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1. PREÂMBULO 
 

O INSTITUTO DE GESTÃO POR RESULTADOS/IGPR, por intermédio do Contrato de Gestão nº 
98/2018, assinado com a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás, torna pública a realização de 
processo de seleção visando a aquisição de móveis para a sede do Complexo Regulador Estadual nas 
especificações, quantidades e demais condições constantes neste Termo de Referência.  

1.1. A sessão do Processo de Seleção (abertura dos envelopes) terá início no dia 26 de Maio de 2022, 

às 09h, na sede do IGPR, situado à Sede do Complexo Regulador Estadual (CRE): Rua 26, número 
10, Quadra 01, Lote 01, Bairro Jardim Santo Antônio, CEP: 74853- 070, Goiânia – Goiás. Todas as 

referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão, observarão obrigatoriamente o 
horário oficial de Brasília/DF. 
 

2. OBJETO 
 

2.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de 
móveis, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus 
anexos. 

2.2. O critério de julgamento adotado será o menor preço por item, observadas as exigências 
contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 

 
 

3. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS DO ATO CONVOCATÓRIO 

3.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados 
ao Núcleo de Seleção, conforme Anexo VI – Cronograma do Processo Licitatório, por meio de 
documento oficial (Ofício), enviado para o e-mail: contato@igpr.org.br. 

3.2.1. Nos pedidos de esclarecimentos ou registros de impugnação, os interessados deverão se 
identificar (CNPJ, Razão Social e nome do representante que pediu esclarecimentos, se pessoa jurídica, 
e CPF para pessoa física) e disponibilizar as informações para contato (endereço completo, telefone e 
e-mail). 

3.2.2. Podem ser inseridos arquivos anexos com informações e documentações pertinentes as 
solicitações. 

3.2.3. Após o envio da solicitação, as informações não poderão ser mais alteradas, ficando 
o pedido registrado com número de entrada, tipo (esclarecimento ou impugnação), data de envio e sua 
situação, que será repassado ao e-mail de contato do interessado. 

3.2.4. A resposta ao pedido de esclarecimento ou ao registro de impugnação também será 
disponibilizada via e-mail. O solicitante receberá um e-mail de notificação e a situação da solicitação 
alterar-se-á para “concluída”. 

3.2.5. Os esclarecimentos serão prestados pelo Núcleo de Seleção, por escrito, por meio de 
e-mail àqueles que enviaram integral e corretamente seus questionamentos ao edital. 

3.3. O Núcleo de Seleção responderá, no prazo determinado em edital, contados da data de 
recebimento, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos 
anexos. 
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3.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 

3.5. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos 
no certame. 

3.5.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 
motivada pelo Núcleo de Seleção, nos autos do processo de licitação. 

3.6. As respostas aos pedidos de impugnações e esclarecimentos aderem a este Edital tal como 
se dele fizessem parte. 

3.7. Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação 
(site: www.crego.org.br), em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, 
exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

3.8. As denúncias, petições e impugnações anônimas ou não fundamentadas serão arquivadas 
pela autoridade competente. 

3.9. A não impugnação do edital, na forma e tempo definidos, acarreta a DECADÊNCIA do 
direito de discutir, na esfera administrativa, as regras do certame. 

3.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, exclui-se o dia do início e inclui-se o 
do vencimento, e consideram-se os dias úteis. Só se iniciam e expiram os prazos em dia de expediente 
na administração. 

 

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com 
o objeto desta licitação. 

4.2. É vedado (proibido) a qualquer pessoa, física ou jurídica, representar mais de um 
licitante na presente licitação. 

4.3. NÃO PODERÃO PARTICIPAR as empresas que: 

4.3.1. Encontrarem-se em situação de falência, concurso de credores, dissolução, liquidação; 

4.3.2. Enquadrarem-se como sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País; 

4.3.3. Estiverem suspensas temporariamente de participar de licitações ou impedidas de 
contratar com a Administração, sancionadas com fundamento no art. 87, III, da Lei Federal nº 8.666, de 
21 de junho de 1993; 

4.3.4. Forem declaradas inidôneas para licitar e contratar com a Administração Pública Federal, 
Estadual ou Municipal, sancionadas com fundamento no art. 87, IV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993; 

4.3.5. Empresas que tenham como proprietários, controladores ou diretores membros dos 
poderes legislativos da União, Estados ou Municípios ou que nelas exerçam funções remuneradas, 
conforme art. 54, II, “a”, c/c art. 29, IX, ambos da Constituição da República; 

4.3.6. Empresas reunidas em consórcio. 
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4.4. A observância das vedações para não participação é de inteira responsabilidade do licitante 
que se sujeitará às penalidades cabíveis, em caso de descumprimento. 

4.5. Como condição para participação no Pregão, a licitante enviará como toda a documentação 
(proposta) as seguintes declarações: 

4.5.1. que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta 
apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

4.5.2. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade 
de declarar ocorrências posteriores; 

4.6. Além das declarações prestadas, o licitante deverá anexar, juntamente com a documentação 
de habilitação, as seguintes declarações constantes do anexo IV do Edital: 

4.5.3. que está ciente das condições contidas no Edital e seus anexos; 

4.5.3. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz nos termos do 
artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

4.5.4. que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante 
ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição 
Federal. 

 

5. DO CREDENCIAMENTO 

5.1. Cada licitante deverá indicar um representante para atuar em seu nome no Processo 
Seletivo. 

5.2. A indicação implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a 
presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Processo 
Seletivo. 

5.2.1. O licitante se responsabiliza por todas as transações realizadas em seu nome, assumindo 
como firmes e verdadeiras as propostas efetuadas por seu representante, sendo que a indicação do 
representante do licitante implicará responsabilidade pelos atos praticados e a presunção de 
capacidade técnica para a realização das transações, sob pena da aplicação de penalidades. 

5.3. Informações complementares a respeito do edital serão obtidas no site www.crego.org.br  

 

6. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

6.1. Os licitantes entregarão na sede do Complexo Regulador Estadual (CRE): Rua 26, número 10, 
Quadra 01, Lote 01, Bairro Jardim Santo Antônio, CEP: 74853- 070, Goiânia – Goiás, concomitantemente 

com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o 
preço, no dia 25/05/2022 até às 17h, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio 
dessa documentação 

6.1.1. Os licitantes deverão apresentar dois envelopes:  
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- ENVELOPE 01 – Documentação de habilitação. 

- ENVELOPE 02 – Proposta Comercial. 

6.2. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de 
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista. 

6.3. Incumbirá ao licitante acompanhar todos os passos do Processo de Seleção pelo site: 
www.crego.org.br, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da 
inobservância de quaisquer publicações emitidas no site. 

6.4. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 
classificado somente serão disponibilizados para avaliação do Núcleo de Seleção, e, para acesso 
público após o encerramento do processo de seleção. 

6.5. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados da data de 
abertura do Processo de Seleção, estabelecida no preâmbulo deste Edital e seus anexos, podendo 
retirá-la até a abertura da sessão. 

 

7. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

7.1. O licitante deverá encaminhar sua proposta, mediante o preenchimento dos campos abaixo, 
conforme modelo constante no Anexo II - Proposta Comercial. 

