
 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2012 
 

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, doravante denominado 

CAU/TO, através de sua (seu) PREGOEIRA (O), designada (o) pela Portaria nº 012, de 03 

setembro de 2012, da Presidência, comunica aos interessados que realizará licitação na modalidade 

PREGÃO PRESENCIAL, do tipo menor MENOR PREÇO GLOBAL, visando à aquisição  de 

mobiliário em geral, conforme Termo de Referência, Anexo I, cuja  licitação  foi autorizada nos 

autos do Processo Interno nº 31/2012, a fim de selecionar a melhor proposta, obedecendo às 

condições estatuídas neste Edital e reger-se-á pela legislação aplicável à espécie, em  especial  pela  

Lei  Federal  nº  10.520/2002,  pelo  Decreto  nº  3.555/2000,  pela  Lei Complementar nº 123/06 e 

subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/1993, observadas as alterações posteriores introduzidas 

nos referidos diplomas legais. 

 

1. DA ABERTURA 
 

DA SESSÃO PÚBLICA DE RECEBIMENTO E INÍCIO DA ABERTURA DOS 

ENVELOPES “PROPOSTA” E “DOCUMENTAÇÃO” 

DIA 17 de Dezembro de 2012 

HORÁRIO 15:00 horas 

LOCAL 103 Sul, Rua SO 5, Lote 12, Sala 04(em cima da Center Ótica) 

 

1.1. O inteiro teor deste Edital poderá ser obtido gratuitamente no endereço eletrônico 

ww.cauto.org.br, ou poderá ser solicitado junto à Gerência Administrativa Financeira, no CAU-TO, 

no horário de 8h00min as 12h00min e das 14h00min as 18h00min, ao custo de R$ 0,20 (vinte 

centavos) por folha. 

 

1.2. Se no dia acima agendado para abertura da sessão não houver expediente no órgão, o 

recebimento e o início da abertura dos envelopes referentes a este Pregão serão realizados no 

primeiro dia útil de funcionamento do CAU-TO que se seguir. 

 

1.3. No local indicado serão realizados os procedimentos pertinentes a este Pregão, com respeito ao 

(à): 

 

1.3.1. Credenciamento do(s) representante(s) legal (ais) da(s) licitante(s); 

 

1.3.2. Recebimento dos envelopes “Proposta” e “Documentos de Habilitação”; 

 

1.3.3. Abertura do(s) envelope(s) “Proposta”; 

 

1.3.4.  Divulgação da(s) licitante(s) classificada(s) e da(s) desclassificada(s) (Divulgação da 

proposta de menor valor e das propostas com preços até 10% (dez por cento) superiores à primeira); 

 

1.3.5. Condução dos trabalhos relativos aos lances verbais; 

 

1.3.6. Ordenação das Propostas; 

 

1.3.7. Análise da aceitabilidade da Proposta classificada em primeiro lugar; 

 

 

 

 

 



 

 

1.3.8. Abertura do(s) envelope(s) “Documentação” da(s) licitante(s) detentora(s) do(s) menor(es) 

preço(s); 

 

1.3.9. Proclamação do vencedor e Adjudicação do Objeto; 

 

1.3.10. Abertura de Prazo para Recurso; 

 

1.3.11. Encerramento da Sessão e lavratura da Respectiva Ata. 

 

1.4. As decisões da (o) Pregoeira (o) serão comunicadas mediante publicação no site oficial do 

CAU-TO, www.cauto.org.br, pelo menos por 01 (um) dia, salvo com referência àquelas que 

lavradas em Ata, puderem ser feitas diretamente aos representantes legais das licitantes presentes  

ao  evento,  ou  ainda,  por  intermédio  de  Ofício,  desde  que  comprovado  o  seu recebimento, 

principalmente, quanto ao resultado de: 

 

a) julgamento deste Pregão; 

 

b) recurso porventura interposto. 

 

1.4.1.  O esclarecimento de dúvidas a respeito de condições do edital e de outros assuntos 

relacionados a presente licitação será divulgado mediante publicação de notas na página web, no 

endereço www.cauto.org.br, ficando as licitantes interessadas obrigadas a acessá-la para a obtenção 

das informações prestadas pela (o) Pregoeira (o). 

 

2. DO OBJETO 
 

2.1. O objeto deste PREGÃO é a contratação de empresa especializada para fornecimento de 

móveis em geral para uso do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Tocantins, conforme 

discriminações no Anexo I, Termo de Referência. 

 

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
 

3.1. Poderão participar da presente licitação as pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto 

licitado deste certame, exceto consórcio, que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à 

documentação, constantes deste Edital e seus anexos. 

 

3.2. Não poderão participar desta licitação os interessados que se encontrarem sobre falência, 

concurso de credores, dissolução, liquidação, recuperação judicial, empresas estrangeiras que não 

funcionam no país, nem aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com 

a Administração Pública, ou punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com a 

Administração Pública, bem como aqueles relacionados no art. 9º da Lei nº 8.666/93, bem como 

empresário cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste pregão. 

 

3.2.1. Os impedimentos, caso existente, deverão ser declarados pela empresa proponente sob pena 

de responsabilidades administrativa, civis e penais cabíveis, conforme legislação vigente. 

 

4. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO (FORA DOS 

ENVELOPES) 
 

4.1. A Licitante deverá apresentar para credenciamento junto à (ao) Pregoeira (o) com apenas um 

representante legal, o qual deverá estar munido de documenta (serão admitidos como documentos 

de identificação pessoal o RG, CNH ou Carteira de Categoria Profissional), sendo o único admitido 

a intervir no procedimento licitatório no interesse da representada. 



 

 

 

4.1.1. O credenciamento será efetuado com a entrega da seguinte documentação: 

 

a) proprietário, sócio ou assemelhado da empresa: 

 

a.1) Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedade 

comercial, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documento de eleição de seus 

administradores; 

 

a.2)  Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhado  de prova de diretoria 

em exercício; 

 

a.3)  Decreto  de  Autorização,  em  se  tratando  de  empresa  ou  sociedade  estrangeira  em 

funcionamento no País, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 

obrigações em decorrência de tal investidura e para prática de todos os demais atos inerentes ao 

certame. 

 

b) se representante legal: 

 

b.1) Procuração pública (documento original ou cópia autenticada em cartório), ou particular (com  

firma  devidamente  reconhecida  em  cartório)  da  licitante,  com  poderes  para  que  o procurador 

possa se manifestar em seu nome em qualquer fase deste Pregão, notadamente para formular 

propostas, lances verbais, declarar a intenção de recorrer ou renunciar ao direito de interpor 

recursos, ou, 

 

b.2)  Documento equivalente (termo de credenciamento, modelo/Anexo II, com firma devidamente 

reconhecida em cartório) da licitante, com poderes para que a pessoa credenciada possa manifestar-

se em seu nome em qualquer fase deste Pregão, notadamente para formular proposta, lances 

verbais, declarar a intenção de recorrer ou renunciar ao direito de interpor recursos. 

 

c) se empresa individual, o registro comercial, devidamente registrado. 

 

OBSERVAÇÕES: 

 

- se o reconhecimento de firma for em nome da pessoa física, o instrumento deve 

estar acompanhado do ato constitutivo da empresa (Estatuto/Contrato Social), que 

comprove a legitimidade do outorgante; 

 

- se o reconhecimento de firma for  em  nome  da  pessoa  jurídica  (empresa 

licitante), fica dispensada a apresentação do ato constitutivo, vez que o cartório já o 

terá examinado e verificado a legitimidade do signatário. 

 

- o representante deverá, obrigatoriamente, apresentar o reconhecimento de firma em 

nome de pessoa física ou jurídica (empresa licitante) ATUALIZADO, pois, caso  

outorgante não faça mais parte da sociedade, a empresa será inabilitada na fase de 

“Habilitação”. 

- caso o Contrato Social ou o Estatuto determinem que mais de uma pessoa deva 

assinar a procuração (pública ou particular) ou o documento  de credenciamento 

(Anexo II), a  falta de qualquer uma delas invalida o documento para os fins deste 

Pregão, sendo a empresa inabilitada na fase de “Habilitação”. 

 

4.2. O representante legal da licitante que não se credenciar perante a (o) Pregoeira (o) ficará 

impedido de participar  da  fase  de  lances  verbais,  de  negociação  de  preços,  de  declarar  a 



 

 

intenção de interpor recurso, de renunciar ao direito de interposição de recursos, enfim, para 

representar  a  licitante  durante  a  reunião  de  abertura  dos  envelopes  “Proposta”  ou 

“Documentação” relativa a este Pregão. 

 

4.2.1 Nesse caso, a licitante ficará excluída da etapa de lances verbais e mantido o seu preço 

apresentado na proposta escrita, para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço. 

 

4.3.  No momento do credenciamento deverão ser entregues à (ao) Pregoeira (o) os seguintes 

documentos FORA DOS ENVELOPES: 

 

4.3.1. Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, conforme modelo 

constante no Anexo III; 
 

4.3.2. Em se tratando de microempresa – ME ou empresa de pequeno porte – EPP, a 

comprovação desta condição será efetuada mediante apresentação de CERTIDÃO 

SIMPLIFICADA expedida pela Junta Comercial (Conforme Instrução Normativa nº 103, art. 8º do 

Departamento Nacional de Registro do Comércio, de 30/04/2007, publicada no DOU de 

22/05/2007) ou DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO VALIDADA PELA JUNTA 

COMERCIAL. 
 

4.3.2.1. A apresentação da certidão/declaração referida no item anterior deverá ocorrer quando do 

credenciamento, sob  pena  de  não  aplicação  dos efeitos  da  Lei  Complementar  nº 123/2006. 

 

4.3.2.2. A certidão/declaração deverá ter sido emitida dentro do período correspondente aos 60 

(sessenta) dias imediatamente anteriores à data prevista para o recebimento dos envelopes contendo 

“Proposta” e “Documentação”, sob pena de não aceitabilidade. 

 

OBSERVAÇÃO – A consulta de optante pelo Simples Nacional não substitui a 

Certidão/Declaração da Junta Comercial. 

 

5. DAS SITUAÇÕES ESPECIAIS NO ATO DO CREDENCIAMENTO 
 

5.1. Na hipótese dos documentos que comprovam a regularidade da outorga de credenciamento 

(estatuto, contrato social etc.), a declaração de que cumpre plenamente  os  requisitos  de habilitação 

ou qualquer outro documento referente à fase de credenciamento, que por equívoco esteja dentro do 

envelope de “Proposta” ou de “Habilitação”, estes poderão ser retirados dos respectivos envelopes, 

pelo próprio representante, que procederá a novo lacramento do envelope com a devida rubrica no 

fecho. 

 

5.2. Na fase de credenciamento será permitido ao representante da licitante tirar as cópias de 

documentos necessários, porventura retirados dos envelopes de proposta e/ou de habilitação, desde 

que os envelopes sejam novamente lacrados na forma descrita no item anterior.  

 

5.3. A (o) Pregoeira (o) ou a Equipe de Apoio poderão conferir os documentos referentes ao 

credenciamento antes da abertura da sessão, e lançar o respectivo carimbo de “confere com o 

original” (neste caso, o carimbo de “confere com o original” será considerado como espécie de 

autenticação para fins deste Edital). 

 

5.4. Não precisam de termo de credenciamento (Anexo II deste Edital) e/ou de procuração: o sócio-

gerente, o administrador eleito, o proprietário ou assemelhado, devendo estes apresentar os 

documentos previstos na alínea “a” do item 4.1.1 deste Edital. 

 

6.  DA SESSÃO PARA  RECEBIMENTO  DOS  ENVELOPES  DE  PROPOSTA  E 



 

 

DEHABILITAÇÃO 
 

6.1. A sessão para recebimento e abertura dos envelopes de proposta de preços e documentação para 

habilitação será pública, dirigida por uma (um) Pregoeira (o) e realizada de acordo com o que 

prescreve a Lei nº 10.520/2002, o Decreto nº 3.555/2000 e a Lei nº 8.666/1993, no que couber 

(aplicação subsidiária), e em conformidade com este Edital e seus anexos. 

 

6.2. Na data e hora aprazadas, constantes do preâmbulo deste Edital, antes do início da sessão, o 

interessado ou seu representante legal deverá se credenciar junto à (ao) Pregoeira (o) na forma do 

item 4.1 e seguintes. 

 

6.3. Até o término do credenciamento será permitido o ingresso de novos proponentes uma vez 

que a sessão ainda não terá se iniciado. 

 

6.4.  Declarada a abertura da sessão pela (o) Pregoeira (o), não mais serão admitidos novos 

proponentes, dando-se início ao recebimento dos envelopes de proposta e habilitação apresentados 

pelos proponentes credenciados ou não. 

 

6.5.  Os proponentes entregarão à (ao) Pregoeira (o), em envelopes separados, a  Proposta de Preços 

(ENVELOPE Nº 1) e a Documentação de Habilitação (ENVELOPE Nº 2), momento em que, com a 

abertura do ENVELOPE Nº 1, dar-se-á início à fase de classificação. 

 

6.6. A indicação nos envelopes, caso esteja incompleta ou com algum erro de transcrição, desde que 

não cause dúvida quanto ao seu conteúdo ou não atrapalhe o andamento do processo, não será 

motivo para exclusão do licitante do procedimento licitatório. 

 

7. DA PROPOSTA DE PREÇOS (Envelope nº 1) 
 

7.1.  As licitantes deverão apresentar envelope lacrado, tendo na parte frontal os seguintes dizeres: 

 

AO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO TOCANTINS 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2012- PROCESSO CAU/TO Nº 31 /2012 

ENVELOPE Nº 1 - PROPOSTA DE PREÇOS 

(RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA) 

(CNPJ/MF DA EMPRESA) 

(ENDEREÇO DA EMPRESA) 
 

7.2. A proposta deverá ser apresentada em original, digitada ou impressa por qualquer processo 

eletrônico, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, e dela devem constar: 

 

7.2.1.  Papel timbrado da empresa, ou identificado com a Razão Social e carimbo do CNPJ(MF), 

endereço, número de telefone e/ou fax, CEP, devidamente datada (a data da proposta)  com a última 

folha contendo a indicação e assinatura do representante legal da empresa, do banco, da agência e 

dos respectivos códigos e número da conta corrente para efeito de emissão de nota de empenho e 

posterior pagamento,  bem como a indicação do nome, número dos documentos pessoais e 

qualificação (cargo/função ocupada) do responsável pela assinatura do contrato; 

 

7.2.1.1 a falta de data e/ou rubrica da proposta poderá ser suprida pelo representante legal da 

licitante com poderes para esse fim presente à reunião de abertura dos envelopes Proposta; e 

 

7.2.1.2 a falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá, também, ser preenchida pelos dados 

constantes dos documentos apresentados dentro do Envelope nº 02 – “Documentos de Habilitação”. 

