midiacast, Ginga, DNR, Receptor DTV; Recursos de Áudio: 
SAP/MTS, Som Surround, Equalizadores de som predefinidos; Potência do 
Áudio (RMS): 20 Wrms; Processador: Dual Core; Wi-Fi: Wi-Fi integrado; 
Conteúdo da Embalagem: TV, controle remoto, cabo de alimentação AC, 
manual do usuário, termo de garantia, parafusos da base e base; Garantia 
mínima de 12 meses. 
 

14 Unid 11 “Smart TV - 55” polegadas; Resolução: Ultra HD 4k; Taxa de Atualização: 
60Hz; Taxa de atualização com Tecnologia: 60Hz; Recursos de Vídeo: 
Progressive Scan, Midiacast, Ginga, DNR, Receptor DTV; Recursos de Áudio: 
SAP/MTS, Som Surround, Equalizadores de som predefinidos; Potência do 
Áudio (RMS): 20 Wrms; Processador: Dual Core; Wi-Fi: Wi-Fi integrado; 
Conteúdo da Embalagem: TV, controle remoto, cabo de alimentação AC, 
manual do usuário, termo de garantia, parafusos da base e base; Garantia 
mínima de 12 meses. 
 

VALOR TOTAL PREVISTO EM R$ 432.170,00  
 
 

LOTE II – EQUIPAMENTOS ELETRONICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ E SUAS SECRETARIAS. 
(COTA 25%) 

 

ITEM UNID. QTD. DESCRIÇÃO 

01 Unid 11 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, 

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
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
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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. 
 

02 Unid 08 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. 

03 Unid 15 Teclado USB Padrão ABNT2 Preto; 

04 Unid 09 Mouse Optical Basic Com Fio Usb Preto; 

05 Unid 09 Mouse Sem Fio Mobile Usb Preto - 1 AA baterias ou pilhas necessárias 
(inclusas). 

06 Unid 12 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. 

07 Unid 12 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.  

08 Unid 16 Transformador – Voltagem: Bivolt; Potência (W): 2000VA; Frequência (Hz): 
56~60; Garantia mínima de 01 ano. 

09 Unid 06 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. 
 

10 Unid 04 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. 
 

11 Unid 03 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. 

12 Unid 04 Projetor Multimídia - Frontal, teto e mesa; SISTEMA DE PROJEÇÃO. 3 (três) 

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
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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. 

13 Unid 03 “Smart TV - 75” polegadas; Resolução: Ultra HD 4k; Taxa de Atualização: 
60Hz; Taxa de atualização com Tecnologia: 60Hz; Recursos de Vídeo: 
Progressive Scan, Midiacast, Ginga, DNR, Receptor DTV; Recursos de Áudio: 
SAP/MTS, Som Surround, Equalizadores de som predefinidos; Potência do 
Áudio (RMS): 20 Wrms; Processador: Dual Core; Wi-Fi: Wi-Fi integrado; 
Conteúdo da Embalagem: TV, controle remoto, cabo de alimentação AC, 
manual do usuário, termo de garantia, parafusos da base e base; Garantia 
mínima de 12 meses. 
 

14 Unid 04 “Smart TV - 55” polegadas; Resolução: Ultra HD 4k; Taxa de Atualização: 
60Hz; Taxa de atualização com Tecnologia: 60Hz; Recursos de Vídeo: 
Progressive Scan, Midiacast, Ginga, DNR, Receptor DTV; Recursos de Áudio: 
SAP/MTS, Som Surround, Equalizadores de som predefinidos; Potência do 
Áudio (RMS): 20 Wrms; Processador: Dual Core; Wi-Fi: Wi-Fi integrado; 
Conteúdo da Embalagem: TV, controle remoto, cabo de alimentação AC, 
manual do usuário, termo de garantia, parafusos da base e base; Garantia 
mínima de 12 meses. 
 

VALOR TOTAL PREVISTO EM R$ 108.042,50 
 

 

LOTE III - EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ E SUAS SECRETARIAS. 
(COTA 75%) 
 

01 Unid 17 Mesa Para Escritorio em L . Produzido em MDP 15 mm com 2 gavetas . Pes 
de Ferro . Mesa 0,80 + conexao 0,60 + mesa 1,20 com Gaveta; Cores em 
MDF: branco, bege e preto. 

02 Unid 04 Mesa para Escritório Diretor Angular  2000mm x 1800mm; Produzido em 
MDF/MDP. 

03 Unid 23 Mesa Para Escritório Reta Com 2 Gavetas 120 X 60 Pés Em Aço 
 

04 Unid 29 Cadeira Secretária Base Fixa Couro Ecologico Preta Para Escritório 
Recepção; 

05 Unid 30 Cadeira de Escritório Interlocutor Fixa Preta; 
 

06 Unid 24 Longarina Secretaria de 03 lugares - Assento e encosto em polipropileno 
(plástico); Capacidade de Peso de até 120 kg por lugar; Pintura Epóxi. 

