CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA
16ª Região

Rio Grande do Norte
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 02/2021
(Procedimento Administrativo n.° 11/2021)

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o CONSELHO REGIONAL DE
EDUCAÇÃO FÍSICA DA 16ª REGIÃO – CREF16/RN, por meio da utilização de recursos de
tecnologia da informação – INTERNET e por intermédio do seu Pregoeiro e Equipe de Apoio,
nomeados pela Portaria n.º 02/2021, realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma
ELETRÔNICA, com critério de julgamento MENOR PREÇO GLOBAL, nos termos da Lei n.º
10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto Federal n.º 10.024, de 20 de setembro de 2019, da
Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.

Data da sessão: 30/09/2021
Horário: 09:00 horas
Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br

1.

DO OBJETO

O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa visando a
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
DE MOBILIÁRIO DIVERSO, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas
neste Edital e seus anexos.
1.2. O critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO GLOBAL, o bservadas as
exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.
2.

DO CREDENCIAMENTO
2.1.
O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite
a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.
2.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no
sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido
pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.
2.3.
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do
licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para
realização das transações inerentes a este Pregão.
2.4.
O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações
efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus
lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a
responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação
por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que
por terceiros.
2.5.
É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela
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informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.
2.5.1.A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar
desclassificação no momento da habilitação
3.

DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO.
3.1.
Poderão participar deste pregão os interessados cujo ramo de atividade seja
compatível com o objeto desta licitação e que estejam com Credenciamento regular no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art.
9º da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
3.1.1.Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.
3.2.
Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de
pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº
11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de
2006.
3.3.

Não poderão participar desta licitação os interessados:
3.3.1.
proibidos de participar de licitações
administrativos, na forma da legislação vigente;
3.3.2.

e

celebrar

contratos

que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.3.3.
estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com
poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou
judicialmente;
3.3.4.
de 1993;

que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666,

3.3.5.
que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em
processo de dissolução ou liquidação;
3.3.6.

entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

3.3.7.
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP,
atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).
3.4.
Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou
“não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:
3.4.1.
que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei
Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido em seus arts. 42 a 49;
3.4.1.1.
nos itens exclusivos para participação de microempresas e
empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não”
impedirá o prosseguimento no certame;
3.4.1.2.
nos itens em que a participação não for exclusiva para
microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do
campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito
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ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de
2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.
3.4.2.
anexos;
3.4.3.

que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus

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

3.4.4.
que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente
da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
3.4.5.
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;
3.4.6.
que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da
Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.
3.4.7.
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;
3.4.8.
que os serviços são prestados 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, conforme disposto no art. 93 da Lei nº
8.213, de 24 de julho de 1991.
3.5.
A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o
licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.
4.

DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
4.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente
por meio do sistema,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta
com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos
para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a
etapa de envio dessa documentação.
4.2.
O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
4.3.
Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que
constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados
constantes dos sistemas.
4.4.
As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a
documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
4.5.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante
a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de
negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de
sua desconexão.
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4.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a
proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;
4.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as
propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos
procedimentos de negociação e julgamento da proposta.
4.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor
classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para
acesso público após o encerramento do envio de lances.

5.

DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
5.1.
O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrônico, dos seguintes campos:
5.1.1.

Valor unitário e total do item;

5.1.2.

Marca;

5.1.3.

Fabricante;

5.1.4.
Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à
especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, todas as
características dos veículos a serem locados.
5.2.
Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a
Contratada.
5.3.
Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta
ou indiretamente no fornecimento dos bens.
5.4.
Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances,
serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear
qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
5.5.
O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a
contar da data de sua apresentação.
5.6.
Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de
regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;
5.6.1.O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por
parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da
União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências:
assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou
condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de
superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.
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6.
DA ABERTURA DA
FORMULAÇÃO DE LANCES

SESSÃO,

CLASSIFICAÇÃO

DAS

PROPOSTAS

E

6.1.
A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de
sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
6.2.
O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, 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.
6.2.1.

Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

6.2.2.
A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema,
com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
6.2.3.
A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento
definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
6.3.
O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que
somente estas participarão da fase de lances.
6.4.
O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o
Pregoeiro e os licitantes.
6.5.
Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu
recebimento e do valor consignado no registro.
6.5.1.

O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item.

6.6.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado
para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
6.7.
O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele
ofertado e registrado pelo sistema.
6.8.
O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto
em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor
oferta deverá ser de R$ 50 (cinquenta reais).
6.9.
O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser
inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3)
segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos
lances.
6.10
Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa
“aberto”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com
prorrogações.
6.11
A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso,
será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos
últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
6.12
A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será
de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse
período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
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6.13
Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a
sessão pública encerrar-se-á automaticamente.
6.14
Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo
sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente,
admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor
preço.
6.15.
Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens
anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser
comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia;
6.15.1.
Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em
campo próprio do sistema.
6.16.
Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele
que for recebido e registrado em primeiro lugar.
6.17.
Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
6.18.
No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção
dos lances.
6.19.
Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após
decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes,
no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
6.20.
O Critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO POR ITEM,
conforme definido neste Edital e seus anexos.
6.21.

Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

6.22.
Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e
empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a
verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O
sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte
participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o
disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538,
de 2015.
6.23.
Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta
ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
6.24.
A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar
uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira
colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a
comunicação automática para tanto.
6.25.
Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada
desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes
microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5%
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(cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo
estabelecido no subitem anterior.
6.26.
No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens
anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro
poderá apresentar melhor oferta.
6.27.
Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em
relação ao produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente
entre as propostas que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento.
6.28.
A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de
classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não
seguidas de lances).
6.29.
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 bens produzidos:
6.29.1.

no país;

6.29.2.

por empresas brasileiras;

6.29.3.
por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no País;
6.29.4.
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.
6.30.
Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema
eletrônico dentre as propostas empatadas.
6.31.
Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a
negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.
6.31.1.
A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.
6.31.2.
O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de
2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a
negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos
neste Edital e já apresentados.
6.32.
Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e
julgamento da proposta.
7.

DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.
7.1.
Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta
classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço
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em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos,
observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º
10.024/2019.
7.2.
O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua
proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa
RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de
desclassificação.
7.3.
Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final
superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que
apresentar preço manifestamente inexequível.
7.3.1.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.
7.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os
indícios que fundamentam a suspeita;
7.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de
diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente
poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e
quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;
7.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2
(duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.
7.6.1.O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação
escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e
formalmente aceita pelo Pregoeiro.
7.6.2.Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se
os que contenham as características do material ofertado, tais como marca,
modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações
pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados
por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo
Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob
pena de não aceitação da proposta.
7.7.
Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
7.8.
Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat”
a nova data e horário para a sua continuidade.
7.9.
O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico,
contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar
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a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas
neste Edital.
7.9.1.
Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e
passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço
melhor.
7.9.2.
A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.
7.10.
Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de
pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à
subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate
ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida, se for o caso.
7.11.
Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a
habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.
8.

DA HABILITAÇÃO
8.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o
eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à
existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação,
mediante a consulta aos seguintes cadastros:
8.1.1.

SICAF;

8.1.2.Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União
(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/)
8.1.3.
A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante
e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público,
inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
8.1.3.1.
Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a
existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor
diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
8.1.3.2.
A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos
societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.
8.1.3.3.
O licitante será convocado para manifestação previamente à
sua desclassificação.
8.1.4.
Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante
inabilitado, por falta de condição de participação.
8.1.5.
No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da
eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para
aceitação da proposta subsequente.
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8.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do licitantes será
verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à
habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica
financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa
SEGES/MP nº 03, de 2018.
8.2.1.O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa
SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender
às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil
anterior à data prevista para recebimento das propostas;
8.2.2.É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do
SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou
encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva
documentação atualizada.
8.2.3.O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante,
exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões
feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s),
conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.
8.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares,
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o
licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo
de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação.
8.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos
mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver
dúvida em relação à integridade do documento digital.
8.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
8.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e
se o licitante for a 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.
8.6.1.Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de
números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for
comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.
8.7. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos
deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de
habilitação:
8.8. Habilitação jurídica:
8.8.1.
No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
8.8.2.
Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da
Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará
condicionada
à
verificação
da
autenticidade
no
sítio
www.portaldoempreendedor.gov.br;
Rua Des. Antônio Soares, 1274 – Tirol – Natal / RN – CEP: 59.022-170
CNPJ: 23.603.274/0001-70 – www.cref16.org.br – Fone: (84) 3201-2254

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA
16ª Região

Rio Grande do Norte
8.8.3.
No caso de sociedade empresária ou empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em
vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
8.8.4.
inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com
averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante
sucursal, filial ou agência;
8.8.5.
No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro
Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da
indicação dos seus administradores;
8.8.6.
No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor,
com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta
Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede,
bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;
8.8.7.
No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
País: decreto de autorização;
8.8.8.
Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as
alterações ou da consolidação respectiva;
8.9.

Regularidade fiscal e trabalhista:
8.9.1.
prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no
Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;
8.9.2.
prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU)
por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita
Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
8.9.3.
(FGTS);

prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço

8.9.4.
prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
8.9.5.prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se
houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto contratual;
8.9.6. prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do
licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
8.9.7.prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do
licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
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8.9.8.
caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como
microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo
que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.
8.10.

Qualificação Econômico-Financeira.
8.10.1.
certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica;

8.11.

Qualificação Técnica
8.11.1.
Comprovação de aptidão para o fornecimento dos equipamentos em
características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta
licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de atestado(s)
fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

8.12.
O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda
auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n.
123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de
contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e
das demonstrações contábeis do último exercício.
8.13.
A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não
impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências
do edital.
8.13.1.
A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente
posterior à fase de habilitação.
8.14.
Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como
microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de
alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será
convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor,
comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da
administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de
justificativa.
8.15.
A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior
acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital,
sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação.
Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte
ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será
concedido o mesmo prazo para regularização.
8.16.
Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o
Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a
continuidade da mesma.
8.17.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o
estabelecido neste Edital.
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8.18.
Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em
havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do
empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina
antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
8.19.
Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o
licitante será declarado vencedor.
9.

DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
9.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo
de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e
deverá:
9.1.1.
ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma
via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser
assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.
9.1.2.
conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante
vencedor, para fins de pagamento.
9.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração
no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada,
se for o caso.
9.2.1.
Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como
marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.
9.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em
algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).
9.3.1.
Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global,
prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os
valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.
9.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital,
sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o
julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.
9.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo
considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que
estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.
9.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos
complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

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 o prazo de no mínimo trinta minutos, 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 Pregoeiro verificar a tempestividade e
a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o
recurso, fundamentadamente.
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10.2.1.
Nesse momento o Pregoeiro 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, o recorrente terá, a partir de então, o
prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os
demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem
contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que
começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada
vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
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 PÚBLICA
11.1.

A sessão pública poderá ser reaberta:
11.1.1.
Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de
atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja
anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos
anulados e os que dele dependam.
11.1.2.
Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou
quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o
instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista,
nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão
adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da
etapa de lances.

11.2.
Todos os licitantes
acompanhar a sessão reaberta.

remanescentes

deverão

ser

convocados

para

11.2.1.
A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), email, ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.
11.2.2.
A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com
os dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus
dados cadastrais atualizados.
12.

DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
12.1.
O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato
do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após
a regular decisão dos recursos apresentados.
12.2.
Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente homologará o procedimento licitatório.
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13.

DA GARANTIA DE EXECUÇÃO
13.1.

14.

Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE
14.1.
Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será
firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.
14.2.
O adjudicatário terá o prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da data
de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento
equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização),
sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções
previstas neste Edital.
14.2.1.
Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão
ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do
instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para
assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal
com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja
assinado ou aceito no prazo de 2 (dois) dias, a contar da data de seu
recebimento.
14.2.2.
O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogad o, por
igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela
Administração.
14.3.
O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à
empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:
14.3.1.
referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de
negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993;
14.3.2.
a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no
edital e seus anexos;
14.3.3.
a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas
previstas nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da
Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.
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14.4.
O prazo de vigência da contratação é de 60 (sessenta) dias, contado a
partir de sua assinatura, com eficácia a partir da sua publicação no Diário
Oficial da União.
14.5.
Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF
para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no
âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Púb lico, bem
como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da
Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da
Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.
14.5.1.
Nos casos em que houver necessidade de assinatura do
instrumento de contrato, e o fornecedor não estiver inscrito no SICAF,
este deverá proceder ao seu cadastramento, sem ônus, antes da
contratação.
14.5.2.
Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado
deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05
(cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no
edital e anexos.
14.6.
Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a
comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser
mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de
preços.
14.7.
Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de
habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de
registro de preços, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das
demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante,
respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para
habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a
negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços.
15.

DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL
15.1.
As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as
estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

16.

DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO
16.1.
Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão
previstos no Termo de Referência.

17.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
17.1.
As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo
de Referência.

18.

DO PAGAMENTO
18.1.
As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência,
anexo a este Edital.
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19.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
19.1.
Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o
licitante/adjudicatário que:
19.1.1.
não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento
equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
19.1.2.

não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;

19.1.3.

apresentar documentação falsa;

19.1.4.

deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

19.1.5.

ensejar o retardamento da execução do objeto;

19.1.6.

não mantiver a proposta;

19.1.7.

cometer fraude fiscal;

19.1.8.

comportar-se de modo inidôneo;

19.2.
As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de
reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o
compromisso assumido injustificadamente.
19.3.
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.
19.4.
O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos
subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal,
às seguintes sanções:
19.4.1.
Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não
acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;
19.4.2.
Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s)
prejudicado(s) pela conduta do licitante;
19.4.3.
Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade
ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua
concretamente, pelo prazo de até dois anos;
19.4.4.
Impedimento de licitar e de contratar com a União e
descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos;
19.5.
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que
será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos
causados;
19.6.
A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais
sanções.
19.7.
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,
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para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.
19.8.
A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não
consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos
termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na
unidade administrativa.
19.9.
O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à
Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa
jurídica, com ou sem a participação de agente público.
19.10. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados
pela conduta do licitante, O CREF16/RN poderá cobrar o valor remanescente
judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.
19.11. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao
licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de
1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
19.12. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano
causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
19.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
19.14. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no
Termo de Referência.

20.

DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
20.1.
Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão
pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.
20.2.
A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail
cpl.pregao@cref16.org.br ou por petição dirigida ou protocolada no endereço: Rua
Desembargador Antônio Soares, 1274, Tirol, Natal/RN, CEP 59022-170, Setor de
Licitações e Contratos.
20.3.
Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste
Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados
da data de recebimento da impugnação.
20.4.
Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização
do certame.
20.5.
Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão
ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para
abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço
indicado no Edital.
20.6.
O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias
úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios
formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.
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20.7.
As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos
previstos no certame.
20.7.1.
A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional
e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
20.8.
As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e
vincularão os participantes e a Administração.
21.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
21.1.

Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

21.2.
Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça
a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente
transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente
estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.
21.3.
Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública
observarão o horário de Brasília/DF.
21.4.
No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros
ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua
validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível
a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
21.5.

A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

21.6.
As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o
interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da
contratação.
21.7.
Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses
custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
21.8.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-seá o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos
em dias de expediente na Administração.
21.9.
O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato,
observados os princípios da isonomia e do interesse público.
21.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou
demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
21.11.
O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico
http://www.cref16.org.br/, no link “Portal da Transparência”, e também poderão ser
lidos e/ou obtidos no endereço Rua Desembargador Antônio Soares, 1274, Tirol,
Natal/RN, CEP 59022-170, Setor de Licitações e Contratos, nos dias úteis, no
horário das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas, mesmo endereço e período
no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada
aos interessados.
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21.12. O Conselho Regional de Educação Física da 16ª Região (CREF16/RN) é
cadastrado no CNPJ sob o n.º 23.603.274/0001-70 e na Unidade Administrativa de
Serviços Gerais (UASG) sob o nº 928305.
21.13.

Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
21.13.1.

ANEXO I - Termo de Referência

21.13.2.

ANEXO II – Modelo da Proposta de Preços

21.13.3.

ANEXO III – Minuta de Termo de Contrato

Natal/RN, 13 de setembro de 2021.

FRANCISCO BORGES DE ARAÚJO
Presidente CREF16/RN

Rua Des. Antônio Soares, 1274 – Tirol – Natal / RN – CEP: 59.022-170
CNPJ: 23.603.274/0001-70 – www.cref16.org.br – Fone: (84) 3201-2254

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA
16ª Região

Rio Grande do Norte

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
1 - OBJETO:
Constitui objeto deste Anexo a contratação de empresa especializada para
fornecimento e instalação de mobiliário diverso no prédio da nova sede do
CREF16/RN, nas condições e quantitativos a seguir definidos.

2 - JUSTIFICATIVA:
Justifica-se a presente contratação pela necessidade de mobiliar as
dependências da nova sede do CREF16/RN que está em reforma.

3 - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E CONDIÇÕES DE
FORNECIMENTO:

3.1 - Os móveis a serem adquiridos pelo CREF16/RN possuem as
características e os quantitativos definidos na tabela seguinte:
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ITEM QTD

1

2

3

4

1

1

1

3

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Mesa de centro redonda com estrutura em Medium Density Fiberboard
revestido com lâminas de madeira natural ou pintura laqueada, modelo tipo Tulip
ou semelhante. Tampo laminado ou laqueado. Medidas (ØxA): 0,90m x 0,30m.

Mesa de centro oval com estrutura em base metálica polida e pintada na cor
preta e tampo em chapa de MDF revestida com lâminas de madeira natural ,
modelo tipo Tulip ou semelhante. Medidas (ØxA): 120;47" x 27;10".

Mesa de centro redonda com estrutura em base metálica polida e pintada na cor
preta e tampo em chapa de MDF revestida com lâminas de madeira natural ,
modelo tipo Tulip ou semelhante. Medidas (ØxA): 0,70m x 0,30m.

Mesa de apoio lateral com tampo redondo em chapa de MDF 18mm revestida
com lâminas de madeira natural . Estrutura vertical em alumínio e base com
apoio no solo MDF revestida com lâminas de madeira natural, modelo tipo MH
2731 ( marca Herval) ou semelhante. Medidas (ØxA): 0,55m x 0,61m.

VALOR
VALOR
UNITÁRIO
TOTAL
ESTIMADO ESTIMADO
(R$)
(R$)

AMBIENTE DE
INSTALAÇÃO

3.041,72

3.041,72

Recepção.

1.580,70

1.580,70

Estúdio

1.286,50

1.286,50

Apoio Plenária

2.535,00

7.605,00

Descanso (2),
Estúdio (1)
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5

6

7

8

9

2

29

4

12

1

Mesa de apoio lateral com tampo redondo em chapa de MDF 18mm revestida
com lâminas de madeira natural . Estrutura vertical em alumínio e base com
apoio no solo MDF revestida com lâminas de madeira natural, modelo tipo MH
2731 ( marca Herval) ou semelhante. Medidas (ØxA): 0,40m x 0,50m.

Cadeira empilhável, com assento, contra assento e encosto injetados em
polipropileno, estrutura trapézio fabricada em maciço cilíndrico de aço carbono
com acabamento em pintura eletrostática à pó de cor preta. Sapatas injetadas
em polipropileno que permitem alinhamento e encaixe lateral entre cadeiras.
Possui apoio superior em polipropileno da mesma cor do assento e encosto. Fixa,
com ou sem braços estruturados em maciço trefilado cilíndrico de aço carbono
com ou sem prancheta e em versão banqueta. Cor caramelo, modelo tipo
Connect (marca Frisokar) ou semelhante.

Banqueta alta com assento e encosto disposto em monobloco, injetado em
termoplástico copolímero polipropileno, material 100% reciclável. A borda frontal
do assento é dobrada para baixo, se projetando 50 mm para a linha da borda
frontal do assento em sua superfície superior.Estrutura da banqueta em formato
trapezoidal, manufaturada em aço trefilado cilíndrico maciço, de diâmetro
externo mínimo de 11,00 mm. Dispõe de apoia pés no mesmo material, tendo
seus elementos metálicos fundidos pelo processo Metal Inert Gas. Tratamento
de superfície dos elementos aparentes da estrutura por meio de pintura à pó.
Cor preta e modelo tipo Bit Bar (marca frisokar) ou semelhante.
Cadeira plástica para uso múltiplo e coletividade, pode ser empregada em
espaços internos ou externos, com assento, encosto e braços injetados em
monobloco de polipropileno, 100% reciclável e estruturado em base tipo 04 pés,
em liga de alumínio extrudada e anodizada, com ponteiras injetadas em
polipropileno para contato com a superfície do piso. Empilhável.Cor preta,
modelo tipo Shine (marca frisokar) ou semelhante.
Box conjugado com colchão auxiliar. Sistema de molejo coletivo, com molas
fabricadas em aço temperado com alto teor de carbono, unidas por arames em
formato helicoidal. O peso do usuário é distribuído harmonicamente por todo o
conjunto de molas, resultando em enorme potencial de sua absorção. Com a
união de espumas, esse sistema proporciona elevado grau de estabilidade e
firmeza ao colchão. Estrutura em madeira nobre, resistente, proveniente de
reflorestamento: Eucalipto Saligna. Uma estrutura forte, feita com grampos de
aço e cola PVA, que garantem firmeza e evitam rangidos.

2.277,00

4.554,00

Sala Presidente
(1), Apoio
Plenária (1)

898,88

26.067,52

Plenária

669,40

2.677,60

Copa

704,85

8.458,20

Copa

3.274,38

3.274,38

Sala de Apoio a
Presidência.
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10

11

12

13

14

15

1

1

1

1

2

8

Estofado 3 lugares com pés de alumínio. Estrutura em madeira de eucalipto de
reflorestamento, chapas multilaminadas e MDF revestidas com espuma e tecido.
Assento fixo com molas Bonnel e espuma soft D26 envolto com uma manta de
espuma ecosoft. Encosto fixo com persintas elásticas e espuma D23. Almofada de
encosto soltas, preenchidas com fibra de poliester. Cor preta modelo tipo MH
4065 ( marca Herval) ou semelhante.

Poltrona de 2 braços com pés de alumínio. Estrutura em madeira de eucalipto de
reflorestamento, chapas multilaminadas e MDF revestidas com espuma e tecido.
Assento fixo com molas Bonnel e espuma soft D26 envolto com uma manta de
espuma ecosoft. Encosto fixo com persintas elásticas e espuma D23. Almofada de
encosto soltas, preenchidas com fibra de poliester. Cor preta modelo tipo MH
4065 (marca Herval) ou semelhante.

Estofado 3 lugares com assento e encostos com almofadas fixas na cor cinza.
Estrutura em madeira de Eucalipto de reflorestamento , com pés de poliuretano
injetado. Possui assento com persintas elásticas e espuma de média densidade
envolta com uma manta de espuma Ecosoft. Encosto fixo composto por uma
camada de espuma soft de média densidade envolta por uma manta de espuma
Ecosoft. Modelo tipo MH 4210 (Marca Herval).

Sofá 3 lugares com assento e encostos com almofadas fixas na cor bege.
Estrutura em madeira de Eucalipto de reflorestamento, com pés de madeira de
canto. Possui encosto com persintas elásticas e almofadas soltas preenchidas
com espuma soft. O assento possui percintas elásticas e almofadas fixas
preenchidas com espuma soft envolta com uma manta de espuma Ecosoft.
Modelo tipo MH 4177 (Marca Herval).

Poltrona de aproximação com assento e encostos com almofadas fixas na cor
bege apoiada sobre pés de madeira . Estrutura em madeira de eucalipto de
reflorestamento com esqueleto montado em grampos de aço fixado com cola
PVA. Modelo tipo MH1235 (Marca Herval).