 



 

 

7.2.2. especificação(ões) do(s) objeto(s) de forma clara e precisa, descrevendo detalhadamente as 

características técnicas dos produto/serviços ofertados. 

 

7.2.2.1 No preço proposto pela licitante deverão estar inclusos todos os custos diretos e indiretos 

pertinentes, tais como: pessoal, transporte, material, impostos, despesas administrativas, encargos 

financeiros e seguros, se houver; 

 

7.2.3.  Cotação dos preços dos  itens  ofertados  com  base  no  “Termo  de  Referência” constante 

do Anexo I e na forma do Anexo VI – “Modelo de Proposta de Preços”, ou em modelo próprio, 

desde que contenha todas as informações ali previstas. 

 

7.2.3.1. A licitante deverá indicar os preços unitários e total, fixos e irreajustáveis; 

 

7.2.3.2.  Nos valores  propostos  deverão  estar  inclusos  todas  as  despesas  relacionadas  à 

execução do Contrato, inclusive aquelas decorrentes de impostos, seguros, encargos sociais e fretes, 

bem como deduzidos quaisquer descontos que venham a ser concedidos. 

 

7.2.3.3.  Só serão aceitos preços em  moeda nacional, ou seja, em Real (R$), em algarismos arábicos  

e,  de  preferência,  também  por  extenso,  prevalecendo  este  último,  em  caso  de divergência, 

desprezando-se qualquer valor além dos centavos; 

 

7.2.3.4. A cotação apresentada para efeito de julgamento será de exclusiva responsabilidade da 

licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear alteração. 

 

7.2.3.5. Além de toda a descrição mencionando as características (a marca e o modelo), deverá 

conter os devidos  catálogos  e/ou  folders  explicativos  com  o  detalhamento técnico e demais 

especificações pertinentes, na forma do Anexo I do presente edital, que deverão ser 

apresentados junto a Proposta de Preços. 

 

7.2.3.6. Indicar rede de assistência técnica autorizada nos municípios do Estado de Tocantins 

para manutenção preventiva e corretiva dos móveis no período de garantia do fabricante. 

 

7.2.4. Indicação do prazo de validade da proposta, ressalvado o disposto no presente subitem: 

 

7.2.4.1.  A proposta deverá ter validade mínima de  60 (sessenta) dias,  contados da data de abertura 

dos envelopes “Proposta” e “Documentos de Habilitação”. 

 

7.2.4.2.  Caso este prazo não esteja expressamente indicado na “Proposta”, o mesmo será 

considerado como aceito para efeito de julgamento. 

 

7.3. Se, por motivo de força maior, a adjudicação não ocorrer dentro do período de validade da 

proposta, e caso persista o interesse deste CAU-TO, poderá ser solicitada prorrogação geral da 

validade acima referida, por igual prazo no mínimo. 

 

7.4.  A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte da licitante, das condições 

estabelecidas neste Edital. 

 

7.5. Prazo máximo de 30 dias corridos para entrega na Sede do CAU-TO. 

 

7.6. Serão DESCLASSIFICADAS as propostas que: 

 

7.6.1. Contiverem cotação de objeto diverso daquele requerido nesta licitação. 

 



 

 

7.6.2. Não atendam às exigências deste Edital. 

 

7.6.3.  Apresentarem  valores  irrisórios  ou  de  valor  zero,  incompatíveis  com  os  preços  de 

mercado  acrescidos  dos  respectivos  encargos,  exceto  quando  se  referirem  a  materiais  e 

instalações de propriedade da licitante, para os quais ela renuncie à parcela ou à totalidade da 

remuneração. 

 

7.6.4. Apresentar valor superior a 10% da proposta de menor preço e/ou estiver fora das 3 (três) 

melhores propostas. 

 

8. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 

8.1. Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério do MENOR PREÇO 

GLOBAL, observadas as especificações técnicas e os parâmetros mínimos de desempenho e 

qualidade e prazos máximos para o fornecimento, definidos neste edital e em seus anexos. 

 

8.2. Analisadas as propostas, serão desclassificadas as que forem elaboradas em desacordo com os 

termos deste Edital. 

 

8.3. Será proclamado classificado e ainda concorrente no certame licitatório, o proponente 

que  apresentar  a  proposta  de  menor  preço,  e,  em  seguida,  os  proponentes detentores 

das propostas com preços até 10% superiores à de menor preço, ou ainda, as 03 (três) 

melhores propostas, conforme disposto no art. 4º, VIII e IX da Lei nº 10.520/2002, para  nova  

disputa  por  meio  de  lances  verbais  e  sucessivos,  de  valores  distintos  e decrescentes, até a 

proclamação do vencedor. 

 

8.4.  Caso duas ou mais propostas escritas apresentem preços iguais, será realizado sorteio, também 

para determinação da ordem de oferta dos lances. 

 

8.5.  A  (o)  Pregoeira  (o)  convidará  individualmente  os  licitantes  classificados,  de  forma 

sequencial, a apresentarem lances verbais, a começar pelo autor da proposta classificada de maior 

preço, seguido dos demais, em ordem decrescente de valor. 

 

8.6. Somente serão aceitos lances cujos valores sejam inferiores ao último apresentado. 

 

8.7. A (o) Pregoeira (o) poderá, motivadamente, estabelecer limite de tempo para lances, bem como 

o valor ou percentual mínimo para redução dos lances, mediante prévia comunicação às licitantes e 

expressa menção na ata da Sessão. 

 

8.8.  A  desistência  de  apresentar  lance  verbal,  quando  convocado  pela  (o)  Pregoeira  (o), 

implicará a exclusão da licitante da etapa de lances verbais e a manutenção do último preço 

apresentado pela licitante, para efeito de ordenação das propostas. 

 

8.9. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pela (o) Pregoeira (o), as 

licitantes qualificadas manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 

 

8.10.  Analisadas  as  propostas  apresentadas  e  concluída  a  etapa  de  lances  verbais,  a 

classificação final far-se-á pela ordem decrescente dos preços. 

 

8.10.1.  Será considerada como mais vantajosa para o CAU-TO  a proposta da  licitante que ofertar 

o MENOR PREÇO GLOBAL, proposto e aceito, obtido na forma da condição anterior. 

 

8.11. Em seguida, a (o) Pregoeira (o) examinará a aceitabilidade da primeira classificada quanto ao 



 

 

objeto definido neste Edital e valor, decidindo motivadamente a respeito. 

 

8.12. A (o) Pregoeira (o) poderá negociar diretamente com a licitante detentora da proposta de 

menor preço, no sentido de que seja obtido melhor preço: 

 

8.12.1. Se o menor preço global estiver em desacordo com o estimado pela Administração do CAU-

TO; 

 

8.12.2.  Mesmo depois de encerrada a etapa competitiva, ordenadas às ofertas e examinada, quanto 

ao objeto e valor ofertado, a aceitabilidade da proposta classificada em primeiro lugar, ou seja, a de 

menor preço; 

 

8.12.3. Se não for aceita a proposta escrita de menor preço global; 

 

8.12.4. Se a licitante detentora do menor preço desatender as exigências habilitatórias. 

 

a) Na ocorrência das situações previstas nos subitens 8.12.3 e 8.12.4, será examinada a oferta 

seguinte e a sua aceitabilidade, procedida à habilitação da  licitante  que tiver formulado a proposta, 

na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda às condições 

deste edital; 

 

b) Na hipótese da alínea anterior, a (o) Pregoeira (o) poderá negociar diretamente com o proponente 

para que seja obtido o melhor preço. 

 

8.13. Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por 

Microempresa-ME ou Empresa de Pequeno Porte-EPP e houver proposta apresentada por ME ou 

EPP até 5% (cinco por cento) superior à melhor proposta, estará configurado o empate previsto no 

art. 44, §2º da Lei Complementar nº 123/2006. 

 

8.13.1. Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

 

8.13.1.1. A Microempresa-ME ou a Empresa de Pequeno Porte-EPP mais bem classificada será 

convocada para, no prazo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, apresentar nova 

proposta de preço inferior àquela considerada classificada em 1º lugar no certame, sob pena de 

preclusão do exercício do direito de desempate; 

 

8.13.1.2.  Não sendo vencedora a  ME  ou  EPP  mais bem classificada, na forma do subitem 

anterior, serão convocadas as demais  ME’s ou EPP’s remanescentes cujas propostas estejam dentro 

do limite estabelecido no caput desta condição, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo 

direito. 

 

8.13.2. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME’s e EPP’s que se encontrem no 

limite estabelecido no caput  desta condição, será realizado sorteio entre elas para que se identifique 

aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

 

8.14. Na hipótese da não contratação nos termos previstos na condição anterior, o objeto licitado 

será adjudicado em favor da proposta classificada em 1º lugar na etapa de lances. 

 

8.15. Verificado que a proposta de MENOR PREÇO atende às exigências fixadas neste Edital 

quanto à  “proposta”  e  à  “habilitação”,  será  a  respectiva  licitante declarada vencedora 

observada as disposições da Lei Complementar nº 123/2006. 
 

8.16. Se a proposta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências do ato 



 

 

convocatório, a (o) Pregoeira (o) examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até 

a apuração de uma proposta que atenda ao Edital, sendo o respectivo proponente declarado 

vencedor e a ele adjudicado o objeto deste Edital. 

 

8.16.1 Para efeito de adjudicação, a empresa vencedora obriga-se, a fornecer, no prazo de 02 

(DOIS)  DIAS  ÚTEIS  da  data  da  reunião  de  abertura  das  propostas,  a  PLANILHA  DE 

READEQUAÇÃO DE PREÇOS adequada aos novos valores unitários e totais resultantes dos 

lances finais, sob pena de aplicabilidade das sanções previstas neste edital. 

 

8.16.2 A planilha, nos moldes do Anexo VI – Proposta de Preços, deverá ser encaminhada à 

Gerência Administrativa Financeira do CAU-TO, Quadra 103 Sul, Rua SO 5, Lote 12, salas 04 e 

05, / Palmas-TO/ CEP: 77000-000. 

 

8.17.  Havendo uma única proponente ou tão somente uma proposta válida, o  PREGOEIRO poderá 

decidir, justificadamente, pela suspensão do PREGÃO, inclusive para melhor avaliação das  regras  

editalícias,  das  limitações  de  mercado,  envolvendo  quaisquer  outros  aspectos pertinentes  e  o  

próprio  preço  cotado,  ou  pela  repetição  do  PREGÃO  ou,  ainda,  dar prosseguimento ao 

PREGÃO, condicionado, em todas as hipóteses, à inexistência de prejuízos ao órgão licitante. 

 

8.18. Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste Edital e seus 

anexos.  

 

9. DA HABILITAÇÃO (Envelope nº 2) 

 

9.1. Com vista à habilitação na presente licitação, as empresas deverão apresentar envelope 

contendo na parte frontal os seguintes dizeres: 

 

AO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO TOCANTINS 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2012- PROCESSO CAU/TO Nº 31/2012 

ENVELOPE Nº 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

(RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA) 

(CNPJ/MF DA EMPRESA) 

(ENDEREÇO DA EMPRESA) 
 

9.2. O Envelope nº 2 deverá, sob pena de inabilitação, conter toda a “Documentação” a seguir 

relacionada: 

 

I – HABILITAÇÃO JURÍDICA E REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
 

a) Prova de inscrição de Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda; 

 

b) Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 

 

c)  Certidão  Negativa  de  Débitos  para  com  a  Fazenda  Estadual,  emitida  pela  Secretaria 

competente; 

 

d)  Certidão  Negativa  de  Débitos  para  com  a  Fazenda  Municipal,  emitida  pela  Secretaria 

competente; 

 

e) Certidão Negativa de Débito (CND/INSS), perante a Seguridade Social; 

 

f)  Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço; 

 



 

 

g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho; 

 

h) Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado; em se tratando de sociedade 

comercial, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documento de eleição de seus 

administradores; no caso de sociedade civil, inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova  

de  diretoria  em  exercício;  em se  tratando  de  empresa  ou  sociedade  estrangeira  em 

funcionamento no País, decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes para exercer 

direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura e para prática de todos os demais 

atos inerentes ao certame. Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

 

h.1) Os  documentos  relacionados  na  alínea  “h”  desse  subitem  não  precisarão  constar  no 

“Envelope 2”, se tiverem sido apresentados para credenciamento neste Pregão. 

 

II - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA:  
 

a) apresentação de publicação do último balanço patrimonial incluindo a documentação do 

resultado do exercício. Não sendo a licitante obrigada a publicar seu balanço, deverá apresentar 

fotocópia legível do balanço patrimonial, ATIVO/PASSIVO, e a demonstração do resultado do 

exercício. Estes documentos deverão conter as assinaturas dos sócios, do contador responsável, com 

os respectivos termos de abertura e encerramento, registrados na Junta Comercial ou Cartório de 

Registro.   

 

a1) a exigência consubstanciada na letra “a” também se aplica às licitantes que optam pela 

Tributação Simplificada do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (“Lucro Presumido” ou  

“microempresa”).  

 

b) certidão Negativa de Falência e de Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica, ou de execução patrimonial expedida no domicílio da pessoa física, datada de, no máximo, 

90 (noventa) dias da data prevista para apresentação das propostas; 

 

IV - CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL: 
 

a) Declaração da licitante de que não possui, em seu quadro de pessoal, empregado com idade 

inferior 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e de idade inferior a 16 

(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo nas condições de aprendiz, a partir de 14 anos, nos 

termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, conforme modelo constante no Anexo 

IV deste Edital; 

 

b) declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante Legal da proponente, 

assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração. Fica 

facultada a utilização do modelo constante do ANEXO V. 

 

V – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
 

a) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características, quantidades e prazos com o objeto da licitação. Esta comprovação será feita com a 

apresentação de no mínimo 02 (dois) atestado de capacidade técnica, compatível (eis) com o objeto 

desta licitação (serviço similar) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de Direito público ou privado. 