7.1.1. Valor total do item; 

7.1.2. Proposta Comercial contendo especificações do objeto, bem como outras informações 
pertinentes presentes no Anexo I- Termo de Referência; 

7.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

7.3. Nos preços propostos deverão estar incluídos todos os tributos, encargos sociais, financeiros 
e trabalhistas, taxas e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre a execução do objeto 
da presente licitação, os quais ficarão a cargo única e exclusivamente da CONTRATADA. 

7.3.1. Todos os preços ofertados deverão ser apresentados em moeda corrente nacional, em 
algarismos com duas casas decimais após a vírgula. 

7.4. Os fornecedores estabelecidos no Estado de Goiás que forem isentos do ICMS, deverão 
informar na proposta, os valores com e sem ICMS que serão classificados conforme itens abaixo. 

7.4.1. Os fornecedores deverão informar nas propostas enviadas, as informações relativas ao 
produto e ao preço resultante da dedução do ICMS. 

7.4.2. A classificação das propostas, o julgamento dos preços, o registro dos preços e a 
homologação serão realizados a partir dos preços dos quais foram deduzidos os valores relativos ao 
ICMS. 

7.4.3. Os fornecedores não optantes pelo Simples Nacional farão suas propostas conforme as 
disposições contidas nos subitens 7.4.1 e 7.4.2. 

7.4.4. O fornecedor isento de ICMS, caso seja vencedor, deverá enviar, quando solicitado pelo 
Núcleo de Seleção, após a negociação, sua proposta comercial assinada e atualizada com os valores 
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finais ofertados no Processo de Seleção, informando na proposta, além do preço resultante da dedução 
do ICMS, o preço com ICMS. 

 

8. DA SESSÃO DO PROCESSO DE SELEÇÃO E DO JULGAMENTO 

8.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão do Núcleo de Seleção, por meio 
presencial, na data, horário e local indicados neste Edital. 

8.2. O Núcleo de Seleção verificará as propostas apresentadas, preservado o sigilo do 
licitante, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os 
requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as 
especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. 

8.2.1. A análise da proposta que trata o item anterior é uma análise prévia, e não poderá implicar 
quebra de sigilo do fornecedor, bem como não exime a contratante da verificação de sua conformidade 
com todas as especificações contidas neste Edital e seus anexos, quando da fase de aceitabilidade da 
proposta do licitante detentor do melhor projeto técnico e preço para cada lote. 

8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada em ata, pelo Núcleo de 
Seleção. 

8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 
contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

8.3. O Núcleo de Seleção ordenará automaticamente as propostas classificadas. 

8.4. Do empate de valores propostos 

8.4.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele 
previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos 
serviços prestados: 

8.4.1.1. no país; 

8.4.1.2. por empresas brasileiras; 

8.4.1.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 

8.4.1.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para 
pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 
acessibilidade previstas na legislação. 

8.5. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 

8.5.1. O critério de julgamento será o de “Menor Preço por Item”. 

8.5.2. Encerrada a etapa de abertura dos envelopes com as propostas comerciais, o Núcleo de 
Seleção, examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à 
compatibilidade do preço em valores de mercado. 

8.5.3. Será desclassificada a proposta, para todos os fins aqui dispostos, que não atender às 
exigências fixadas neste Edital, contenha vícios insanáveis, manifesta ilegalidade ou apresentar preços 
manifestamente inexequíveis. 



 

8.5.4. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, 
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos 
dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites 
mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para 
os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

8.5.5. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade 
de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do§ 3° do artigo 43 
da Lei n° 8.666, de 1993 para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. 

8.5.6. Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos 
preços ofertados para o mesmo item, e a inexequibilidade da proposta não for flagrante e evidente pela 
análise da planilha de custos, não sendo possível a sua imediata desclassificação, será obrigatória a 
realização de diligências para aferir a legalidade e exequibilidade da proposta. 

8.5.7. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão para a realização de diligências, 
com vistas ao saneamento das propostas, a sessão somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio 
no site: www.crego.org.br  com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será 
registrada em ata; 

8.5.8. É facultado ao Núcleo de Seleção, prorrogar o prazo estabelecido, a partir de 
solicitação fundamentada pelo licitante, antes de findo o prazo. 

8.5.9. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Núcleo de Seleção, destacam-se os 
que contenham as características do item ofertado. 

8.5.10. Se a proposta for desclassificada, o Núcleo de Seleção examinará a proposta 
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

8.5.11. Havendo necessidade, o Núcleo de Seleção suspenderá a sessão, informando no site: 
www.crego.org.br  a nova data e horário para a sua continuidade. 

8.5.12. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o Núcleo de Seleção verificará a 
habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

 

9. DA VERIFICAÇÃO DA HABILITAÇÃO (ENVELOPE 01) 

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 
proposta classificada em primeiro lugar, o Núcleo de Seleção verificará o eventual descumprimento das 
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no 
certame ou a futura contratação.  

9.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA, FISCAL E TRABALHISTA 

9.2.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, 
acompanhado dos documentos comprobatórios de eleição de seus administradores; 

9.2.2. Cédula de Identidade e CPF do representante legal da instituição ou de seu procurador, 
mediante instrumento público ou particular, com firma reconhecida em cartório, conferindo-lhe amplos 
poderes de representação em todos os atos e termos do procedimento;  
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9.2.2.1. Documentações dos sócios cotistas ou documento que comprove vínculo empregatício 
com a empresa participante;  

9.2.3. Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ;  

9.2.4. Prova de Inscrição Estadual, caso não possua, juntar declaração do representante legal 
da empresa de que não é contribuinte Estadual;  

9.2.5. Comprovante de Contribuinte Municipal, caso não possua, juntar declaração do 
representante legal da empresa de que não é contribuinte Municipal;  

9.2.6. Declaração de conhecimento dos termos do edital de chamamento, firmada pelo 
representante legal da proponente. 

9.2.7. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, por meio de Certidão Conjunta 
Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil;  

9.2.8. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de Certidão Negativa de 
Débitos em relação a tributos estaduais (ICMS) da sede da proponente e perante o Estado de Goiás;  

9.2.9. Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Municipal, por meio de Certidão Negativa 
de Débitos relativos a tributos municipais do município sede da proponente;  

9.2.10. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por 
meio de Certificado de Regularidade Fiscal (CRF) expedida pela Caixa Econômica Federal;  

9.2.11. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos da Lei 
Federal nº 12.440, de 7 de julho de 2011, com validade de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data 
de sua expedição (disponível nos portais eletrônicos da Justiça do Trabalho: Tribunal Superior do 
Trabalho, Conselho Superior da Justiça do Trabalho e Tribunais Regionais do Trabalho).  

9.2.12. Certidão de falência ou concordata, expedida pelo cartório distribuidor da sede da pessoa 
jurídica, com data não superior a 30 dias corridos da emissão. 

9.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, 
expedida pelo distribuidor do domicílio da pessoa física, emitida nos últimos 06 (seis) meses. 