Cadeira com assento estofado e pé em madeira maciça. Pés e estrutura em
madeira maciça. Assento e encosto compostas por chapas multilaminadas
revestidas com espuma D45. Cor caramelo e modelo tipo MH 2999 (marca
Herval)

10.033,62

10.033,62

Apoio Plenária

6.004,55

6.004,55

Apoio Plenária

4.748,50

4.748,50

Descanso

8.260,62

8.260,62

Sala
Presidência

2.784,50

5.569,00

Sala
Presidência

3.703,76

29.630,08

Sala
Presidência
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16

17

18

19

6

2

11

20

Poltrona estofada na cor azul com pés metálicos.Estrutura em madeira eucalipto
de reflorestamento e esqueleto com grampos de aço e cola PVA. Encosto
composto de espuma de alta densidade. Assento com persintas elásticas de
espuma Soft D30 envolta por uma manta de espuma Ecosoft. Modelo tipo MH
3788 (marca Herval)

Poltrona de aproximação na cor bege claro. Estrutura em madeira maciça fixada
com grampos metálicos e cola PVA. Assento com espuma de alta e média
densidade e espuma ecosoft. Encosto com espuma de média densidade
sobreposta por espuma ecosoft. Modelo tipo MH 3798 (marca Herval)

Cadeira sem braço, com assento e encosto injetados em polipropileno, 100%
reciclável, estrutura em formato trapezoidal, sendo a estrutura e o suporte para
os apoia braços, fabricados em tubo de aço carbono Ø5/8″ e parede de 1,90 mm,
com acabamento por meio de pintura eletrostática à pó de cor preta. Sapatas
injetadas em polipropileno 100% reciclável. Apoia braços superiores injetados em
poliuretano de pele integral, cor preta, sobre alma de aço carbono (marca
Frisokar).

CADEIRA
DE
APROXIMAÇÃO
TELA
CONJUNTO DA BASE DEVE SER DESENVOLVIDO PARA MANTER A INTEGRIDADE
DO PRODUTO SUPORTANDO TODOS OS NÍVEIS DE RESISTÊNCIA E DURABILIDADE
PRESCRITOS COMO REQUISITOS DE ENGENHARIA PELAS NORMAS TÉCNICAS. SUA
CONFIGURAÇÃO DEVE SER DEFINIDA POR UMA ESTRUTURA FIXA FABRICADA EM
TUBO INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÃO MECÂNICA DE AÇO CARBONO ABNT
1008/1020 LAMINADO FRIO COM DIÂMETRO DE 25,4MM COM PAREDE DE 2,25
MM NA BASE E 1,9 MM NO SUPORTE DO ASSENTO. BASE E SUPORTE DEVEM SER
FABRICADOS PELO PROCESSO MECÂNICO DE CURVAMENTO DE TUBOS E
DEVERAM SER UNIDOS ENTRE SI PELO PROCESSO DE SOLDAGEM MIG. A
ESTRUTURA DEVE CONTER QUATRO (04) DESLIZADORES FIXOS, DESENVOLVIDO
PARA MANTER A BASE APOIADA SOBRE O PISO E PRINCIPALMENTE EVITAR O
CONTATO DIRETO DO METAL COM A SUPERFÍCIE DE APOIO. OS DESLIZADORES
DEVEM SER FABRICADOS EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DENOMINADO
POLIPROPILENO, PELO PROCESSO DE INJEÇÃO. A ESTRUTURA DEVE SER FIXA AO
ASSENTO POR PARAFUSOS SEXTAVADOS FLANGEADOS ¼”X1.1/2”. O CONJUNTO
DEVE RECEBER UMA PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO, CARACTERIZADA PELO
PROCESSO DE PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE METÁLICA POR FOSFATIZAÇÃO À
BASE DE ZINCO E REVESTIDA POR CROMAGEM. CONJUNTO DE ASSENTO DE SER
ESTRUTURAL DE APOIO PARA ATIVIDADE DE SENTAR E COM A FINALIDADE DE
ACOMODAR O USUÁRIO DE MANEIRA CONFORTÁVEL ERGONÔMICA. CONJUNTO
DO ASSENTO DEVE SER CONSTITUÍDO DE ESTRUTURA EM MADEIRA LAMINADA
COM 12 MM DE ESPESSURA COM PORCAS GARRA ¼”, FABRICADAS EM AÇO
CARBONO E REVESTIDAS PELO PROCESSO DE ELETRODEPOSIÇÃO Á ZINCO,
FIXADAS NOS PONTOS DE MONTAGEM DA ESTRUTURA. NA ESTRUTURA DO
ASSENTO DEVE SER FIXADA UMA (01) ALMOFADA DE ESPUMA FLEXÍVEL Á BASE
DE POLIURETANO (PU), ERGONÔMICA E FABRICADA ATRAVÉS DE SISTEMAS
QUÍMICOS À BASE DE POLIOL / ISOCIANATO PELO PROCESSO DE INJEÇÃO SOB
PRESSÃO. ESTA ALMOFADA DEVE POSSUIR DENSIDADE CONTROLADA DE 45 A 50
KG/M³ PODENDO OCORRER VARIAÇÕES NA ORDEM DE +/- 2 KG/ M³. O
CONJUNTO DEVE SER REVESTIDO COM DIVERSOS MATERIAIS (TECIDO /
LAMINADO VINÍLICO) PELO PROCESSO DE TAPEÇAMENTO CONVENCIONAL. SUAS
DIMENSÕES DEVEM GIRAR EM TORNO DE 510 MM (LARGURA) X 461 MM
(PROFUNDIDADE) APRESENTANDO EM SUAS EXTREMIDADES CANTOS

3.524,26

21.145,56

Recepção (4),
Hall de
Convivência (2)

2.699,94

5.399,88

Estúdio

1.127,22

12.399,42

Recepção

39.973,60

Administração
(3), Cobrança
(2), Financeiro
(2), Fiscais (4),
Sala de
Comissões (6),
Diretoria
Executiva e
Comunicações
(3)

1.998,68
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ARREDONDADOS. O ASSENTO DEVE POSSUIR AINDA UMA CARENAGEM PLÁSTICA
FABRICADA PELO PROCESSO DE INJEÇÃO DE TERMOPLÁSTICOS EM
POLIPROPILENO. A ALTURA DO ASSENTO AO PISO DEVE SER DE 460 MM. APOIO
PARA OS BRAÇOS, UTILIZADO PARA POSICIONAMENTO DOS BRAÇOS EM
POSIÇÕES ERGONOMICAMENTE CONFORTÁVEIS. DEVE SER FABRICADO PELO
PROCESSO DE INJEÇÃO DE TERMOPLÁSTICOS EM POLIPROPILENO. FIXADO À
ESTRUTURA POR DUAS (02) TORRES QUE ENCAIXAM NA ESTRUTURA E RECEBEM
DOIS (02) PARAFUSOS FLANGEADOS COM ROSCA ESPECIAL PARA PLÁSTICO NAS
DIMENSÕES Ø4 X 25 MM. COMPONENTE UTILIZADO NO ENCOSTO COMO
SUSTENTAÇÃO DA REGIÃO DO APOIO LOMBAR E QUE DEVE POSSUIR A
FUNCIONALIDADE DE ACOMODAR CONFORTAVELMENTE AS COSTAS NUM
DESENHO COM CONCORDÂNCIAS DE RAIOS E CURVAS ERGONÔMICAS, E QUE
MODELAM DE FORMA AGRADÁVEL E ANATÔMICA AOS DIVERSOS BIÓTIPOS DE
USUÁRIOS. O ENCOSTO DEVE POSSUIR ESTRUTURA FABRICADA EM
POLIPROPILENO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO PELO PROCESSO DE INJEÇÃO
DE TERMOPLÁSTICOS, E A SUPERFÍCIE DE CONTATO COM O USUÁRIO DEVE SER
FORMADA POR UMA TELA DE 100% POLIÉSTER TENCIONADA QUE DEVE SER
FIXADA A UMA MOLDURA FABRICADA EM ABS INJETADO E PARAFUSADA NA
ESTRUTURA POR 8 PARAFUSOS DO TIPO PLÁSTICO COM Ø 5X16MM. ESSE
CONJUNTO DEVE MEDIR APROXIMADAMENTE 460 MM DE LARGURA POR 400
MM DE ALTURA E UNE-SE AO ASSENTO POR LÂMINA DE AÇO 1008/1020 DE
6,35MM DE ESPESSURA POR MEIO DE 6 PARAFUSOS DO TIPO PLÁSTICO DE
Ø5X20MM. A LÂMINA DEVE SER MONTADA NO ASSENTO POR 3 PARAFUSOS
¼”X1”.
APRESENTAR
JUNTO
COM
A
PROPOSTA
COMERCIAL:
CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COMPROVANDO A NORMA NBR 13962:2018
MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO – CADEIRAS – REQUISITOS E MÉTODOS DE ENSAIOS,
PELO MODELO DE CERTIFICAÇÃO 5. LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO
ACREDITADO PELO INMETRO DE ACORDO COM A NBR 9176/2016 PARA
DETERMINAÇÃO DA FORÇA NECESSÁRIA PARA SE PRODUZIR UMA COMPRESSÃO
PRÉ-FIXADA SOBRE UMA AMOSTRA DE ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO,
APLICADA SOBRE UMA ÁREA DETERMINADA. LAUDO EMITIDO POR
LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO DE ACORDO COM A NBR
14961/2016 DETERMINAÇÃO DO TEOR DE CINZAS EM ESPUMAS FLEXÍVEIS DE
POLIURETANO. LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO
INMETRO DE ACORDO COM A NBR 8619/15 DETERMINAÇÃO DA RESILIÊNCIA EM
ESPUMAS FLEXÍVEIS DE POLIURETANO. LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO
ACREDITADO PELO INMETRO DE ACORDO COM A NBR 8910/2016,
DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO DE ESPUMAS FLEXÍVEIS DE
POLIURETANO. LAUDO DE ACORDO COM A NBR 9209/86 ATESTANDO QUE OS
PRODUTOS POSSUEM REVESTIMENTO EM FOSFATO COM MASSA IGUAL OU
SUPERIOR A 1,2G/M². LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO
INMETRO DE ACORDO COM A NBR 10443/08 E RESULTADO DE ESPESSURA
MÍNIMA DE 70 MICRAS. LAUDO OU DECLARAÇÃO, COMPROVANDO QUE O
MOBILIÁRIO OFERTADO, COM IMAGEM E MEDIDAS ESTÁ DENTRO DA NORMA
REGULAMENTADORA NR 17 - ERGONOMIA, ACOMPANHADO POR CÓPIA DE
DOCUMENTO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL (CREA OU CRM) OU ART PAGA COM
A DEVIDA COMPROVAÇÃO DE AUTENTICIDADE, QUE COMPROVE HABILITAÇÃO E
ESPECIALIZAÇÃO EM MEDICINA DO TRABALHO, ERGONOMIA OU ENGENHARIA
SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA EMISSÃO DO RESPECTIVO LAUDO. CATÁLOGO
TÉCNICO DO PRODUTO, NOS QUAIS NECESSARIAMENTE CONSTARÃO IMAGENS E
DESENHOS COM COTAS, COMPROVANDO QUE O ITEM OFERTADO FAZ PARTE DE
SUA LINHA DE FABRICAÇÃO. ESTA CONDIÇÃO SERÁ DE EXTREMA RELEVÂNCIA
PARA A AVALIAÇÃO DO MESMO, ASSIM COMO OS SEGUINTES FATORES:
CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E
CERTIFICADOS
DE
CONFORMIDADE
APRESENTADOS,
QUALIDADE,
DURABILIDADE, ACABAMENTO, ESTÉTICA, ERGONOMIA E FUNCIONALIDADE. A
NÃO APRESENTAÇÃO ACARRETARÁ DESCLASSIFICAÇÃO DO LICITANTE.
CERTIFICADO DE CONFORMIDADE EMITIDO POR UMA OCP ACREDITADA PELO
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INMETRO, COMPROVANDO QUE O FABRICANTE TEM SEU PROCESSO DE
PREPARAÇÃO E PINTURA DE SUPERFÍCIES METÁLICAS CERTIFICADO PELO
MODELO 5, GARANTINDO O ATENDIMENTO E CONFORMIDADE ÀS NORMAS
ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 11003, ASTM D
523, ASTM D 3359, ASTM D 3363, ASTM D 7091, NBR 5841, ASTM D 2794, NBR
ISO 4628-3.

