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ANEXO I – PREGÃO PRESENCIAL/SRP Nº. 006/2021 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 

1 - INTRODUÇÃO 

 

 O MUNICÍPIO DE ALTAMIRA (PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA), pretende 

contratar, com base na Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº. 3.555/2000, Decreto nº 

7.892/2013, Lei Complementar nº. 123/2006, e subsidiariamente à Lei Federal nº 8.666/1993 e suas 

alterações posteriores, bem como à legislação correlata e demais exigências previstas neste Edital e 

seus Anexos, empresas para a aquisição de Mobiliários e Eletrodomésticos, com o objetivo de 

formar o Sistema de Registro de Preços da Administração Pública Municipal, para contratações 

futuras, na forma estabelecida no inciso I do art. 2º do Decreto nº 7.892/2013. 

 

2 – JUSTIFICATIVAS DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO, SUA NATUREZA E 

VIGÊNCIA 

 

2.1 - Como rege a Lei Federal nº 8.666/93, contratos referentes a aquisição de Móveis e 

Eletrodomésticos, não tem natureza continuada.  
 

2.2 - Deve-se ressaltar que os produtos constantes na presente licitação são extremamente 

necessários para o bom funcionamento desta municipalidade, para manutenção das atividades da 

Administração em Geral, SEMAD, SEFIN, GABINETE, PROGER, SEMAT, SEOVI e SEPLAN, 

SEMED, E SEMIS. 

 

Considerando que com o passar do tempo materiais permanentes tais como: mesas, cadeiras, 

armários dentre outros se deterioram, ainda assim com o aumento do quadro de servidores advindos 

do último concurso Público há necessidade desta aquisição. 
 

2.3 - Tudo em conformidade com as justificativas expressas nos Pedidos de Bens e Serviços que 

originaram este processo licitatório. 

 

2.4 - O objeto desse termo de referência enquadra-se na categoria de serviços comuns, de que trata a 

Lei nº 10.520/2002, por possuir padrões de desempenho e características gerais e específicas 

usualmente encontradas no mercado, podendo ser licitado por meio da modalidade Pregão. 

 

2.5 - A vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a contar da data da 

assinatura. 

 

3 – OBJETO E QUANTIDADE 
 

3.1 - Constituem objeto do presente certame a contratação de empresa (s) com o objetivo de formar 

o Sistema de Registro de Preços da Administração Pública Municipal para a aquisição de 

Mobiliários e Eletrodomésticos, conforme especificações abaixo: 

 

 

ITEM ESPECIFICAÇOES UND QTD 

1 Bebedouro, tipo industrial em aço inox AISI 304, com Unid. 09 
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capacidade para 40 litros, com 02 torneiras, com filtro de 5", 

com as seguintes medidas mínimas: altura de 1,45 mt x largura 

de 55 cm x profundidade de 36 cm 

2 

Bebedouro, tipo industrial em aço inox AISI 304, com 

capacidade para 60 litros, com 02 torneiras, com filtro de 5", 

com as seguintes medidas mínimas: altura de 1,45 mt x largura 

de 66 cm x profundidade de 39 cm 

Unid. 17 

3 

Cadeira empilhável para professor, assento e encosto em 

polipropileno injetado ou condensado anatômico moldado , 

estrutura tubular de aço, altura :76cm x largura :120cm  x 

comprimento : 65cm 

Unid. 30 

4 
Cadeira fixa s/ braço, estrutura em aço, assento e encosto 

revestido em polipropileno 
Unid. 140 

5 
Cadeira giratória c/ base a gás e regulagem de encosto, com 

rodízio, assento e encosto acolchoado com suporte para braço 
Unid. 52 

6 
Cadeira giratória c/ base a gás e regulagem de encosto, com 

rodízio, assento e encosto acolchoado sem suporte para braço 
Unid. 72 

7 
Cadeira giratória c/ base a gás, estrutura em aço, assento e 

encosto revestido em polipropileno com suporte para braço 
Unid. 38 

8 

Cadeira giratória c/ base a gás, estrutura em aço, assento e 

encosto revestido em polipropileno tipo presidente, com suporte 

para braço 

Unid. 21 

9 

Cadeira secretária giratória com braços, cor azul, material de 
revestimento tecido polipropileno, assento regulável, aranha de 

aço coberta por polaina de PP com 05 rodas. 

Unid. 24 

10 

Cadeira secretária giratória sem braços, cor azul, material de 

revestimento tecido polipropileno, assento regulável, aranha de 

aço coberta por polaina de PP com 05 rodas. 

Unid. 159 

11 Cadeira tipo presidente 29001 com regulagem de altura Unid. 33 

12 Cadeira tipo diretor 28001 com regulagem de altura Unid. 150 

13 

Cadeira alta para alimentação de crianças (Pro infância): cadeira 

alta de alimentação com bandejas removíveis, em conformidade 

com a abnt nbr 15991-1/2011 cadeiras altas para crianças. 

Dimensões: altura: entre 100 e 110 cm; largura: entre 55 a 75 

cm; profundidade total com base: entre 65 a 75 cm. Constituintes 

estrutura tubular em aço carbono, com seção circular, dobrável; 

encosto e assento, acolchoados em espuma com acabamento em 

laminado plástico, impermeável; pintura dos elementos 

metálicos em tinta em pó (epóxi/poliéster), eletrostática, na cor 

branca; bandeja em (pp) polipropileno injetado, removível ou 

articulada. Apoio para os pés em (pp) polipropileno injetado, 

removível ou articulado. Sapatas antiderrapantes. Cinto de 

segurança com fechamento de 3 a 5 pontos, regulável. 

