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TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DO OBJETO 

1.1 Este Termo de Referência tem como objeto o registro de preço 

consignado em Ata para futura e eventual aquisição com entrega 

parcelada de cadeiras giratórias destinadas à Sede da Secretaria de 

Educação do Município de Paulista/PE. 

2. DA JUSTIFICATIVA 

2.1 Tal solicitação se justifica considerando que as cadeiras 

giratórias são imprescindíveis ao desenvolvimento das atividades 

laborais dos servidores, assim como atender a demanda de 

substituição daquelas que apresentam algum tipo de defeito, seja por 

desgaste natural ou por eventual dano durante o uso, bem como a 

demanda de adição para serem utilizadas em setores com adição no 

número de servidores ou colaboradores ou em novos setores criados 

pela Secretaria de Educação. 

2.2 Diante disso, justifica-se a aquisição desses bens 

imprescindíveis para o bom andamento das atividades administrativas 

da Secretaria de Educação. 

2.3 A opção pelo sistema de registro de preços se dá com fundamento 

no art. 3º do Decreto 7.892/2013, incisos I, II e III, em razão da 

forma de aquisição dos bens, que terá a previsão de entregas 

parceladas, conforme a necessidade da Secretaria, e ainda 

considerando não ser possível prever a necessidade de substituição 

de equipamentos antigos e/ou com defeitos sem possibilidade de 

conserto. 

2.4 A existência de preços registrados não obriga a Administração 

a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a 

realização de licitação específica para a contratação pretendida, 

sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de 

fornecimento em igualdade de condições. 

3. DA JUSTIFICATIVA, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVO 

3.1 Informamos que o quantitativo ora solicitado foi estimado com 

base no quantitativo de setores e servidores da Sede Administrativa 

da Secretaria de Educação: 

item Especificações Apresent. Quant. 

1 

Cadeira Digitador Material Estrutura: Aço, Material 

Assento: Espuma Poliuretano Injetado, Material Encosto: 

Espuma Poliuretano Injetado, Material Revestimento: 

Vinil, Tipo Base: Giratória, Cor Revestimento: Preta, 

Características Adicionais: Altura Regulável, 

Assento/Encosto Mín. 45mm Espessura , Apoio Braço: Braço 

Em Forma De "T" , Tratamento Superficial Estrutura: 

Unidades 100 
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Pintura Em Epóxi Preto Fosco , Cor: Preta , Tipo Rodízio: 

Duplos/Carcaça E Roldanas Nylon Injetados , Quantidade 

Pés: 5 U. CatMat 313495. 

2 

Cadeira giratória, tipo concha dupla continua, de forma 

retangular, com curvatura lombar, encosto em quadro 

injetado, de resina d e engenharia, assento estruturado 

em compensado multilaminado, espessura mínima de 15 mm, 

revestidos em tela flexível de poliéster (tela 

mesh),assento em couro ecológico, na cor preta, apoio 

de cabeça com ajuste de inclinação e altura, apoio 

lombar com regulagem de altura, estofamento em espuma 

injetada de poliuretano (assento),apresentando 

densidade de 50 kg/m3, espaldar alto (modelo 

presidente), medidas 1110/1230 x 690x 690 mm (altura x 

largura x profundidade), com encosto medindo no mínimo 

45 0 x 800 mm (largura x altura), e assento medindo no 

mínimo 510 x 480 mm (largura x profundidade), braços em 

formato t com inclinação para a frente, apoia braço em 

polipropileno, regulagem através de botão frontal sobo 

apoia braço, encosto com ajuste de tensão de reclínio 

automático, com multiparadas, sistema anti impacto, e 

regulagem do assento de altura por pistão a gás e 

regulagem de profundidade, tubo central em aço com 

acabamento em pintura na cor preta, pistão cromado 

classe 4, com 120 mm de curso, base formada por estrela 

piramidal 5 pontas, rodízios duplos em poliuretano 

(anti-risco), fabricada em alumínio injetado, 

acabamento natural, polido, com prazo de garantia de no 

mínimo 12 meses, fabricada de acordo com as normas 

vigentes. CatMat 390178 

Unidades 1 

4. DO VALOR ESTIMADO  

4.1 Para calculo do valor estimado deverão ser utilizadas fontes 

publicas de referência. 