É importante ressaltar, que pelo menos um atestado deverá ser fornecido por pessoa jurídica de 

Direito Público. 

 

Observações: 



 

 

a) A (o) Pregoeiro (o), sempre quando necessário, efetuará consulta ao site da Receita Federal 

na internet para certificação sobre a regularidade da inscrição da empresa no Cadastro 

Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, em observância à Instrução Normativa da SRF nº 200, 

de 13/09/2002, confirmando, ainda, a autenticidade dos demais documentos apresentados 

extraídos pela internet, junto aos sites dos órgãos emissores, para fins de habilitação. 

 

b) Todos os documentos de habilitação emitidos em  língua estrangeira  deverão ser entregues  

acompanhados  da  tradução  para  língua  português efetuada  por  Tradutor Juramentado  e 

também devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e Documentos; 

 

c) documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também 

deverão  ser  apresentados  devidamente  consularizados  ou  registrados  no  Cartório  de 

Títulos e Documentos; 

 

9.3.  As certidões que não declararem expressamente o período de validade, para os fins desta 

licitação, deverão ter sido emitidas dentro do período correspondente aos 30 (trinta) dias 

imediatamente anteriores à data prevista para o recebimento dos envelopes contendo “Proposta” e 

“Documentos de Habilitação”, salvo quanto a Certidão e/ou Declaração de enquadramento de 

microempresa - ME ou empresa de pequeno porte – EPP. 

 

9.4.  Todos os  documentos  exigidos  no  presente  instrumento  convocatórios  poderão  ser 

apresentados em original, ou por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião, ou por 

autenticação  da  (o)  Pregoeira  (o)  ou  servidor  do CAU-TO  ou publicados em órgãos da 

imprensa oficial. Poderão ser apresentados documentos extraídos via Internet, cuja aceitação fica 

condicionada à verificação de sua autenticidade pela pregoeira ou sua equipe de apoio mediante 

acesso ao site do Órgão que os expediu. 

 

9.4.1. Em hipótese alguma será aceito, para fins de Habilitação, qualquer documento emitido 

mediante cópia simples, ou seja, que não apresente o carimbo de “confere com o original” emitido 

pela (o)  Pregoeira (o) ou servidor do CAU/TO, ou que não apresente autenticação realizada em 

cartório. 

 

9.5. O envelope de Habilitação que não for aberto durante a licitação deverá ser retirado junto à 

Gerência Administrativa Financeira no prazo de 20 (vinte) dias, a contar da data de abertura da 

sessão, sob pena de inutilização (de seu conteúdo por meio de incineração ou picotagem). 

 

9.6. As ME’s e EPP’s deverão apresentar toda a documentação exigida para a habilitação, inclusive 

os documentos comprobatórios da regularidade fiscal, mesmo que estes apresentem alguma 

restrição. 

 

9.6.1.  Havendo restrição na  comprovação  da  regularidade  fiscal  das  ME’s  e  EPP’s,  será 

assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 

proponente apresentar preço inferior ao preço ofertado na etapa de lances, prorrogáveis por igual  

período,  a  critério  da  Administração  Pública,  para  regularização  da  documentação, pagamento 

ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 

certidão negativa. 

  

9.6.2. Poderá haver prorrogação do prazo para a regularização fiscal, desde que a interessada 

apresente requerimento, devidamente fundamentado, a ser dirigido a (o) Pregoeira (o). 

 

9.6.3.  Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado dentro dos 02 (dois) dias úteis 

inicialmente concedidos. 

 



 

 

9.6.4.  A  não  regularização  da  documentação,  no  prazo  previsto  neste  item,  implicará  na 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis. 

 

9.7. Se o detentor da melhor proposta desatender as exigências previstas neste Edital, será 

inabilitado, e a (o) Pregoeira (o) examinará as ofertas subsequentes e procederá à habilitação do 

licitante seguinte, na ordem de classificação, repetindo esse procedimento, sucessivamente, se 

necessário, até  apuração  de  uma  proposta  que  atenda  ao  Edital,  para declarar  o  licitante 

vencedor. 

 

9.8. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar: 

 

9.8.1 no prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor competente ou cumprir o disposto nos 

subitens acima; e, 

 

9.8.2 em nome da licitante, e, preferencialmente, com número do CNPJ e com o endereço 

respectivo: 

 

a) se a licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou 

 

b) se a licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 

documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da 

matriz; 

 

9.9.  Da sessão lavrar-se-á Ata Circunstanciada, na qual serão registradas  as  ocorrências relevantes 

e que, ao final, será assinada pela (o) Pregoeira (o) e pelos proponentes presentes. 

 

10. DA IMPUGNAÇÃO  
 

10.1.  Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa 

poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório deste Pregão. 

 

10.1.1.  A apresentação de impugnação contra o presente Edital será processada e julgada na forma 

e nos prazos previstos no art. 12 do Decreto nº 3.555/2000, devendo dar entrada no Atendimento 

deste Conselho, dirigindo-o à (ao) Pregoeira (o) e conter o número do Processo Interno. 

 

10.1.2. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 

certame. 

 

10.1.2.1. Caso a Decisão não possua o condão de modificar substancialmente formulação das 

propostas pelas empresas interessadas nesta licitação, não representando, pois, uma inovação, e sim 

ESCLARECIMENTO, não se fará necessário o adiamento da abertura da sessão. 

 

10.1.2.2.  A Decisão encontrar-se-á disponibilizada às empresas interessadas através do site oficial 

deste CAU-TO. 

 

10.2. A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente Edital, 

implicará na plena aceitação, por parte dos interessados, das condições nele estabelecidas. 

 

11. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 

11.1. Por ocasião do final da sessão, a (s) proponente (s) que participou (aram) do PREGÃO ou que 

tenha (m) sido impedida (s) de fazê-lo (s), se presente (s) à sessão, deverá (ão) manifestar imediata 

e motivadamente a (s) intenção (ões) de recorrer. 



 

 

 

11.2. Havendo intenção de interposição de recurso contra qualquer etapa / fase / procedimento do 

PREGÃO, a  proponente  interessada  deverá  manifestar-se  imediata  e  motivadamente  a respeito, 

procedendo-se, inclusive, o registro das razões em ata, juntando memorial no prazo de 3 (três) dias, 

a contar da ocorrência. 

 

11.3.  As demais proponentes ficam, desde logo, intimadas para apresentar contra-razões em igual 

número de dias, que começarão a correr no término do prazo do RECORRENTE. 

 

11.4. Após a apresentação das contra-razões ou do decurso do prazo estabelecido para tanto, a (o) 

PREGOEIRA (O) examinará o recurso, podendo reformar sua decisão ou encaminhá-lo, 

devidamente informado, à autoridade competente para decisão. 

. 

11.5. Os autos do PREGÃO permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço e 

horários previstos nesse Edital. 

 

11.6. O recurso terá efeito suspensivo, sendo que seu acolhimento importará na invalidação dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento. 

 

12. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
 

12.1. Inexistindo manifestação recursal, a (o) Pregoeira (o) adjudicará PELO MENOR PREÇO 

GLOBAL o objeto da licitação  ao  licitante  vencedor  ou  licitantes  vencedoras,  com  a posterior 

homologação do resultado pela (o) Presidente do CAU-TO, após recebimento do processo 

concluído pela (o) Pregoeira (o). 

 

12.2. Havendo interposição de recurso, após o julgamento, caso a (o) Pregoeira (o) não tenha se 

retratado de sua decisão, a (o) Presidente do CAU-TO adjudicará  e  homologará  o procedimento 

licitatório ao licitante vencedor. 

 

13. DA CONTRATAÇÃO 
 

13.1.  Depois de homologado o resultado deste  Pregão,  a  Administração  do  CAU-TO, convocará  

a  licitante vencedora, durante a  validade  da sua proposta, para  assinatura  do Instrumento 

contratual ou retirada da Nota de Empenho, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da 

comunicação  através de telefonema, FAX ou correio eletrônico, sob pena de decair o direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e no art. 81 da Lei nº 8.666/93. 

 

13.2.  O prazo para assinatura do  contrato  ou  retirada  na  Nota  de  Empenho  poderá  ser 

prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pela licitante vencedora durante o 

seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração do CAU-TO  

 

13.3.  É facultado a (o) Pregoeira (o), caso o adjudicatário quando convocado não assinar o termo 

de contrato, convocar os licitantes remanescentes na ordem de classificação para assiná-lo, após 

negociação, aceitação da proposta e comprovação dos requisitos de habilitação. 

 

13.4. O contrato a ser firmado com o licitante adjudicatário incluirá as condições estabelecidas neste 

instrumento  convocatório e seus anexos, necessárias à fiel execução do objeto desta licitação. 

 

14. ENTREGA / RECEBIMENTO DO(S) ITEM(NS) OBJETO(S) DO PREGÃO: 
 

14.1. O (s) item (ns) objeto deste  PREGÃO será (ao)  entregue (s)  em  perfeita condição (ões) de 

uso/funcionamento, nos exatos termos da contratação levada a efeito, sem qualquer despesa 



 

 

adicional. 

 

14.1.1. O (s)  item (ns)  objeto  deste  PREGÃO  será (ão) recebido (s) provisoriamente  pela 

Gerência Administrativa Financeira, para  efeito  de  posterior verificação da compatibilidade com 

as especificações pactuadas, envolvendo a qualidade, quantidade,  testes  de  aceite,  perfeito  

funcionamento  (e  outras  porventura  existentes), resultando no recebimento definitivo, observado 

o prazo de até 05(cinco) dias corridos de sua entrega. 

 

14.1.2.  Em caso de não aceitação  do (s) item (ns) objeto  deste  PREGÃO, fica  a CONTRATATA  

obrigada a retirá-lo (s) e a substituí-lo (s) no prazo de 5 (cinco) dias, contados da notificação a ser 

expedida pela CONTRATANTE; sob pena de incidência nas sanções capituladas neste EDITAL. 

 

14.1.3.  Em  caso  de  diferença  de  quantidade,  fica  a  CONTRATADA  obrigada  a providenciar 

sua complementação no prazo de 05(cinco) dias, contados da notificação a ser expedida pela  

CONTRATANTE; sob pena de incidência nas sanções capituladas neste EDITAL. 

 

14.3.  O recebimento definitivo não exclui a responsabilidade da(s) proponente(s) adjudicatária(s), 

nos termos das prescrições legais. 

 

15. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 
 

15.1.  O objeto desta licitação deverá ser removido/entregue no seguinte endereço, sem qualquer 

custo adicional: 

 

LOCAL: Quadra 103 Sul, Rua SO 5, Lote 12, salas 04 e 05, / Palmas-TO/ CEP: 77000-000. 

 

15.2. A entrega ocorrerá em até 30 (trinta) dias corridos a contar da assinatura do contrato. 

 

15.3.  A contagem do prazo de entrega terminará com o recebimento do material no local indicado 

no subitem 15.1. deste EDITAL. 

 

15.4. Se o dia da entrega do (s) item (ns) contratado (s) coincidir com dia em que não haja 

expediente no órgão licitante, esta será prorrogada para o primeiro dia útil subsequente. 

 

16. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

16.1. Os recursos  orçamentários  e  financeiros  necessários  para  fazer  face  às  despesas  da 

presente  Licitação  correrão  por  conta  dos elementos de despesas,  abaixo  relacionadas,  

constantes  no orçamento do CAU-TO: 

 

6.2.2.1.1.02.01.03.001 – Móveis e utensílios. 

 

 

17. DO PAGAMENTO 

 

17.1. O pagamento será efetuado à vista da nota fiscal apresentada quando da entrega do(s) 

móvel(s), por intermédio de crédito em conta corrente da licitante vencedora junto ao BANCO  DO  

BRASIL  S/A,  no  10º  (décimo)  dia  subsequente  ao  RECEBIMENTO DEFINITIVO  do(s)  

mesmo(s),  sempre  de  acordo  com  a  ordem  cronológica  de  sua exigibilidade 

. 

17.1.1. Para fins de pagamento à licitante deverá ela manter todos os requisitos documentais de 

habilitação constantes do edital, cuja confirmação  será feita  através da internet nos respectivos 

sites dos órgãos emissores das certidões de regularidade fiscal, com suspensão do pagamento em 



 

 

caso de irregularidade. 

 

17.1.2. Será  efetuada  a  retenção  dos  tributos  e  das  contribuições  federais,  conforme 

estabelecido na Lei n. 9.430/96 e na Instrução Normativa SRF n. 1.234/2012. 

 

17.1.3. Na hipótese de a LICITANTE ser optante pelo SIMPLES, deve anexar à fatura declaração, 

conforme Instrução  Normativa  SRF  n.  1.234/2012, devidamente assinada por seu representante 

legal, situação em que não incidirá a retenção disposta no subitem acima. 

 

17.1.4. Caso a LICITANTE  vencedora não apresente Conta Bancária no BANCO DO BRASIL, o 

prazo de pagamento será acrescido de 20 (vinte) dias corridos. 

 

17.2. Caso o pagamento não seja efetuado no prazo, serão devidos à licitante juros de mora de  

0,03%  (três  centésimos  por  cento)  ao  dia  sobre  o  valor  total,  relativo  ao  período 

compreendido entre a data de vencimento do prazo para pagamento até a data da efetiva emissão da 

ordem bancária. 

 

17.3. Havendo erro na nota fiscal/fatura, ou outra circunstância que desaprove a liquidação da 

despesa, o pagamento será sustado até que a licitante providencie as medidas saneadoras 

necessárias, não ocorrendo, neste caso e durante o referido período de sustação, quaisquer ônus para 

o CAU-TO. 

 

17.4. O CAU-TO  poderá  deduzir  do  montante  a  pagar  os valores  correspondentes a eventuais 

multas ou indenizações devidas pela licitante, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 

17.5. Em hipótese alguma haverá pagamento sem que ocorra a efetiva entrega do objeto contratado,  

podendo  ocorrer,  contudo,  o  pagamento  correspondente  à  parte  do  objeto entregue que, 

mediante autorização da Administração, for recebido parcialmente. 