Unid. 60 

14 Poltrona tipo cavaletti 3001 giratória inj ou similar Unid. 75 

15 Poltrona tipo cavaletti 4001 giratória tec ou similar Unid. 75 

16 
Longarina de 3 lugares, com estrutura em aço, assento e encosto 

revestido em polipropileno 
Unid. 90 

17 Longarina de 4 lugares, com estrutura em aço, assento e encosto Unid. 162 
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revestido em polipropileno 

18 
Longarina de 5 lugares, com estrutura em aço, assento e encosto 

revestido em polipropileno 
Unid. 24 

19 

Estante biblioteca com 6 prateleiras - eb centro standard, em 

várias cores, resistente e fácil mobilidade, em aço com pintura 

esmaltada sintético e aplicação antiferrugem Material Aço, 

Altura do Produto (m) 2.00, Largura do Produto (m) 1.04 e 

Profundidade do Produto (m) 0.46 

Unid. 102 

20 
Estante em aço, com 5 prateleiras removíveis com reforço nas 

prateleiras pés emborrachados 
Unid. 135 

21 
Estante em aço, com 6 prateleiras removíveis com reforço nas 

prateleiras pés emborrachados 
Unid. 150 

22 Arquivo em aço com 03 gavetas  Unid. 55 

23 

Arquivo em aço com 04 gavetas, em chapa mista 26# e 24#, 

comporta de 40 a 50 pastas ou 45kg por gaveta, desliza por trilho 

corrediça com esferas, porta etiquetas estampado na frente da 

gaveta, puxador estampado na gaveta com perfil em PVC, 

fechadura tipo Yale com 2 chaves e fechamento simultâneo das 

gavetas, pintura eletrostática a pó cinza cristal, pintura esmalte 

sintético nas outras cores, Acompanha kit pés reguláveis, 

medidas aproximadas: 1362mm x 470mm x 670mm. 

Unid. 185 

24 

Armário de aço para escritório com 2 portas, 3 prateleira e portas 

com chave Medidas: altura: 1,60 m, largura 0,75, profundidade: 

0,40m na cor cinza 

Unid. 51 

25 
Armário de madeira com 2 portas Medidas: aproximadas – 

comp. 0,90 cm, largura: 0,40cm, altura: 1,.60cm 
Unid. 12 

26 

Bebedouro; tipo coluna, fornecimento água gelada e natural, 

para garrafão de 20 litros, gabinete em chapa pintada com tampa 

e chapa injeta, controle automático de temperatura, CFC free gás 

R 134A, reservatório em material atóxico, voltagem; 127V, 

frequência: 60Hz/50Hz, corrente: 127V-1,1A, capacidade de 

armazenamento 02 litros , dimensões aproximada Axlxp: 30cm x 

90,5cm x 33cm. 

Unid. 40 

27 

Armário alto em MDF com acabamento em BP, 02 portas em 

MDF de 25 mm, 03 prateleiras em MDF de 25 mm que 

suportam no máximo 13 kg cada, 02 puxadores, dobradiças 

metálicas, sapatas niveladoras e reguláveis, medidas 

aproximadas (cm) axlxp: 160x80x35cm. 

Unid. 60 

28 

Armário alto aberto em madeira na cor argila 

500x800x1600mm. A) CORPO DO ARMÁRIO - em madeira 

de 18mm de espessura e tampo com 25mm de espessura, ambos 

com densidade média de 600 kg/m³, revestido com laminado 

melamínico em ambas as faces, encabeçado com fita de 

poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 

0.45mm. Na cor argila. B) PRATELEIRAS - em madeira 18mm 

de espessura. Na cor argila. C) RODAPÉ - confeccionado em 

chapa metálica perfilada tipo “U” 20x50mm com 1,5mm de 

espessura, sapatas reguláveis com rosca M6 e injetadas em 

polietileno copolímero. 

Unid. 10 
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29 

Armário alto semi-aberto em madeira na cor argila 

500x800x1600mm. A) corpo do armário - em madeira de 18mm 

de espessura e tampo com 25mm de espessura, ambos com 

densidade média de 600 kg/m³, revestido com laminado 

melamínico em ambas as faces, encabeçado com fita de 

poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 

0.45mm. Na cor argila. B) portas baixas - em madeira de 18mm 

de espessura, revestido com laminado melamínico em ambas as 

faces. Na cor argila. C) dobradiça - em aço de alta resistência, 

automática com tecnologia Snap-on, regulagem horizontal livre 

e ajuste lateral integrado, com ângulo de abertura de 110º com 

sistema de alojamento interno na madeira, com acabamento 

niquelado. D) sistema de travamento das portas - com trinco 

metálico na porta esquerda, fixado através de parafusos rosca 

auto cortante tipo chipboard para madeira, e chave para 

fechadura frontal com alma interna em aço de alta resistência ao 

torque, com capa plástica externa de proteção em polietileno 

injetado com sistema escamoteável.  E) puxadores - injetados em 

Zamac de formato retangular com pintura metálica na cor prata. 

F) prateleiras internas e externas - em madeira 18mm de 

espessura. Na cor argila. G) rodapé - confeccionado em chapa 

metálica perfilada tipo “U” 20x50mm com 1,5mm de espessura, 

sapatas reguláveis com rosca M6 e injetadas em polietileno 
copolímero. 

Unid. 10 

30 Armário baixo 0,80x0,80x0,40 cinza Unid. 40 

31 

Armário com Prateleira confeccionado em madeira aglomerada 

de 15mm (MDF), revestimento melamínico de baixa pressão e 

bordas com fita de PVC de 0,45mm, com fundo em Duratree. 