9.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

9.4.1. Comprovação de aptidão para prestação de serviços compatíveis com as características 
e quantidades do objeto da licitação, estabelecidas no Termo de Referência ANEXO a este Edital, por 
meio da apresentação de atestados de desempenho anterior (Capacitação Técnica), fornecidos por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao 
objeto da presente licitação, vedado o auto atestado, compreendendo os requisitos abaixo relacionados: 

9.4.2. Os atestados deverão conter: 

9.4.2.1. Nome empresarial e dados de identificação da instituição emitente (CNPJ, endereço, 
telefone). 

9.4.2.2. Local e data de emissão. 



 

9.4.2.3. Nome, cargo, telefone, e-mail e a assinatura do responsável pela veracidade das 
informações. 

9.4.2.4. Período da execução da atividade. 

9.4.2.5. O Atestado(s) deve(m) ser emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado. 

 

9.5. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO: 

9.5.1. Para fins de habilitação, é facultado ao Núcleo de Seleção a verificação de informações e 
o fornecimento de documentos que constem de sítios eletrônicos de órgãos e entidades das esferas 
municipal, estadual e federal, emissores de certidões, devendo tais documentos ser juntados ao 
processo. 

9.5.2. Todos os documentos apresentados para a habilitação deverão conter, de forma clara e 
visível, o nome empresarial, o endereço e o CNPJ do fornecedor. 

9.5.3. Se o licitante figurar como estabelecimento matriz, todos os documentos deverão estar em 
nome da matriz; 

9.5.4. Se o licitante figurar como filial, todos os documentos deverão estar no nome da filial; 

9.5.5. Na hipótese de filial, podem ser apresentados documentos que, pela própria natureza, 
comprovadamente são emitidos em nome da matriz; 

9.5.6. Em qualquer dos casos, atestados de capacidade técnica ou de responsabilidade técnica 
podem ser apresentados em nome e com o número do CNPJ (MF) da matriz ou da filial da empresa 
licitante. 

9.5.7. O não atendimento de qualquer das condições aqui previstas provocará a 
inabilitação do licitante vencedor, sujeitando-o, eventualmente, às punições legais cabíveis. 

 

10. DOS RECURSOS 

 

10.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante 
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido prazo para 
que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra 
qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

10.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Núcleo de Seleção, verificar a tempestividade e a 
existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 
fundamentadamente. 

10.2.1. Nesse momento o Núcleo de Seleção não adentrará no mérito recursal, mas apenas 
verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

10.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a 
decadência desse direito. 



 

10.2.3. Uma vez admitido o recurso, os demais licitantes, desde logo, ficam intimados para, 
querendo, apresentarem contrarrazões, em outros três dias úteis, que começarão a contar do término 
do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa 
de seus interesses. 

10.2.4. A apresentação de documentos complementares, devidamente identificados, relativos 
aos recursos interpostos ou contrarrazões, se houver, será efetuada mediante envio para o e-mail: 
contato@igpr.org.br , e identificados com os dados da empresa licitante e do processo licitatório (nº. do 
ítem), observados os prazos previstos no cronograma (parte integrante deste edital). 

10.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 

10.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 
constante neste Edital. 

 

11. DA REABERTURA DA SESSÃO  

 

11.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à 
realização da sessão precedente ou em que seja anulada a própria sessão, situação em que serão 
repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 

 

12. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

 

12.1. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, o Núcleo de Seleção declarará 
o licitante vencedor e registrará em ata circunstanciada da sessão, na qual serão registrados todos os 
atos do procedimento e as ocorrências relevantes. 

12.2. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Núcleo de 
Seleção, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão 
dos recursos apresentados. 

12.3. Decididos os recursos porventura interpostos e constatada a regularidade dos atos 
procedimentais pela autoridade competente, esta adjudicará o objeto ao licitante vencedor e homologará 
o procedimento licitatório. 

 

13. DA CONTRATAÇÃO 

 

13.1. Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal do licitante declarado vencedor 
será convocado para firmar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, conforme 
minuta do Anexo IV - Contrato, de acordo com o art. 62 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 
e Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002. 

mailto:contato@igpr.org.br


 

13.1.1. O instrumento de contratação, e demais atos firmados com a contratante, serão 
assinados através de Contrato de Prestação de Serviço. 

13.1.2. O adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições de habilitação para firmar 
o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente. 

13.1.3. Caso o adjudicatário não apresente situação regular no momento de assinar o termo de 
contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente ou recuse-se a assiná-lo, serão convocados os 
licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação. 

13.1.3.1. Feita a negociação e comprovados os requisitos de habilitação, o licitante deverá firmar 
o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, sem prejuízo das sanções previstas no 
Edital. 

13.2. O representante legal do licitante que tiver apresentado a proposta vencedora deverá firmar 
o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo máximo de 5 (cinco) 
dias úteis a contar do recebimento da comunicação, que se dará através do site www.crego.org.br . 

13.3. Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para firmar o termo de contrato, aceitar ou 
retirar o instrumento equivalente decorrentes desta licitação, somente será analisada se apresentada 
antes do decurso do prazo para tal e devidamente fundamentada. 

 

14. DO PAGAMENTO 

 

14.1. O pagamento será efetuado, por meio de ordem bancária emitida por processamento 
eletrônico, a crédito do beneficiário em um dos bancos que o fornecedor indicar, com base nos 
documentos fiscais devidamente conferidos e aprovados pela CONTRATANTE.  

14.2. O pagamento será realizado em cota única, 30 dias, após entrega do item licitado, e, 
aprovação expedida pela CONTRATANTE 

14.3. A CONTRATADA deverá dar garantia de 05 (cinco) anos para cada item constante no 
objeto deste edital. 

 

15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

15.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o 
licitante/adjudicatário que: 

15.1.1. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando 
convocado dentro do prazo de validade da proposta;  

15.1.2. Não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;  

15.1.3. Apresentar documentação falsa;  

15.1.4. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;  

http://www.crego.org.br/


 

15.1.5. Ensejar o retardamento da execução do objeto;  

15.1.6. Não mantiver a proposta;  

15.1.7. Cometer fraude fiscal;  

15.1.8. Comportar-se de modo inidôneo; 

15.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às 
condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em 
qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.  

15.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens 
anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:  

15.3.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem 
prejuízos significativos ao objeto da contratação;  

15.3.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela 
conduta do licitante; 

15.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.  

15.5. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de 
infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à 
administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à 
apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com 
despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar 
ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.  

 

18. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

18.1. Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após encaminhamento da proposta 
não serão aceitas alegações de desconhecimento. 

18.2. É facultado ao Núcleo de Seleção, em qualquer fase do julgamento, promover diligência 
destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a aferição do ofertado, bem como 
solicitar a elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisões. 

18.3. O objeto desta licitação deverá ser executado em conformidade com o Anexo I - Termo de 
Referência, correndo por conta da CONTRATADA as despesas de seguros, transporte, tributos, 
encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes da execução do objeto da contratação. 

18.4. É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela após aberta a sessão do Processo 
de Seleção. 

18.5. O Núcleo de Seleção, no julgamento das propostas e da habilitação, poderá relevar 
omissões puramente formais e sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos 
documentos e de sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, acessível a todos os 



 

interessados, sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a 
instrução do processo. 

18.6. O presente Processo de Seleção somente poderá ser revogado por razão de interesse 
público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada, no todo ou em parte, 
por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente 
fundamentado. 

18.7. O Núcleo de Seleção do IGPR, poderá divulgar informações adicionais sobre o processo, 
no site www.crego.org.br , cumprindo às empresas licitantes a obrigação de acompanhar as publicações. 