 

18. DAS SANÇÕES  
 

18.1.  Pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas neste Edital, o CAU-TO poderá 

garantida a prévia defesa da licitante vencedora, que deverá ser apresentada no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis a contar da sua notificação, aplicar, sem prejuízo das responsabilidades penal e civil, as 

seguintes sanções: 

 

a) ADVERTÊNCIA, por escrito, quando a proponente deixar de atender quaisquer indicações aqui 

constantes; 

 

b) MULTA COMPENSATÓRIO-INDENIZATÓRIA no percentual de 5% (cinco por cento) 

calculado sobre o valor do Contrato ou instrumento equivalente; 

 

c) SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAR EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE 

CONTRATAR COM O CAU/TO, pelo prazo de até 02 (dois) anos; 

 

d) DECLARAÇÃO  DE  INIDONEIDADE  PARA  LICITAR  E  CONTRATAR  COM  A 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 

que seja promovida a reabilitação, na forma da Lei, perante a própria autoridade que aplico  a 

penalidade. 

 

18.2. Na hipótese de atraso  no  cumprimento  de  quaisquer  obrigações  assumidas  pela 

CONTRATADA, a esta será aplicada multa moratória de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre 

o valor do Contrato ou instrumento equivalente, por dia de atraso, limitada a 10% (dez por cento) 



 

 

do valor inadimplido. 

 

18.3. O valor da multa aplicada (tanto compensatória quanto moratória) deverá ser recolhido no 

setor financeiro do CAU-TO, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis após a respectiva notificação. 

 

18.4. Caso não seja paga no prazo previsto no subitem anterior, ela será descontada por ocasião do 

pagamento posterior a ser efetuado pelo CONTRATANTE ou cobrada judicialmente.  

 

19. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

19.1. A participação nesta licitação implica em plena aceitação dos termos e condições deste Edital 

e seus anexos, bem como das normas administrativas vigentes. 

 

19.2.  O  licitante  vencedor  fica  obrigado  a  aceitar,  nas  mesmas  condições  contratuais,  os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessário, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor total 

do contrato. 

 

19.3.  É  vedado  a  utilização  de  qualquer  elemento,  critério  ou  fator  sigiloso,  subjetivo  ou 

reservado que possa, ainda que indiretamente, elidir o princípio da igualdade entre os licitantes. 

 

19.4. A (o) Pregoeira (o) poderá, no interesse do Conselho, relevar omissões puramente formais nas 

propostas apresentadas pelos licitantes, desde que não comprometam a lisura e o caráter 

competitivo da licitação. 

 

19.5. As multas e outras sanções somente poderão ser relevadas pelo CAU-TO, nos casos de força 

maior, que deverão ser devidamente comprovados e para os quais não tenha dado causa o licitante 

vencedor. 

 

19.6. Ocorrendo a decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização do  

certame  na  data  marcada,  todas  as  datas  constantes  deste  Edital  serão  transferidas, 

automaticamente,  para  o  primeiro  dia  útil  ou  de  expediente  normal  subsequentes  aos  ora 

fixados. 

 

19.7. São partes integrantes deste Edital: 

 

Anexo I – Termo de Referência; 

 

Anexo II – Modelo de Credenciamento; 

 

Anexo III – Modelo de Declaração de Atendimento aos Requisitos de Habilitação; 

 

Anexo IV – Modelo de Declaração de Cumprimento do art. 27, inciso V, da Lei nº 8.666/93; 

 

Anexo V– Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo para Licitar ou Contratar com 

a Administração Pública; 

 

Anexo VI – Modelo de Proposta de Preços; 

 

Anexo VII – Minuta do Contrato. 

 

19.8. O CAU-TO se reserva ao direito de revogar total ou parcialmente a presente licitação, tendo 

em vista o interesse público, ou ainda anulá-la por ilegalidade, de ofício ou mediante provocação de 

terceiros, nos termos do art. 49 da Lei 8.666/93, não cabendo às licitantes o direito de indenização, 



 

 

ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 da citada lei. 

19.9. A (o) Pregoeira (o) dirimirá as dúvidas que suscite este Pregão desde que arguidas até 02 

(dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão do certame no endereço indicado no 

preâmbulo deste Edital, ou pelo telefone (63) 3026-1900, no horário de 8h às 12h e das 14h as 18h 

horas. 

19.10. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela (o) Pregoeira (o), de acordo  com oque 

reza a Lei nº 10.520/2002, o Decreto nº 3.555/2000, e, subsidiariamente, a Lei nº. 8.666/93. 

19.11. É competente a Comarca da Justiça Federal de Palmas/TO para dirimir quaisquer litígios 

oriundos da presente licitação. 

 

Palmas - TO, 20 de novembro de 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Márcia Alves Matos 

Pregoeira 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXO I 
 

TERMO DE REFERENCIA 
 

 

 

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO TOCANTINS – CAU/TO 

GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINACEIRA – GAF/CAU-TO 

PROCESSO: 031/2012 

ASSUNTO: AQUISIÇÃO DO MOBILIÁRIO PARA  A SEDE DO CAU/TO 

 

 

 

FUNDAMENTAÇÃO 
 

 

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Tocantins - CAU/TO , criado por lei, dotado de 

personalidade jurídica de direito publico interno, constituindo serviço público federal, com 

sede e foro na cidade de Palmas e jurisdição em todo o Estado do Tocantins, inscrito no 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 15.002.367/0001-11, com sede na 103 SUL, 

RUA SO 5, lote 12, salas 4 e 5, torna público, para o conhecimento dos interessados, que 

fará realizar a Cotação Prévia de Preço, para aquisição de móveis de escritório para sede do 

CAU/TO , conforme  especificações expressas neste termo de referencia, que se faz em 

cumprimento ao artigo 7 º, inciso I, concomitante com o artigo 6º, inciso IX, da Lei N º 

8.666 de 21 de junho. 

 

 

DO OBJETO: 

 

Aquisição de mobiliário de escritório para compor toda a estrutura física do CAU/TO, 

compreendendo os ambientes: atendimento ao público, gerências, gabinete da presidência, 

sala do plenário, copa e secretária da presidência. Definiu-se como parâmetro: móveis 

ergonômicos com durabilidade considerável, fácil manutenção e cores sóbrias. 

 

 

DA JUSTIFICATIVA: 

 

O advento da instalação definitiva da sede do CAU/TO,  motiva a abertura do processo para  

aquisição de todo mobiliário que comporá os ambientes de trabalho da nova sede, este 

projeto tem por finalidade definir os elementos que norteiam a aquisição deste mobiliário.  

 

DA QUANTIDADE  E ESPECIFICAÇÕES: 
 

Foi definida a quantidade de acordo com o quadro funcional do CAU/TO e seus 

departamentos, segundo estudo feito em planta de lay out(anexo) deste projeto onde se 

instalará o CAU/TO. 

 

 

 

 



 

 

4.1 .TABELA GERAL DOS ITENS: 
 

ITEM DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS QUANT. 

 

 

1 ESTAÇÃO DE TRABALHO ERGONOMICA EM L 2 

2 MESA LINEAR  14 

3 MESA PRESIDENCIAL ERGONOMICA 1 

4 GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS 4 

5 ARMARIO ALTO 02 PORTAS 4 

6 ARQUIVO 04 GAVETAS 4 

7 MESA DE APOIO LATERAL 2 

8 MESA DE CENTRO 1 

9 SUPORTE CPU ALTO VOLANTE 6 

10 POLTRONA DIRETOR GIRATORIA BRAÇOS REGULAVEIS 18 

11 POLTRONA DIRETOR APROXIMAÇÃO 5 

12 POLTRONA EXECUTIVA PRESIDENTE GIRATORIA 1 

13 POLTRONA EXECUTIVA DIRETOR APROXIMAÇÃO 2 

14 POLTRONA DIRETOR APROXIMAÇÃO  BASE  “Y”    4 

15 POLTRONA ESPERA  4 

 

 

ITEM 1-  ESTAÇÃO DE TRABALHO ERGONOMICA EM L 

 

SUPERFÍCIE 

Sobreposta à estrutura em forma de “L” ergonômica em madeira aglomerada de 25 mm de 

espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces cor a 

definir. Borda frontal tipo gota e posterior com acabamento em PVC , em todo seu perímetro, com 

acabamento na cor exatamente ao revestimento. Bordas transversais com acabamento em fita de 

PVC de 01 mm de espessura, colada a quente, em todo seu perímetro, com acabamento na cor 

exatamente ao revestimento. Passa fio com diâmetro de 50mm, com acabamento em PVC com 

tampa, encaixado ao tampo sem colagem. Fixada às estruturas laterais com parafuso atarrachante.  

 

PAINÉIS FRONTAIS 

02 painéis frontais, em aço com pintura epóxi na cor cinza cristal, com recorte para passagem de 

fiação. Bordas com acabamento com três dobras com espessura de 20mm sem soberbas vivas, em 

todo seu perímetro, Fixada às estruturas laterais com parafuso atarrachante com acabamento em 

PVC. Fixada às estruturas centrais da mesa através de parafusos em aço.Estrutura decorativa com 

furação estilo duna. 

 

ESTRUTURA LATERAL SAÍDA 600 mm 

02 estruturas laterais de corpo único em aço em forma de “I”, não havendo encaixe por meio de 



 

 

parafuso entre os componentes da estrutura lateral. Estrutura vertical em chapa dobrada de aço 1/8’ 

de espessura, com uma coluna inteiriça interna, e vertical em tubo oblongo de 550x30mm, com 

espessura de 0,90mm, com coluna para passagem de fiação dobrada e estampada em chapa de aço 

0.60mm, medindo 210X30X660 mm na face frontal da coluna removível em aço cor cinza/azul Del 

rey com encaixe cavicliar de três dobras com furos estampado oblongo para ventilação na estilo 

duna. Na face interna superior e inferior em V, sendo na parte superior com estampa para passagem 

de fiação com medida de 80x36mm em forma de arco. Travamento superior do pórtico em chapa de 

aço 1/8’. Travamento inferior do pórtico em chapa de aço estampado em formato oblongo de 

600x500x30mm com pés oblongos com ponteiras em ABS, base regulável.  

ESTRUTURA CENTRAL 

niveladores para coluna com mesmo diâmetro, injetada em poliuretano de alta densidade. 

MONTAGEM DAS ESTRUTURAS 

Utiliza-se parafuso soberbos com cabeça tampinha phillips, parafusos alto atarrachantes,  cabeça 

panela phillips, com acabamento zincado branco e tampo de giro, com parafuso de montagem 

rápida M6X20 e tampas plásticas para acabamento unindo a coluna ao painel frontal. 

COMPONENTES METÁLICOS 

Todas as peças metálicas deverão receber pré-tratamento de desengraxamento, decapagem  e 

fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo 

de deposição eletrostática com polimerização em estufa, com acabamento texturizado na cor cinza 

cristal. Para este item apresentar: Laudo de ergonomista nível II emitido por profissional 

credenciado na ABERGO - Associação Brasileira de Ergonomia, que possua atribuição para assinar 

o laudo comprovada através de copia autenticada da especialização.  

Certidão de registro de pessoa jurídica no CREA para o fabricante do produto ofertado.  

Certificado expedido pelo IBAMA que certifique a regularidade de atividades potencialmente 

poluidoras para o fabricante do produto ofertado.  

DIMENSÃO QUANTIDADE 

1450x1450x 655x740 mm 02 

 

 

ITEM  2 – MESA LINEAR  

 

SUPERFÍCIE 

Sobreposta à estrutura, Em madeira aglomerada de 25 mm de espessura, revestida em laminado 

melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces cor a definir.Borda frontal em formato 



 

 

gota invertida e posterior com acabamento em fita de PVC no mínimo de 1,8 mm de espessura, 

colada a quente, com raio mínimo de 1,8 mm, em todo seu perímetro, com acabamento na cor exata 

do revestimento.Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 01 mm de espessura, 

colada a quente, em todo seu perímetro, com acabamento na cor exata do revestimento. Passa fio, 

com acabamento em PVC com tampa, encaixado ao tampo sem colagem. Fixada às estruturas 

laterais com parafuso atarrachante com acabamento em PVC.  

PAINÉIS FRONTAIS 

01 painel frontal, em aço cor a definir, com recorte para passagem de fiação. Bordas com 

acabamento com três dobras sem soberbas vivas , em todo seu perímetro.Fixada às estruturas 

laterais com parafuso atarrachante com acabamento em PVC. Estrutura decorativa com furação 

estilo duna. 

ESTRUTURA LATERAL SAÍDA 600 mm 

02 estruturas laterais de corpo único em aço em forma de “I”, não havendo encaixe por meio de 

parafuso entre os componentes da estrutura lateral.Estrutura vertical em chapa dobrada de aço 1/8’ 

de espessura, com 01 coluna inteiriça interna, e vertical em tubo oblongo de 550X30mm, com 

espessura de 0,90mm, com coluna para passagem de fiação dobrada e estampa em chapa de aço, 

210x30x660mm  na face frontal da coluna, removível em aço, com encaixe cavicliar de três dobras, 

com 16 furos oblongos para ventilação, na face interna estilo duna na parte superior e inferior em V, 

sendo na parte superior com estampa para passagem de fiação com medida de 80X36mm em forma 

de arco  na parte inferior e superior.Travamento superior do pórtico em chapa de aço 1/8’. 

Travamento inferior do pórtico em chapa de aço estampado em formato oblongos de 600x500x30 

mm com ponteiras ABS, base regulável, cor a definir, acompanhada de calha passa fios nas laterais. 

MONTAGEM DAS ESTRUTURAS 

Utiliza-se parafuso soberbos com cabeça tampinha phillips, parafusos alto-atarrachantes,  cabeça 

panela phillips, com acabamento zincado branco, com parafuso de montagem rápida M6X20 e 

tampas plásticas para acabamento unindo a coluna ao painel frontal. 

COMPONENTES METÁLICOS 

Todas as peças metálicas deverão receber pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e 

fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura.Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo 

de deposição eletrostática com polimerização em estufa, com acabamento texturizado.Para este item 



 

 

apresentar: Laudo de ergonomista nível II emitido por profissional credenciado na ABERGO - 

Associação Brasileira de Ergonomia, que possua atribuição para assinar o laudo comprovada 

através de copia autenticada da especialização.  

Certidão de registro de pessoa jurídica no CREA para o fabricante do produto ofertado.  

Certificado expedido pelo IBAMA que certifique a regularidade de atividades potencialmente 

poluidoras para o fabricante do produto ofertado.  