Armário com chave metálica e puxadores em PVC, Medidas: 

1,60x0,80x0,40 

Unid. 06 

32 

Armário de aço 4 portas; #segmento: multiuso; #Chapa 

galvanizada 26 NBR7008 resistente à corrosão; #pintura 

eletrostática na cor cinza; #livre de arestas cortantes; 

#dobradiças reforçadas com 5 travas; #pitão p cadeado; # 4 

roldanas giratórias na base; #largura 350mm, altura 1820mm, 

profundi-dade 450mm; #portas:4; #portas por coluna 4; 

Unid. 14 

33 

Armário de aço p/ depósito de merenda feito em chapa mista#24 

e #26, apresenta: 2 portas com 4 reforços cada, 1 prateleira fixa e 

3 reguláveis a cada 50mm, 1 prateleira fixa e 2 reguláveis a cada 

50mm, capacidade por prateleira 20kg, Pintura eletrostática na 

cor cinza cristal, kit pé regulável, medidas aproximadas axlxp 

(cm) 1,90cm x 90cm x 40cm 

Unid. 17 

34 
Armário de madeira com 2 portas Medidas: aproximadas – 

comp. 0,90 cm, largura: 0,40cm, altura: 1,.60cm 
Unid. 04 

35 Armário motiva 25130 cast/noce Unid. 04 

36 Armário motiva 32520 alt.2nich 2pts cast/noce Unid. 50 

37 Armário motiva 32525 04 gav. 3mmcast/noce Unid. 50 

38 
Cadeira com suporte para braço, com as seguintes 

especificações mínimas: 
Unid. 450 
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- A cadeira deverá ser confeccionada em polipropileno; 

- A cadeira deverá suportar no mínimo 118 kg; 

- Medidas mínimas: Altura 84 cm, largura 43 cm, Profundidade 

36 cm; 

- A cadeira poltrona deverá ser empilháveis para melhor 

armazenamento e também prolongar a vida útil do produto; 

- Garantia mínima de 1 ano. 

- Marca sugerida – Tramontina ou superior 

39 

Cadeira sem suporte para braço, com as seguintes 

especificações mínimas: 

- A cadeira deverá ser confeccionada em polipropileno; 

- A cadeira deverá ser de cores neutras; 

- A cadeira deverá suportar no mínimo 118 kg; 

- Medidas mínimas: Altura 84 cm, largura 43 cm, Profundidade 

36 cm; 

- A cadeira poltrona deverá ser empilháveis para melhor 

armazenamento e também prolongar a vida útil do produto; 

- Garantia mínima de 1 ano. 

- Marca sugerida – Tramontina ou superior 

Mesa quadrada confeccionada em polipropileno, medidas A x L 

x P: 72 x 68 x 68cm  

- Cores Neutras 

- Marca sugerida – Tramontina ou superior 

Unid. 450 

40 

Mesa quadrada confeccionada em polipropileno, medidas A x L 

x P: 72 x 68 x 68cm  

- Cores Neutras 

- Marca sugerida – Tramontina ou superior 

Unid. 100 

41 Cama Box Casal Conjugado 138x188cm Unid. 04 

42 Cama Box Solteiro Ortopédico - 36x88 Unid. 06 

43 

Cama de solteiro de madeira maciça, sem brancal, vernizada, 

comporta 01 colchão de tamanho 1,88 x 0,88 m, suporta peso de 

até 100 kg, estrado com 12 ripas, dimensões: A x L x P 79,8cm x 

196,6cm x 101,4 cm. 

Unid. 20 

44 

Berço confeccionado em mdf ou compensado de 15mm 

revestido de laminado melamínico branco medindo 1,33m larg x 

1,10m alt. X 77cm profundidade, com grades laterais fixas 

confeccionadas em madeira maciça com largura de 5,0 cm e 

espaço de 4,0 cm entre elas, rodízios: 02 livres e 02 com travas 

de segurança, três regulagems de altura: 1ª: 262mm; 2ª: 430mm; 

3ª: 590mm. Pintura com fundo em verniz antimofo e anticupim e 

acabamento c/ tinta esmalte sintético na cor branca. 

Unid. 50 

45 

Colchão de espuma, modelo solteiro, densidade D45, tecido em 

Olinifica (toque malha), Poliéster e Polipropileno, revestimento 

em matelassado com lâmina de espuma de poliuretano, 

tratamento no tecido actigard, anti-ácaro e anti-alérgico, suporta 

até 150 kg, acabamento com debrum, dimensões (LxAxP) 

88x17x188 cm. 

Unid. 80 

46 

Colchão para Berço: Dimensões do colchão - Comprimento: 

1300mm - Largura: 600mm - Espessura: 120mm - Espuma de 
Unid. 400 
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poliuretano flexível com densidade D18, revestido em matelassê 

(acolchoado), costurado, com acabamento em uma das faces 

plastificado,  proteção antialérgica e antiácaro. Obs: O 

comprimento e a largura mínima do colchão a ser utilizado com 

o berço, devem ser tais que o espaço entre o colchão e as laterais 

e as extremidades não exceda 3cm.   

47 

Colchonete fabricado em espuma de poliuretano, densidade S23, 

medindo 130x60x3,0 cm. 
Unid. 100 

48 
Tenda em ferro galvanizado de lona pvc anti chama tam 10x10 

(piromidal) 
Unid. 20 

49 

Tenda em ferro galvanizado de lona pvc anti chama tam 6x6 

(piromidal) 
Unid. 22 

50 Tenda Sanfonada 3x3x2,5 Gazebo Unid. 23 

51 Tenda 4x4 Unid. 17 

52 

Gaveteiro: corpo em aço chapa #26; tampo superior em MDPBP 

15mm; frente das 3 gavetas em MDPBP 15mm; estrutura das 3 

gavetas em aço chapa #26; perfil ABS 180°; 5 rodízios – 2 com 

trava e 3 sem trava; 2 gavetas comuns e 1 para pastas suspensas; 

fechadura tipo yale com 2 chaves; puxadores de plástico na cor 

prata; capacidade de 10kg por gaveta; deslizamento das gavetas 

por roldanas de nylon, dimensões L x A x P: 49,00 cm x 65,00 

cm x 35,00 cm. 