20

20

CADEIRA
GIRATÓRIA
EXECUTIVA
TELA
OS RODÍZIOS DEVEM SER CONSTITUÍDOS DE DUAS (02) ROLDANAS CIRCULARES
NA DIMENSÃO DE 50,00 MM E FABRICADAS EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO
DENOMINADO DE POLIAMIDA (PA 6,6) E PU EM SUA EXTREMIDADE, DEDICADAS
PARA SEREM UTILIZADAS EM PISOS RÍGIDOS. UM (01) CORPO DO RODÍZIO
CONFIGURADO DE FORMA SEMICIRCULAR E FABRICADO EM MATERIAL
TERMOPLÁSTICO DENOMINADO POLIAMIDA (PA 6,6). AS ROLDANAS DEVEM SER
FIXADAS NESTE CORPO ATRAVÉS DE UM EIXO HORIZONTAL DE AÇO CARBONO
ABNT 1005 /10 NA DIMENSÃO DE 6,00 MM QUE DEVE SER SUBMETIDO AO
PROCESSO DE LUBRIFICAÇÃO ATRAVÉS DE GRAXA ESPECÍFICA PARA REDUÇÃO DE
ATRITO NA OPERAÇÃO DE ROLAMENTO SOB O PISO. O CORPO DO RODÍZIO DEVE
SER CONSTITUÍDO POR UM (01) EIXO VERTICAL (PERPENDICULAR AO PISO) DE
AÇO CARBONO ABNT 1008/10 NA DIMENSÃO 11,00 MM E PROTEGIDO CONTRA
A CORROSÃO PELO PROCESSO DE ELETRODEPOSIÇÃO DE ZINCO ONDE SE DEVE
SE ENCONTRAR MONTADO ATRAVÉS DE UM ANEL ELÁSTICO SOB PRESSÃO NO
CORPO DO RODÍZIO, QUE DEVE RECEBER LUBRIFICAÇÃO PARA REDUZIR O ATRITO
NO DESLOCAMENTO ROTATIVO. CONJUNTO DA BASE DEVE SER DEFINIDO POR
UMA (01) CONFIGURAÇÃO EM FORMA DE PENTÁGONO, COM CINCO (05) PÁS DE
APOIO PARA FIXAÇÃO DOS RODÍZIOS E UMA FURAÇÃO CENTRAL CONIFICADA
PARA ACOPLAMENTO DA COLUNA COMPLETA DO CARTUCHO A GÁS. O
CONJUNTO DEVE SER FABRICADO EM MATERIAL DE LIGA DE ALUMÍNIO (SAE
305), PELO PROCESSO DE INJEÇÃO SOB PRESSÃO E SUBMETIDO A UM PROCESSO
DE PRÉ-AFINAMENTO SUPERFICIAL PELO PROCESSO DE LIXADEIRA COM LIXA
GRANA 80 POSSUINDO NA EXTREMIDADE DE CADA PÁ INTEGRADA EM PEÇA
ÚNICA O ALOJAMENTO PARA O ENCAIXE DOS RODÍZIOS COM ROLAMENTOS DE
Ø50MM OU Ø60MM; A COLUNA DE GÁS DEVE SER CONSTITUÍDA DE UM CORPO
CILÍNDRICO DENOMINADO CÂMARA, FABRICADO COM TUBO DE CONSTRUÇÃO
MECÂNICA DE PRECISÃO DE AÇO CARBONO ABNT 1008/1020 NA MEDIDA
EXTERNA DE 50,00 MM E CONFORMADO EM UMA DE SUAS EXTREMIDADES
PELO PROCESSO DE CONIFICAÇÃO PARA PERFEITA FIXAÇÃO Á BASE. O
CONJUNTO CÂMARA DEVE RECEBER PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO ATRAVÉS
DE UM REVESTIMENTO DE PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PRETO E NO
CARTUCHO A GÁS UMA CAMADA DE ELETRODEPOSIÇÃO DE CROMO
(CROMEAÇÃO). O MECANISMO CHAMADO BACKITA DEVE SER UM CONJUNTO
MECÂNICO QUE DEVE POSSUIR DUAS ALAVANCAS PARA REGULAGEM DE ALTURA
DO ASSENTO E DA INCLINAÇÃO DO ENCOSTO. A ALAVANCA DE REGULAGEM DE
ALTURA DO ASSENTO DEVE SER INJETADA EM POLIAMIDA PA REFORÇADA COM
FIBRA DE VIDRO E POSSUI ALMA METÁLICA COMO REFORÇO ESTRUTURAL EM
DUAS CHAPAS DE AÇO NA ESPESSURA DE 2,65 MM REVESTIDAS COM PROCESSO

3.063,14
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Recepção (5),
Administração
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(2), Financeiro
(2), Fiscais (2),
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(2), Sala
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DE ELETRODEPOSIÇÃO A ZINCO, GARANTINDO RESISTÊNCIA MECÂNICA E
CONTRA CORROSÃO. O SISTEMA DE TRAVAMENTO DE RECLINAÇÃO DO ENCOSTO
DEVE ACONTECER POR MEIO DA PRESSÃO EXERCIDA POR UMA MOLA
HELICOIDAL EM UM CONJUNTO DE LÂMINAS QUE TRAVAM UMAS ÀS OUTRAS
POR ATRITO E PELO PRINCÍPIO DE FRICÇÃO. A ALAVANCA DE CONTROLE DE
RECLINAÇÃO DO ENCOSTO TAMBÉM DEVE SER INJETADA EM POLIAMIDA PA
REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO. AO ACIONAR A ALAVANCA PARA CIMA ELA
LIBERA O MOVIMENTO DO ENCOSTO QUE TAMBÉM DEVE SE DAR PELO USO DE
DUAS MOLAS HELICOIDAIS BASTANDO AO USUÁRIO POSICIONAR O ENCOSTO NA
POSIÇÃO DESEJADA E LIBERAR A ALAVANCA PARA QUE A MESMA TRAVE NA
POSIÇÃO DESEJADA. A FAIXA DE VARIAÇÃO DE RECLINAGEM DEVE SER DE 73° A
104°. O MECANISMO DEVE TAMBÉM PROPORCIONA A REGULAGEM DE ALTURA
DO ENCOSTO POR MEIO DE CATRACA AUTOMÁTICA COM CURSO DE 70 MM,
QUE SE LIBERA AO CHEGAR À ALTURA MÁXIMA E DESCE PERMITINDO QUE O
USUÁRIO AJUSTE A ALTURA PARA SEU MELHOR CONFORTO. O MECANISMO
DEVE SER FABRICADO COM CHAPAS DE AÇO ABNT 1010/20 NA ESPESSURA DE
2,65 MM DEVE SER FIXADO AO ASSENTO POR (04) QUATRO PARAFUSOS
SEXTAVADOS ¼” X 11/2” COM CABEÇAS FLANGEADAS. O MECANISMO DEVE
POSSUIR UM SUPORTE PARA FIXAÇÃO DO ENCOSTO EM FORMADO DE “L”, NO
QUAL DEVE SER FABRICADO COM TUBO INDUSTRIAL NA CONFIGURAÇÃO
OBLONGULAR E NA DIMENSÃO DE 25X50MM COM ESPESSURA DE 1,50 MM.
DOIS PARAFUSOS PHILIPS ¼” X 1” CABEÇA LENTILHA JUNTAMENTE COM ANÉIS
ELÁSTICOS FAZEM A PERFEITA UNIÃO ENTRE O ENCOSTO E O MECANISMO. O
MECANISMO DEVE POSSUIR UMA BLINDAGEM DE TERMOPLÁSTICO PP POLIPROPILENO, NO ACABAMENTO SUPERFICIAL TEXTURIZADO, PARA IMPEDIR O
ACESSO DO USUÁRIO NOS SISTEMAS DE FUNCIONALIDADE DA CADEIRA E
PARTICIPANDO DE UM COMPONENTE DE DESIGN, SEGURANÇA E PROTEÇÃO
CONTRA AGENTES EXTERNOS. O CONJUNTO MECANISMO DEVE RECEBER UMA
PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO, CARACTERIZADA PELO PROCESSO DE
PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE METÁLICA POR FOSFATIZAÇÃO Á BASE DE ZINCO E
REVESTIDA POR PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ. CONJUNTO DE ASSENTO
DEVE SER CONSTITUÍDO DE ESTRUTURA EM MADEIRA LAMINADA COM 12 MM
DE ESPESSURA COM PORCAS GARRA ¼”, FABRICADAS EM AÇO CARBONO E
REVESTIDAS PELO PROCESSO DE ELETRODEPOSIÇÃO Á ZINCO, FIXADAS NOS
PONTOS DE MONTAGEM DA ESTRUTURA. NA ESTRUTURA DO ASSENTO DEVE SER
FIXADA UMA (01) ALMOFADA DE ESPUMA FLEXÍVEL Á BASE DE POLIURETANO
(PU), ERGONÔMICA E FABRICADA ATRAVÉS DE SISTEMAS QUÍMICOS À BASE DE
POLIOL / ISOCIANATO PELO PROCESSO DE INJEÇÃO SOB PRESSÃO. ESTA
ALMOFADA DEVE POSSUIR DENSIDADE CONTROLADA DE 45 A 50 KG/M³
PODENDO OCORRER VARIAÇÕES NA ORDEM DE +/- 2 KG/ M³. O CONJUNTO
DEVE SER REVESTIDO COM DIVERSOS MATERIAIS (TECIDO / LAMINADO VINÍLICO)
PELO PROCESSO DE TAPEÇAMENTO CONVENCIONAL. SUAS DIMENSÕES DEVEM
GIRAR EM TORNO DE 500 MM (LARGURA) X 450 MM (PROFUNDIDADE)
APRESENTANDO EM SUAS EXTREMIDADES CANTOS ARREDONDADOS. O
ASSENTO DEVE POSSUIR AINDA UMA CARENAGEM PLÁSTICA FABRICADA PELO
PROCESSO DE INJEÇÃO DE TERMOPLÁSTICOS EM POLIPROPILENO.
A
REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO DEVE PERMITIR ATENDER AS MEDIDAS
MÍNIMAS DE 420 MM ATÉ A ALTURA MÁXIMA DE 530 MM PODENDO
APRESENTAR PEQUENAS VARIAÇÕES DE ACORDO COM A OPÇÃO DE BASE
ESCOLHIDA. O APOIO DE BRAÇO DEVE TER 3 TIPOS DE REGULAGEM À SABER,
ALTURA, AVANÇO HORIZONTAL E GIRO SOBRE SEU PRÓPRIO EIXO. A
REGULAGEM DE ALTURA SE DÁ PELO PRESSIONAMENTO DE UM BOTÃO NA
LATERAL EXTERNA DO APOIO, JÁ O AVANÇO HORIZONTAL E O GIRO DEVE SER
DAR DE MANEIRA AUTOMÁTICA, BASTANDO QUE O USUÁRIO EXERÇA FORÇA
SOBRE O APOIO E O POSICIONE NA POSIÇÃO DESEJADA. DEVE POSSUIR 70 MM
DE CURSO DE REGULAGEM DE ALTURA, A REGULAGEM HORIZONTAL PERMITE 22
MM DE AVANÇO E RECUO DO APOIA BRAÇOS, JÁ A REGULAGEM DE GIRO DEVE
PERMITIR 24° DE ROTAÇÃO PARA CADA SENTIDO. A ALMA DO APOIO DE BRAÇOS
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3D DEVE SER FABRICADA EM CHAPA DE AÇO A36 COM 6,35MM DE ESPESSURA,
JÁ OS COMPONENTES E MECANISMOS ESTRUTURAIS DEVEM SER FABRICADOS
EM POLIAMIDA ADITIVADA COM 30% DE FIBRA DE VIDRO COM PEÇAS DE
ACABAMENTO EM COPOLÍMERO DE POLIPROPILENO. O ENCOSTO DEVE SER
CONSTITUÍDO POR UMA ESTRUTURA FABRICADA EM POLIPROPILENO
REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO E UMA MOLDURA FABRICADA EM ABS PELO
PROCESSO DE INJEÇÃO DE TERMOPLÁSTICOS. JÁ A SUPERFÍCIE DE CONTATO
COM O USUÁRIO DEVE SER FORMADA POR UMA TELA 100% POLIÉSTER
TENCIONADA QUE DEVE SER FIXADA À MOLDURA QUE POR SUA VEZ DEVE SER
PARAFUSADA NA ESTRUTURA COM 8 PARAFUSOS DE ROSCA PARA PLÁSTICO
COM Ø5X16MM. A ESTRUTURA DEVE RECEBER 4 BUCHAS AMERICANAS EM SEUS
PONTOS DE UNIÃO COM A LÂMINA. ESSE CONJUNTO DEVE SER FIXADO À UMA
LÂMINA METÁLICA QUE FARÁ A LIGAÇÃO DO ENCOSTO COM O ASSENTO OU
COM O PRÓPRIO MECANISMO, DEPENDENDO DA OPÇÃO DESEJADA. O ENCOSTO
DA CADEIRA DEVE POSSUIR APOIO LOMBAR REGULÁVEL. O APOIO LOMBAR DEVE
SER UM CONJUNTO FABRICADO EM UMA BLENDA DE POLIPROPILENO (PP) E EVA
(50/50) PELO PROCESSO DE INJEÇÃO DE TERMOPLÁSTICO, ACOPLADO À
MOLDURA DO ENCOSTO POSICIONADO ATRÁS DA TELA E DEVERÁ PERMITIR UM
AJUSTE NA ALTURA DO APOIO LOMBAR EM 9 POSIÇÕES DISTINTAS QUE
PERCORREM UM CURSO DE 40 MM. DEVE POSSUIR UM SISTEMA SEMELHANTE À
CATRACA PARA A REGULAGEM DA POSIÇÃO, BASTANDO SER MOVIDO PARA
CIMA
OU
PARA
BAIXO
ATÉ
A
POSIÇÃO
DESEJADA.
APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA COMERCIAL: CERTIFICADO DE
CONFORMIDADE COMPROVANDO A NORMA NBR 13962:2018 MÓVEIS PARA
ESCRITÓRIO – CADEIRAS – REQUISITOS E MÉTODOS DE ENSAIOS, PELO MODELO
DE CERTIFICAÇÃO 5. LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO
INMETRO DE ACORDO COM A NBR 9176/2016 PARA DETERMINAÇÃO DA FORÇA
NECESSÁRIA PARA SE PRODUZIR UMA COMPRESSÃO PRÉ-FIXADA SOBRE UMA
AMOSTRA DE ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO, APLICADA SOBRE UMA ÁREA
DETERMINADA.
LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO DE ACORDO
COM A NBR 14961/2016 DETERMINAÇÃO DO TEOR DE CINZAS EM ESPUMAS
FLEXÍVEIS DE POLIURETANO. LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO
PELO INMETRO DE ACORDO COM A NBR 8619/15 DETERMINAÇÃO DA
RESILIÊNCIA EM ESPUMAS FLEXÍVEIS DE POLIURETANO. LAUDO EMITIDO POR
LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO DE ACORDO COM A NBR 8910/2016,
DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO DE ESPUMAS FLEXÍVEIS DE
POLIURETANO. LAUDO DE ACORDO COM A NBR 9209/86 ATESTANDO QUE OS
PRODUTOS POSSUEM REVESTIMENTO EM FOSFATO COM MASSA IGUAL OU
SUPERIOR A 1,2G/M². LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO
INMETRO DE ACORDO COM A NBR 10443/08 E RESULTADO DE ESPESSURA
MÍNIMA DE 70 MICRAS. LAUDO OU DECLARAÇÃO, COMPROVANDO QUE O
MOBILIÁRIO OFERTADO, COM IMAGEM E MEDIDAS ESTÁ DENTRO DA NORMA
REGULAMENTADORA NR 17 - ERGONOMIA, ACOMPANHADO POR CÓPIA DE
DOCUMENTO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL (CREA OU CRM) OU ART PAGA COM
A DEVIDA COMPROVAÇÃO DE AUTENTICIDADE, QUE COMPROVE HABILITAÇÃO E
ESPECIALIZAÇÃO EM MEDICINA DO TRABALHO, ERGONOMIA OU ENGENHARIA
SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA EMISSÃO DO RESPECTIVO LAUDO.
CATÁLOGO TÉCNICO DO PRODUTO, NOS QUAIS NECESSARIAMENTE CONSTARÃO
IMAGENS E DESENHOS COM COTAS, COMPROVANDO QUE O ITEM OFERTADO
FAZ PARTE DE SUA LINHA DE FABRICAÇÃO. ESTA CONDIÇÃO SERÁ DE EXTREMA
RELEVÂNCIA PARA A AVALIAÇÃO DO MESMO, ASSIM COMO OS SEGUINTES
FATORES: CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES, CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS E CERTIFICADOS DE CONFORMIDADE APRESENTADOS, QUALIDADE,
DURABILIDADE, ACABAMENTO, ESTÉTICA, ERGONOMIA E FUNCIONALIDADE. A
NÃO APRESENTAÇÃO ACARRETARÁ DESCLASSIFICAÇÃO DO LICITANTE.
CERTIFICADO DE CONFORMIDADE EMITIDO POR UMA OCP ACREDITADA PELO
INMETRO, COMPROVANDO QUE O FABRICANTE TEM SEU PROCESSO DE
Rua Des. Antônio Soares, 1274 – Tirol – Natal / RN – CEP: 59.022-170
CNPJ: 23.603.274/0001-70 – www.cref16.org.br – Fone: (84) 3201-2254