 

DIMENSÃO QUANTIDADE 

1194X655X740mm 14 

 

ITEM 3 – MESA PRESIDENCIAL ERGONOMICA 

 

TAMPO 

Confeccionado em BP com substrato MDP, com parte inferior em BP 01 face ovo com espessura de 

25mm, e superior com espessura de 15mm revestida nas duas faces com filme texturizado, por 

efeito de prensagem a quente faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um 

corpo único e inseparável totalizando uma espessura de 40mm, com acabamento em todo o 

perímetro em PVC 2mm na cor exata ao revestimento do tampo com acabamento decorativo 

acompanhando os veios do tampo, com resistência a impactos e termicamente estável, parte interna 

com recorte ondulado e parte frontal tipo elíptica com interlocução. Parte inferior do tampo com 

marcação simétrica para parafusos para fixação das estruturas. Bouvard em MDF cru, espessura de 

18 mm medindo 800x400 mm com revestimento superior e topos em couríssimo preto. Sistema de 

união de tampos superior, inferior e Bouvard, através de furação simétrica no tampo inferior para a 

aplicação de parafusos auto atarraxantes, formando um tampo único. cor a definir 

PAINEL FRONTAL 

Confeccionado em BP com substrato em MDF com espessura 6mm e altura de 356mm, revestida 

em uma face com filme texturizado na cor a definir e revestido na outra face em fórmica na cor a 

definir. Chapa de aço dobrada 1”x1/8 medindo 356mm fixado no painel frontal e unido o painel 

frontal a estrutura através de parafusos de parafusos Allen 1/4X1/2 cabeça panela zincado branco, 

após montado com formato arqueado acompanhando formato do  tampo principal.   

BASE 

Confeccionadas em BP com substrato MDP com espessura de 25mm, revestida nas duas faces com 

filme texturizado, por efeito de prensagem a quente faz o filme se fundir a madeira aglomerada, 

formando com ela um corpo único e inseparável, união de 03 (três) placas de MDP com espessura 

total de 75mm para melhor estabilidade da mesa. Filetamento nas laterais não deixando cantos 



 

 

vivos. Revestimento na base através de poliuretano courissimo preto e grampos. Rebaixo nas 

laterais da base para fixação de chapa de aço 1x3/16” medindo 200mm com furos para união tampo 

e base.  Sapatas niveladoras com diâmetro de 60mm e altura de 15mm, injetadas em poliuretano de 

alta densidade, com parafuso zincado branco de  3/8” x 1” sextavado fixadas a base através de 

chapa de aço 2x1/8” medindo 50mm com furo 3/8” com rosca. 

Sistema de fixação da base ao tampo e chapas de aço através de parafusos auto atarrachantes chip 

chata 5x35 biocromatizado. 

Todas as estruturas em aço recebem tratamento anti-ferruginoso a base de fosfato de zinco com 04 

banhos químicos e que a própria indústria possua o equipamento para tal processo e recebem 

pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima 

50/60 micra de espessura, atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura 

recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado atenda as exigências 

previstas nas normas da ABNT. 

 

MESA AUXILIAR 

TAMPO 

Confeccionado em BP com substrato MDP, com parte inferior em BP 01 face ovo com espessura de 

25mm, e superior com espessura de 15mm revestida nas duas faces com filme texturizado, por 

efeito de prensagem a quente faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um 

corpo único e inseparável, união dos tampos através de cola branca totalizando uma espessura de 

40mm, com acabamento em todo o perímetro em PVC 2mm na cor exata ao revestimento do tampo 

com acabamento decorativo acompanhando os veios do tampo, com resistência a impactos e 

termicamente estável. Corte meia lua para conexão ao tampo principal. Parte inferior do tampo com 

marcação simétrica para parafusos para fixação das estruturas. cor a definir 

COLUNA 

Sistema giratório em tubo de aço com diâmetro de 3”x1/2 e espessura de parede de 3,0mm com 

rebaixo feito em torno do tubo para giro de 360°,  chapa superior em aço SAE 1006 a 1008 com 

espessura de 2,0mm unidos pelo processo de solda MIG-MAG. Chapa inferior em ferro chato 

1”x1/8 soldada no tubo redondo e com um furo central para fixação do complemento da mesa com 

parafusos redonda BSW 1/4x1/2 zincado preto. Fixação da coluna ao tampo através de parafusos 

M6x12 cabeça panela. Chapas de união 1/8”x60x85mm com 04 furos oblongos para unir mesa 

auxiliar com a mesa principal através de parafusos M6x12mm e buchas plásticas 13mm. 

GAVETEIRO 03 GAVETAS 

TAMPO 

Confeccionado em BP com substrato MDP com espessura de 25mm, revestida nas duas faces com 



 

 

filme texturizado, por efeito de prensagem a quente faz o filme se fundir a madeira aglomerada, 

formando com ela um corpo único e inseparável, com acabamento em todo o perímetro em PVC 

3mm na cor exata ao revestimento do tampo com acabamento decorativo acompanhando os veios 

do tampo, com resistência a impactos e termicamente estável. 

Laterais e base: no mesmo material do tampo com espessura também de 18mm e acabamento em 

fita de PVC 1mm na cor exata ao revestimento, com resistência a impactos e termicamente estável. 

Frente das Gavetas: no mesmo material do tampo com 18mm de espessura, e acabamento em fita de 

PVC 1mm na cor exata ao revestimento, com resistência a impactos e termicamente estável.  

Fundo: no mesmo material do tampo com 18 mm de espessura, fixado no tampo, laterais e base por 

cavilha de madeira ø8x30mm. 

Fechadura: com aplicação frontal, possibilitando o travamento lateral das gavetas 

simultaneamente. Contém 02 peças de chaves com capa plástica “escamoteável” com acabamento 

Preto, dupla face e extração, rotação de 180º, cilindro com corpo de 20 mm de comprimento e 

diâmetro de 19mm com 2(duas) abas para fixação, que é feito na primeira gaveta, Fechadura com 

acabamento cromado. 

03 Gavetas confeccionada em chapa de aço SAE 1006 a 1008 com 0,45mm de espessura, com 

pintura epóxi a pó, corrediças de 400mm de comprimento, fabricadas em chapa de aço dobrada na 

cor das gavetas, roldanas em nylon, corrediças fixadas as laterais do gaveteiro por meio de 

parafusos chip 3,9x13mm cabeça chata Phillps com acabamento bicromatizado. 

COMPONENTES 

Montagem Fixação das laterais, base e tampo por meio cavilha de madeira ø8x30mm. 

Segredo confeccionado em barra chata de 1/2x1/8 com acabamento preto, estampado e dobrado. 

puxadores em aço medindo 171x17x25mm com acabamento cromado e níquel escovado, fixado ao 

tampo por parafusos flangeados m4x30 bicromatizados e frente das gavetas por parafusos 

flangeados m4x22 bicromatizados. 

Rodízios duplos confeccionados em polipropileno, com eixo giratório e base de fixação 

confeccionada em chapa metálica estampada cromada, fixados ao móvel por meio de parafusos auto 

atarrachantes 4x14 cabeça panela. 

ACABAMENTO 

As gavetas em aço e hastes para pasta suspensa tem tratamento anti-ferruginoso e a base de fosfato 

de zinco com 04 banhos químicos e que a própria indústria possua o equipamento para tal processo 

e recebem pintura eletrostática a pó com cura em estufa a partir de 200ºC, formando uma camada 

mínima de 50/60 micra, atendendo os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura, 

recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado atenda as exigências 

previstas nas normas da ABNT. Para este item o licitante devera apresentar juntamente com a 



 

 

proposta Laudo Técnico de Ergonomia de acordo NR-17, com especificações técnica e foto do 

produto, assinado por Medico do Trabalho e Engenheiro do Trabalho, conjuntamente. 

DIMENSÃO QUANTIDADE 

2000X2250X650X740mm 01 

 

ITEM 4  -  GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS 

 

TAMPO 

Em madeira aglomerada de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa 

pressão texturizado em ambas as faces cor a definir.Fixação das laterais, base e tampo por meio 

parafuso atarrachante internamente.Borda frontal  reta e posterior com acabamento em fita de PVC  

colada a quente, em todo seu perímetro, com acabamento na cor exata do revestimento. 

ESTRUTURA 

Fundo, laterais e base inferior todo em chapa de aço cor cinza cristal. 04 (quatro) rodízios duplos 

em polipropileno com trava, com eixo giratório e base de fixação em chapa estampada. 

GAVETAS 

Gaveteiro volante com 03 gavetas (sendo uma com nichos/porta trecos). 

Gavetas confeccionadas em chapa de aço SAE 1006 a 1008 com 0,45 mm de espessura, com 

pintura epóxi a pó na cor a definir, corrediça de 400mm de comprimento em chapa de aço dobrada 

na cor das gavetas, roldanas em nylon.Com deslizamento suave sobre corrediças em aço, roldanas 

em nylon e eixos em aço.Frente das gavetas toda em aço estampada com furações estilo duna, com 

pintura epóxi.Acabamento das bordas  de 20mm com três dobras sem soberbas em todo seu 

perímetro.Abertura das gavetas através de puxador injetado em PS (poliestireno) medindo 

25x60mm e acabamento em argento UV, fixado na frente das gavetas cor platina.Fechadura 

localizada na frente da gaveta superior com fechamento simultâneo das 03 gavetas, com 02 chaves 

dobráveis. 

COMPONENTES METÁLICOS 

Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxa mento, decapagem e fosfatização, 

preparando a superfície para receber à pintura.Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição 

eletrostática com polimerização em estufa, com acabamento preto liso.Para este item 

apresentar:Certidão de registro de pessoa jurídica no CREA para o fabricante dos produtos 

ofertados.  

Certificado expedido pelo IBAMA que certifique a regularidade de atividades potencialmente 

poluidoras para o fabricante dos produtos ofertados. Para este item o licitante devera apresentar 



 

 

juntamente com a proposta Laudo Técnico de Ergonomia de acordo NR-17, com especificações 

técnica e foto do produto, assinado por Medico do Trabalho e Engenheiro do Trabalho, 

conjuntamente. 

DIMENSÃO QUANTIDADE 

600x410x570mm 04 

 

ITEM  5  -  ARMARIO ALTO 02 PORTAS 

TAMPO 

Em madeira aglomerada de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa 

pressão texturizado em ambas as faces cor a definirl.Fixação das laterais, base e tampo por meio de 

tambor de giro de 15mm em aço zamak com parafuso de montagem rápida. Borda frontal tipo gota 

com acabamento de 20mm e posterior com acabamento em fita de PVC  maciço de espessura e 01 

mm para laterais e partes superior, colada a quente, com raio mínimo de 2,5 mm, em todo seu 

perímetro, com acabamento na cor exata do revestimento. 

ESTRUTURA 

Fundo, laterais, sob tampo, em madeira aglomerada de 15 mm de espessura com acabamento em 

fita de PVC de 1,0mm, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas 

as faces cor a definir. Com friso posterior para encaixe de peça, auxiliando no travamento do corpo 

do armário.Laterais com furações de 5 diâmetro X 10 mm de profundidade em toda a sua 

extensão.Acabamento das bordas em fita de PVC de 01 mm de espessura, coladas a quente em todo 

seu perímetro.Sapatas reguladoras de nível com diâmetro mínimo de 25mm e altura de 25mm, 

injetada em poliuretano de alta impacto com parafuso zincado branco.Base inferior do armário em 

aço com secção quadrada medindo 50X30 na lateral,  frontal e traseira 50x10mm com espessura 

mínima de 0,90mm, para sustentação no corpo do armário. 

PORTAS 

02 portas em aço com pintura epóxi na cor a definir, com dobradiças de pressão com giro.Toda em 

chapa de aço, estampada com furação para ventilação estilo duna, com reforço Omega na parte 

interna inferior e superior.Bordas com acabamento e espessura de 20mm em todo seu 

perímetro.Puxadores injetado em PS(poliestireno), com medido de 25X60mm e acabamento em 

Argento UV .Para este item apresentar:Laudo de ergonomista nível II emitido por profissional 

credenciado na ABERGO - associação brasileira de ergonomia, que possua atribuição para assinar o 

laudo comprovada através de copia autenticada da especialização.  

Certidão de registro de pessoa jurídica no CREA para o fabricante dos produtos ofertados.  

Certificado expedido pelo IBAMA que certifique a regularidade de atividades potencialmente 

poluidoras para o fabricante dos produtos ofertados.  



 

 

 

DIMENSÃO QUANTIDADE 

1608x800x474 MM 04 

 

ITEM  6  -  ARQUIVO 04 GAVETAS 

TAMPO 

Em madeira aglomerada de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa 

pressão texturizado em ambas as faces, Fixação das laterais, base e tampo por meio de tambor de 

giro de 15mm em aço zamak com parafuso de montagem rápida m6X20mm e tampa plástica para 

acabamento. Borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC no mínimo de 3 mm de 

espessura, colada a quente, com raio mínimo de 3 mm, em todo seu perímetro, com acabamento na 

cor exata do revestimento. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 01 mm de 

espessura, colada a quente, em todo seu perímetro, com acabamento na cor exata do revestimento. 

ESTRUTURA 

Fundo, laterais e base inferior em madeira aglomerada de 18 mm de espessura, revestidos em 

laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Acabamento em fita de PVC 

no mínimo de 2,0 mm de espessura, colada a quente, com raio mínimo de 2,0 mm, em todo seu 

perímetro, 

GAVETAS 

Gavetas confeccionadas em chapa de aço SAE 1006 a 1008 com 0,45 mm de espessura, com 

pintura epóxi a pó na cor cinza semi-fosca, corrediça telescópica para gavetas pasta suspensa de 

500mm de comprimento em chapa de aço dobrada na cor das gavetas.Com deslizamento suave 

sobre corrediças em aço telescópico e eixos em aço.Frente das gavetas em madeira aglomerada de 

18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as 

faces.Acabamento das bordas em fita de PVC de 02 mm de espessura, colada a quente, com raio 

mínimo de 2,0 mm, em todo seu perímetro,Abertura das gavetas através de puxadores Puxadores 

injetado em PS(poliestireno), com medido de 110X23X18mm e acabamento em Argento UV. Na 

parte superior das portas Fechadura localizada na frontal da gaveta superior com fechamento 

simultâneo das 04 gavetas, com 02 chaves dobráveis.Rodapé  com quadro metálico em tubo 

20x20mm e sapatas reguláveis. 