Unid. 31 

53 Jogo de Sofá 2X3 lugares Unid. 22 

54 

Tábua de passar roupa, material pinus maciço natural, material 

pés e apoio para ferro em ferro, pés dobráveis em x de madeira, 

superfície recoberta em espuma e tecido de alta resistência. 

Unid. 13 

55 

Mesa com 4 cadeiras em Tubo de Aço Carbono e Tinta epóxi; 

Tampo: Granito: 1,20x0,75m; Acabamento: Pintura eletrostática 

a pó; Dimensões (LxAxP): Mesa: 120x77,5x75cm cadeira: 

37x101x50cm; Ponteiras: Plástica c/ alta resistência; 

 18 

56 Mesa  1,20x0,75x0,70  com duas gav cinza  75 

57 Mesa  1,50x0,75x0,70  com duas gavetas cinza  210 

58 Mesa para computador 0,90x0,75x0,65 cinza  65 

59 

Mesa para Computador/Escrivaninha Extrema - 2 Gavetas: 

fabricado em MDF; acabamento: pinta UV; corrediças 

metálicas; sapatas em PVC; dimensões aproximas: (lxaxp): 120 

x 75,5 x 0,65 cm. 

 45 

60 Mesa para escritório 1,20x0,75x0,65, com 2 gavetas em MDF  44 

61 

Mesa para escritório c/ 02 gavetas de 1.20M X 0,65 CM , 075 de 

altura  
 45 

62 

Mesa para escritório com 02 gavetas, medidas aproximadas 

comp. 1,20 cm, largura: 0,65 cm, altura: 0,75 cm 
 145 

63 

Mesa para escritório sem gavetas, medidas aproximadas comp. 

1,30 cm, largura: 0,80 cm, altura: 0,85 cm 
 85 

64 

Mesa redonda para sala de leitura, com 4 cadeiras para 

escritório. Tampo em aglomerado 25 mm, revestido em BP 

dupla face, fixado na estrutura por parafusos. Bordas 

encabeçadas com perfil ergosoft de 12,5 mm (PVC). Pés em aço 

 31 
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industrial tubular, tipo cruz, com tratamento antiferrugem e 

pintura epóxi pó, Diâmetro: 120 cm, Altura: 75 cm. 

65 

Mesa auxiliar; tampo mdpbp 25mm com bordas de pvc 2mm; pé 

base em tubo oblongo #20 (0,90mm); almofada em chapa #28 

(0,40mm); retaguarda em chapa #24 (0,60mm); itens de série: 04 

sapatas niveladoras injetadas em polipropileno pés, almofadas e 

retaguardas com pintura eletrostática a pó (tinta híbrida) cinza 

cristal (rgb_color). 

 21 

66 

Porta cpu; base em mdpbp 15mm com fita pvc de 0,45mm; 

suporte u em #26 (0,45mm); itens de série: 04 rodízios sendo 2 

com trava e 2 sem trava; suporte em u em aço com pintura 

eletrostática a pó (tinta híbrida) nas cores verona e preto. 

 105 

67 Mesa redonda 1200x750mm 1030 pc painel cc  40 

68 Mesa tipo L 1400x1400 cor: cinza  58 

69 Mesas 120x0,75x0,75,5  com duas gavetas  32 

70 Mesa retangular medindo CXLXA: 200x100x75 cm  23 

71 Mesas  1,20x1,50x0,65 com duas gavetas cinza  15 

72 
Gaveteiro suspenso com duas gavetas com parafusos para fixar 

na mesa  
 39 

73 

Cozinha Retangular com 5 portas 3 peças, altura 1,97 x 2,97 

Prof 0,35 
 33 

74 

Freezer horizontal, capacidade 305 litros, uma porta, consumo 

41,6 kw/h, voltagem 110V, classificação energética A, cor 
branca, congelamento rápido, dreno degelo, função refrigerador, 

controle de temperatura, dimensões aproximadas A x L x P: 94.5 

x 96 x 78 cm. 

 17 

75 

Freezer horizontal, capacidade 520 litros, duas portas, consumo 

84,6 kw/h, voltagem 110V, classificação energética D, cor 

branca, potência (W) 200W, congelamento rápido, dreno degelo, 

função refrigerador, controle de temperatura, dimensões 

aproximadas A x L x P: 94 x 147,3 x 78 cm. 

 19 

76 Freezer vertical 230 cvu   12 

77 Frigobar 1 porta 120 litros   6 

78 Frigobar 1 porta 80 litros   6 

79 Geladeira 280lts  32 

80 Geladeira 342 lt  12 

81 Geladeira 380 lt  9 

82 

Ferro de passar roupa a seco, voltagem; 110V, potência; 1000W, 

consumo (KW/h): 170 minutos/1,406 KW/H, dimensões 

aproximadas A x L x P: 11,5 x 10 x 24cm. 

 17 

83 

Centrifuga de roupas: 10kg - potência 170w; timer de 15 

minutos com desligamento automático; alta eficiêmncia; 

capacidade para 12kg de roupas molhadas; abertura dos cesto 

extra grande  grade de proteção; porta cordão; cesto de inox; 

sistema de segurança; baixo costumo de energia elétrica 

 9 

84 

FOGÃO 4 BOCAS COM FORNO - Fogão a gás, cor branco, 

acendimento elétrico, pés reguláveis, autolimpante com 

desligamento automático, 2 prateleira deslizante, bocas 

 39 
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esmaltadas, 4 queimadores, botões removíveis, mesa em inox, 

classe A em consumo de energia. Dimensões Aproximadas: 

0,88x 0,49x0,59 ( axlxc). 

85 

Liquidificador doméstico fabricado em PP, 02 velocidades mais 

função pulsar, copo capacidade de 1,5 litros fabricado em PP 

inquebrável e tampa dosadora, função clean e guarda-fio 

integrado à base com encaixe para o plug, voltagem 110V, 

potência 350W, consumo 0,37Kw/h, dimensões aproximadas A 

x L x P: 40cm x 21cm x 18cm. 