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA
16ª Região

Rio Grande do Norte
PREPARAÇÃO E PINTURA DE SUPERFÍCIES METÁLICAS CERTIFICADO PELO
MODELO 5, GARANTINDO O ATENDIMENTO E CONFORMIDADE ÀS NORMAS
ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 11003, ASTM D
523, ASTM D 3359, ASTM D 3363, ASTM D 7091, NBR 5841, ASTM D 2794, NBR
ISO 4628-3.

21

1

CADEIRA
GIRATÓRIA
PRESIDENTE
TELA
Os Rodízios devem ser constituído de duas (02) roldanas circulares na dimensão
de 50,00 mm e fabricadas em material termoplástico denominado de Poliamida
(PA 6,6) e PU em sua extremidade, dedicadas para serem utilizadas em Pisos
Rígidos. Um (01) corpo do rodízio configurado de forma semicircular deve ser
fabricado em material termoplástico denominado Poliamida. As roldanas devem
ser fixadas neste corpo através de um eixo horizontal de aço carbono ABNT 1005
/10 na dimensão de 6,00 mm que deve ser submetido ao processo de
lubrificação através de graxa específica para redução de atrito na operação de
rolamento sob o piso. O corpo do rodízio deve ser constituído por um (01) eixo
vertical (perpendicular ao piso) de aço carbono ABNT 1008/10 na dimensão
11,00 mm e protegido contra a corrosão pelo processo de eletrodeposição de
zinco onde se encontra montado através de um anel elástico sob pressão no
corpo do rodízio, que deve receber lubrificação para reduzir o atrito no
deslocamento rotativo. Conjunto da base deve ser definido por uma (01)
configuração em forma de pentágono, com cinco (05) pás de apoio para fixação
dos rodízios e uma furação central conificada para acoplamento da coluna
completa do cartucho a gás. O conjunto deve ser fabricado em material de liga
de alumínio (SAE 305), pelo processo de injeção sob pressão e submetido a um
processo de pré-afinamento superficial pelo processo de lixadeira com lixa grana
80 possuindo na extremidade de cada pá integrada em peça única o alojamento
para o encaixe dos rodízios com rolamentos de Ø50mm ou Ø60mm; A coluna de
gás deve ser constituído de um corpo cilíndrico denominado câmara, fabricado
com tubo de construção mecânica de precisão de Aço Carbono ABNT 1008/1020
na medida externa de 50,00 mm e conformado em uma de suas extremidades
pelo processo de conificação para perfeita fixação á Base. O Conjunto Câmara
deve receber proteção contra corrosão através de um revestimento de pintura
eletrostática epóxi preto e no cartucho a gás uma camada de eletrodeposição de
cromo (Cromeação). Conjunto mecânico utilizado na conexão da estrutura do
assento e que deve possuir funcionalidades e recursos de regulagens; para
manter o conforto do usuário dentro dos mais altos padrões de ergonomia. O
mecânico deve possuir duas alavancas para regulagem de altura do assento e da
inclinação do Encosto. A alavanca de regulagem de altura do assento deve ser
injetada em Poliamida PA reforçada com Fibra de Vidro e possuir alma metálica
como reforço estrutural em duas chapas de aço na espessura de 2,65 mm
revestidas com processo de eletrodeposição a zinco, garantindo resistência
mecânica e contra corrosão. O sistema de travamento de reclinação do encosto
deve acontecer por meio da pressão exercida por uma mola helicoidal em um
conjunto de lâminas que travam umas às outras por atrito e pelo princípio de
fricção. A alavanca de controle de reclinação do encosto também deve ser
injetada em Poliamida PA reforçada com fibra de vidro. Ao acionar a alavanca
para cima ela deve liberar o movimento do encosto que também se dá pelo uso
de duas molas helicoidais bastando ao usuário posicionar o encosto na posição
desejada e liberar a alavanca para que a mesma trave na posição desejada. A
faixa de variação de reclinagem deve ser de 73° a 104°. O mecanismo também
deve proporcionar a regulagem de altura do encosto por meio de catraca
automática com curso de 70 mm, que se libera ao chegar à altura máxima e
desce permitindo que o usuário ajuste a altura para seu melhor conforto. O
Mecanismo deve ser fabricado com chapas de aço ABNT 1010/20 na espessura
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de 2,65 mm deve ser fixado ao assento por (04) quatro parafusos sextavados ¼” x
11/2” com cabeças flangeadas. O Mecanismo deve possuir um suporte para
fixação do encosto em formado de “L”, no qual deve ser fabricado com tubo
industrial na configuração oblongular e na dimensão de 25x50mm com espessura
de 1,50 mm. Dois parafusos Philips ¼” x 1” cabeça lentilha juntamente com anéis
elásticos fazem a perfeita união entre o encosto e o mecanismo. O Mecanismo
deve possuir uma Blindagem de Termoplástico PP - Polipropileno, no
acabamento superficial texturizado, para impedir o acesso do usuário nos
sistemas de funcionalidade da cadeira e participando de um componente de
design, segurança e proteção contra agentes externos. O Conjunto Mecanismo
deve receber uma proteção contra corrosão, caracterizada pelo processo de
preparação de superfície metálica por Fosfatização a Base de Zinco e revestida
por Pintura Eletrostática Epóxi Pó. Conjunto estrutural de apoio para atividade
de sentar e com a finalidade de acomodar o usuário de maneira confortável e
ergonômica. Conjunto de assento deve ser constituído de estrutura em madeira
laminada com 12 mm de espessura com porcas garra ¼”, fabricadas em aço
carbono e revestidas pelo processo de eletrodeposição á zinco, fixadas nos
pontos de montagem da estrutura. Na estrutura do assento deve ser fixada uma
(01) almofada de espuma flexível á base de poliuretano (PU), ergonômica e
fabricada através de sistemas químicos à base de Poliol / Isocianato pelo
processo de injeção sob pressão. Esta almofada deve possuir densidade
controlada de 45 a 50 Kg/m³ podendo ocorrer variações na ordem de +/- 2 Kg/
m³. O conjunto deve ser revestido com diversos materiais (Tecido / Laminado
Vinílico) pelo processo de tapeçamento convencional. Suas dimensões devem
giram em torno de 500 mm (largura) x 450 mm (profundidade) apresentando em
suas extremidades cantos arredondados. O assento deve possuir ainda uma
carenagem plástica fabricada pelo processo de injeção de termoplásticos em
polipropileno. A regulagem de altura do assento deve permitir atender as
medidas mínimas de 420 mm até a altura máxima de 530 mm podendo
apresentar pequenas variações. Conjunto mecânico de apoio para os braços,
utilizado para posicionamento dos braços em posições ergonomicamente
confortáveis, através do sistema de regulagem vertical contendo posições
ajustáveis. Apoio de braço deve ter três tipos de regulagem à saber, altura,
avanço horizontal e giro sobre seu próprio eixo. A regulagem de altura se dá pelo
pressionamento de um botão na lateral externa do apoio, já o avanço horizontal
e o giro se dão de maneira automática, bastando que o usuário exerça força
sobre o apoio e o posicione na posição desejada. Deve possuir 70 mm de curso
de regulagem de altura, a regulagem horizontal permite 22 mm de avanço e
recuo do apoia braços, já a regulagem de giro deve permitir 24° de rotação para
cada sentido. A alma do apoio de braços 3D deve ser fabricada em chapa de aço
A36 com 6,35mm de espessura, já os componentes e mecanismos estruturais são
fabricados em poliamida aditivada com 30% de fibra de vidro com peças de
acabamento em copolímero de polipropileno. Componente utilizado como
sustentação da região do apoio lombar e que deve possuir a funcionalidade de
acomodar confortavelmente as costas num desenho com concordâncias de raios
e curvas ergonômicas, e que deve modelar de forma agradável e anatômica aos
diversos biótipos de usuários. A cadeira deve ser oferecida ainda com a opção de
regulagem de altura do encosto permitindo o ajuste do apoio lombar a uma
gama de biótipos ainda maior além de apoio de cabeça. O encosto deve ser
constituído por uma estrutura fabricada em Polipropileno reforçado com fibra de
vidro e uma moldura fabricada em ABS pelo processo de injeção de
termoplásticos. Já a superfície de contato com o usuário deve ser formada por
uma tela 100% Poliéster tencionada que deve ser fixada à moldura que por sua
vez deve ser parafusada na estrutura com oito parafusos de rosca para plástico
com Ø5x16mm. A estrutura deve receber quatro buchas americanas em seus
pontos de união com a lâmina. Esse conjunto deve ser fixado a uma lâmina
metálica que fará a ligação do encosto com o assento ou com o próprio
mecanismo, dependendo da opção desejada. A lâmina com catraca, para a
Rua Des. Antônio Soares, 1274 – Tirol – Natal / RN – CEP: 59.022-170
CNPJ: 23.603.274/0001-70 – www.cref16.org.br – Fone: (84) 3201-2254