18.8. Fica eleito o foro da Comarca de Goiânia, estado de Goiás, para dirimir eventuais conflitos 
de interesses decorrentes desta licitação, valendo esta cláusula como renúncia expressa a qualquer 
outro foro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser. 

18.9. Os interessados poderão examinar ou retirar gratuitamente o presente Edital de Licitação 
e seus anexos no site: www.crego.org.br. 

 

 

 

_______________________________________ 

Dr.ª Talita Martins Andrade de Melo 

Presidente Executiva - IGPR 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

 

ESTE TERMO DE REFERÊNCIA É PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE EDITAL DE LICITAÇÃO E 
TEM POR OBJETO: 

a) caracterizar o objeto a ser contratado; 

b) estabelecer a obediência às normas, especificações e procedimentos, que orientem os processos de 
avaliação e aprovação do objeto. 

c) estabelecer o nível de qualidade desejada para o item, com base nos elementos que constituem o 
Edital de Licitação; 

d) subsidiar tecnicamente a Unidade CONTRATANTE e a CONTRATADA para regulamentar a 
execução do objeto, de modo que, esta entregue à Contratante o conjunto de elementos necessários e 
suficientes de acordo com as normas pertinentes; 

 

1. OBJETO: 

1.1 O presente termo de referência tem por objeto estabelecer as normas para a a aquisição de 
móveis para a sede do Complexo Regulador Estadual nas especificações, quantidades e demais 
condições constantes neste Termo de Referência. 

 

ÍTEM QUANTIDADE 
UNIDADE DE 
AQUISIÇÃO) 

DESCRIÇÃO DO ÍTEM 

01 13 Unidade 

Cadeira Giratória Espaldar Alto com Apoio Cervical  

 Base giratória desmontável com aranha de 05 hastes, 
material em nylon injetado na cor preta, permitindo giro de 
360º;  

 Rodízios nylon ou poliuretano com esferas de aço;  

 Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de 
mola a gás;  

 Sistema de regulagem de inclinação sincronizada de 
assento e encosto; 

 Assento com espessura igual ou maior que 50 mm de 
espessura média e densidade de no mínimo 50 Kg/m3;  

 Assento revestido em tecido sintético de poliéster na cor 
preta;  

 Encosto confeccionado em poliamida e revestimento em tela 
de polielastômero na cor preta, com regulagem de altura (O 
encosto em tela flexível, com células abertas e permeáveis ao 
ar, facilita a perspiração, que é a troca térmica do usuário com 
o ambiente, aumentando o fator conforto);  



 

 Apoio cervical/cabeça provido com sistema de regulagem 
que permita ajuste de inclinação e altura;  

 Apoia braços, com no mínimo 5 posições de regulagem;  

 Largura da Cadeira de no mínimo 700 mm.  

 Profundidade da Cadeira de no mínimo 600 mm.  

 Altura Total da Cadeira de no mínimo 1200 mm.  

 Altura do encosto de no mínimo 600 mm.  

 Largura do encosto de no mínimo 450 mm;  

 Sistema de regulagem da profundidade do encosto da 
cadeira;  

 Altura do apoio cervical/cabeça de no mínimo 150 mm.  

 Profundidade do assento de no mínimo 450 mm.  

 Largura do assento de no mínimo 500 mm.  

 Largura do braço de no mínimo 80mm  

 Comprimento do braço de no mínimo 200 mm.  

 Atendimento à NR 17 – Ergonomia (O licitante vencedor do 
certame deverá apresentar por parte do fabricante o laudo de 
conformidade ergonômica para com a NR 17).  

 Qualidade:  
o Os materiais empregados deverão ser de alta qualidade, 
e com acabamento impecável, sem falhas; 
o Os móveis deverão ser construídos de modo a terem 
resistência e estabilidade, proporcionando segurança ao 
equipamento e ao usuário.  

 As medidas das cadeiras poderão oscilar para mais ou para 
menos, da seguinte forma:  

o Quanto ao comprimento, em até 30 (trinta) mm; o Quanto 
à largura, em até 30 (trinta) mm; o Quanto à profundidade, 
em até 30 (trinta) mm; o Quanto à altura, em até 30 (trinta) 
mm. 
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02 08 UNIDADE 

 
Cadeira fixa sem braços 
 
Descrição básica:  
 
▪ Assento: Interno em compensado multilâminas de 
madeira moldada anatomicamente a quente com pressão de 
10 kgf/cm2 e espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano 
flexível HR, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a 
propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, 
baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com 
densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com 
espessura média de 40 mm. Largura de 490 mm e 
profundidade de 460mm. Capa de proteção e acabamento 
injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas 
que dispensam o uso do perfil de PVC. De fácil limpeza, alta 



 

resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos 
químicos.  
▪ Encosto: Interno em polipropileno injetado estrutural 
de grande resistência mecânica, conformado 
anatomicamente. Espuma em poliuretano flexível HR, isento 
de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de 
rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga 
dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 
45 a 50 kg/m3 e moldada anatomicamente com saliência 
para apoio lombar e espessura média de 40 mm. Largura de 
430 mm e altura de 460 mm. Capa de proteção e acabamento 
injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas 
que dispensam o uso do perfil de PVC. De fácil limpeza, alta 
resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos 
químicos.  
▪ Estrutura fixa contínua para cadeira e poltrona em 
tubo de aço curvado com diâmetro de 25,40 mm e espessura 
de 2,25 mm e placa do assento em aço estampado de 3,00 
mm, totalmente soldada por sistema MIG e acabamento de 
superfície pintado.  
▪ Acabamento em pintura eletrostática totalmente 
automatizada em epoxi pó com pré-tratamento 
antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a 
estrutura com película de aproximadamente 100 mícrons 
com propriedades de resistência a agentes químicos.  
▪ Esta estrutura possui acoplamento para fixação do 
suporte para encosto tipo lâmina diretamente na placa de 
fixação do assento sendo mais resistente que a usual fixação 
no interno do assento. Sapatas envolventes injetadas em 
polipropileno.  
▪ Revestimento / especificações:  
▪ Composição = Polímeros a base de PVC Peso = 700 
a 780 g/m²  
▪ Performance: Espessura Total = min. 0,90 mm  
▪ Tensão de Ruptura Longitudinal = min. 270N/5cm  
▪ Tensão de Ruptura Transversal = min. 250N/5cm  
▪ Alongamento Estático Longitudinal = min. 15 – Máx. 
25% (5k/30’)  
▪ Alongamento Estático Transversal = min. 30 – Máx. 
45% (5k/30’)  
▪ Alongamento Permanente Longitudinal = Máx. – 3,0% 
(30’ Repouso) / (30’ rest)  
▪ Alongamento Permanente Transversal = Máx. – 6,0% 
(30’ Repouso) / (30’ rest)  
▪ Flamabilidade = Máx. 100mm/min Máx. 
100mm/minute  
▪ Resistência ao frio: sem quebra.  
▪ Resistência ao calor: sem alteração.  



 

 
● Aplicações:  

 
▪ Cor e revestimento = Assentos e encostos com 

revestimento na cor “PRETA”, sendo confeccionado 
em material aditivado com absorvedor de UV, 
retardante de chama, resistência, porosidade. 
  