 28 

86 

Máquina de Lavar, cor branca, capacidade 15,0 kg, 12 

programas de lavagem, tampa com visor transparente, trava de 

segurança, cesto plástico, pés niveladores, dosador de sabão, 

filtro pega-fiapos, eco-lavagem, função centrifugação em 720 

RPM e reaproveitamento de água, 05 níveis de água, dispenser 

automático para sabão em pó e amaciante, tensão 127V, 

consumo khw/h 0,46, dimensões aproximadas A x L x P: 102cm 

x 66cm x73cm. 

 12 

87 Sanduicheira/grill; cinza; 750w; 110v.  15 

88 

Microondas capacidade 31 l, cor prata, função descongelar, 

receitas pré-programdas, prato giratório, trava de segurança, 

painel digital com relógio, medidas proximadas: lxaxp: 

50,5x29,1x39,5cm, alimentação; 110v. 

 12 

89 

Antena de TV externa VHF, UHF, HDTV Digital – Aquário 

DTV-3000 
 6 

90 

Antena parabólica: (moderno design slim) - Canais favoritos: 

permite acesso rápido a 3 canais previamente selecionados pelo 

usuário; Busca automática de canais: encontra automaticamente 

todos os canais disponíveis; Tecla “E”: sintoniza a melhor 

imagem com apenas uma tecla; Instala fácil: recomece o sistema 

existe (monoponto ou multiponto) e indica a ausência de sinal; 

31 canais sem pagar assinatura; Frequência 950 ~ 2150; 

Controle remoto total; Função sleep: timer para desligar a TV; 

Saída RCA de áudio e vídeo; Compatível com qualquer tipo de 

LNBF (monoponto ou multiponto); Entrada para antena local: 

VHF ou UHF; Tomada auxiliar com timer para desligar a TV; 

Programação de ate 60 canais (conforme disponibilidade do 

satélite); Funções especiais: Programa e elimina os canais 

manualmente; Programa com acesso protegido; Programa de 

canal e volume preferencial; Tecla last: remoto ao ultimo canal; 

Diâmetro da parabólica 170cm 

 2 

91 

Máquina de Lavar, cor branca, capacidade 7,0 kg, 10 programas 

de lavagem, dosador de sabão, filtro pega-fiapos, eco-lavagem, 

função centrifugação em 520 RPM e reaproveitamento de água, 

04 níveis de água, dispenser automático para sabão em pó e 

amaciante, tensão 127V, dimensões aproximadas A x L x P: 

103cm x 56cm x 64,5cm. 

 8 

92 

Suporte para TV com até 45 kg; Tipo de suporte: com inclinação 

(TILT); Fabricado em aço carbono com pintura Epóxi 

Eletrostática; Compatível com TV: LCD, LED e Plasma de 32 a 

 18 
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56 polegadas; Plano de apoio inclinável: inclinação vertical 

(TILT) de até 15º para baixo, Tipo de fixação: através de 

parafusos; Ângulo de inclinação: inclinação vertical (TILT) de 

até 15º para baixo; Dimensões aproximadas do produto (L x A x 

P): 66 X 47 X 10 cm. 

93 

Tanquinho de lavar roupa; lava; enxágua; capacidade 10kg; 

eficiência energética A; painel de controle mecânico; água fria; 

abertura superior; dispenser, 01 amaciante e 01 sabão; potência 

415w; 10 programas de lavagem, 03 níveis de água; ciclos de 

lavagem: 06; eoimina fiapos, elimina bactérias; visualizador de 

etapas de lavagem; sistema de lavagem: turbilhonamento e 

agitador na parte inferior; alimentação: 110v; consumo 

aproximado: água - 18,3 litros/kg, energia - 0,015 kwh/kg ou 

0,146 kwh/ciclo; medidas aproximadas axlxp em cm: 97,9  x 

52,8 x 59,5.  

 11 

94 

Smart tv lcd 32" lg full hd, painel ips, resolução 1920x1080;  

potência de áudio 20 rms; taxa de atualização 60hz; conexões: 3 

hadmi, 1 entrada rf para tv a cabo; 1 entrada rf para tv aberta 

(digital e analógico); 1 entrada vídeo componente ¿ p2; 1 entrada 

áudio e vídeo ¿ p2; 1 saída digital (óptica); 1 entrada lan (rj45); 1 

saída fone de ouvido; consumo 90 kw/h; alimentação bivolt;  

 16 

95 

Smart tv lcd 40" lg full hd, painel ips, resolução 1920x1080;  

potência de áudio 20 rms; taxa de atualização 60hz; conexões: 3 

hadmi, 1 entrada rf para tv a cabo; 1 entrada rf para tv aberta 

(digital e analógico); 1 entrada vídeo componente ¿ p2; 1 entrada 

áudio e vídeo ¿ p2; 1 saída digital (óptica); 1 entrada lan (rj45); 1 

saída fone de ouvido; consumo 90 kw/h; alimentação bivolt; 

medidas aproximadas a x l x p: 52,8 cm x 91,1 cm x 5,5 cm 

 37 

96 

Smart tv lcd 42" lg full hd, painel ips, resolução 1920x1080;  

potência de áudio 20 rms; taxa de atualização 60hz; conexões: 3 

hadmi, 1 entrada rf para tv a cabo; 1 entrada rf para tv aberta 

(digital e analógico); 1 entrada vídeo componente ¿ p2; 1 entrada 

áudio e vídeo ¿ p2; 1 saída digital (óptica); 1 entrada lan (rj45); 1 

saída fone de ouvido; consumo 90 kw/h; alimentação bivolt;  

 52 

97 

Aparelho de dvd player Reprodução de DVD, DVD–R, DVD 

RW, SVCD, CD,CDR, CDR W, MP3,WMA, e JPEG; sistema 

de cor: NTSC/PAL-M e PAL-N; Saída HDMI//DIVX para sinais 

de vídeo em alta definição e sinais de áudio, incluso cabo 

HDMI, controle remoto emanual em português, 110/220 V, 

garantia mínima de um ano. 