 

4.2 Conforme o Decreto 7.892/2013: Art. 7º, § 2º, “Na licitação para 

registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, 

que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro 

instrumento hábil”. 

5. LOCAL/ HORÁRIO DE ENTREGA 

5.1 Os equipamentos deverão ser entregues em até 15 (quinze) dias 

corridos, contados a partir da expedição da Ordem de Fornecimento; 

5.2 A entrega deverá ser realizada no horário de 8:00h às 12:00h e 

de 14:00h as 16:00h, em dias úteis nos locais indicados pela 

Secretaria de Educação. 

6. DO RECEBIMENTO 

6.1. PROVISORIAMENTE, para efeito de posterior verificação da 

conformidade com as especificações no prazo de até 08 (oito) dias 

corridos a partir da data do recebimento. 
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6.2. E DEFINITIVAMENTE, após a verificação da qualidade e quantidade 

dos equipamentos, bem como o estado geral dos mesmos e 

consequentemente, a aceitação pelo setor competente da CONTRATANTE 

no prazo de até 05 (cinco) dias corridos a partir da data aprovação 

provisória. 

7. DO PAGAMENTO  

7.1 O pagamento de cada parcela fornecida será efetuado pela 

Secretaria Municipal de Educação, no prazo de até 30 (trinta) dias, 

após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada 

pelo(a) Responsável Técnico(a) pelo recebimento, comprovando a 

qualidade dos equipamentos. 

7.2 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente 

de liquidação de qualquer obrigação financeira, sem que isso gere 

direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por 

atraso de pagamento. 

7.3 A empresa vencedora deverá indicar no corpo da Nota Fiscal, o 

número e nome do banco, agência e número da conta onde deverá ser 

feito o pagamento, via ordem bancária. 

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Constituem obrigações do FORNECEDOR, além das constantes nos artigos 

69 e 70 da Lei nº 8.666/93, as seguintes: 

8.1. Responsabilizar-se pela entrega dos equipamentos até as 

dependências da CONTRATANTE, ressaltando que todas as despesas de 

transporte e outras necessárias ao cumprimento de suas obrigações 

serão de responsabilidade do FORNECEDOR; 

8.2. Entregar o objeto no prazo estipulado neste Termo de Referência;  

8.3. Responsabilizar-se pela qualidade e quantidade do objeto 

fornecido; 

8.4. Substituir ou reparar o objeto contratual que comprovadamente 

apresente condições de defeito ou em desconformidade com as 

especificações deste termo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

contado da sua notificação; 

8.5. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à 

Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na 

execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão 

interessado; 

8.6. O retardamento na entrega dos equipamentos, objeto do certame, 

não justificado considerar-se-á como infração contratual; 
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8.7. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os percentuais de 

acréscimo ou supressões limitados ao estabelecido no § 1º do art. 

65 da Lei Federal Nº 8.666/1993, tomando-se por base o valor 

contratual; 

8.9. Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam 

ou venha a incidir sobre a execução contratual, inclusiva as 

obrigações relativas a salários, previdência social, impostos, 

encargos sociais e outras providências, respondendo obrigatoriamente 

pelo fiel cumprimento das leis trabalhistas e específica de 

acidentes do trabalho e legislação correlata, aplicáveis ao pessoal 

empregado na execução do contrato; 

8.10. Manter durante toda a execução do objeto contratado, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas. 

9. - DO CONTRATANTE 

9.1. – Tomar todas as providências para o fiel cumprimento das 

cláusulas do contrato. 