● Outras Características:  
 
▪ Absorvedor de UV = Material aditivado contra raios 

ultravioletas impedindo que a incidência de luz altere 
a tonalidade e/ou resseque o material.  

▪ Retardante de Chama = Material com aditivos 
antichama, conferindo ao produto propriedades 
retardantes a propagação da chama quando exposto 
a fontes de calor. 
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03 01 UNIDADE 

Cadeira Operacional Alta Ascensorista 
 
Descrição básica: Cadeira tipo caixa alta, com encosto de 
espaldar médio, anatômica, com regulagens de altura, cor 
PRETA.  

▪ Dimensões: Altura da base à parte superior do 
encosto: 90 a 120cm (mínima/máxima) Altura da base 
ao assento: 50 a 72 cm (mínima/máxima) Altura do 
assento ao apoia-pés: 33 a 50cm (mínima/máxima) 
Largura do assento: 44 cm (mínima) Profundidade do 
assento: 42 cm (mínima) Largura do encosto: 41 cm 
(mínima) Altura do encosto: 35 cm (mínima) Peso 
mínimo suportado: 110 kg  

▪ Encosto: Estrutura: em madeira compensada 
espessura mínima 10mm; carenagem em 
polipropileno injetado na cor preta; regulagem de 



 

altura com curso mínimo de 6cm; ângulo de inclinação 
regulável. Espuma: injetada, espessura mínima 50 
mm, densidade mínima 50kg/m3, conformação 
anatômica, indeformável. Revestimento: couro 
ecológico (cloreto ponivinila e malha em poliéster) com 
acabamento em poliuretano; cor PRETA, sem 
costuras aparentes; acabamentos sem perfil de borda.  

▪ Assento: Estrutura: em madeira compensada 
espessura mínima 10mm; carenagem em 
polipropileno injetado na cor preta; curvatura 
anatômica na borda frontal. Espuma: injetada, 
espessura mínima 40 mm, densidade mínima 
50kg/m3, conformação anatômica, indeformável. 
Revestimento: couro ecológico (cloreto ponivinila e 
malha em poliéster) com acabamento em poliuretano; 
cor PRETA, sem costuras aparentes; acabamentos 
sem perfil de borda.  

▪ Sistema de união assento/encosto: em tubo aço com 
tratamento anticorrosivo; acabamento em pintura 
epóxi na cor preta.  

▪ Mecanismo: Mecanismo de elevação da altura do 
assento: mecanismo de regulagem de altura a gás 
(pneumático); curso aproximado mínimo de 25cm, 
próprio para este tipo de cadeira;  

▪ Fixação ao assento: através de porcas de garra; placa 
base em aço com 3 mm de espessura mínima; 
tratamento anticorrosivo; acabamento em pintura 
epóxi na cor preta; capa em polipropileno cor preta. 

▪ Coluna metálica: em aço tubular; pintura (faces 
exteriores) epóxi à pó; tratamento anticorrosivo.  

▪ Apoia - pés: Estrutura: em aço carbono; circular, raio 
mínimo de 25cm; formada por anel central de 
sustentação, hastes radiais unidas por solda a aro 
tubular metálico; tratamento anticorrosivo; pintura 
epóxi na cor preta. Regulagem: com mecanismo de 
regulagem de altura e travamento na posição 
escolhida.  

▪ Base de apoio ao piso: Estrutura: Base giratória em 
aço carbono; formada por cinco hastes unidas por 
solda a anel de fixação central; tratamento 
anticorrosivo; acabamento em pintura epóxi na cor 
preta; capa em polipropileno injetado cor preta. 
Dimensão aproximada: 62 cm de diâmetro. Sapatas: 
fixas (obrigatório), em polipropileno na cor preta, 
fixação à base através de anel de pressão em aço. 
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04 01 Unidade 

Estação para Call Center (04 usuários): 
Estação para Call Center reta com 1,00m de largura (04 
usuários) 

Mesa para Call Center com estrutura lateral confeccionada 
em tubo de aço, ligação entre as estrutura e base tubular 
em aço carbono, (SEM PÉ), travamento direto no painel, 
regulagem independente do monitor e teclado, com 
abafadores laterais e fundo confeccionados em MDP de 
15mm revestidos em tecido crepe, tampo ergonômico 
confeccionado em MDP de 25mm com fita ABS de 2mm, 
laterais em MDP de 18mm com face frontal com fita ABS 
2mm e demais faces com fita ABS de 1mm, fundo em MDP 
de 18mm com fita ABS de 1mm, possui eletrocalhas em 
chapa de aço para passagem lógica e elétrica. 

05 45 Unidade 

Descanso para pernas e pés 
 
Revestimento da bandeja: : Piso anti-derrapante de alta durabilidade 

adesivado a vácuo. 
Descanso para pernas: : espuma de alta densidade revestido com 

courvin Original. 
Dimensões da base: : 28cmx40cm. 
Movimentos de oscilação: : 10 a 15º. 
Altura min. / altura máxima: : 7cm / 19cm. 
Material: : Aço 1020 de 2 mm. 
Acabamento: : Pintura eletrostática. 
Dimensões totais: : 45cmx28cmx23,5cm. 
Peso: : 5,1Kg 
Garantia: : 05 anos. 
Cor: : Preto 
Proteção de contato com o piso: : 04 batentes 
Dimensões do descanso para pernas: : 46cmx10cmx4cm 
Regulagem de altura do descanso para per : 38cm a 45cm 
Regulagens de alturas do apoio para pés: : 07 alturas. 
Regulagens intermediarias: : 7cm / 10cm / 12,5cm / 14,5cm / 16,5cm 

/ 18,5cm / 20cm. 
Capacidade de Carga : 30 kg 

06 01 Unidade 

Mesa de Escritório Reta 
 

Superfície de trabalho: Com formato retangular, em madeira 
MDP (Painéis de Partículas de Média Densidade) com 
espessura mínima de 25mm, formando uma peça única. 
Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, 



 

texturizado com no mínimo 0,3mm de espessura na parte 
superior e inferior da superfície, na cor a definir; Bordas 
retas, em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em 
fita de poliestireno semirígido, com 3,0mm de espessura no 
mínimo (na mesma cor da superfície), contendo raio da 
borda de contato com o usuário com no mínimo 2,5mm, 
conforme NBR 13966 – Tabela 1, coladas pelo processo 
HOLT-MELT (a quente); Passagem para fiação com 
acabamento em PVC rígido texturizado na mesma cor do 
tampo, com diâmetro de 60mm; A parte inferior do tampo 
deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os 
parafusos de fixação do tampo à estrutura metálica da 
mesa. 
 

Painel frontal: Em madeira MPD (painéis de partículas de média 
densidade) com 18,0mm de espessura no mínimo. Revestimento 
em laminado melamínico de baixa pressão nas duas faces, na 
mesma cor da superfície de trabalho; As bordas deverão ser 
retas e recebem proteção de fita de poliestireno semirrígido com 
1,0mm de espessura, no mínimo, na mesma cor do laminado, 
coladas pelo processo HOLT-MELT. A fixação do painel frontal na 
estrutura deverá ser por meio de quatro pinos de aço com rosca 
padrão M6 e tambor de travamento em ZAMAK. 
 