 30 

98 Caixa amplificada grande, 300 RMS, 8 canais, 15”woofer / 36kg  17 

99 Microfone com fio shure ou similar  24 

100 Microfone de mão sem fio ref. UWP-V2 ou equivalente   29 

101 Microfone lapela sem fio ref. WWP-VI ou equivalente  9 

102 Microfone lerson semi 58p-4 ou equivalente  14 

103 Microfone Shure auricular ou similar  14 

104 

Aparelho Telefone com fio, modelo de mesa/parede, chave de 

bloqueio, função: flash, redial/rediscar e mute/mudo, volume da 

campáínha: alto, médio e baixo, dois tipos de toque. Marca de 

 20 
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referência: Intelbras (ou similar)   

105 

Telefone p/ pabx analógico - viva voz;  entrada para headset; 

conector RJ9; . Identificação dtmf e fsk; agenda telefônica p/ 50 

contatos; histórico de cha-madas; 4 tipos de campainha; display 

2x16 com 03 níveis de ajuste; categoria id; tempo de flash 

progra-mável; medidas aproximadas lxaxp: 230x66x213mm. 

 20 

106 

Telefone sem fio com identificação de chamadas, compatível 

com as principais operadoras e centrais telefônicas do mercado, 

com bloqueio de chamadas originadas, proibe chamadas para 

ddd, ddi e celular. Capacidade para até 7 ramais (base + 6 

ramais) agenda para 70 contatos; registro de 15 chamadas 

atendidas, 20 não atendidas e 15 originadas;  bloqueio de 

chamadas originadas;  discagem rápida para até 10 números; 7 

tipos de toque com 5 opções de volume; data, hora e alarme; 

menu trilíngue em português, espanhol e inglês; comunicação 

interna, transferência de chamadas e conferência a três; padrão 

intelbras, bivolt, código ref. Ts 40 id. 

 24 

107 

Ventilador de Coluna, na seguinte condição: Cor: Preta; Grades: 

Aço cromado com tratamento antiferrugem, Hélice: com 3 pás 

de polipropileno natural Diâmetro das hélices: 55 cm Diâmetro 

da grade de proteção: 60 cm. Controle de velocidade rotativo, 

potência do motor 220 w. Voltagem: bivolt, velocidade 1400 

rpm; Altura: 1,30 m (mínimo) e 1,95 m (máximo) Consumo: 

0,20 Kwh. 

 22 

108 

Ventilador de mesa oscilante; fabricado em material plástico; 

egulagem de inclinação; alça de transporte; controle gradual de 

velocidade; 03 hélices; diâmetro; 40cm; dimensões: 

55x37x28cm 

 17 

109 

VENTILADOR OSCILANTE DE COLUNA - Ventilador 

oscilante de coluna, bi-volt, de velocida-de variável, para uso em 

ambientes operacionais c/ médio e grande volume de ar c/ 55cm 

diâmetro de da hélice, 60cm diâmetro da grade de proteção, 

220cm altura total máxima, tensão de alimentação 110/220v. 

 22 

110 

Ventilador de parede, diâmetro 1,0 m, grade frontal e traseira 

em aço cromado, tensão bivolt 110/220V, atinge até 25m de 

distância, potência 1/2CV, vazão 1800m³/h, rotação de 1120 

RPM, abrangência de 100m², dimensões (CxLxA): 

100cmx22cmx122cm. 

 37 

111 Ventilador de teto comercial c/ 04 pás de aço  204 

112 

Ventilador de teto comercial em aço tratado com pintura 

eletrostática, três pás, cor cinza, 420 RPM, diâmetro aproximdo 

960mm, voltagem 127V, potência em RMS 1/6CV, velocidade 

regulável - chave RV = liga-desliga com reversão. (und) 

 154 

113 

VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE - Ventiladores de 

Parede Oscilante 50cm, na cor preta com três velocidades - 

Dimensões: 55x55x39cm (axlxp), Potência de 270w, peso: 4,5 

kg, Tensão/voltagem 127/220v. 

 59 

114 

Batedeira planetária industrial, capacidade tacho:  05 litros, seis 

(06) velocidades, estrutura em aço SAE 1020, acabamento em 
 5 
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pintura a pó eletrostática com base fosfatizada, tacho estampado 

em aço inoxidável 304 polido, sistema de variação de velocidade 

por meio de polia variadora, dispositivo de segurança no acesso 

ao tacho para evitar acidente, batedores especiais em alumínio 

para cada função (Globo, Raquete, Espiral), batedor GLOBO 

para massas leves, voltagem 110 Volts ou similar 

115 Batedeira industrial 15 litros  5 

116 

Fogão industrial com pé, 02 bocas, em aço galvanizado, com 

forno, capcidade 49 litros, revestido com lã de vidro, possui 

bandeja coletora de resíduos, registro de baixão pressão, pintura 

eletrostática a pó, apresenta queimador simples e duplo, chama 

simples, grades individuais, botões fixos, dimensões 

aproximadas A x L x P: 85 cm x 50 cm x 73 cm, tipo de gás: 

GLP. 

 13 

117 

Fogão industrial com pé, 02 bocas, em aço galvanizado, sem 

forno, apresenta registro de baixa pressão,  queimador simples e 

duplo, chama simples, grades individuais, botões fixos, 

dimensões aproximadas A x L x P: 82,5 cm x 73 cm x 49 cm, 

tipo de gás: GLP. 