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA
16ª Região

Rio Grande do Norte
regulagem de altura, deve ser fabricada em chapa de aço 1008/1020 com
6,35mm de espessura com vinco central para maior resistência com mecanismo
catraca fabricado em peças injetadas em Poliamida reforçada com fibra de vidro,
esse mecanismo deve ser automático, bastando puxar o encosto para cima e
posicionar na altura desejada. Para baixa-lo basta puxar até a altura máxima que
o mecanismo se desarma e libera o encosto até a posição mais baixa. O encosto
da cadeira deve possuit apoio lombar regulável. O Apoio lombar deve ser um
conjunto fabricado em uma blenda de polipropileno (PP) e EVA (50/50) pelo
processo de injeção de termoplástico, acoplado à moldura do encosto
posicionado atrás da tela e permitir um ajuste na altura do apoio lombar em nove
posições distintas que percorrem um curso de 40 mm. Deve possuir um sistema
semelhante à catraca para a regulagem da posição, bastando ser movido para
cima ou para baixo até a posição desejada. O apoio de cabeça deve ser fabricado
em uma blenda de poliamida 6.0 e poliamida 6.6 com fibra de vidro pelo
processo de injeção de termoplásticos. Deve possuir uma moldura onde deve ser
fixada uma tela 100% poliéster e um trilho guia que permitirá a regulagem de
altura do apoio. Esse conjunto deve então encaixado à carenagem por meio de
encaixes com grampos metálicos em forma de estrela que são fixos à moldura
com parafusos e dessa forma os mesmos não ficam aparentes na montagem. O
apoio de cabeça deve possuir regulagem de altura e angulação. Para isso deve
ser adicionado à cabeceira da cadeira um acoplamento com uma haste articulada
que irá permitir o ajuste de angulação do apoio de cabeça em três posições
diferentes abrangendo uma faixa de 45°, essa haste se conecta com o trilho já
citado, proporcionando a regulagem de altura do apoio abrangendo uma faixa de
50 mm através do deslocamento da haste sobre o trilho.
APRESENTAR
JUNTO
COM
A
PROPOSTA
COMERCIAL:
Certificado de conformidade comprovando a norma NBR 13962:2018 Móveis
para escritório – Cadeiras – Requisitos e métodos de ensaios, pelo modelo de
certificação
5.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a NBR
9176/2016 para determinação da força necessária para se produzir uma
compressão pré-fixada sobre uma amostra de espuma flexível de poliuretano,
aplicada
sobre
uma
área
determinada.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a NBR
14961/2016 determinação do teor de cinzas em espumas flexíveis de
poliuretano.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a NBR
8619/15 Determinação da Resiliência em espumas flexíveis de poliuretano.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a NBR
8910/2016, determinação da resistência à compressão de espumas flexíveis de
poliuretano.
Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os produtos possuem
revestimento em fosfato com massa igual ou superior a 1,2g/m².
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a NBR
10443/08 e resultado de espessura mínima de 70 micras.
Laudo ou declaração, comprovando que o mobiliário ofertado, com imagem e
medidas está dentro da Norma Regulamentadora NR 17 - Ergonomia,
acompanhado por cópia de documento de identidade profissional (CREA ou
CRM) ou ART paga com a devida comprovação de autenticidade, que comprove
habilitação e especialização em medicina do trabalho, ergonomia ou engenharia
segurança
do
trabalho,
para
emissão
do
respectivo
laudo.
Catálogo técnico do produto, nos quais necessariamente constarão imagens e
desenhos com cotas, comprovando que o item ofertado faz parte de sua linha de
fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação do mesmo,
assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações,
características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade,
durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não
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apresentação
acarretará
desclassificação
do
licitante.
Certificado de Conformidade emitido por uma OCP acreditada pelo INMETRO,
comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de
superfícies metálicas certificado pelo Modelo 5, garantindo o atendimento e
conformidade às normas ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096,
ABNT NBR 11003, ASTM D 523, ASTM D 3359, ASTM D 3363, ASTM D 7091, NBR
5841, ASTM D 2794, NBR ISO 4628-3.

VALOR GLOBAL ESTIMADO (R$) = 267.173,30 (duzentos e sessenta e sete mil, cento e
setenta e três reais e trinta centavos)
3.2. As medidas dos móveis são mínimas, podendo variar para mais em até 35mm
(trinta e cinco milímetros), à exceção das espessuras que podem variar para mais em
5mm (cinco milímetros).
3.3. Garantia mínima de 1 (um) ano para todos os móveis, fornecida pelo fabricante, a
contar da data do recebimento definitivo do produto. Os serviços de assistência técnica
para consertos e substituições em decorrência de defeitos de fabricação deverão ser
feitos imediatamente com a solicitação.
3.4. Deverão ser apresentadas, juntamente com a proposta, as certificações
constantes das descrições dos itens.
4. DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
4.1. Conforme pesquisa de preços efetuada no mercado, a despesa com a execução do objeto
desta licitação é estimada em R$ 267.173,30 (duzentos e sessenta e sete mil, cento e
setenta e três reais e trinta centavos).
Os recursos orçamentários e financeiros para fazer face às despesas com a aquisição dos
mobiliários estão alocados no orçamento do CREF16/RN para o ano de 2021, conforme
dotação orçamentária n.º 6.2.2.1.01.02.004 - Móveis e utensílios.
5. TIPO DE LICITAÇÃO
5.1. – A presente licitação será realizada através da modalidade Pregão Eletrônico, do tipo
Menor Preço Global.
6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
6.1. Prestar informações e esclarecimentos que venham ser solicitados pela
CONTRATADA.
6.2. Notificar por escrito à CONTRATADA quaisquer irregularidades encontradas nos
materiais fornecidos.
6.3. Atestar o recebimento dos materiais, não se eximindo a CONTRATADA de ser
chamada para substituir, à sua custa, no todo ou em parte, os que estiverem com vícios
ou defeitos.
6.4. Atestar a(s) nota(s) fiscal(is) correspondente(s), após o aceite dos produtos fornecidos.
6.5. Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas.
6.6. Participar ativamente das sistemáticas de supervisão, acompanhamento e controle de
qualidade dos móveis.
6.7. Designar representante com competência legal para proceder ao acompanhamento e
fiscalização dos móveis ofertados.
6.8. Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do contrato, em
especial, aplicação de sanções e alterações do mesmo.
7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
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7.1. Entregar os móveis, objeto desta licitação, de acordo com os itens e quantidades
autorizadas e solicitadas formalmente pelo Setor de Patrimônio e Almoxarifado do
CREF16/RN.
7.2. Fornecer os materiais dentro dos parâmetros de rotinas estabelecidos neste Termo de
Referência e todos seus Anexos.
7.3. Não alegar, em hipótese alguma, como justificativa ou defesa, desconhecimento,
incompreensão, dúvidas ou esquecimento das cláusulas e condições do contrato e das
especificações técnicas, bem como de tudo o que estiver contido nas normas,
especificações e métodos da ABNT, e outras normas pertinentes ao objeto.
7.4. Manter atualizados, junto à CONTRATANTE, os seus dados cadastrais, com endereço,
telefones, fax, dentre outras informações indispensáveis à comunicação entre o licitante
e este órgão, de modo a viabilizar as convocações, intimações e notificações quando se
fizerem necessárias.
7.4.1. O descumprimento desta obrigação ficará caracterizado com a devolução de
correspondências enviadas pelos correios ou com o não atendimento às ligações
telefônicas, sendo assim configurado desídia e sujeito às penalidades legais.
7.5. Observar com rigor a qualidade inquestionável de seus produtos, em todas suas
características.
7.6. Responsabilizar-se por todo e qualquer dano que venha causar durante a entrega e
instalação do material (vidros, pisos, revestimentos), assumindo todo o ônus e a
execução dos respectivos reparos ou substituições, recompondo os locais porventura
afetados, conferindo o padrão já adotado pela Contratante.
7.7. Substituir, imediatamente e sem qualquer ônus para a Contratante, o mobiliário entregue
em que for verificada divergência com as especificações descritas neste Termo de
Referência e seus Anexos, sujeitando-se às penalidades cabíveis.
7.8. Acondicionar o material em embalagem com resistência compatível com o transporte
adotado.
7.9. Responsabilizar-se pela limpeza do local onde ocorrerão os serviços, recolhendo todos
os materiais reaproveitáveis a locais designados pela fiscalização. Nenhum material
poderá ser deixado em áreas de circulação após as 18h.
7.10.
Providenciar a remoção diária de entulhos decorrentes dos serviços, do edifício,
por sua conta.
7.11.
Recolher, em recipientes apropriados, os materiais considerados como não
aproveitáveis e o entulho, que serão recolhidos em recipientes apropriados, destinados a
instituições credenciadas para coleta seletiva, sob responsabilidade da Contratada, no
prazo máximo de 24 horas após a conclusão dos serviços;
7.12.
Os serviços de corte para ajuste de peças e componentes de mobiliário, com uso
de ferramentas que causem ruídos (serra), produzam sujeira, ou emanem fortes odores
(cola, pintura), deverão ser feitos em espaço apropriado para tal finalidade, a ser
indicado pela fiscalização.
7.13.
Manter, por sua conta, profissionais para executar a limpeza das áreas onde serão
instalados os mobiliários, removendo embalagens, peças e fuligens, de modo a
minimizar transtornos à rotina do CREF16/RN, utilizando todos os instrumentos e
produtos básicos necessários para o fim.