COMPONENTES METÁLICOS 

Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, 



 

 

preparando a superfície para receber à pintura. 

Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa, 

com acabamento preto liso. Para este item o licitante devera apresentar juntamente com a proposta 

Laudo Técnico de Ergonomia de acordo NR-17, com especificações técnica e foto do produto, 

assinado por Medico do Trabalho e Engenheiro do Trabalho, conjuntamente. 

DIMENSÃO QUANTIDADE 

450x560x1310 MM 04 

 

ITEM 7  -  MESA DE APOIO LATERAL 

Mesa de centro com tampo em vidro de 6mm, sobre estrutura em aço com acabamento cromado ou 

similar, tubo redondo, com duas travessas inferiores e duas superiores interligando as quatros 

colunas, base em polipropileno injetado. 

DIMENSÃO QUANTIDADE 

500x500x450mm 02 

 

ITEM 8  -  MESA DE CENTRO 

Mesa de centro MDP de 25mm, sobre estrutura em aço cromado ou similar, na mesma cor da mesa 

presidencial. 

DIMENSÃO QUANTIDADE 

700x700x420mm 01 

 

 

ITEM 9  -  SUPORTE CPU ALTO VOLANTE 

ESTRUTURA 

Confeccionadas em chapa de aço #26 SAE 1006 a 1008 com 0,45 mm de espessura, com pintura 

epóxi a pó na cor a definir. 

A peça recebe pré-tratamento de desengraxa mento, decapagem e fosfatização, preparando a 

superfície para receber à pintura. Possuem detalhe estampado na estrutura contendo perfurações na 

parte lateral em forma círculos estilo duna em tamanhos variados. Possui aberturas nas chapas 

laterais tipo pega mão para facilitar a movimentação. Possui uma prateleira na parte superior em aço 

travando as estruturas laterais. 

BASE 

Base da estrutura em MDP-BP de 18 mm fixados as laterais de aço por meio de parafusos, dotada 

de 4 rodízios sendo dois com travas. 



 

 

PINTURA 

Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de decomposição eletrostática com polimerização em 

estufa, com acabamento preto liso. 

DIMENSÃO QUANTIDADE 

590X233X479mm 06 

 

ITEM 10  - POLTRONA DIRETOR GIRATORIA BRAÇOS REGULAVEIS 

ASSENTO/ENCOSTO 

Assento e Encosto em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente 

com espessura de 12 e 13 mm respectivamente. Possui curvatura na parte frontal do assento para 

evitar o estrangulamento na corrente sanguínea, e curvatura anatômica no encosto de forma à 

permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral;Assento 

e encosto com contracapa injetada em polipropileno copolímero na cor preta;Espuma injetada 

anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com 

densidade controlada de 45 a 50 Kg/m3  com 50 mm de espessura média no encosto e 60 mm no 

assento; Capa do assento e do encosto em tecido de poliéster ou courissimo cor a definir, formado 

por costuras duplas laterais e centrais em desenho próprio, previamente colados às espumas, e 

fixadas com grampos ao assento e encosto de madeira; 

COMPONENTES 

Fixação por parafusos sextavados, e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira; 

Parafusos de fixação dos componentes do tipo flangeado com trava, na bitola ¼"x 20 fpp. 

Apóia-braços em polipropileno copolímero injetado, com alma de aço SAE 1020 pintada com 

regulagem de altura com botão lateral, profundidade e giro lateral. Estrutura em poliamida injetada 

com alma de aço tubular cromada, com 8 posições  de regulagem de altura, e 98mm de curso. 

Chapa para fixação no assento com 2 furos oblongos, permitindo regulagem horizontal por 

parafusos. 

Suporte do encosto em mola de Aço SAE 1020 curvada e nervurada à frio  com  3” de largura e ¼” 

de espessura, com bordas arredondadas; 

BASE 

Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes apoiadas sobre rodízios de nylon com esferas de 

aço que facilitam o giro, pino do rodízio soldado na extremidade da haste em furos do tipo 

flangeado, evitando que se soltem, e acabamento da aranha em capa injetada de polipropileno 

copolímero na cor preta, com sistema de encaixe plástico entre cone da aranha e a coluna;Coluna 

central desmontável fixada por encaixe cônico, com rolamento axial de giro, possuindo arruelas de 

aço temperado de alta resistência, bucha mancal de giro injetada em POM, e recalibrada, recoberta 



 

 

por capa telescópica injetada em polipropileno copolímero na cor preta;Sistema de regulagem de 

altura da cadeira por coluna de mola à gás, para regulagem e amortecimento de impactos ao sentar, 

aliviando  o impacto na coluna vertebral;Mecanismo do tipo relax, permitindo livre flutuação ou 

travado, com ajuste de tensão da mola, mancalizado por buchas de POM e pino trefilado maciço 

com 10 mm de diâmetro; 

TRATAMENTO 

Os componentes metálicos possuem tratamento de superfície com fosfato de zinco, executado em 

linha automática de oito tanques, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior 

tratamento de efluentes, de acordo com as normas ambientais, (RS da FEPAM), para dar melhor 

proteção contra corrosão e uma excelente ancoragem da tinta; 

PINTURA 

Pintura  em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), W-eco, atendendo norma Européia RoHS, isenta 

de metais pesados, na cor cinza claro, com camada de 60 mícrons, em conformidade com a ABNT 

NBR NM 300-3:2004.Devendo o Fabricante dos produtos ofertados apresentar declaração 

afirmando que seus produtos atendem esta normativa.  

Para este item o licitante deverá apresentar juntamente com a proposta: Laudo de ergonomista nível 

II, este devera constar especificação do produto, emitido por profissional credenciado na ABERGO- 

Associação Brasileira de Ergonomia, que possua atribuição para assinar o laudo comprovada através 

de copia autenticada do registro do profissional junto a ABERGO. Laudo Técnico de verificação de 

capacidade produtiva, expedida por empresa de Engenharia, assinado por Engenheiro de produção 

credenciado ao Conselho de engenharia e Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura e 

Agronomia.  

 

Dimensões  

A – dimensões do assento L480x445P 

B – dimensões do encosto L450x455H 

C – esp. do assento/encosto 60 mm 

D - Altura Total da Cadeira 940mm 

Quantidade 

18 

 

 

ITEM 11  - POLTRONA DIRETOR APROXIMAÇÃO 

ASSENTO/ENCOSTO 

. 



 

 

Assento e Encosto em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente 

com espessura de 14 e 12mm respectivamente. Possui curvatura na parte frontal do assento para 

evitar o estrangulamento na corrente sanguínea, e curvatura anatômica no encosto de forma à 

permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral;Encosto 

e assento com contracapa injetada em polipropileno copolímero preto, texturizado, com sistema 

rápido de montagem e desmontagem;Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível 

microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 50 a 60 Kg/m3  com 

60 mm de espessura média no assento e no encosto; Revestimento em courissimo cor a definir.Capa 

do assento e do encosto com costuras duplas horizontais em desenho próprio,  previamente fixados 

às espumas, e posteriormente com grampos ao assento e encosto de madeira. 

COMPONENTES 

Fixação dos componentes do assento e do encosto, por parafusos sextavados e porcas de garra 

encravadas e rebitadas na madeira;Mola de união do assento e encosto em Aço de 76mm de largura 

e 6,35mm de espessura nervurada por encrua mento à frio; 

Apóia Braços injetados em Poliuretano Texturizado Integral Skin tipo americano ou corsa, sobre 

alma de Aço SAE 1020 tratada quimicamente; 

ESTRUTURA 

Estrutura formada por tubo de Aço Sae 1020 redondo com diâmetro de 25,4mm e 2,25mm de 

espessura da parede, curvada à frio, executado e calibrado por máquina CNC. Possui chapas 

curvadas à frio para a fixação do assento, em chapa de Aço Sae 1020 com 4,76mm de espessura, 

unidos por solda do tipo Mig; 

Assento fixo com 3° de inclinação e furos com distância entre centro de 160x200mm. Suporte do 

encosto em mola de aço SAE 1020 com 3” de largura e ¼” de espessura curvada à frio;  

TRATAMENTO 

Os componentes metálicos possuem tratamento de superfície com fosfato de zinco, executado em 

linha automática de oito tanques, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior 

tratamento de efluentes, de acordo com as normas ambientais, (RS da FEPAM), para dar melhor 

proteção contra corrosão e uma excelente ancoragem da tinta; 

PINTURA 

Pintura  em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), W-eco, atendendo norma Européia RoHS, isenta 

de metais pesados, na cor cinza claro, com camada de 60 mícrons, em conformidade com a ABNT 

NBR NM 300-3:2004.Devendo o Fabricante dos produtos ofertados apresentar declaração 

afirmando que seus produtos atendem esta normativa.  

Para este item o licitante deverá apresentar juntamente com a proposta: Laudo de ergonomista nível 

II, este devera constar especificação do produto, emitido por profissional credenciado na ABERGO- 



 

 

Associação Brasileira de Ergonomia, que possua atribuição para assinar o laudo comprovada através 

de copia autenticada do registro do profissional junto a ABERGO. Laudo Técnico de verificação de 

capacidade produtiva, expedida por empresa de Engenharia, assinado por Engenheiro de produção 

credenciado ao Conselho de engenharia e Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura e 

Agronomia.  

 

Dimensões  

A – dimensões do assento L490x450P 

B – dimensões do encosto L450x450H 

C – esp. do assento/encosto 60 mm 

D - Altura Total da Cadeira 900mm 

Quantidade 

05 

 

 

ITEM 12  - POLTRONA EXECUTIVA PRESIDENTE GIRATORIA 

ASSENTO/ENCOSTO 

Assento e Encosto em concha única, moldado anatomicamente a quente em compensado 

multilaminado resinado,  com espessura de 18mm. Possui curvatura na parte frontal do assento para 

evitar o estrangulamento na corrente sanguínea, e curvatura anatômica no encosto de forma à 

permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral. 

Espuma expandida / laminada em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de 

CFC, com densidade controlada de 33 Kg/m3 com 70 mm de espessura média no assento, e espuma 

expandida / laminada densidade 26 Kg/m3 e espessura média de 80 mm no encosto.  

Revestimento em tecido de poliuretano (couro ecológico), incluindo-se a contra-capa do encosto, 

cor a definir. 

Capa do assento e do encosto com costuras duplas horizontais e verticais na parte interna em 

desenho próprio com formação de gomos, previamente fixados às espumas, e posteriormente com 

grampos ao assento e encosto de madeira. Apoio de cabeça aparente com espuma de alta 

densidade.Fixação da concha única de madeira e componentes metálicos, por parafusos sextavados 

flangeados com trava, na bitola ¼”x 20fpp e porcas de garra encravadas na madeira. 

Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes em formato elíptico e confeccionada em tubos 

elípticos de Aço SAE 1020, apoiadas sobre rodízios com esferas de aço que facilitam o giro, pino 

do rodízio montado na extremidade da haste com encaixe do tipo euro, evitando que se soltem, e  

acabamento da aranha em cromo de alta resistência, obedecendo ensaios de salt-spray. 

Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico, com rolamento axial de giro possuindo 



 

 

arruelas de aço temperado de alta resistência, bucha mancal de giro injetada em POM e recalibrada, 

recoberta por capa telescópica injetada em polipropileno copolímero na cor preta; 

Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola à gás, para regulagem e 

amortecimento de impactos ao sentar, aliviando  o impacto na coluna vertebral. 

Mecanismo flange de apoio da cadeira com sistema de relax com trava, e manípulo de ajuste da 

tensão da mola, com buchas de giro e trava injetadas em POM e componentes unidos por solda do 

tipo MIG, em chapas de aço SAE 1020 FQD com 3mm de espessura, formando um conjunto para 

posterior montagem por parafusos. 

BRAÇOS 

Apóia-Braços injetados em polipropileno copolímero, ou injetados em material Eko (plástico com 

madeira),  fixados sobre alma de Aço SAE 1020 cromada, e à concha de madeira, com acabamento 

em capa de polipropileno injetado. 

TRATAMENTO 

Os componentes metálicos possuem tratamento de superfície com fosfato de zinco, executado em 

linha automática de oito tanques, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior 

tratamento de efluentes, de acordo com as normas ambientais, (RS da FEPAM), para dar melhor 

proteção contra corrosão e uma excelente ancoragem da tinta; 

PINTURA 

Pintura  em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), W-eco, atendendo norma Européia RoHS, isenta 

de metais pesados, na cor cinza claro, com camada de 60 mícrons, em conformidade com a ABNT 

NBR NM 300-3:2004.Devendo o Fabricante dos produtos ofertados apresentar declaração 

afirmando que seus produtos atendem esta normativa.  

Para este item o licitante deverá apresentar juntamente com a proposta: Laudo de ergonomista nível 

II, este devera constar especificação do produto, emitido por profissional credenciado na ABERGO- 

Associação Brasileira de Ergonomia, que possua atribuição para assinar o laudo comprovada através 

de copia autenticada do registro do profissional junto a ABERGO. Laudo Técnico de verificação de 

capacidade produtiva, expedida por empresa de Engenharia, assinado por Engenheiro de produção 

credenciado ao Conselho de engenharia e Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura e 

Agronomia.  

 

Dimensões  

A – dimensões do assento L500x480P 

B – dimensões do encosto L490x720H 

C – esp. do assento/encosto 80 mm 

. 



 

 

D - Altura Total da Cadeira 1220mm 

Quantidade 

01 

 

 

ITEM 13  - POLTRONA EXECUTIVA DIRETOR APROXIMAÇÃO 

 

Poltrona fixa aproximação do tipo Diretor, montada sobre estrutura em formato “S”, com apóia-

braços e espaldar médio; 

Assento em compensado multilaminado 18 mm de espessura média (concha única); Espuma 

expandida/laminada com espessura média de 70 mm e densidade de 33 Kg/m3; Revestimento em 

Couro Ecológico PU. Encosto em compensado multilaminado 18 mm de espessura média (concha 

única); Espuma expandida/laminada com espessura média de 80 mm e densidade de 26 Kg/m3; 

Revestimento em Couro Ecológico PU.Apóia-braços em aço cromado, com acabamento injetado 

em poliuretano integral skin, ou polipropileno; Estrutura em tubo de aço industrial redondo com 

31,75 mm de diâmetro e espessura da parede de 1,90 mm; curvado à frio em curvadora CNC, 

soldado e calibrado em gabaritos especiais. Fixação do assento e apóia braços, por parafusos 

sextavados flangeados com trava, na bitola ¼”x 20fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na 

madeira;Sapatas em polipropileno injetado; Banho de cromo do pé em “S” com acabamento de alta 

resistência, obedecendo à ensaios de salt-spray. As superfícies são preparadas por decapagem 

química, seguido por deposição de níquel, para posterior acabamento em cromo, totalizando 

espessura média de 45 mícrons, executada em linha auto-regulável, com tratamento de efluentes 

cumprindo todas as exigências dos órgãos ambientais, (RS – Fepam). 