 8 

118 

Fogão industrial com pé, 04 bocas, em aço galvanizado, com 

forno, capcidade 85 litros, revestido com lã de vidro, possui 

bandeja coletora de resíduos, registro de baixão pressão, pintura 

eletrostática a pó, apresenta 02 queimadores simples e 02 
queimadores duplos, chama simples, grades individuais, botões 

fixos, dimensões aproximadas A x L x P: 82cm x 73cm x 83cm, 

tipo de gás: GLP. 

 31 

119 

Fogão industrial com pé, 04 bocas, em aço galvanizado, sem 

forno, apresenta registro de baixa pressão,  queimador simples e 

duplo, chama simples, grades individuais, botões fixos, 

dimensões aproximadas A x L x P: 82cm x 73cm x 83 cm. 

 19 

120 

Fogão industrial com pé, 06 bocas, em aço galvanizado, com 

forno revestido com lã de vidro, capacidade do forno: 85 litros, 

possui bandeja coletora de resíduos, registro de baixa pressão, 

pintura eletrostática a pó, 03 queimadores simples e 03 

queimadores duplos, chama simples, grades individuais, botões 

fixos, dimensões aproximadas A x L x P: 82cm x 107cm x 83cm 

 33 

121 

Fogão industrial com pé, 06 bocas, em aço galvanizado, sem 

forno,  registro de baixa pressão, pintura eletrostática a pó, 03 

queimadores simples e 03 queimadores duplos, chama simples, 

grades individuais, botões fixos, dimensões aproximadas A x L x 

P: 82cm x 107cm x 83cm 

 8 

122 

Liquidificador industrial em aço inox, copo em aço inox de 12 

litros, 01 velocidade, tecla liga/desliga, motor 1,0CV,  voltagem 

110V, consumo aproximado 1,5 Kw/h, dimensões aproximadas 

A x L x P: 126cm x 74cm x 38 cm, com cavalete. 

 16 

123 Armário baixo 32510 2pts noce/p/ ou similar  24 

124 Cj braço  sl pt ou similar  12 

125 Armário  32520 alto 32510 2nich 2pts no ou similar  12 

126 Armário 32525 agav 3mm cast/no ou similar  12 
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127 Mesa 25820 reun 220cm noce/pt ou similar  12 

128 Polt  20106S fixa aprox cec pt ou similar  14 

129 Cad  ergon fixa pp4 pes pt kf 97 ou similar  14 

130 Paneleiro  mad belissima ipldp ou similar  15 

131 Mesa  25625 120cm cast/noce ou similar  12 

132 Polt  29001ac gir pres sync 3d ou similar  15 

133 Polt  8203 exec gir sre vne/pt ou similar  15 

134 Armário  baixo 32510 2pts noce/p/ ou similar  12 

135 Polt  20101 gir pres cec pt ou similar  15 

136 Polt  20106s fixa aprox cec pt ou similar  15 

137 Aparador 154x44 locatelle tv in ou similar  12 

138 Toalha rosto nature 050x080 d ou similar  60 

139 Toalha  rosto riviera 50x80 00 ou similar  60 

140 Toalha  damasco rosto felpu ou similar  80 

141 Toalha de rosto felpu tinta 60871 ou similar  80 

142 Toalha leda rosto jacqu tinta  ou similar  80 

143 Toalha rosto cotton class 48x8 ou similar  60 

144 Colher café laguna inox 63906 ou similar  60 

145 Toalha  rosto amandine 50x80 1 ou similar  40 

146 Aspirador de Pó portatil   4 

 

ATENÇÃO: MEDIDAS DE SEGURANÇA 

 

- O Ambiente que irá ser realizado a licitação, terá espaço adequado para acomodação dos 

licitantes, com os seus devidos distanciamentos. 

 

- Terá produtos de higienização para todos como álcool gel, sabão liquido, toalha de papel e etc... 

 

- O uso de máscaras será obrigatório, sem a mesma o licitante não entrará na sala de realização do 

certame. 

 

- Só poderá ficar no local um representante por empresa. 

 

4 - CONDIÇÕES COMERCIAIS 

 

4.1 – O Mobiliário e Eletrodomésticos deverão ser de boa qualidade, sendo que as mesmas serão 

inspecionadas na hora da entrega, a não aprovação da mesma, levará a contratada a providenciar 

outro imediatamente. 

 

4.2 - A critério da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA, o objeto poderá ser entregue 

diretamente no local indicado pela mesma, ficando o custo de transporte a cargo da 

CONTRATADA. 
 

4.3 – O fornecimento será realizado de acordo com as necessidades da Administração. 
 

5 - DO RECEBIMENTO 
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5.1 - O prazo de entrega dos itens deverá ser IMEDIATO após a assinatura do contrato e 

recebimento da autorização de retirada emitidas pelo GESTOR DO CONTRATO, sem a qual não 

gera qualquer responsabilidade de pagamento. 

 

5.1.1 – A necessidade de entrega IMEDIATA é em detrimento desta Prefeitura, suas 

Secretarias e Fundos não possuírem almoxarifado e nem recursos suficientes para 

efetuar pedidos de grande quantidade dos produtos constantes nesta licitação; 

 

5.1.2 – Os pedidos são emitidos diariamente e de acordo com as necessidades do 

requisitante; 

 

5.2 - Em caso de comprovada superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à 

vontade do adjudicatário e que altere substancialmente as condições de seu cumprimento, será 

examinado pedido de prorrogação.  

 

5.3 - O pedido, formulado com as pertinentes razões e/ou acompanhado de comprovante do legado, 

deverá ser elaborado e/ou dirigido ao Prefeito Municipal de Altamira/PA, GESTOR da Ata deste 

oriunda, antes do término do prazo inicialmente estipulado, ficando a critério da autoridade 

competente acolher ou não o requerimento da contratada. 