Componentes metálicos: A sustentação do tampo deverá ser 
através de suas estruturas laterais, interligadas por calha 
horizontal, que deverão propiciar a estruturação do conjunto. 
 

Pés laterais: As estruturas laterais em forma de um “L”, com 
medidas totais de 44x520x700 (LxPxH); A estrutura vertical de 
ligação, da base inferior com a superior, deverá ser por meio de 
duas colunas paralelas confeccionadas em tubos de aço com 
Ø44mm e espaçamento mínimo entre elas de 100mm, formando 
um pórtico. Uma coluna deverá conter 04 furos para fixação do 
painel frontal e calha estrutural por meio de rebites repuxo; As 
colunas deverão possuir sistema de travamento inferior por 
meio de barra de aço, medindo 3/16”x3/8”, com dimensão 
longitudinal de 100mm, soldado por meio de processo MIG; 
Entre as colunas tem duas alças, equidistantes do centro 
200mm, confeccionadas em chapa de aço com espessura mínima 
de 1,5mm, para fixação das grapas das tampas removíveis; 
Tampas laterais removíveis, tanto do interno como do lado 
externo, dobradas em chapa de aço com espessura mínima de 
1,25mm, medindo 95mm de largura e com 04 abas de 10mm 
dobradas (duas de cada lado). Altura de 670mm a tampa externa 



 

e 610 a interna. Sistema de engate por meio de grapas metálicas 
sem arestas cortantes, com recorte arqueado na parte inferior 
para remoção e passagem de fiação; Base superior do pórtico em 
chapa de aço #14 (no mínimo), dobrada, medindo 448x44mm e 
com abas de 10mm. Os cantos das dobras deverão ser 
arredondados com raio mínimo de 5mm e as extremidades das 
abas arredondadas com raio mínimo de 10mm, evitando arestas 
cortantes, sem uso de ponteiras plásticas; A base superior 
deverá conter dois furos com formato oblongo, medindo 20mm, 
distanciados entre si 448mm ou múltiplo de 32mm; Na base 
inferior, parte frontal do pórtico, perpendicular às colunas, 
contém um apoio em chapa de aço com espessura mínima de 
1,5m, dobrada a 180º, formando um arco com laterais retas, 
formado um trapézio irregular com a base retangular. A 
extremidade anterior será soldada na coluna e extremidade 
posterior receberá uma peça com formato semiesférico 
moldado em peça única, sem emendas, diâmetro de 50mm e 
altura de 45mm, com suporte interno em aço para fixação da 
sapata niveladora; Sapatas niveladoras em poliuretano com fibra 
de vidro de 2.1/2, com diâmetro mínimo de 60mm, possui 
formato cônico na parte superior e reto na inferior. Regulagem 
mínima de 15mm. 
 

Calhas metálicas: Estrutural confeccionada em chapa de aço #18 
(no mínimo), dobrada, com formato “J” medindo 102x60mm; 
Possui dobras na parte superior, de 20mm perpendicular ao lado 
de 102mm e de 10mm perpendicular a dobra de 20mm. Na parte 
inferior possui dobra de 20mm perpendicular ao lado de 60mm; 
As extremidades das calhas possuem fechamentos em chapa de 
aço medindo 99x17mm com espessura mínima de 1,5mm, com 
dois furos para ligação desta às estruturas laterais, não sendo 
permitido o uso de solda para essa função. Possui também as 
extremidades um recorte em diagonal na face inferior, com 
ângulo de 45º, não permitindo o contato da calha com a tampa 
interna do pé e facilitando o acesso a fiação; Na calha deverá 
conter 02 (dois) suportes, no mínimo, para tomadas em chapa 
de aço com espessura mínima de 1,5mm, medindo 99x17mm, e 
furos para instalação de tomadas, fixados na calha através de 
parafusos. 
 
Acabamento e montagem: A fixação da estrutura aos tampos é 
feita através de buchas metálicas, cravadas abaixo dos tampos e 
parafusos com rosca milimétrica e arruelas de pressão; Todas as 
peças metálicas utilizadas deverão receber pré-tratamento em 9 



 

banhos sendo 5 por imersão e 4 por meio de lavagem: 
desengraxe alcalino, decapagem ácida, refinador de sais de 
titânio, fosfatização, passivação e secagem, sendo a última com 
água deionizada seguido de secagem, preparando a superfície 
para receber a pintura; Todas as peças metálicas deverão 
receber pintura epóxi-pó, fixada por meio de carga elétrica 
oposta, curada em estufa de alta temperatura, na cor a definir; 
Após a montagem da mesa e todos seus componentes e 
acessórios, deverá apresentar um espaço livre, destinado à 
acomodação e movimentação dos membros inferiores dos 
usuários, conforme figuras 4 e 5 da NBR 13966. 
 
GAVETEIRO FIXO 02 GAVETAS 312X440X290mm  
 
Laterais: Laterais em partículas de média densidade, chapa única 
com no mínimo 18mm de espessura, Revestimento em laminado 
melamínico de alta resistência em ambas as faces das peças, na 
cor a definir; Possui bordas retas protegidas por fita de 
poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1mm na 
mesma cor das laterais, colados a quente por meio do processo 
HOT MELT; A lateral direita, na parte frontal interna, possui 
recorte transversal medindo 21x6mm para embutir a vareta de 
alumínio do mecanismo de travamento simultâneo das gavetas.  
Trava inferior: Trava inferior em partículas de média densidade, 
chapa única com no mínimo 18mm de espessura, Revestimento 
em laminado melamínico de alta resistência em sua superfície 
superior e inferior, na mesma cor das laterais; Possui borda reta 
protegida por fita de poliestireno semirrígido com espessura 
mínima de 1mm na mesma cor das laterais, colados a quente por 
meio do processo HOT MELT; Fixado nas laterais por meio de 
pino de aço com rosca milimétrica de 6mm e trava em ZAMAK 
com travamento por meio de ganchos.  
Trava posterior: Trava posterior em partículas de média 
densidade, chapa única com no mínimo 18mm de espessura, 
Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em 
ambas as superfícies da peça, na mesma cor das laterais; Possui 
borda reta protegida por fita de poliestireno semirrígido com 
espessura mínima de 1mm na mesma cor das laterais, colados a 
quente por meio do processo HOT MELT.; Fixado nas laterais por 
meio de pino de aço com rosca milimétrica de 6mm e trava em 
ZAMAK com travamento por meio de ganchos.  
Trava superior: Trava superior em partículas de média 
densidade, chapa única com no mínimo 18mm de espessura, 
Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em 