PINTURA 

Pintura  em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), W-eco, atendendo norma Européia RoHS, isenta 

de metais pesados, na cor cinza claro, com camada de 60 mícrons, em conformidade com a ABNT 

NBR NM 300-3:2004.Devendo o Fabricante dos produtos ofertados apresentar declaração 

afirmando que seus produtos atendem esta normativa.  

Para este item o licitante deverá apresentar juntamente com a proposta: Laudo de ergonomista nível 

II, este devera constar especificação do produto, emitido por profissional credenciado na ABERGO- 

Associação Brasileira de Ergonomia, que possua atribuição para assinar o laudo comprovada através 

de copia autenticada do registro do profissional junto a ABERGO. Laudo Técnico de verificação de 

capacidade produtiva, expedida por empresa de Engenharia, assinado por Engenheiro de produção 

credenciado ao Conselho de engenharia e Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura e 

Agronomia.  

 

. 



 

 

Dimensões  

A – dimensões do assento L500x480P 

B – dimensões do encosto L490x500H 

C – esp. do assento/encosto 80 mm 

D - Altura Total da Cadeira 1020mm 

Quantidade 

02 

 

ITEM 14 - POLTRONA DIRETOR APROXIMAÇÃO  BASE  “Y”    

ASSENTO/ENCOSTO 

Assento e Encosto em compensado multilaminado resinado em concha única, moldada 

anatomicamente a quente com espessura de 15mm. Possui curvatura na parte frontal do assento para 

evitar o estrangulamento na corrente sanguínea, e curvatura anatômica no encosto de forma à permitir 

a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral. 

Espuma expandida/laminada AP com espessura média de 45 mm e densidade 33 a 37 Kg/m3;  

Capa do assento e do encosto e contra - capa do encosto em courissimo, formado por costuras em 

desenho próprio, previamente colados às espumas, e fixadas com grampos ao assento e encosto de 

madeira;Revestida em courissimo cor a definir. 

ESTRUTURA “Y” 

Estrutura formada por tubo de Aço Sae 1020 redondo com 25,40 mm de diâmetro e parede 2,25 mm, 

curvada à frio, executado e calibrado por máquina CNC e unidos por solda do tipo Mig, com 

acabamento em cromo de alta resistência, obedecendo ensaios de salt-spray. apoiada sobre rodízios 

de nylon com esferas de aço que facilitam o giro; 

BRAÇOS “Z” 

Braços modelo “Z” inteiriço/continuo com base cromada e repassando no contra encosto para maior 

resistência, apóia-braços em polipropileno copolímero injetado. 

Fixação do assento por parafusos sextavados flangeados com trava,  unidos à porcas de garra 

encravadas e rebitadas na madeira; Superfície preparada através de decapagem química;Banho de 

cromo com base niquelada. 

PINTURA 

Pintura  em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), W-eco, atendendo norma Européia RoHS, isenta 

de metais pesados, na cor cinza claro, com camada de 60 mícrons, em conformidade com a ABNT 

NBR NM 300-3:2004.Devendo o Fabricante dos produtos ofertados apresentar declaração 

afirmando que seus produtos atendem esta normativa.  



 

 

Para este item o licitante deverá apresentar juntamente com a proposta: Laudo de ergonomista nível 

II, este devera constar especificação do produto, emitido por profissional credenciado na ABERGO- 

Associação Brasileira de Ergonomia, que possua atribuição para assinar o laudo comprovada através 

de copia autenticada do registro do profissional junto a ABERGO. Laudo Técnico de verificação de 

capacidade produtiva, expedida por empresa de Engenharia, assinado por Engenheiro de produção 

credenciado ao Conselho de engenharia e Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura e 

Agronomia.  

 

Dimensões  

A – dimensões do assento L500x400P 

B – dimensões do encosto L480x400H 

C – esp. do assento/encosto 50 mm 

D – Profundidade/Largura da Cadeiras 600mm 

E - Altura Total da Cadeira 910mm 

QUANTIDADE 

04 

 

ITEM 15– POLTRONA ESPERA  

 

Poltrona de espera fixa com espuma laminada para o assento revestido com laminas de plumante para 

o acabamento e conforto. Encosto com manta selecionada (fibras) para ter maciez e conforto. Braços 

inteiriço com o encosto em madeira de pinus com espuma laminada. 

Estrutura em madeira pinus maciço tratado e per cintas no assento e encosto.Base 04 pés com 

inclinação de 45° a em alumínio.Estrutura revestida em espuma de 1 e 2 cm em todo o corpo do sofá 

para facilitar a fixação do assento e encosto.Revestimento : courissimo cor a definir. 

Dimensões Aproximadas 

A – dimensões do assento  L550x485P 

B – dimensões do encosto  L550x340H 

C – esp. do assento/encosto  150 mm 

D – Profundidade/Largura da Cadeiras  750mm 

E - Altura Total da Cadeira  820mm 



 

 

F – Espessura dos braços  100mm 

QUANTIDADE 

04 

 

OBSERVAÇÕES 

 

Estas especificações seguem as normas em vigor da ABNT  e NR 17 do Ministério do trabalho, 

fazendo-se necessárias exigências de alguns documentos para garantir que o mobiliário ofertado 

pelos licitantes atendam as exigências padrões estabelecidos. 

 

DO PRAZO DE ENTREGA 

 

A empresa escolhida terá prazo máximo de 30 (trinta) dias para a entrega do mobiliário 

completo, após a formalização da aquisição, por se tratar de um item de uso essencial. 

 

 

DA CONTRATAÇÃO: 

 

 

A aquisição do objeto deste Termo de Referencia será feita por análise das propostas de 

orçamento apresentadas; a proposta deverá ser entregue conforme epecificações, digitada 

em papel timbrado da empresa, não poderá ter emendas, rasuras ou entrelinhas, deverá estar 

datada, conter nome ou razão social, endereço completo, telefone, fax e e-mail e deverá estar 

assinada pelo representante legal de empresa. Todos os valores da proposta deverão vir 

expressos em moeda nacional corrente e com validade não inferior a sessenta (60) dias.  

A proposta deverá ser entregue na sede do CAU/TO, 103 Sul, Rua SO 5, Lote 12, sala 04 ou 

no endereço eletrônico, gaf1cauto@gmail.com, telefone de contato (63) 3026 – 1900. 

Obs: A empresa deverá esta em dias com as certidões que comprovam a boa regularidade 

junto aos órgão, sendo elas: Certidão de dívida ativa da União, INSS, FGTS e Fazendas 

Estadual, Municipal ou Distrital. 

 

LOCAL DE ENTREGA: 

 

Os móveis deverão ser entregues na nova sede do CAU/TO com endereço na 103 Sul, Rua 

SO 5 Lote 12, Sala 04 E 05 PALMAS –TO, 77015-018, Palmas-TO.  

 

RECEBIMENTO DO OBJETO: 
 

Será designado um servidor para realizar a fiscalização e o acompanhamento da execução 

do objeto, devendo este fazer anotações e registros de todas as ocorrências, determinando o 

que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados. 

O móveis deverão ser entregues devidamente montados, testados e em condições de uso. 

 

 

DO PAGAMENTO: 

 

O pagamento pelo serviço prestado será autorizado mediante conferencia da entrega do 

objeto de forma satisfatória com o cumprimento dos prazos preestabelecidos. Devendo ser 

mailto:gaf1cauto@gmail.com


 

 

efetuado em conta corrente do fornecedor através de transferência eletrônica via Banco do 

Brasil, em até 05 (cinco) dias após a apresentação da nota fiscal/eletrônica,  

 

 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
 

Entregar os equipamentos novos, com garantia assegurada pelo fabricante. 

Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e demais exigências legais 

para o exercício da atividade objeto deste; 

Assumir todos os possíveis danos, tanto físicos quanto materiais, causados a CONTRATANTE ou 

a terceiros, advindos de segurança, quando da instalação e montagem dos equipamentos; 

Substituir o mobiliário por outro equivalente, caso apresente defeitos ou falhas sistemáticas no ato 

da entrega, ou em realização de testes, ou, ainda, durante sua utilização; 

 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
 

Adequar o ambiente físico, onde os móveis serão montados; 

Prestar toda a orientação e informação necessária ao melhor desempenho deste contrato; 

Assegurar-se da boa prestação dos serviços, verificando sempre o bom desempenho dos mesmos; 

Efetuar o pagamento à Contratada de acordo com as condições de preços e prazos deste; 

Relacionar-se com a empresa contratada exclusivamente por meio de pessoa por ela indicada. 

 

DAS PENALIDADES: 

 

Em caso de atraso injustificado ou inexecução total ou parcial dos compromissos assumidos com a 

Administração, a CONTRATADA ficará sujeita às sanções previstas na Lei 8.666/93 e demais 

normas pertinentes, assegurados, nos termos da lei, a ampla defesa e o contraditório, Decreto 

DF nº 26.851/2006. 

A demora da contratada em iniciar a prestação do serviço, bem como, uma vez iniciada a execução, 

a sua prestação em desconformidade com as condições estabelecidas neste instrumento, sua 

interrupção ou suspensão darão ensejo à aplicação de multa de mora no valor de 0,33% (meio 

por cento) por dia de atraso, irregularidade ou interrupção, limitado ao período de 30 

(TRINTA) dias, após o que, a critério da Contratante, configurar-se-á a inexecução total do 

contrato. 

 

Palmas-TO, 25 de Junho de 2012. 

 

 

        

                                       

                                                             Aprovo o Projeto Básico em epígrafe. 
 

 

___________________________ 

Márcia A Matos 

Gerente Administrativa e Financeira 

CAU-TO 

______________________________ 
Arq.Urb.Lucas Rodrigues Dantas 

Presidente 

CAU/TO 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II – MODELO  

 

 

CREDENCIAMENTO 
 

 

Através do presente, credenciamos  o (a) Sr.(a) ________________ portador(a) da Cédula 

de Identidade  nº  ______________  e  CPF  sob  nº  _______________,  a  participar  da  licitação 

instaurada  pelo  CONSELHO  DE ARQUITETURA E URBANISMO DO TOCANTINS, na 

modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2012, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, 

outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em nome da empresa___________________, 

bem como formular propostas, lances verbais e praticar todos os demais atos inerentes ao certame. 

 

 

 

_____________, em _____ de _____________de 2012. 

 

 

___________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal 

(firma reconhecida como pessoa jurídica) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III 

(MODELO) 

 

 

 

DECLARAÇÃO REFERENTE À HABILITAÇÃO (EM ATENDIMENTO AO INCISO 

VII DO ART. 4º DA LEI Nº 10.520/2002) 
 

 

A empresa ______________________________, inscrita no CNPJ sob o nº_______________, 

sediada __________________________, DECLARA, que cumpre plenamente os requisitos 

exigidos para sua habilitação, conforme prescreve o inciso VII, do artigo 4º, da Lei 10.520, de 17 de 

julho de 2002, referente ao  PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2012, estando ciente das penalidades 

aplicáveis nos casos de descumprimento. 

 

______________, em _____ de _____________de 2012. 

 

 

______________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal. 

 

 

 

 

OBS.: 

-  ESTE  DOCUMENTO,  TAMBÉM,  DEVERÁ  SER  ENTREGUE  NO  ATO  DO 

CREDENCIAMENTO, OU SEJA, FORA DOS ENVELOPES. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV 

(MODELO) 

 

DECLARAÇÃO EM ATENDIMENTO AO ART. 27, INCISO V, DA 

LEI Nº 8.666/93 E ART. 7º, INCISO XXXIII, DA CF. 
 

 

A empresa _________________________, inscrita no CNPJ sob o 

nº___________________, sediada _______________________________, por intermédio do seu 

representante legal o(a) Sr(a)  ______________________,  portador(a)  da  Carteira  de  Identidade  

nº  __________ SSP/____ e CPF nº ______________________, DECLARA para fins do disposto 

no inciso V, do art. 27, da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei 9.854/99, que não emprega pessoas com 

idade inferior  a 18 (dezoito)  anos de idade  em trabalho noturno, perigoso ou insalubre,  e não 

emprega pessoas com idade inferior a 16 (dezesseis) anos de idade. 

 

*Ressalva:  emprega pessoa com idade igual ou superior a 14 (quatorze) anos de idade, na condição 

de aprendiz (   ). 

 

 

______________, em _____ de _____________de 2012. 

 

 

_______________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal 

 

 

OBS.: 

 

-  ESTA  DECLARAÇÃO  DEVERÁ  ESTAR  CONTIDA  NO  ENVELOPE  Nº  2  – 

DOCUMENTAÇÃO. 

- EM CASO AFIRMATIVO, ASSINALAR A RESSALVA ACIMA. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO V 

(MODELO) 

 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS PARA LICITAR 
 

 

A  (Nome  da  empresa)  ____________________________________,  CNPJ  nº 

_____________________,  sediada  _______________________  (endereço  completo) 

____________, declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para 

sua habilitação no  presente processo  licitatório, ciente  da  obrigatoriedade  de declarar ocorrências 

posteriores. 

 

 

______________, em ____ de ______________ de 2012. 

 

 

____________________________________________ 

(Assinatura representante legal) 

 

 

 

OBS: 

- ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER APRESENTADA EM PAPEL TIMBRADO DA 

EMPRESA; 

 

-  ESTA  DECLARAÇÃO  DEVERÁ  ESTAR  CONTIDA  NO  ENVELOPE  Nº  2  – 

DOCUMENTAÇÃO. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VI 

 

(MODELO - PROPOSTA DE PREÇOS) 

Em papel timbrado da empresa 

 

 

AO  

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO TOCANTINS 

 

PREGÃO PRESENCIAL 04/2012 
 

 

Proposta  que  faz  a  empresa  _______________________________,  inscrita  no  CNPJ/CGC 

(MF)  nº  _________________________  e  inscrição  estadual  nº  __________________, 

estabelecida  no  (a)  ________________________________,  para  o  fornecimento  de móveis 

para escritório, em conformidade com o edital de PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2012. 