9.2. – Designar servidor ou comissão composta por servidores da 

Secretaria de Educação de Paulista/PE, para o recebimento e 

aceitação dos equipamentos, devendo ser verificado no ato da 

entrega, o estado geral dos mesmos. 

9.3 - Efetuar o pagamento cumprindo os termos deste Termo de 

Referência. 

9.4– Notificar a CONTRATADA, caso se verifique alguma irregularidade 

que diga respeito ao contrato. 

10.  DAS PENALIDADES 

10.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Termo de 

Referência, a CONTRATANTE poderá garantida a prévia defesa, aplicar 

à CONTRATADA as seguintes sanções: 

I – multa, nos seguintes termos: 

a) pelo atraso no fornecimento, em relação ao prazo estipulado: 

1% (um por cento) do valor do referido fornecimento, por dia 

decorrido, até o limite de 10% (dez por cento); 

b) pela recusa no fornecimento, caracterizada em 10 (dez) dias 

após o vencimento do prazo estipulado: 0% (dez por cento) do 

valor do fornecimento; 

c) pela demora em corrigir falhas do fornecimento, a contar do 

segundo dia da data da notificação: da rejeição, 2% (dois por 

cento) do valor do fornecimento; 
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d) pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas no 

fornecimento, entendendo-se como recusa o fornecimento não 

efetivado nos 05 (cinco) dias que se seguirem à data da 

notificação: 10% (dez por cento) do valor do fornecimento 

rejeitado. 

10.2 O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a 

Contratada à multa de mora, na forma prevista no inciso I, alínea 

“a” e “c”, do item anterior. 

10.3 Pelos motivos que se seguem, a CONTRATADA estará sujeita às 

penalidades tratadas no inciso do item 11.1:  

I - pelo descumprimento do prazo de execução do 

fornecimento; 

II - pela recusa em atender alguma solicitação para correção 

no fornecimento, caracterizada se o atendimento à solicitação 

não ocorrer no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data 

da rejeição, devidamente notificada; e  

III - pela não fornecimento de acordo com as especificações e 

prazos estipulados no Edital. 

IV- pelo não cumprimento de qualquer condição fixada no 

instrumento convocatório e não abrangida nos itens anteriores: 

2% (dois por cento) do valor mensal contratado, para qualquer 

evento;  

10.4. As infrações serão consideradas reincidentes se, no prazo 

de 07 (sete) dias corridos a contar da aplicação da penalidade, 

a Contratada cometer a mesma infração, cabendo à aplicação em 

dobro das multas correspondentes, sem prejuízo da rescisão 

contratual; 

10.5. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, 

ainda, no que couber, no Código Civil e Código de Defesa do 

Consumidor, conforme Acórdão do Tribunal de Contas da União – TCU 

nº 99/2007 e 92/2004, respectivamente; 

10.6. As multas estabelecidas podem ser aplicadas isoladas ou 

cumulativamente, ficando o seu total limitado a 10% (dez por cento) 

do valor contratado, sem prejuízo das perdas e danos cabíveis. 

10.7. Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo 

administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e recursos 

legais, sendo-lhe franqueada vista do processo. 

10.8 O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser 

efetuado ao Contratado, se a garantia contratual eventualmente 

exigida não for prestada sob a forma de caução em dinheiro. 
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10.9 Se os valores do pagamento forem insuficientes, fica o 

Contratado obrigado a recolher a importância devida no prazo de 15 

(quinze) dias, contados do recebimento da comunicação oficial; 

10.10. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor 

devido pelo Contratado ao Contratante, este encaminhará a multa para 

cobrança judicial; 

10.11. A Administração poderá, em situações excepcionais devidamente 

motivadas, efetuar a retenção do valor da multa antes da conclusão 

do procedimento administrativo; 

10.12. O recolhimento da (s) multa (s) não eximirá a Contratada da 

responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações 

cometidas. 