 

sua superfície superior e inferior, na mesma cor das laterais; 
Possui borda reta protegida por fita de poliestireno semi-rígido 
com espessura mínima de 1mm na mesma cor das laterais, 
colados a quente por meio do processo HOT MELT; Fixado nas 
laterais por meio de pino de aço com rosca milimétrica de 6mm 
e trava em ZAMAK com travamento por meio de ganchos, e pinos 
de madeira reduzindo o esforço nos pinos de fixação.  
Gavetas: três gavetas com frente em partículas de média 
densidade, em chapa única com no mínimo 18mm de espessura, 
revestimento em laminado melamínico de alta resistência em 
sua superfície superior e inferior, na mesma cor do tampo; As 
frentes das gavetas possuem bordas protegidas por fita de 
poliestireno semirrígido com espessura mínima de 3mm no 
mesmo padrão do revestimento das laterais, com bordas 
arredondadas em todo seu perímetro externo, com raio mínimo 
de 2,5mm, colados a quente por meio do processo HOT MELT; 
Corpo das gavetas em chapa de aço com espessura mínima de 
0,9mm, revestimento em pintura epóxi pó na cor preta, fixada 
por meio de carga elétrica oposta, curada em estufa de alta 
temperatura, prétratamento em 9 banhos, sendo 5 por imersão 
e 4 por meio de lavagem, desengraxe alcalino, decapagem ácida, 
refinador de sais de titânio, fosfatização, passivação e secagem, 
sendo a última lavagem com água deionizada seguida de 
secagem; As guias metálicas são em chapa de aço com espessura 
mínima de 1,2mm, soldada na parte inferior lateral do corpo da 
gaveta; sistema de deslizamento por meio de roldanas em 
poliamida rígida injetada, com eixo inoxidável fixado a uma guia 
metálica que é fixada na lateral gaveteiro por meio de parafusos 
cabeça chata tipo CHIPBOARD zincado; As guias deveram ter um 
sistema de trava no final do curso ao seu fechamento evitando 
que a mesma se abra ao inclinar o gaveteiro; Puxadores com 
formato de meia lua em perfil de alumínio extrudado com 
diâmetro aproximado de 12mm e distância entre furos de 
100mm, fixado na frente das gavetas por meio de parafusos 
metálicos com rosca milimétrica.  
Sistema de travamento: Travamento simultâneo das gavetas por 
meio de barra de alumínio com pinos e travas reguláveis, 
fechadura cilíndrica com pino de aço com movimento orbital ao 
eixo; Possui duas cópias de chave com capa plástica de proteção 
e sistema escamoteável, evitando que a mesma se quebre; Cada 
fechadura possui segredo único evitando que a chave de um 
gaveteiro possa abrir o outro.  
 



 

- Apresentar certificado de conformidade de acordo com as 
normas da ABNT NBR 13.966 (edição mais recente) para a mesa 
e 13.961 (edição mais recente) para o gaveteiro, emitidos por 
certificadora acreditada pelo INMETRO; no certificado deverão 
estar identificados o fabricante e o modelo ofertado; (serão 
aceitos certificados de mesa com gaveteiro como um único 
produto ou a comprovação de certificação da mesa e do 
gaveteiro em separado). 
 
 

Obs.: as imagens das cadeiras utilizadas são meramente ilustrativas. Deve-se seguir as especificações 
contidas na tabela do Anexo I. 

 

1.2. JUSTIFICATIVA: 

1.2.1. O Instituto de Gestão Por Resultados (IGPR), necessita adquirir o quantitativo de 16 unidades 
de Cadeira de escritório ergonômicas, para atendimento de demanda de ação de gestão, de melhoria 
da qualidade de vida dos servidores. Uma vez que, finalizado o levantamento físico das questões de 
ergonomia no Complexo Regulador Estadual, constatou-se a necessidade de aquisição de móveis que 
atendam aos requisitos de ergonomia adequados ao bem-estar dos servidores. Diante dessa demanda, 
e otimizando recursos orçamentários, que estão disponíveis, vê-se que a aquisição dos bens é possível 
de ocorrer, sendo que, a forma mais adequada, é a realização de licitação específica. 

 

2. DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
 
2.1. Garantia mínima de 05 (cinco) anos para os itens licitados.  

2.2. Solicitações de manutenção ou troca no período de garantia terão o prazo de até 30 dias para 

atendimento, recaindo sobre a contratada todas as despesas para efetivação;  

2.3. Deverá ser encaminhada, na entrega do produto, o Certificado de garantia dos bens ou carta 

de garantia do fabricante.  

2.4. Deverá ser fornecida pela contratada a Relação de Assistência Técnica, contendo site com 

endereço completo, e-mail, telefones e nome de representantes 

 

3. DA ENTREGA E DOS CRITÉRIOS PARA ACEITAÇÃO DO OBJETO 

 
3.1. O prazo de entrega dos bens é de no máximo 10 dias úteis, contados da emissão da nota de 

empenho, no seguinte endereço: Rua 26 nº10, Quadra 01 Lote 01, Jardim Santo Antonio, 

Goiânia - GO, CEP: 74.853-070;  

3.2. O horário de entrega dos bens será das 08h às 11h30min e das 13h30min às 16h30min;  

3.3. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 05 (cinco) dias, pelo(a) responsável pelo 

acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua 

conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta;  



 

3.4. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos 

no prazo de 10(dez) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo 

da aplicação das penalidades;  

3.5. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento 

provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação 

mediante termo circunstanciado;  

3.5.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do 

prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do 

esgotamento do prazo.  

3.6. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada 

pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato;  

3.7. A empresa fornecedora é responsável pela mão de obra e equipamentos necessários para a 

entrega, descarregamento e montagem dos materiais empenhados, não sendo disponibilizados 

servidores do Complexo Regulador Estadual (CRE), para esta tarefa; 

3.8. Será de responsabilidade exclusiva da empresa contratada o fornecimento de mão de obra e 

equipamentos para a devida montagem dos bens entregues, caso esses venham em partes 

desmontadas. Caso a montagem dos bens não seja efetuado no mesmo dia da entrega, recairá 

também, sobre a contratada, os custos que envolverão deslocamentos e refeições para os 

responsáveis pela montagem dos itens;  

3.9. É de responsabilidade da contratada a entrega dos bens devidamente acondicionados em 

embalagens que garantam a sua integridade, limpeza e melhor organização para 

armazenamento, devendo para tanto, observar os requisitos de sustentabilidade elencados no 

próximo item, deste Edital;  

3.10.  A licitante deverá observar os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental, quando for o 

caso:  

3.10.1. Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da 

recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio 

(Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenilpolibromados (PBBs) éteres 

difenil-polibromados (PBDEs);  

 

3.10.2. Respeitar as Normas Brasileiras – NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas 

Técnicas sobre resíduos sólidos;  

3.10.3. Acondicionar os produtos preferencialmente em embalagem individual, adequada com o 

menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima 

proteção durante o transporte e armazenamento. 

 

 

4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

4.10. São obrigações da Contratante:  

4.11. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;  



 

4.11.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 

provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de 

aceitação e recebimento definitivo;  

4.11.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;  

4.11.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 

comissão/servidor especialmente designado;  

4.11.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no 

prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;  

4.11.6. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada 

com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como 

por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus 

empregados, prepostos ou subordinados. 

 

 

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

5.10. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua 

proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa 

e perfeita execução do objeto e, ainda: 

5.10.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local 

constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual 

constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia;  

5.10.3. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário e termo de garantia, com uma versão 

em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada;  

5.10.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 

13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 8.1.3. Substituir, reparar ou 

corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;  

5.10.5. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data 

da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;  

5.10.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;  

5.10.7. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 

 

 

6. DA SUBCONTRATAÇÃO 

 

6.10. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório 

 

 

 

 

 



 

7. DO PAGAMENTO 

 

7.10. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do 

recebimento definitivo dos bens, verificando-se ainda, a conformidade da Nota Fiscal ou Fatura. 