 

Portanto, oferecemos a esse Órgão o preço a seguir indicado, observadas as especificações de que 

trata seu ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA: 

 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA GARANTIA QUANT VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

1 Deve ser descrito todas 

as informações dos 

produtos, devendo se 

atender o que fora  

solicitado no Termo  

de Referência  

ANEXO I DO 

EDITAL 

 Mínima 12 

(doze) meses. 

   

       

 

*OBERVAÇÕES:  
1-  O  proponente  deve,  obrigatoriamente,  descrever  os  produtos  efetivamente ofertados, se 

vinculando tão somente às exigências mínimas constantes no Termo de Referência. 

 

2- Anexar devidos catálogos e/ou folders explicativos dos móveis. 

 



 

 

Local de entrega: 103 SUL RUA SO 5 LOTE 12 SALA 04 E 05, Palmas/TO.  

 

Informamos, por oportuno, que no preço estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para o 

perfeito fornecimento e execução dos serviços, inclusive as despesas com materiais e/ou 

equipamentos,  mão  de  obra  especializada  ou  não,  deslocamentos,  equipamentos  auxiliares, 

ferramentas, encargos da legislação social trabalhista, previdenciária, englobando tudo o que for 

necessário  para  a  execução  total  e  completa  do  objeto  licitado,  conforme  especificações 

constantes neste Termo de Referência. 

 

Dados da empresa: 

a) Razão Social: _____________________________________________; 

b) CGC (MF) nº: _____________________________________________; 

c) Inscrição Estadual nº: _______________________________________; 

d) Endereço: ________________________________________________; 

e) Fone: _____________________ Fax (se houver): _________________; 

f) CEP: __________________________; e 

g) Cidade: ____________________ Estado: _______________________; 

h) Banco _________ Agência nº:_________Conta nº:________________. 

 

Dados do responsável para assinatura do contrato: 

Nome: __________________________________________________; 

RG nº: __________________________________________________; 

CPF nº: _________________________________________________; 

Cargo/Função ocupada: ____________________________________; 

Fone: __________________________________________________ 

 

Prazo de validade da proposta: ___________________ (não inferior a 60 dias), contado da data da 

entrega de seu respectivo envelope. 

 

Cidade/UF, ____ de ______________ de _______. 

 

_________________________________________ 

(Assinatura do representante legal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VII 

(MINUTA DO CONTRATO) 

 

 

TERMO DE CONTRATO Nº ____/2012. 

QUE ENTRE SI CELEBRAM O CAU-TO 

E A EMPRESA_______PARA_____, 

DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS 

NECESSIDADES DO CONSELHO; 

 

O CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO TOCANTINS/CAU-TO, neste ato 

denominado CONTRATANTE, com sede na quadra 103 SUL RUA SO 5 LOTE 12 SALA 04 E 05 

(Em cima da Center Ótica), Palmas-TO, inscrito no CNPJ sob o nº 15.002.367/0001-11, 

representado seu Presidente, Arq. e Urb. Lucas Rodrigues Dantas, e de outro  lado,  a  empresa  

_____________,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº  _______,  estabelecida (endereço completo) neste 

ato denominada  CONTRATADA, representada por seu (cargo), Senhor (nome completo), Cédula 

de Identidade nº _____ SSP/____ e CPF nº____________, de acordo com a representação legal que 

lhe é outorgada por procuração/Contrato social/estatuto social, resolvem celebrar o presente 

Contrato, sujeitando-se às normas preconizadas nas Leis Federais nºs 8.666/93 e 10.520/02 e 

alterações posteriores, e demais legislações pertinentes, cada qual naquilo que couber, mediante as 

cláusulas e condições que se seguem: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 

1.1.  O  presente  Contrato  tem  por  objeto  a  contratação  de  empresa  especializada  para 

fornecimento  de  móveis em geral  com  especificações  mínimas discriminados no Termo de 

Referência (Anexo I do Edital).. 

 

1.2.  A  contratação  antes  citada  obedecerá  ao  estipulado  neste  Contrato,  bem  como  as 

disposições  dos  documentos  adiante  enumerados,  constantes  do  Processo  CAU/TO  nº31 

/2012, e que, independentemente de transcrição, fazem parte integrante e complementar deste, no 

que não o contrariarem. São Eles: 

 

a) O Edital do Pregão Presencial nº 04/2012, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do 

Tocantins; e 

 

b) A proposta de preços e documentos que o acompanham, firmada pela CONTRATADA. 



 

 

 

1.3. A prestação de serviço ora adquirido foi objeto de licitação, de acordo com o disposto no art. 1º 

e parágrafo único da Lei nº 10.520/2002, sob a modalidade de Pregão, conforme Edital e processo 

administrativo acima citado. 

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PRAZOS E LOCAL DE ENTREGA 
 

2.1.  Os móveis deverão ser entregues  no  seguinte endereço,  sem  qualquer  custo adicional: 

 

LOCAL: 103 SUL RUA SO 5 LOTE 12 SALA 04 E 05 (Em cima da Center Ótica), Palmas – TO, 

CEP: 77000-000. 

 

2.2. A entrega ocorrerá em até 30 (trinta) dias corridos a contar da assinatura do contrato. 

 

2.3.  Se o dia da entrega do(s) item(ns) contratado(s) coincidir com dia em que não haja expediente 

no órgão licitante, esta será prorrogada para o primeiro dia útil subsequente. 

 

2.4. A Contratada deverá comunicar por escrito ao Contratante dentro do prazo estipulado acima, a 

impossibilidade da entrega dos bens, podendo a justificativa ser aceita ou não, a não aceitação 

incorrerá a Contratada as sansões previstas no Edital. 

 

3.  CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E CONTRATANTE 

 

3.1. Incumbe à Contratada, além das obrigações resultantes da aplicação da Lei n o  8.666/93, Lei 

10.520/02, Decreto 3.555/00 e demais normas pertinentes: 

 

3.1.1. Manter, durante toda a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

 

3.1.2. Indicar rede de assistência técnica autorizada nos municípios do Estado do Tocantins para 

manutenção dos móveis, durante o período de garantia do fabricante; 

 

3.1.3. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste 

Contrato, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução; 

 

3.1.5. Comunicar  à  fiscalização  do  CONTRATANTE,  por  escrito,  quando  verificar quaisquer 

condições inadequadas à execução dos serviços ou a iminência de fatos que possam prejudicar a 

perfeita execução do Contrato; 

 

3.1.6. Fornecer todos os móveis para os quais tenha sido considerada vencedora no preço marca e 

prazo estipulados na proposta; 

 

3.1.7. Substituir os móveis, após a entrega e aceite, venham a apresentar defeitos de fabricação ou 

outros vícios não aparentes; 

 

3.3. Os  móveis fornecidos  devem  ser  novos  e  sem  uso,  sendo  da  linha  atual  de produção do 

fabricante; 

 

3.4. Todas as despesas necessárias para a perfeita execução do objeto deverão estar inclusas no 

preço ofertado, inclusive as despesas inerentes ao deslocamento dos móveis até o local onde serão 

entregue. 

 

3.3. Incumbe à Contratante: 



 

 

 

a) acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, bem como atestar na nota fiscal/fatura a efetiva 

entrega do material. 

 

b) aplicar à (s) Contratada (s) as sanções regulamentares e contratuais. 

 

c) prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela Contratada. 

 

d)  manifestar-se  formalmente  em  todos  os  atos  relativos  à  execução  do  contrato,  em 

especial, aplicação de sanções e alterações do mesmo. 

 

e) efetuar o pagamento à empresa vencedora, de acordo com o preço, os prazos e as condições 

estipuladas neste Edital. 

 

4. CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

  

4.1. Os recursos  orçamentários  e  financeiros  necessários  para  fazer  face  às  despesas  da 

presente  Licitação  correrão  por  conta  do elemento de despesa,  abaixo  relacionada,  constantes  

no orçamento do CAU-TO: 

 

6.2.2.1.1.02.01.03.001 – Móveis e utensílios. 

 

5. CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO  
 

5.1. O pagamento será efetuado à vista da nota fiscal apresentada quando da entrega do(s) móvel(s), 

por intermédio de crédito em conta corrente da licitante vencedora junto ao BANCO DO  BRASIL  

S/A,  no  10º  (décimo)  dia  subsequente  ao  RECEBIMENTO DEFINITIVO  do(s)  mesmo(s),  

sempre  de  acordo  com  a  ordem  cronológica  de  sua exigibilidade. 

 

5.1.1. Para fins de pagamento à licitante deverá ela manter todos os requisitos documentais de 

habilitação constantes do edital, cuja confirmação  será feita  através da internet nos respectivos 

sites dos órgãos emissores das certidões de regularidade fiscal, com suspensão do pagamento em 

caso de irregularidade. 

 

5.2. Será efetuada a retenção dos tributos e das contribuições federais, conforme estabelecido na Lei 

n. 9.430/96 e na Instrução Normativa SRF n. 1.234/2012. 

 

5.3. Na hipótese de a LICITANTE ser optante pelo SIMPLES, deve anexar à fatura declaração, 

conforme Instrução Normativa SRF n. 1.234/2012, devidamente assinada por seu representante 

legal, situação em que não incidirá a retenção disposta no subitem acima. 

 

5.4. Havendo erro na nota fiscal/fatura, ou outra circunstância que desaprove a liquidação da 

despesa, o  pagamento  será  sustado  até  que  a  licitante  providencie  as  medidas  saneadoras 

necessárias, não ocorrendo, neste caso e durante o referido período de sustação, quaisquer ônus para 

o CAU-TO. 

 

5.5. O CAU-TO poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a eventuais multas 

ou indenizações devidas pela licitante, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 

5.6. Em hipótese alguma haverá pagamento sem que ocorra a efetiva entrega do objeto contratado,  

podendo  ocorrer,  contudo,  o  pagamento  correspondente  à  parte  do  objeto entregue que, 

mediante autorização da Administração, for recebido parcialmente. 

 



 

 

6. CLÁSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA 
 

6.1. O prazo de vigência do contrato será de 12(doze) meses, contados a partir da data da assinatura 

do contrato, podendo este ter seu prazo prorrogado ou rescindido, se assim for da vontade das 

partes, em conformidade com a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. 

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

 

7.1. Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei nº 8.666/93, com  

apresentação das devidas justificativas. 

 

8. CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES 
 

8.1. Pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas neste Contrato, o CAU-TO poderá 

garantir a prévia defesa da CONTRATADA, que deverá ser apresentada no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis a contar da sua notificação, aplicar, sem prejuízo das responsabilidades penal e civil, as 

seguintes sanções: 

 

a) ADVERTÊNCIA,  por  escrito,  quando  a  CONTRATADA deixar  de  atender  quaisquer 

indicações aqui constantes; 

 

b) MULTA COMPENSATÓRIO-INDENIZATÓRIA no percentual de 5% (cinco por cento) 

calculado sobre o valor do presente Contrato; 

 

c) SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAR EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE 

CONTRATAR COM CAU-TO, pelo prazo de até 02 (dois) anos; 

 

d)  DECLARAÇÃO  DE  INIDONEIDADE  PARA  LICITAR  E  CONTRATAR  COM  A 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 

que seja promovida a reabilitação, na forma da Lei, perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade. 

 

8.2.  Na  hipótese  de  atraso  no  cumprimento  de  quaisquer  obrigações  assumidas  pela 

CONTRATADA, a esta será aplicada multa moratória de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre 

o valor do presente Contrato ou instrumento equivalente, por dia de atraso, limitada a 10% (dez por 

cento) do valor inadimplido. 

 

8.3. O valor da multa aplicada (tanto compensatória quanto moratória) deverá ser recolhido no setor 

financeiro do CAU-TO, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis após a respectiva notificação. 

 

8.4. Caso não seja paga no prazo previsto no subitem anterior, ela será descontada por ocasião do 

pagamento posterior a ser efetuado pelo CONTRATANTE ou cobrada judicialmente. 

 

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO 
 

9.1. A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos 

artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93. 

 

9.2. A rescisão deste Contrato poderá ser:  

 

9.2.1. determinada por ato unilateral e escrita do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos 

incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias; 



 

 

 

9.2.2. amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, desde que 

haja conveniência para o CONTRATANTE;  

 

9.2.3. judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

 

9.3. A rescisão  administrativa  ou  amigável  deverá  ser  precedida  de  autorização  escrita  e 

fundamentada da autoridade competente. Os casos de rescisão contratual serão formalmente 

motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 

9.4. Além das hipóteses de rescisão acima previstas, o Contrato será rescindido sempre que a 

CONTRATADA se conduzir dolosamente. 

 

CLÁUSULA  DÉCIMA  –  DA  FUNDAMENTAÇÃO  LEGAL  E  DA VINCULAÇÃO AO 

EDITAL E À PROPOSTA 
 

10.1. O presente Contrato fundamenta-se: 

 

10.1.1. nas Leis Federais nºs 8.666/93 e 10.520/02 e posteriores alterações; 

 

10.1.2. nos preceitos de direito público; 

 

10.1.3. supletivamente, nos princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposições do Direito 

Privado. 

 

10.2. O presente Contrato vincula-se aos termos: 

 

10.2.1. do  Edital  de  Pregão  Presencial  nº  04/2012,  constante  no  Processo  CAU/TO 31 /2012; 

 

10.2.2. da proposta vencedora da CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA EFICÁCIA E DA PUBLICAÇÃO 
 

11.1.  O presente instrumento será publicado, em resumo, no Diário Oficial da União, que é 

condição indispensável para sua eficácia, consoante dispõe o artigo 61, parágrafo único da Lei nº 

8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO 
 

12.1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas 

administrativamente, serão  processadas  e  julgadas  na  Justiça  Federal,  na  Comarca  de 

Palmas/TO, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

12.2. E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 2 (duas) vias 

de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelos 

representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA. 

 

Palmas – TO, aos ____ do mês de ___________ de ______. 

 

 

CONTRATANTE 

CAU-TO 

Lucas Rodrigues Dantas 



 

 

 

 

CONTRATADA 

(nome da empresa) 

(nome do representante) 

(qualidade) 

 

Testemunhas 

1........................................................CPF................................................ 