07 Unid 24 Longarina Secretaria de 03 lugares - Assento e Encosto estofado em espuma 
Injetada; Capacidade de Peso de até 110 kg por lugar; Pintura Epóxi. 

08 Unid 04 Cadeira Presidente Executiva Ergonômica; 
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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
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09 Unid 49 Armário de aço com 02 portas; Armário de aço para escritório, medindo: altura 
198 cm x largura 90 cm x profundidade 45 cm com 02 portas de abrir contendo 
no mínimo 03 dobradiças cada porta, com maçaneta e fechadura tipo yale 
cromado, 04 prateleiras internas ajustáveis, chapa de aço 22, as folhas de aço 
receberão tratamento fosfatizante, anti ferrugem, através de banho químico 
por imersão, pintura epóxi, com secagem em estufa a 200º C, no mínimo e 
após pintura sintética de cor cinza claro. 

10 Unid 17 Armário Secretário Médio de Aço Cinza Dimensões - Altura: 0,95m, Largura: 
0,80m, Profundidade: 0,35m, Chapa: 26 Capacidade por prateleira: 25 kg(*), 
Fornecido com 02 (duas) chaves, chapa de aço 22, as folhas de aço 
receberão tratamento fosfatizante, anti ferrugem, através de banho químico 
por imersão, pintura epóxi, com secagem em estufa a 200º C, no mínimo e 
após pintura sintética de cor cinza claro. 

11 Unid 13 Arquivo para Escritório, aço, 4 gavetas., chapa de aço 26 ( espessura 0,46 
mm) Dimensoes 1335 x 470x705 mm (AxLxP), com sistema de deslizamento 
das gavetas com rolamento; capacidade de 30 kg por gaveta., cor cinza, 
chapa de aço 22, as folhas de aço receberão tratamento fosfatizante, anti 
ferrugem, através de banho químico por imersão, pintura epóxi, com secagem 
em estufa a 200º C, no mínimo e após pintura sintética de cor cinza claro. 
 

12 Unid 52 Estante Aço Multi-uso 30cm 6 Prateleiras 30kg 
 

VALOR TOTAL PREVISTO EM R$ 153.354,00 
 

LOTE IV - EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ E SUAS SECRETARIAS. 
(COTA 25%) 
 

01 Unid. 06 Mesa Para Escritorio em L . Produzido em MDP 15 mm com 2 gavetas . Pes 
de Ferro . Mesa 0,80 + conexao 0,60 + mesa 1,20 com Gaveta; Cores em 
MDF: branco, bege e preto. 

02 Unid. 01 Mesa para Escritório Diretor Angular  2000mm x 1800mm; Produzido em 
MDF/MDP. 

03 Unid. 08 Mesa Para Escritório Reta Com 2 Gavetas 120 X 60 Pés Em Aço 
 

04 Unid 10 Cadeira Secretária Base Fixa Couro Ecologico Preta Para Escritório 
Recepção; 

05 Unid 10 Cadeira de Escritório Interlocutor Fixa Preta; 
 

06 Unid 08 Longarina Secretaria de 03 lugares - Assento e encosto em polipropileno 
(plástico); Capacidade de Peso de até 120 kg por lugar; Pintura Epóxi. 

07 Unid 08 Longarina Secretaria de 03 lugares - Assento e Encosto estofado em espuma 
Injetada; Capacidade de Peso de até 110 kg por lugar; Pintura Epóxi. 

08 Unid. 01 Cadeira Presidente Executiva Ergonômica; 
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09 Unid 16 Armário de aço com 02 portas; Armário de aço para escritório, medindo: altura 
198 cm x largura 90 cm x profundidade 45 cm com 02 portas de abrir contendo 
no mínimo 03 dobradiças cada porta, com maçaneta e fechadura tipo yale 
cromado, 04 prateleiras internas ajustáveis, chapa de aço 22, as folhas de aço 
receberão tratamento fosfatizante, anti ferrugem, através de banho químico 
por imersão, pintura epóxi, com secagem em estufa a 200º C, no mínimo e 
após pintura sintética de cor cinza claro. 

10 Unid 06 Armário Secretário Médio de Aço Cinza Dimensões - Altura: 0,95m, Largura: 
0,80m, Profundidade: 0,35m, Chapa: 26 Capacidade por prateleira: 25 kg(*), 
Fornecido com 02 (duas) chaves, chapa de aço 22, as folhas de aço 
receberão tratamento fosfatizante, anti ferrugem, através de banho químico 
por imersão, pintura epóxi, com secagem em estufa a 200º C, no mínimo e 
após pintura sintética de cor cinza claro. 