Atestada a conformidade dos bens e documentos se efetivará a emissão de ordem bancária, 

para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pela contratada;  

7.10.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão 

contratante atestar a execução do objeto do contrato;  

7.11. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, 

ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação 

financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará 

sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo 

para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não 

acarretando qualquer ônus para a Contratante;  

7.12. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária 

para pagamento;  

 

8. DO REAJUSTE 

 

8.10. Os preços são fixos e irreajustáveis. 

 

9. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

9.10. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário 

que: 

9.10.2. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado 

dentro do prazo de validade da proposta;  

9.10.3. Não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;  

9.10.4. Apresentar documentação falsa;  

9.10.5. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;  

9.10.6. Ensejar o retardamento da execução do objeto;  

9.10.7. Não mantiver a proposta;  

9.10.8. Cometer fraude fiscal; 

9.10.9. Comportar-se de modo inidôneo; 

9.10.10. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições 

de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer 

momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 

  

9.11. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens 

anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:  



 

9.11.6. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos 

significativos ao objeto da contratação;  

9.11.7. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta 

do licitante; 

9.12. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.  

9.13. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração 

administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à 

administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à 

apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com 

despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação 

preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.  

 

10. DA AMOSTRA 

 

10.10. O licitante detentor da melhor proposta será convocado para enviar amostra para teste, 

conforme as regras estabelecidas abaixo:  

10.10.6. Após verificação da habilitação, o licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentar 

amostras seguindo o mesmo padrão do especificado neste Edital e seus Anexos, a serem entregues em 

até 3 (três) dias úteis, na sede do Complexo Regulador Estadual, sito à Rua 26 nº10, Quadra 01 Lote 

01, Jardim Santo Antonio, Goiânia - GO, CEP: 74.853-070, que emitirá parecer, em que constará 

aprovado ou reprovado. 

10.11. A não apresentação ou reprovação das amostras desclassifica o licitante.  

10.12. As amostras aprovadas serão contadas como unidades entregues, desde que sejam avaliadas 

e classificadas como novas; 

10.12.6. Os critérios adotados para análise e posterior aprovação das amostras são:  

10.12.6.1. Análise de conformidade com os desenhos em anexo; - análise de conformidade com as 

especificações em anexo;  

10.12.6.2.  Análise de qualidade de materiais similares utilizados para a fabricação dos mobiliários;  

10.12.6.3.  Análise de acabamento.  

10.12.7. As amostras deverão apresentar aparência homogênea, com superfícies lisas, sem riscos ou 

bolhas. 

10.13. A apresentação de amostra falsificada ou deteriorada, como verdadeira ou perfeita, configura 

comportamento inidôneo, punível nos termos deste edital. 

 

 

 
_______________________________________ 

Dr.ª Talita Martins Andrade de Melo 

Presidente Executiva - IGPR



 

ANEXO II – PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

(MODELO) 
 

Ref.: Edital de Licitação nº XXXXX / 2022  
 
 
Ao INSTITUTO DE GESTÃO POR RESULTADOS – IGPR 
 
A Empresa XXXXXXXXXXX, CNPJ: XX.XXX.XXX/XXXX-XX, situada no endereço Rua/Av. xxxxx, 
nº xxxx, Bairro xxxxx CEP.: xx.xxx-xxx, Cidade de xxxxxxx, UF, fone (xx) xxxx-xxxx Email: xxx@xxx, 
apresenta proposta discriminada para o item abaixo arrolado vinculando-o a licitação supracitada, 
disponibilizando, também, o catalogo ou folheto para verificação dos pormenores do material 
ofertado para análise pelo Núcleo de Seleção, ao qual: 
 

Quadro Técnico Financeiro 

Ítem Descrição Unidade Marca Modelo Versão Valor Unitário 

       

       

       

       

       

 
 

Dados Bancários para fins de pagamento:  

Banco: (nome);  

Agência: (número);  

Conta Corrente: (número).  

        Local - UF, ___ de ________ de 2022.  

 

___________________________________ 

Representante Legal: (Nome) CPF.: xxx.xxx.xxx-xx 

 

 

 

 



 

ANEXO III – SUGESTÕES DE MODELOS DE DECLARAÇÕES 

 
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 
 
DECLARAÇÃO DE MENORES 
A ______________________________, CNPJ nº. ________________, com sede 
à______________________, declara, sob as penas da lei, a inexistência de trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre por menores de 18 (dezoito) anos ou a realização de qualquer trabalho por 
menores de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 anos, na condição de aprendiz, nos 
termos do artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal. 
 
Data e local. 
 
______________________________ 
Assinatura do Representante Legal da Empresa 
 
 
 
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 
 
DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DAS CONDIÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS 
A ______________________________, CNPJ nº. ________________, com sede à   
______________________, declara, sob as penas da lei, que está ciente das condições contidas 
neste edital e seus anexos. 
 
Data e local. 
______________________________ 
Assinatura do Representante Legal da Empresa 
 
 
 
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 
 
 
DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO 
A ______________________________, CNPJ nº. ________________, com sede à  
______________________, declara, sob as penas da lei, que não possui, em sua cadeia 
produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observado o disposto nos  
incisos III e IV do artigo 1º e no inciso III do artigo 5º da Constituição Federal. 
 
Data e local. 
______________________________ 
Assinatura do Representante Legal da Empresa 
 



 

ANEXO IV – CRONOGRAMA DO PROCESSO LICITATÓRIO 

 

PROCESSO SELETIVO Nº 005/ 2022 - IGPR 

Etapa Data Horário Local 

Publicação do Edital  17/05/2022 A partir das 09h Site: www.crego.org.br  

Pedido de 

Esclarecimentos 

sobre o edital 

18 e 19/05/2022 
Até as 17h do dia 

19/04/2022 

Deverá ser enviado documento oficial 

ao e-mail, informando o número do 

edital ao qual está concorrendo: 

contato@igpr.org.br 

Período para análise 

dos pedidos de 

esclarecimentos por 

parte do Núcleo de 

Seleção 

20/05/2022   

Divulgação dos 

esclarecimentos 
20/05/2022 Até as 18h Site: www.crego.org.br 

Data de entrega das 

propostas (Envelope 

1 e Envelope 2) 

25/05/2022 Até às 17h 

Sede do Complexo Regulador Estadual 

(CRE): Rua 26, número 10, Quadra 01, 

Lote 01, Bairro Jardim Santo Antônio, 

CEP: 74853- 070, Goiânia – Goiás 

Abertura dos 

Envelopes pelo 

Núcleo de Seleção 

26/05/2022 A partir das 08h   

Resultado da análise 

das propostas 
27/05/2022 Até às 17h Site: www.crego.org.br 

Período para 

Recurso 
30 e 31/05/2022 

Até as 17h do dia 

31/04/2022 

Deverá ser enviado documento oficial 

ao e-mail, informando o edital ao qual 

está concorrendo: 

contato@igpr.org.br 

Período para análise 

dos recursos por 

parte do Núcleo de 

Seleção 

01 e 02/06/2022   

Divulgação da 

análise dos recursos 
03/06/2022 Até às 18h Site: www.crego.org.br 

Resultado Final do 

Processo Seletivo 
03/06/2022 Até às 18h Site: www.crego.org.br 
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