
 

ERRATA Nº 01 DO PREGÃO PRESENCIAL N º 02/2017 
 

O Presidente da Comissão Permanente de Licitações faz saber às empresas 
interessadas em participar do Pregão Presencial n.º 02/2017 o que segue: 

 
No anexo I – Termo de Referência: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO MATÉRIAS 
A SEREM COMPRADOS 
 
Onde se lê: 

 
item Descrição do objeto Quant. 

max 

Valor 

em R$ 

01 CADEIRA FIXA COM PRANCHETA 

Estrutura: fabricada em tubo de aço, com pré tratamento de 

desengraxe e tratamento antiferruginoso. Suporte da prancheta 

fabricado em tubo de aço em chapa. Grade para livros fixada nas 

laterais, fabricadas tubo de aço. 

Encosto: Fundido em polipropileno com alta pressão. Medidas 

aproximadas: 40 mm x 46mm (profundidade x largura).  

Assento: Fundido em polipropileno com alta pressão. Moldados com 

contornos ergonômicos para conforto das pernas, evitando pressão 

sanguínea. Medidas aproximadas: 46 mm x 27mm (largura x altura). 

Prancheta: fabricada em madeira MDF de no mín                                                                                   

imo 15 mm de espessura. Acabamento em fita de PVC de 1 mm de 

espessura. Medidas aproximadas da prancheta: 600 mm x 350 mm x 

720mm (comprimento x profundidade x altura). 

700  

02 CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL 

Estrutura: fabricada em tubo de aço, com pré tratamento de 

desengraxe e tratamento antiferruginoso.  

Encosto: Fundido em polipropileno com alta pressão. Medidas 

aproximadas: 40 mm x 46mm (profundidade x largura).  

Assento: Fundido em polipropileno com alta pressão. Moldados com 

contornos ergonômicos para conforto das pernas, evitando pressão 

sanguínea. Medidas aproximadas: 46 mm x 27mm (largura x altura). 

50  

03 LONGARINA EM POLIPROPILENO 2 LUGARES 

Assento e encosto - separados, confeccionados em polipropileno 

injetado, de alto impacto, fixados em tubo de aço. Estrutura 

metálica - retangular em tubo de aço industrial, Tratamento 

antiferruginoso e acabamento com pintura. Sapatas - reguláveis 

para melhor alinhamento e estabilidade do conjunto. Dimensões 

mínimas: Assento: largura: 460 mm / profundidade: 410 mm Encosto: 

largura: 460 mm / altura: 250 mm 

20  

04 LONGARINA EM POLIPROPILENO 3 LUGARES 

Assento e encosto - separados, confeccionados em polipropileno 

injetado, de alto impacto, fixados em tubo de aço. Estrutura 

metálica - retangular em tubo de aço industrial, Tratamento 

antiferruginoso e acabamento com pintura. Sapatas - reguláveis 

para melhor alinhamento e estabilidade do conjunto. Dimensões 

mínimas: Assento: largura: 460 mm / profundidade: 410 mm Encosto: 

largura: 460 mm / altura: 250 mm. 

20  

VALOR TOTAL   

 
 
 



 

Leia-se: 
 

item Descrição do objeto Quant. 

max 

Valor 

em R$ 

01 CADEIRA FIXA COM PRANCHETA 

Estrutura: fabricada em tubo de aço, com pré tratamento de 

desengraxe e tratamento antiferruginoso. Suporte da prancheta 

fabricado em tubo de aço em chapa. Grade para livros fixada nas 

laterais, fabricadas tubo de aço. 

Encosto: Fundido em polipropileno com alta pressão. Medidas 

aproximadas: 46 mm x 27mm (largura x altura).  

Assento: Fundido em polipropileno com alta pressão. Moldados com 

contornos ergonômicos para conforto das pernas, evitando pressão 

sanguínea. Medidas aproximadas: 40 mm x 46mm (profundidade x 

largura). 

Prancheta: fabricada em madeira MDF de no mín                                                                                   

imo 15 mm de espessura. Acabamento em fita de PVC de 1 mm de 

espessura. Medidas aproximadas da prancheta: 600 mm x 350 mm x 

720mm (comprimento x profundidade x altura). 

700  

02 CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL 

Estrutura: fabricada em tubo de aço, com pré tratamento de 

desengraxe e tratamento antiferruginoso.  

Encosto: Fundido em polipropileno com alta pressão. Medidas 

aproximadas: Medidas aproximadas: 46 mm x 27mm (largura x 

altura).  

Assento: Fundido em polipropileno com alta pressão. Moldados com 

contornos ergonômicos para conforto das pernas, evitando pressão 

sanguínea. 40 mm x 46mm (profundidade x largura). 

50  

03 LONGARINA EM POLIPROPILENO 2 LUGARES 

Assento e encosto - separados, confeccionados em polipropileno 

injetado, de alto impacto, fixados em tubo de aço. Estrutura 

metálica - retangular em tubo de aço industrial, Tratamento 

antiferruginoso e acabamento com pintura. Sapatas - reguláveis 

para melhor alinhamento e estabilidade do conjunto. Dimensões 

mínimas: Assento: largura: 460 mm / profundidade: 410 mm Encosto: 

largura: 460 mm / altura: 250 mm 

20  

04 LONGARINA EM POLIPROPILENO 3 LUGARES 

Assento e encosto - separados, confeccionados em polipropileno 

injetado, de alto impacto, fixados em tubo de aço. Estrutura 

metálica - retangular em tubo de aço industrial, Tratamento 

antiferruginoso e acabamento com pintura. Sapatas - reguláveis 

para melhor alinhamento e estabilidade do conjunto. Dimensões 

mínimas: Assento: largura: 460 mm / profundidade: 410 mm Encosto: 

largura: 460 mm / altura: 250 mm. 

20  

VALOR TOTAL   

 
Informamos, ainda, que permanece inalterada a data de realização do certame, ou seja, a 
sessão pública de abertura do Pregão Presencial n.º 02/2017 será às 09:30 horas do dia 3 de 
maio de 2017, na sala de licitações, situada na Av. Campos Sales, 1046 – Centro, em 
Teresina/PI. 

 
Teresina, 25 de julho de 2016 

 
RAFAEL FERNANDES MACHADO DE OLIVEIRA 
Presidente da Comissão Permanente de Licitações 