11 Unid 04 Arquivo para Escritório, aço, 4 gavetas., chapa de aço 26 ( espessura 0,46 
mm) Dimensoes 1335 x 470x705 mm (AxLxP), com sistema de deslizamento 
das gavetas com rolamento; capacidade de 30 kg por gaveta., cor cinza, 
chapa de aço 22, as folhas de aço receberão tratamento fosfatizante, anti 
ferrugem, através de banho químico por imersão, pintura epóxi, com secagem 
em estufa a 200º C, no mínimo e após pintura sintética de cor cinza claro. 
 

12 Unid 17 Estante Aço Multi-uso 30cm 6 Prateleiras 30kg 
 

VALOR TOTAL PREVISTO EM R$ 38.338,50 
 

 

LOTE V - EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ E SUAS SECRETARIAS. 
(COTA 75%) 

 

01 Unid. 10 Ar Condicionado – Climatização apenas frio, tipo mínimo de 7.500 BTU, 220 v. 

02 Unid 26 Ar Condicionado – Climatização apenas frio, tipo mínimo de 9.000 BTU 220 v. 

03 Unid 35 Ar Condicionado – Climatização apenas frio, tipo mínimo de 12.000 BTU 220 
v. 

04 Unid 09 Ar Condicionado – Climatização apenas frio, tipo mínimo de 18.000 BTU 220 
v. 

05 Unid 49 Ventilador de Parede 60 cm Preto Bivolt  - Número de Hélices: 3, Número de 
Velocidades:3, Diâmetro:60cm, Área de ventilação: 40 metros quadrados e 
Potência:170 W. 

06 Unid 19 Bebedouro de Água Industrial 100L + Filtro – 3 Torneiras 220v, em aço inox, 
aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno; 

07 Unid 13 Bebedouro de Água Industrial 25L + Filtro – 2 Torneiras 220v, em aço inox, 
aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno; 
 

08 Unid 15 Geladeira – Capacidade entre 220 e 350 litros; Eficiência energética: “A”; 
220V. 
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09 Unid 07 Geladeira – Capacidade entre 250 e 500 litros; Eficiência energética: “A”; 
220V. 

10 Unid 06 Geladeira – Capacidade entre 400 e 600 litros; Eficiência energética: “A”; 
220V. 

VALOR TOTAL PREVISTO EM R$ 229.096,00 

 
 

LOTE V - EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ E SUAS SECRETARIAS. 
(COTA 25%) 

 

01 Unid. 03 Ar Condicionado – Climatização apenas frio, tipo mínimo de 7.500 BTU, 220 v. 

02 Unid 09 Ar Condicionado – Climatização apenas frio, tipo mínimo de 9.000 BTU 220 v. 

03 Unid 12 Ar Condicionado – Climatização apenas frio, tipo mínimo de 12.000 BTU 220 
v. 

04 Unid 03 Ar Condicionado – Climatização apenas frio, tipo mínimo de 18.000 BTU 220 
v. 

05 Unid 16 Ventilador de Parede 60 cm Preto Bivolt  - Número de Hélices: 3, Número de 
Velocidades:3, Diâmetro:60cm, Área de ventilação: 40 metros quadrados e 
Potência:170 W. 

06 Unid 06 Bebedouro de Água Industrial 100L + Filtro – 3 Torneiras 220v, em aço inox, 
aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno; 

07 Unid 04 Bebedouro de Água Industrial 25L + Filtro – 2 Torneiras 220v, em aço inox, 
aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno; 
 

08 Unid 05 Geladeira – Capacidade entre 220 e 350 litros; Eficiência energética: “A”; 
220V. 

09 Unid 03 Geladeira – Capacidade entre 250 e 500 litros; Eficiência energética: “A”; 
220V. 

10 Unid 02 Geladeira – Capacidade entre 400 e 600 litros; Eficiência energética: “A”; 
220V. 

VALOR TOTAL PREVISTO EM R$ 57.274,00 
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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 nº12/2021). 

 

,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 12/2021) 

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 12/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO CPL Nº 017/2021 

 
 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

ELETRONICOS, MOBILIARIOS E 

REGRIGERAÇÃO 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 12/2021, 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, MOBILIARIOS E REGRIGERAÇÃO 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, MOBILIARIOS E REGRIGERAÇÃO, 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 12/2021. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO 

O CONTRATANTE e a CONTRATADA vinculam-se plenamente ao presente contrato, a 
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TOMADA DE PREÇO Nº 12/2021, bem como à proposta firmada pelaCONTRATADA, no 

que esta não contrariar aqueles. Esses documentos constam do Processo Licitatório, 

modalidade TOMADA DE PREÇO Nº 12/2021 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 

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 
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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 

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. 
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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 



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

 

 

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 

12/2021, 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 12/2021, são fiéis e verdadeiros. 

 
Local e Data 

 

 

 

 

 

 
 

Assinatura do Responsável ou Representante Legal 



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

 

 

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 017/2021 – Procedimento nº 

12/2021, 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) 
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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 12/2021  

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 
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