
 

 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO 

1.1 Aquisição de móveis para mobiliário de todos os departamentos da Câmara 
Municipal de Rio Verde, conforme especificações, quantitativos e condições constantes 
no Termo de Referência – Anexo I deste Edital. 

2. JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO 

2.1 A presente contratação visa a atender demandas por bens permanentes de uso 
comum provenientes dos gabinetes e unidades administrativas da Câmara Municipal de 
Rio Verde. 
 
2.2 A justificativa para a aquisição deste mobiliário, que será utilizado pelos servidores, 
vereadores e demais usuários desta casa de leis, é que, além de existir déficit de 
equipamentos, aqueles atualmente utilizados necessita serem substituídos, pois estão em 
péssimo estado de conservação, e tratam-se de utensílios que não comportam reforma 
ou conserto. 
 

 
3. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES 

3.1 Os itens objeto desta aquisição deverão observar rigorosamente as especificações 
constantes abaixo: 

Item Produtos Qtd. Unidade 
Valor 

Unitário Valor Total 

      

1 

CADEIRA EXECUTIVA 
GIRATORIA, BRAÇO 
REGULÁVEL, Assento com 
regulagem de Altura à Gás; Opções de 
Bases em Alumínio; Mecanismo 
Syncron de 4 estágios com regulagem 
de tensão por manípulo frontal, 
Sistema de Reclinação do Encosto; 
COR PRETO. 
Apresentar para este item certificado 
de conformidade de produto da ABNT 
de acordo com as normas do item 3.3 
deste Termo. 

14 UN R$ 1.561,67 R$ 21.863,33 

2 
GAVETEIRO COM 4 GAVETAS 
para objetos, corpo de 45mm de 

12 UN R$ 1.042,92 R$ 12.515,00 



 

 

espessura inteiriço com fundo inteiriço 
de 15mm de espessura, rodízios de 
silicone de 6cm de diâmetro, corrediças 
telescópicas, puxadores de metal, 
100% nogal malaga mdf. 
Apresentar para este item certificado 
de conformidade de produto da ABNT 
de acordo com as normas do item 3.3 
deste Termo. 

3 

MESA RETA DE TRABALHO de 
1780mm de comprimento x 760mm de 
largura x 775mm de altura, tampo de 
45mm de espessura com vidro 
centralizado de 4mm de espessura 
temperado fume, pés de 100mm de 
espessura, 100% nogal malaga mdf. 
Apresentar para este item certificado 
de conformidade de produto da ABNT 
de acordo com as normas do item 3.3 
deste Termo. 

5 UN R$ 4.145,00 R$ 20.725,00 

4 

MESA RETA DE TRABALHO de 
14500mm de comprimento x 670mm 
de largura x 775mm de altura, tampo 
de 45mm de espessura com fita de 
borda de 1.00mm de espessura 
conforme norma abnt, pés de 100mm 
de espessura, 100% nogal malaga mdf. 
Apresentar para este item certificado 
de conformidade de produto da ABNT 
de acordo com as normas do item 3.3 
deste Termo. 

7 UN R$ 1.961,07 R$ 13.727,47 

5 

SOFÁ de 3 lugares revestido em couro 
ecológico preto 1800mm de 
comprimento x 700mm de largura x 
900mm de altura espuma do assento e 
encosto de 10cm de espessura, 
expandida d52. 
Apresentar para este item certificado 
de conformidade de produto da ABNT 
de acordo com as normas do item 3.3 
deste Termo. 

1 UN R$ 3.143,33 R$ 3.143,33 

6 

ARMARIO BAIXO COM 2 
PORTAS de 850mm de altura x 
950mm de comprimento x 4650mm de 
profundidade, corpo todo de 45mm de 
espessura inteiriço e fundo inteiriço de 
18mm de espessura, dobradiças com 

6 UN R$ 1.362,83 R$ 8.177,00 



 

 

amortecimento e puxadores de metal, 
pés adicionais de alumínio de 9cm de 
altura. 
Apresentar para este item certificado 
de conformidade de produto da ABNT 
de acordo com as normas do item 3.3 
deste Termo. 

7 

SUPORTE DUPLO PARA CPU 
COM RODIZIOS DE SILICONE. 
Apresentar para este item certificado 
de conformidade de produto da ABNT 
de acordo com as normas do item 3.3 
deste Termo. 