 

5.4 - A empresa registrada na Ata deverá executar e/ou fornecer somente o produto que atendam 

integralmente às características e especificações consignadas em sua proposta comercial, além de 

TODA a LEGISLAÇÃO PERTINENTE em vigor, bem como observar as condições e prazos 

propostos, assumindo toda e qualquer responsabilidade por sua integridade. 

 

5.5 - As unidades administrativas competentes dos órgãos participantes acompanharão a qualidade 

dos itens, verificando se suas características encontram-se em conformidade com as Normas, 

devendo notificar ao órgão gerenciador qualquer ocorrência de irregularidades, via protocolo. 

 

5.6 – O Mobiliário e Eletrodomésticos inspecionados (qualitativa e quantitativamente) na hora da 

entrega. 

 

5.7 - A critério da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA, os materiais poderão ser 

entregues diretamente no local indicado pela mesma, ficando o custo de transporte a cargo da 

CONTRATADA. 

 

5.8 - Caso fique constatada a irregularidade na entrega, o detentor do preço registrado após 

comunicação pela Comissão Permanente de Recebimento do objeto deverá saná-la 

IMEDIATAMENTE.  

 

5.9 - Em caso de irregularidade não sanada pelo detentor do preço registrado, a Comissão 

Permanente de Recebimento do objeto, reduzirá a termo os fatos ocorridos e encaminhará à 

autoridade máxima do órgão participante para aplicação de penalidades em coordenação com o 

órgão gerenciador do registro de preços, nos termos do Decreto nº 7.892/2013. 

 

5.10 - Em caso de necessidade de providências por parte do vencedor, o prazo de pagamento será 

suspenso e considerado o fornecimento em atraso, sujeitando-o à aplicação de multa sobre o valor 

considerado em atraso e, conforme o caso, a outras sanções estabelecidas na Lei e neste 

instrumento. 
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5.11 – Os itens, mesmo entregue e aceito, fica sujeito à substituição, desde que comprovada a má fé 

do fornecedor ou condições inadequadas de uso dos mesmos.  

 

5.12 - O horário do fornecimento de Mobiliário e Eletrodomésticos deverá obedecer às normas 

internas da administração.  

 

5.13 - A empresa deverá indicar na (s) nota (s) fiscal (is), além de outras informações exigidas de 

acordo com a legislação própria:  

  

 5.13.1 - especificação correta do objeto  

 5.13.2 - número da licitação, ata de registro de preços e contrato;  

 5.13.3 – marca dos produtos. 

 

5.14 - Reserva-se a Prefeitura Municipal de Altamira o direito de solicitar da empresa contratada 

(fabricante ou distribuidor), Laudo(s) do(s) produto(s) oferecido(s), expedido por empresas 

competentes sem ônus para a Prefeitura. 

 

5.15 - Reserva-se a Prefeitura Municipal de Altamira o direito de solicitar do fabricante 

informações relacionadas a aquisição de Moveis e Eletrodomésticos. 

 

5.16 – Os Moveis e Eletrodomésticos objeto desta licitação deverão ser entregues no local abaixo 

relacionado: 

 

5.16.1 - Sede da Cidade de Altamira /PA. 
 

6 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

6.1 -  A CONTRATADA obriga-se a: 
 

6.1.1- Executar fielmente o contrato, de acordo com as Cláusulas avençadas; 
 

6.1.2 - Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização da 

contratante, cujas obrigações é atender prontamente; 
 

6.1.3 - A Contratada obriga-se a disponibilizar todo o corpo Técnico especializado, 

Equipamentos, Alimentação, Transporte e todas as despesas que por ventura forem 

necessárias para a execução e/ou fornecimento do objeto desta licitação, sem qualquer ônus 

adicional à Contratante. 

 

6.1.4 - A Contratada será responsável por eventuais prejuízos causados a pessoas ou bens 

públicos ou particulares, respondendo civil e criminalmente pelos danos causados a 

terceiros.  

 

6.1.5 - A Contratada obriga-se a manter durante a execução do contrato as mesmas 

condições de habilitação apresentada por ocasião homologação do resultado final da 

licitação, comprovando tal situação sempre que for solicitado pela Contratante. 
 

6.1.6 - A Contratada obriga-se a indicar e manter, durante o cumprimento do contrato, 

funcionário da empresa com poderes para resolver quaisquer adversidades referentes a 
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obrigações contratuais para atuar como preposto, mantendo atualizado o seu telefone de 

contato.  

6.1.7 - A Contratada obriga-se a manter em dia todas as suas obrigações com terceiros, em 

especial as sociais, trabalhistas, previdenciárias, tributarias e comerciais, bem como assumir 

inteira responsabilidade pelo cumprimento destas obrigações. 

 

6.1.8 - A Contratada obriga-se cumprir com os dispostos no inciso XXXIII do art. 7° da 

Constituição Federal (proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de 

dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de 

aprendiz a partir de quatorze anos).  
 

6.1.9 - A Contratada obriga-se a sanar imediatamente quaisquer irregularidades ou defeitos 

verificados pela Contratante durante a vigência da ata de registro de preços. 

 

6.1.10 - Comunicar à fiscalização da Contratante, por escrito, quando verificar quaisquer 

condições inadequadas ou a iminência de fatos que possam prejudicar a execução e/ou 

fornecimento; 

 

6.1.11 - A Contratada deverá encaminhar a Nota Fiscal juntamente com as autorizações de 

retiradas e os cupons para fins de recebimento dos respectivos valores.  

 

6.1.12 - A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

 

6.1.12.1 - As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes 

poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento). 

 

Altamira /PA, 21 de Julho de 2021. 
 

 

 

 

CLAUDORMIRO GOMES DA SILVA 
Prefeito Municipal de Altamira 

 

 
JOSÉ JORGE DE FARIAS 
Pregoeiro – Decreto nº. 007/2021 
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