11 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 A vencedora do certame fica obrigada a aceitar, nas mesmas 

condições da proposta, os acréscimos ou supressões que se fizerem 

no objeto deste Certame, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

inicial atualizado da proposta, nos termos do artigo 65, parágrafo 

1º, da Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores; 

11.2 Consideram-se partes integrantes e indivisíveis deste 

Instrumento, quaisquer condições que estiverem inclusas em seus 

anexos; 

11.3. DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

11.3.1. Os equipamentos devem ter garantia contra defeitos de 

fabricação de qualquer parte ou peça, a partir da data da entrega 

definitiva, pelo mesmo período de vigência do contrato em execução; 

11.3.2. A CONTRATADA obriga-se a adotar medidas corretivas nos 

equipamentos que apresentarem defeitos, mau funcionamento ou 

improbidades, às suas expensas, sem ônus para a Secretaria de 

Educação, disponibilizando assistência técnica no Município do 

Paulista, Recife ou Região Metropolitana, no prazo máximo acordado, 

contado do ato da notificação expedida pela Secretaria. 

 

Paulista/PE, 01 de junho de 2022. 

 

 

Luiz Henrique Pereira da Silva 

Gerente Administrativo 

Matrícula: 44.357
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ANEXO I 

DA DESCRIÇÃO E MODELOS 

item Especificações MODELO DE REFERÊNCIA Apresent. Quant. 

1 

Cadeira Digitador 

Material Estrutura: 

Aço, Material Assento: 

Espuma Poliuretano 

Injetado, Material 

Encosto: Espuma 

Poliuretano Injetado, 

Material Revestimento: 

Vinil, Tipo Base: 

Giratória, Cor 

Revestimento: Preta, 

Características 

Adicionais: Altura 

Regulável, 

Assento/Encosto Mín. 

45mm Espessura , Apoio 

Braço: Braço Em Forma 

De "T" , Tratamento 

Superficial Estrutura: 

Pintura Em Epóxi Preto 

Fosco , Cor: Preta , 

Tipo Rodízio: 

Duplos/Carcaça E 

Roldanas Nylon 

Injetados , Quantidade 

Pés: 5 U. CatMat 

313495. 

 

Unidades 100 

2 

Cadeira giratória, 

tipo concha dupla 

continua, de forma 

retangular, com 

curvatura lombar, 

encosto em quadro 

injetado, de resina d 

e engenharia, assento 

estruturado em 

compensado 

multilaminado, 

espessura mínima de 15 

mm, revestidos em tela 

flexível de poliéster 

(tela mesh),assento em 

couro ecológico, na 

cor preta, apoio de 

cabeça com ajuste de 

inclinação e altura, 

apoio lombar com 

regulagem de altura, 

estofamento em espuma 

injetada de 

poliuretano 

 

Unidades 1 
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(assento),apresentando 

densidade de 50 kg/m3, 

espaldar alto (modelo 

presidente), medidas 

1110/1230 x 690x 690 mm 

(altura x largura x 

profundidade), com 

encosto medindo no 

mínimo 45 0 x 800 mm 

(largura x altura), e 

assento medindo no 

mínimo 510 x 480 mm 

(largura x 

profundidade), braços 

em formato t com 

inclinação para a 

frente, apoia braço em 

polipropileno, 

regulagem através de 

botão frontal sobo 

apoia braço, encosto 

com ajuste de tensão de 

reclínio automático, 

com multiparadas, 

sistema anti impacto, 

e regulagem do assento 

de altura por pistão a 

gás e regulagem de 

profundidade, tubo 

central em aço com 

acabamento em pintura 

na cor preta, pistão 

cromado classe 4, com 

120 mm de curso, base 

formada por estrela 

piramidal 5 pontas, 

rodízios duplos em 

poliuretano (anti-

risco), fabricada em 

alumínio injetado, 

acabamento natural, 

polido, com prazo de 

garantia de no mínimo 

12 meses, fabricada de 

acordo com as normas 

vigentes. CatMat 

390178 

 