2 UN R$ 210,00 R$ 420,00 

8 

CADEIRA PRESIDENTE modelo 
com revestimento em couro natural 
preto; braços articulados em alumínio 
com apoio em pu; estrutura fixa na 
opção de balanço(s); base em alumínio. 
rodízios 60mm em pu; mecanismo 
syncron excêntrico com, no mínimo, 5 
estágios com regulagem de tensão; 
assento em espuma multidensidade, 
com regulagem de altura à gás. 
Apresentar para este item certificado 
de conformidade de produto da ABNT 
de acordo com as normas do item 3.3 
deste Termo. 

19 UN R$ 6.491,20 R$ 123.332,86 

9 

CADEIRA PRESIDENTE modelo 
revestido em couro natural; braços 
fixos em alumínio ou com regulagem 
em altura, profundidade, afastamento 
lateral, e rotação do apoio; assento 
com, no mínimo, duas densidades de 
espuma; regulagem de profundidade e 
regulagem de altura à gás; opção de 
bases em alumínio ou nylon, com 
rodízios de 65 mm em nylon ou pu; 
base fixas com rodízios frontais; 
acabamento cromado, preto universal 
ou demais cores disponíveis; encosto 
com, no mínimo, 750mm. 
Apresentar para este item certificado 
de conformidade de produto da ABNT 
de acordo com as normas do item 3.3 
deste Termo. 

22 UN R$ 6.713,92 R$ 147.706,17 

10 
CADEIRA DIRETOR modelo com 
revestimento em couro natural na cor 

7 UN R$ 3.195,89 R$ 22.371,21 



 

 

preta; braços articulados em alumínio 
com apoio em pu; estrutura fixa na 
opção balanço (s) com acabamento 
cromado ou nas cores disponíveis; base 
em alumínio. rodízios 60mm em pu; 
mecanismo syncron excêntrico, com, 
no mínimo, 5 estágios com regulagem 
de tensão por manípulo frontal; assento 
em espuma multidensidade, com 
regulagem de altura à gás. 
Apresentar para este item certificado 
de conformidade de produto da ABNT 
de acordo com as normas do item 3.3 
deste Termo. 

11 

CADEIRA DIRETOR Braços 
Integrados nos modelos fixos; Em 
espuma de alta performance com 
Regulagem de Altura à Gás; 
Mecanismo Syncron de, no mínimo, 4 
estágios com regulagem de tensão ou 
Mecanismo SRE MC. Opção de 
plataforma giratória para Salas de 
Reunião (SR); Bases em Alumínio ou 
Nylon, com rodízios de 65mm em 
Nylon ou PU. Base em Aço com Capa, 
somente rodízios de 50mm em PU.; 
Apoio Lombar Regulável integrado ao 
encosto, com ajuste vertical de 50 mm 
de curso. 
Apresentar para este item certificado 
de conformidade de produto da ABNT 
de acordo com as normas do item 3.3 
deste Termo. 

6 UN R$ 2.631,58 R$ 15.789,48 

12 

CADEIRA PRESIDENTE Tela de 
dupla membrana (modelos 16000) com 
opção de revestimento para NewNet 
(modelos 16500); Modelo giratório 
com Braços Reguláveis SL; 
Mecanismo Syncron de 4 estágios com 
regulagem de tensão por manípulo 
frontal (com opção de regulagem de 
profundidade do assento) Sistema de 
Reclinação do Encosto; Opções de 
Bases em Alumínio ou Nylon, com 
rodízios de 65mm em Nylon ou PU. 
Base Estampada ou Aço com Capa, 
somente rodízios de 50mm em Nylon 

22 UN R$ 4.053,00 R$ 89.165,93 



 

 

ou PU; Estruturas fixas com Braços 
Integrados. Acabamento Cromado ou 
Preto Universal; Assento em espuma 
injetada com Regulagem de Altura à 
Gás; Diferentes opções de 
revestimentos para assento NewNet, 
Couro Natural e Grid; Opção de Apoio 
para a Cabeça disponível. 
Apresentar para este item certificado 
de conformidade de produto da ABNT 
de acordo com as normas do item 3.3 
deste Termo. 

13 

CADEIRA PRESIDENTE Braços 
fixo; Assento com regulagem de Altura 
à Gás, com espuma injetada ou 
expandida; Bases em Alumínio ou 
Nylon, com rodízios de 65mm em PU. 
Base Estampada ou Aço com Capa, 
somente rodízios de 50mm ou PU; 
Mecanismo Syncron de, no mínimo, 4 
estágios com regulagem de tensão, 
Sistema de Reclinação do Encosto 
(SRE) ou Mecanismo Relax, com 
opção de regulagem de altura do 
encosto. 
 

2 UN R$ 1.619,13 R$ 3.238,27 

      

  
 

       Total: R$ 482.175,04 

3.2 O Valor Total Estimado para aquisição do objeto relacionado será: R$ 482.175,04 
(quatrocentos e oitenta e dois mil, cento e setenta e cinco reais e quatro centavos). 

3.3 Todos itens deverão apresentar certificado de conformidade de produto da ABNT de 
acordo com as seguintes normas:  

● NBR 13962:2018 ou versão vigente - Móveis para escritório - Cadeiras - Requisitos e 
métodos de ensaio (determina as características físicas e dimensionais e classifica as 
cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a determinação da 
estabilidade, resistência e durabilidade de cadeiras para escritório, de qualquer material, 
excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema). 

● NBR 8537:2015 ou versão vigente (espuma flexível de poliuretano – determinação da 
densidade) com resultado entre 50 a 60 kg/m³; 



 

 

● NBR 9176:2016 ou versão vigente (espuma flexível de poliuretano – determinação da 
força de indentação) com fator conforto médio de 3,5%; 

● NBR 9178:2015 ou versão vigente - Referente a espuma flexível de poliuretano – 
determinação das características de queima com resultado da queima menor que 
100mm/min; 

● NBR 8094:1983 ou versão vigente - Material metálico revestido e não revestido - 
Corrosão por exposição câmara à névoa salina de no mínimo 500h - Método de ensaio; 

● NBR 5841:2015 ou versão vigente - Referente a determinação de grau de 
empolamento de superfícies pintadas; 

● NBR 4628-3:2015 ou versão vigente - Referente ao grau de enferrujamento; 

● NBR 10443:2008 ou versão vigente - Referente a determinação da espessura da 
película seca sobre superfícies rugosas - Método de ensaio, de no mínimo 60 microns.  

● NBR 11003:2010 ou versão vigente - Referente a determinação da aderência da tinta 
com resultado gr0 ou x0y0. 

● NR-17 – Ergonomia (Estabelecida pela portaria nº 3751 de 213 de novembro de 1990 
do Ministério do Trabalho e Emprego) ou versão vigente atualizada, devidamente 
comprovado por meio de laudo emitido preferencialmente por profissional membro da 
ABERGO (Associação Brasileira de Ergonomia) ou ainda, por médico ergonomista, 
fisioterapeuta ou engenheiro ergonomista. 

3.4 Os produtos deverão ter a garantia mínima de 06 (seis) anos pelo fabricante.  

4. APRESENTAÇÃO DE FICHA TÉCNICA DO PRODUTO  

4.1 Terminada a fase de lances, o pregoeiro deverá comunicar ao licitante vencedor que 
envie para o endereço eletrônico licitacoes.camararioverde@hotmail.com, no prazo de 2 
(dois) dias úteis, manual, ficha técnica ou catálogo do fabricante contendo a marca, 
modelo e as características do item ofertado de maneira que se possa aferir as 
especificações técnicas exigidas neste Termo de Referência.  

4.2 O catálogo, manual ou ficha técnica será submetido à análise comparativa com os 
aspectos técnicos e qualitativos exigidos no Edital, sendo rejeitado caso não contenham 
informações suficientes para análise, ou sejam mera reprodução das especificações 
editalícias.  

4.3 Na fase de análise de amostras e/ou documentação pertinente ao material ofertado, o 
setor responsável poderá solicitar esclarecimentos de natureza técnica ao fabricante e/ou 
providências complementares à empresa proponente.  



 

 

4.4 Em até 2 (dois) dias úteis após o prazo de envio do manual, ficha técnica ou 
catálogo do fabricante, a Câmara Municipal enviará relatório, aprovando ou 
desaprovando o item submetido à análise técnica.  

4.5 Em sendo desaprovado o item ofertado pelo licitante vencedor da fase de lances, o 
Pregoeiro deverá notificar o licitante classificado em segundo lugar para, observados os 
procedimentos dos subitens anteriores, também apresentar manual, ficha técnica ou 
catálogo do fabricante do seu produto.  

4.6 Os procedimentos dos itens acima deverão ser repetidos até que seja verificada a 
compatibilidade das informações do manual ou ficha técnica com as especificações 
técnicas exigidas neste Termo de Referência.  

4.7 A aprovação prévia de item mediante a análise de manual ou ficha técnica do 
fabricante durante a realização do pregão presencial não obriga a Câmara Municipal de 
Rio Verde a receber definitivamente o material se, por ocasião do aceite definitivo, for 
constatada desconformidade do material entregue com a prescrição editalícia. 

5. FORMA E PRAZO DE ENTREGA 

5.1 A licitante vencedora deverá assinar o contrato imediatamente e entregar os itens 
constante do objeto mediante ordem de fornecimento segundo o interesse da 
CONTRATANTE. 

5.2 A entrega deverá ser feita no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados da 
comunicação da emissão da nota de empenho, via e-mail. 

5.3 A Câmara Municipal de Rio Verde, rejeitará no todo ou em parte, o recebimento do 
objeto desta licitação, que esteja em desacordo com este Edital e a Autorização de 
Fornecimento ou documento equivalente. 

5.4 Caso venha a ser constatado que o material entregue se encontra em 
desconformidade com o esperado ou apresenta algum defeito decorrente do transporte, a 
CONTRATADA terá o prazo de 10 (dez) dias, contados da comunicação via e-mail, 
para proceder ao conserto ou substituição do material. 

5.5 Os produtos deverão conter marca, sendo as mesmas apresentadas na proposta; 

5.6 A empresa que não assinar o contrato ou descumprir qualquer cláusula prevista na 
modalidade da licitação sofrerá as sanções previstas em lei. 

5.7 Os produtos adjudicados serão particionados e fornecidos de acordo com a 
necessidades internas. 

5.8 A ordem de fornecimento será emitida pelo Departamento de Compras da Câmara 
Municipal de Rio Verde. 



 

 

6. LOCAL DE ENTREGA 

6.1 A entrega dos bens deverá ser efetuada em dias úteis, no horário de expediente 
compreendido entre 07h30min às 11h e 13h às 17h30min, na Sede da Câmara 
Municipal de Rio Verde, situado à Avenida José Walter Quadra 24, Residencial 
Interlagos, telefone (64) 3611-5900, e será acompanhada e fiscalizada por representante 
da CONTRATANTE, com vistas à verificação da conformidade dos bens com as 
especificações constantes neste instrumento. 

7.  RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

7.1 O recebimento e a aceitação dos objetos estarão condicionados à observância de 
suas descrições, cabendo à verificação e avaliação, sendo atestados, mediante avaliação 
técnica favorável pelo responsável fiscal. 
 
7.2 A Câmara Municipal reserva para si o direito de não aceitar/receber ou trocar os 
itens em desacordo com o previsto no edital, contrato e seus anexos ou em 
desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao seu objeto ou em más 
condições de consumo, podendo rescindir o contrato nos termos do previsto no artigo 78 
da Lei nº 8.666/93. 
 
7.3A empresa deverá comunicar à contratante, com 72h de antecedência, a data e o 
horário previsto para a apresentação/entrega dos itens, nos telefones constantes no item 
5 deste termo de referência. 

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

8.1 As obrigações da Contratante e Contratada são as estabelecidas no Edital. 

9. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

9.1 O Critério de julgamento será os definidos no procedimento da Modalidade de 
Licitação definida para esta contratação. 

10. DA DESCRIÇÃO E DO ORÇAMENTO 

10.1 O valor estimado para contratação é de: R$ 482.175,04(quatrocentos e oitenta e 
dois mil, cento e setenta e cinco reais e quatro centavos), conforme cotação e/ou 
justificativa apresenta à Comissão de Licitação. 

10.2 As despesas decorrentes da contratação, objeto desta modalidade de licitação 
correrão a conta dos recursos destinados no Orçamento deste Poder Legislativo para 
este exercício financeiro sob a rubrica: 

o 01.01.01.031.6042.2191.4.4.90.42 – Apoio Administrativo – Equipamentos e 
Materiais Permanentes– ficha 19. 



 

 

11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

11.1 A aplicação das sanções administrativas será disciplinada em ato próprio na 
modalidade de licitação, contrato, Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, etc. 

12. DO PAGAMENTO 

12.1 O pagamento será o definido no procedimento da Modalidade de Licitação 
definida para esta contratação. 

13. DAS OMISSÕES 

13.1 Os casos omissos serão resolvidos de acordo com os interesses das partes, 
obedecidas as regras do Direito Público e Privado vigentes. 

 

Rio Verde - Goiás, 29 de agosto de 2022. 

 

 

FÁTIMA GOMES DE FARIA 
Pregoeira 