Rua Des. Antônio Soares, 1274 – Tirol – Natal / RN – CEP: 59.022-170
CNPJ: 23.603.274/0001-70 – www.cref16.org.br – Fone: (84) 3201-2254

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA
16ª Região

Rio Grande do Norte
7.14.
Entregar o mobiliário sem qualquer ônus para a CONTRATANTE, estando
incluído no valor da mercadoria todas e quaisquer despesas, tais como tributos, frete,
seguro e descarregamento das mercadorias.
7.15.
- Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
demais obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
na licitação.
8. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
8.1. Nos termos do art. 67, § 1º, da Lei nº 8.666 de 1993, este órgão público designará um
representante para acompanhar e fiscalizar a entrega do objeto, anotando em registro
próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for
necessário à regularização das falhas ou defeitos observados.
8.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão
ser solicitadas a seus superiores, em tempo hábil, para adoção das medidas
convenientes.
9. DA PRESTAÇÃO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO
9.1. O objeto deverá ser entregue em conformidade com o edital e o termo de
referência (ANEXO I).
9.2. - A CONTRATADA deverá entregar os produtos conforme necessidade do
CREF16/RN, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a contar do recebimento
da solicitação.
9.3 - O produto, juntamente com a documentação completa emitida pelo fabricante
comprovando o atendimento às especificações técnicas solicitadas neste Anexo, deverão
ser entregues pela CONTRATADA no Setor de Licitações e Contratos do CREF16/RN,
à Rua Desembargador Antônio Soares, 1274, Tirol, Natal/RN, CEP: 59022-170, no
horário de 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas dos dias úteis, mediante prévio
agendamento pelos telefones (84) 3201-2254. Os produtos serão recebidos
provisoriamente pelo CREF16/RN, para fins de posterior conferência.
9.4. - Os testes e a verificação de atendimento às especificações técnicas solicitadas para
os produtos serão realizados pelo CREF16/RN, sendo facultada a participação de até
dois técnicos da CONTRATADA. Na hipótese de algum produto estar fora das
especificações solicitadas, o mesmo deverá ser substituído, o que deverá ser feito pela
CONTRATADA no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de multa prevista
em Contrato.
9.5 - A CONTRATADA deverá arcar com todos os ônus relativos ao transporte e à
entrega dos produtos no CREF16/RN, inclusive com as despesas decorrentes da retirada
do produto rejeitado e da entrega do produto substituto no mesmo local.
9.6 - Estando um determinado produto de acordo com as especificações técnicas
solicitadas, o CREF16/RN e autorizará o pagamento à CONTRATADA referente ao
produto em questão.
9.7. O material deverá ser entregue acondicionado adequadamente, de forma a resistir à
armazenagem e permitir completa segurança durante o transporte.
9.8. O recebimento dos produtos será feito em duas etapas, conforme abaixo:
9.8.1. Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do
produto com a especificação. No local de entrega, servidor designado fará o
recebimento dos móveis limitando-se a verificar a sua conformidade com o
discriminado na Ordem de Compra e Nota Fiscal, fazendo constar no canhoto e no
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verso desta última a data da entrega do bem e, se for o caso, as irregularidades
observadas;
9.8.2. Definitivamente, no prazo de ate 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento
provisório, por servidor designado que procederá ao recebimento, verificando as
especificações e as qualificações dos produtos entregues, de conformidade com o
exigido pela CONTRATANTE e com o constante da proposta de preços da licitante
vencedora.
9.9. Os materiais que forem recusados no recebimento por irregularidades deverão ser
substituídos no prazo máximo de 10 (dez) dias, contado da notificação da
CONTRATADA, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE.
9.10. O prazo a que se refere o item anterior poderá ser prorrogado por igual período,
desde que devidamente justificado e autorizado pela CONTRATANTE.
9.11. O descumprimento do prazo sujeitará a CONTRATADA à aplicação de multa,
sem prejuízos da aplicação das sanções previstas.
9.12. A CONTRATADA deverá recolher, em prazo que a Administração assinar,
observado o princípio da razoabilidade, os materiais rejeitados por estarem em
desacordo com as especificações.
10 - DO PAGAMENTO
10.1 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados a partir do
fornecimento dos materiais solicitados, mediante a apresentação do documento fiscal
competente (nota fiscal/fatura), devidamente aprovado pela contratante, por meio de
ordem bancária de crédito, em depósito em conta-corrente, na agência e estabelecimento
bancário indicado pela contratada.
10.2 A cada pagamento a ser efetivado pela contratante, será realizada prévia
verificação da regularidade fiscal e trabalhista da contratada.
10.3 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada não tenha
concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos
moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o
pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano,
mediante a aplicação das seguintes fórmulas:
I=(TX/100)/365
EM = I x N x VP, onde:
I = Índice de compensação financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.
10.4 No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na nota
fiscal/fatura, estes serão restituídos pela contratante no prazo de 5 (cinco) dias, para que
a contratada promova as correções necessárias, não respondendo a contratante por
quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos
correspondentes.
11 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
11.1 - Pela inexecução total ou parcial do Contrato, poderá o CREF16/RN, mediante
regular processo administrativo e garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA,
além das demais cominações legais pertinentes, as seguintes sanções:
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I - advertência;
II - multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso no cumprimento de
obrigação contratual ou legal, até o 30º (trigésimo) dia, calculada sobre o valor da
contratação, por ocorrência;
III - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação, no caso de atraso
superior a 30 (trinta) dias na execução do objeto ou no cumprimento de obrigação
contratual ou legal, com a possível rescisão do Contrato;
IV - multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da contratação, quando:
IV.1 - o atraso previsto no item III for superior a 60 (sessenta) dias, quando restará
configurada a inexecução total da obrigação assumida, ou
IV.2 - na hipótese de a CONTRATADA der causa à rescisão contratual do termo
ajustado;
V - impedimento de licitar e contratar com o CREF16/RN pelo prazo de até 5 (cinco)
anos.
11.1.1 - As sanções definidas acima serão aplicadas pela Presidência do CREF16/RN.
11.1.2 - O valor das multas aplicadas poderá ser descontado dos pagamentos devidos
pelo CREF16/RN. Se os valores dos pagamentos devidos não forem suficientes, a
diferença deverá ser recolhida pela CONTRATADA no prazo máximo de 5 (cinco) dias
úteis a contar da aplicação da sanção.
11.1.3 - As sanções previstas, em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas
cumulativamente.
11.1.4 - As penalidades somente serão aplicadas após regular processo administrativo,
em que se garantirá a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
11.1.5 - Entende-se por valor da contratação aquele correspondente ao resultado da
soma dos preços totais dos lotes adjudicados a cada licitante vencedora que vier a
descumprir as referidas obrigações.

FRANCISCO BORGES DE ARAÚJO
Presidente CREF16/RN

Rua Des. Antônio Soares, 1274 – Tirol – Natal / RN – CEP: 59.022-170
CNPJ: 23.603.274/0001-70 – www.cref16.org.br – Fone: (84) 3201-2254

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA
16ª Região

Rio Grande do Norte
ANEXO II
MODELO DA PROPOSTA
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 02/2021
(em papel timbrado da empresa)
A empresa _________________________, inscrita no CNPJ sob o nº
________, inscrição estadual nº __________________, estabelecida à
_______________, nº _______, Bairro ___________, na cidade de ________, telefone
_________, fax _____________, e-mail ____________________ vem pela presente,
apresentar abaixo sua proposta de preços para fornecimento e instalação de mobiliário
diverso, através do Pregão Eletrônico n.º 02/2021, de acordo com o abaixo especificado:

N.º
DESCRIÇÃO MARCA/MODELO UNID QUANT VALOR
VALOR
ITEM
UNITARIO TOTAL

1. Valor total do Item: R$ __________ (_______________).
2. Declaramos que a validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da data de
sua entrega.
3. Declaramos expressamente que para o cálculo do percentual de desconto indicado
acima, consideramos e incluímos todos os custos e despesas, diretos e indiretos, tais
como tributos (Ex.: ICMS, PIS, COFINS), encargos sociais, trabalhistas e fiscais,
seguros, fretes, outros serviços (taxas de instalação, manutenção preventiva e corretiva,
etc.), lucros e demais impostos incidentes sobre o fornecimento dos combustíveis
veiculares que são objetos do presente certame;
4. Forma/Data de execução/entrega do objeto no prazo conforme estabelecido no Termo
de Referência (Anexo I) do presente Edital.
5. Informamos ainda que a conta bancária da empresa é no Banco _____________, Nº
________, Agência _______, e o nosso telefone para contato é __________, fax
_________ e email.
6. Demais informações exigidas no edital e seus anexos: (indicar, quando for o caso).
Estamos de acordo com as demais condições do edital e seus anexos.
Atenciosamente,
____________________________________
Local e data.
Diretor ou representante legal – RG/CPF
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ANEXO III - MINUTA DO TERMO DE CONTRATO
TERMO DE CONTRATO N.º ___, QUE
FAZEM ENTRE SI O CONSELHO REGIONAL
DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 16ª REGIÃO/RN E
A EMPRESA ______________________, PARA
A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO.
CONTRATANTE: O Conselho Regional de Educação Física da 16ªRegião/RN,
autarquia federal, com sede no [inserir endereço completo], inscrito no CNPJ (MF) sob
o n.º ________/____-__, representado pelo seu[inserir função da autoridade
competente], Senhor(a) [inserir nome do titular ou substituto].
CONTRATADA: _____________________, pessoa jurídica de direito privado,
inscrito no CNPJ (MF) sob o n.º ______________, estabelecido [inserir endereço
completo], representado pelo seu [inserir cargo], Senhor(a) [inserir nome completo],
portador(a) da Cédula de Identidade n.º _______ [inserir número e órgão
expedidor/unidade da federação] e CPF (MF) n.º ________________, de acordo com a
representação legal que lhe é outorgada por [procuração/contrato social/estatuto social].
As CONTRATANTES têm entre si justo e avençado, e celebram o presente contrato,
instruído no Pregão Eletrônico n.º 02/2021, mediante as cláusulas e condições que se
seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1 - O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para o
fornecimento e instalação de mobiliário diverso, objetivando mobiliar as dependências
da nova sede do CREF16/RN que está em reforma, conforme condições e exigências
estabelecidas no edital do Pregão Eletrônico n.º 02/2021 e seus anexos, bem como na
proposta da CONTRATADA, que o integram independentemente de transcrição.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
1
- O valor total deste contrato é de R$ ____(___), conforme proposta vencedora
do Pregão Eletrônico n.º 02/2021 em anexo.
2
– A aquisição dos móveis se dará de forma parcelada, conforme a necessidade
do CREF16/RN, e os pagamentos serão efetuados de acordo com o efetivo
fornecimento dos materiais e em consonância com os preços ora contratados.
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
1 - Os recursos orçamentários e financeiros para fazer face às despesas com a presente
aquisição estão alocados no orçamento do CREF16/RN para o ano de 2021, conforme
dotação orçamentária n.º 6.2.2.1.01.02.004 - Móveis e utensílios.
CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA
1 - O prazo de vigência deste contrato é até 31/12/___, contado a partir de sua
assinatura, com eficácia a partir da sua publicação no Diário Oficial da União.
CLÁUSULA QUINTA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
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1 - Não será exigida garantia da execução do contrato, mas a CONTRATANTE poderá
reter, do montante a pagar, valores para assegurar o pagamento de multas, indenizações
e ressarcimentos devidos pela CONTRATADA.
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
1 – São obrigações da CONTRATANTE, sem prejuízo das constantes do Anexo I do
Pregão Eletrônico n.º 02/2021, parte integrante deste CONTRATO:
a. Prestar informações e esclarecimentos que venham ser solicitados pela
CONTRATADA.
b. Notificar por escrito à CONTRATADA quaisquer irregularidades encontradas nos
materiais fornecidos.
c. Atestar o recebimento dos materiais, não se eximindo a CONTRATADA de ser
chamada para substituir, à sua custa, no todo ou em parte, os que estiverem com
vícios ou defeitos.
d. Atestar a(s) nota(s) fiscal(is) correspondente(s), após o aceite dos produtos
fornecidos.
e. Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas.
f. Participar ativamente das sistemáticas de supervisão, acompanhamento e controle de
qualidade dos móveis.
g. Designar representante com competência legal para proceder ao acompanhamento e
fiscalização dos móveis ofertados.
h. Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do contrato, em
especial, aplicação de sanções e alterações do mesmo.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
1 - São obrigações da CONTRATADA, sem prejuízo das constantes do Anexo I do
Pregão Eletrônico n.º 02/2021, parte integrante deste CONTRATO:
a.
Entregar os móveis, objeto desta licitação, de acordo com os itens e quantidades
autorizadas e solicitadas formalmente pelo Setor de Patrimônio e Almoxarifado do
CREF16/RN.
b.
Fornecer os materiais dentro dos parâmetros de rotinas estabelecidos neste
Termo de Referência e todos seus Anexos.
c.
Não alegar, em hipótese alguma, como justificativa ou defesa, desconhecimento,
incompreensão, dúvidas ou esquecimento das cláusulas e condições do contrato e das
especificações técnicas, bem como de tudo o que estiver contido nas normas,
especificações e métodos da ABNT, e outras normas pertinentes ao objeto.
d.
Manter atualizados, junto à CONTRATANTE, os seus dados cadastrais, com
endereço, telefones, fax, dentre outras informações indispensáveis à comunicação entre
o licitante e este órgão, de modo a viabilizar as convocações, intimações e notificações
quando se fizerem necessárias.
d.1. O descumprimento desta obrigação ficará caracterizado com a devolução de
correspondências enviadas pelos correios ou com o não atendimento às ligações
telefônicas, sendo assim configurado desídia e sujeito às penalidades legais.
e.
Observar com rigor a qualidade inquestionável de seus produtos, em todas suas
características.
f.
Responsabilizar-se por todo e qualquer dano que venha causar durante a entrega
e instalação do material (vidros, pisos, revestimentos), assumindo todo o ônus e a
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execução dos respectivos reparos ou substituições, recompondo os locais porventura
afetados, conferindo o padrão já adotado pela Contratante.
g.
Substituir, imediatamente e sem qualquer ônus para a Contratante, o mobiliário
entregue em que for verificada divergência com as especificações descritas neste Termo
de Referência e seus Anexos, sujeitando-se às penalidades cabíveis.
h.
Acondicionar o material em embalagem com resistência compatível com o
transporte adotado.
i.
Responsabilizar-se pela limpeza do local onde ocorrerão os serviços, recolhendo
todos os materiais reaproveitáveis a locais designados pela fiscalização. Nenhum
material poderá ser deixado em áreas de circulação após as 18h.
j.
Providenciar a remoção diária de entulhos decorrentes dos serviços, do edifício,
por sua conta.
k.
Recolher, em recipientes apropriados, os materiais considerados como não
aproveitáveis e o entulho, que serão recolhidos em recipientes apropriados, destinados a
instituições credenciadas para coleta seletiva, sob responsabilidade da Contratada, no
prazo máximo de 24 horas após a conclusão dos serviços;
l.
Os serviços de corte para ajuste de peças e componentes de mobiliário, com uso
de ferramentas que causem ruídos (serra), produzam sujeira, ou emanem fortes odores
(cola, pintura), deverão ser feitos em espaço apropriado para tal finalidade, a ser
indicado pela fiscalização.
m.
Manter, por sua conta, profissionais para executar a limpeza das áreas onde serão
instalados os mobiliários, removendo embalagens, peças e fuligens, de modo a
minimizar transtornos à rotina do CREF16/RN, utilizando todos os instrumentos e
produtos básicos necessários para o fim.
n.
Entregar o mobiliário sem qualquer ônus para a CONTRATANTE, estando
incluído no valor da mercadoria todas e quaisquer despesas, tais como tributos, frete,
seguro e descarregamento das mercadorias.
o - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as demais
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação.
CLÁUSULA OITAVA - DA PRESTAÇÃO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO
1.
O objeto deverá ser entregue em conformidade com o edital e o termo de
referência (ANEXO I).
2.
A CONTRATADA deverá entregar os produtos conforme necessidade do
CREF16/RN, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a contar do recebimento
da solicitação.
3.
O produto, juntamente com a documentação completa emitida pelo fabricante
comprovando o atendimento às especificações técnicas solicitadas neste Anexo, deverão
ser entregues pela CONTRATADA no Setor de Licitações e Contratos do CREF16/RN,
à Rua Desembargador Antônio Soares, 1274, Tirol, Natal/RN, CEP: 59022-170, no
horário de 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas dos dias úteis, mediante prévio
agendamento pelos telefones (84) 3201-2254. Os produtos serão recebidos
provisoriamente pelo CREF16/RN, para fins de posterior conferência.
4.
Os testes e a verificação de atendimento às especificações técnicas solicitadas
para os produtos serão realizados pelo CREF16/RN, sendo facultada a participação de
até dois técnicos da CONTRATADA. Na hipótese de algum produto estar fora das
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especificações solicitadas, o mesmo deverá ser substituído, o que deverá ser feito pela
CONTRATADA no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de multa prevista
em Contrato.
5.
A CONTRATADA deverá arcar com todos os ônus relativos ao transporte e à
entrega dos produtos no CREF16/RN, inclusive com as despesas decorrentes da retirada
do produto rejeitado e da entrega do produto substituto no mesmo local.
6.
Estando um determinado produto de acordo com as especificações técnicas
solicitadas, o CREF16/RN e autorizará o pagamento à CONTRATADA referente ao
produto em questão.
7.
O material deverá ser entregue acondicionado adequadamente, de forma a
resistir à armazenagem e permitir completa segurança durante o transporte.
8.
O recebimento dos produtos será feito em duas etapas, conforme abaixo:
8.1. Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do
produto com a especificação. No local de entrega, servidor designado fará o
recebimento dos produtos limitando-se a verificar a sua conformidade com o
discriminado na Ordem de Compra e Nota Fiscal, fazendo constar no canhoto e no
verso desta última a data da entrega do bem e, se for o caso, as irregularidades
observadas;
8.2. Definitivamente, no prazo de ate 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento
provisório, por servidor designado que procederá ao recebimento, verificando as
especificações e as qualificações dos produtos entregues, de conformidade com o
exigido pela CONTRATANTE e com o constante da proposta de preços da licitante
vencedora.
9
Os materiais que forem recusados no recebimento por irregularidades deverão
ser substituídos no prazo máximo de 10 (dez) dias, contado da notificação da
CONTRATADA, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE.
10
O prazo a que se refere o item anterior poderá ser prorrogado por igual período,
desde que devidamente justificado e autorizado pela CONTRATANTE.
11
O descumprimento do prazo sujeitará a CONTRATADA à aplicação de multa,
sem prejuízos da aplicação das sanções previstas.
12
A CONTRATADA deverá recolher, em prazo que a Administração assinar,
observado o princípio da razoabilidade, os materiais rejeitados por estarem em
desacordo com as especificações.
CLÁUSULA NONA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
1
- Nos termos do art. 67, § 1º, da Lei nº 8.666 de 1993, este órgão público
designará um representante para acompanhar e fiscalizar a entrega do objeto, anotando
em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o
que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados.
2
- As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante
deverão ser solicitadas a seus superiores, em tempo hábil, para adoção das medidas
convenientes.
CLÁUSULA DEZ – DA DOCUMENTAÇÃO FISCAL, TRABALHISTA E
PREVIDENCIÁRIA
1
- Para fins de acompanhamento do adimplemento de suas obrigações fiscais,
trabalhistas e previdenciárias, a CONTRATADA deverá entregar ao setor
financeiro/contábil do CREF16/RN a documentação a seguir relacionada:
Rua Des. Antônio Soares, 1274 – Tirol – Natal / RN – CEP: 59.022-170
CNPJ: 23.603.274/0001-70 – www.cref16.org.br – Fone: (84) 3201-2254

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA
16ª Região

Rio Grande do Norte
1.1. Mensalmente, acompanhando a Nota Fiscal/Fatura referente ao serviço
prestado, no setor responsável pela fiscalização do contrato, cópias
autenticadas em cartório ou cópias simples acompanhadas de originais, dos
seguintes documentos:
a) Certidão de Regularidade do FGTS-CRF;
b) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais, à
Dívida Ativa da União e INSS;
c) Certidão Negativa de Débitos das Fazendas Estadual e Municipal do
domicílio ou sede da CONTRATADA; e
d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
CLÁUSULA ONZE– DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
1 - Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n.º 8.666/93,
desde que haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas
justificativas.
CLÁUSULA DOZE – DA RESCISÃO
1 - A rescisão deste contrato se dará nos termos dos artigos 79 e 80 da Lei nº 8.666/93.
1.1 No caso de rescisão provocada por inadimplemento da CONTRATADA, o
CONTRATANTE poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do
contrato até o valor dos prejuízos causados, já calculados ou estimados.
2 - No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e a
ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA
terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo
da possibilidade de a CONTRATANTE adotar, motivadamente, providências
acauteladoras.
CLÁUSULA TREZE – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO
DO CONTRATO
1 - O presente contrato fundamenta-se nas Leis nº 10.520/2002, nº 8.666/1993 e vincula
- se ao Edital e anexos do Pregão Eletrônico n.º 02/2021, bem como à proposta da
CONTRATADA.
CLÁUSULA CATORZE – DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO
1.
O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados a partir do
fornecimento dos materiais solicitados, mediante a apresentação do documento fiscal
competente (nota fiscal/fatura), devidamente aprovado pela contratante, por meio de
ordem bancária de crédito, em depósito em conta corrente, na agência e estabelecimento
bancário indicado pela contratada.
2.
O pagamento efetuado não implica reconhecimento pelo CREF16/RN de
adimplemento por parte da CONTRATADA relativamente às obrigações
previdenciárias, sociais, trabalhistas, tributárias e fiscais, nem novação em relação a
qualquer regra constante das especificações deste Edital e Anexos.
3.
A cada pagamento a ser efetivado pela contratante, será realizada prévia
verificação da regularidade fiscal e trabalhista da contratada.
4.
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada não tenha
concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos
moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o
pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano,
mediante a aplicação das seguintes fórmulas:
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I=(TX/100)/365
EM = I x N x VP, onde:
I = Índice de compensação financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.
5.
No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na nota
fiscal/fatura, estes serão restituídos pela contratante no prazo de 5 (cinco) dias, para que
a contratada promova as correções necessárias, não respondendo a contratante por
quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos
correspondentes.
CLÁUSULA QUINZE – DAS SANÇÕES
1. Pela inexecução total ou parcial do Contrato, poderá o CREF16/RN, mediante regular
processo administrativo e garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA, além
das demais cominações legais pertinentes, as seguintes sanções:
I - advertência;
II - multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso no cumprimento de
obrigação contratual ou legal, até o 30º (trigésimo) dia, calculada sobre o valor da
contratação, por ocorrência;
III - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação, no caso de atraso
superior a 30 (trinta) dias na execução do objeto ou no cumprimento de obrigação
contratual ou legal, com a possível rescisão do Contrato;
IV - multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da contratação, quando:
IV.1
- o atraso previsto no item III for superior a 60 (sessenta) dias, quando
restará configurada a inexecução total da obrigação assumida, ou
IV.2
- na hipótese de a CONTRATADA der causa à rescisão contratual do
termo ajustado;
V - impedimento de licitar e contratar com o CREF16/RN pelo prazo de até 5
(cinco) anos.
2. As sanções definidas acima serão aplicadas pela Presidência do CREF16/RN.
3. O valor das multas aplicadas poderá ser descontado dos pagamentos devidos pelo
CREF16/RN. Se os valores dos pagamentos devidos não forem suficientes, a
diferença deverá ser recolhida pela CONTRATADA no prazo máximo de 5 (cinco)
dias úteis a contar da aplicação da sanção.
4. As sanções previstas, em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas
cumulativamente.
5. As penalidades somente serão aplicadas após regular processo administrativo, em que
se garantirá a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
CLÁUSULA DEZESSEIS - DO FORO
1 - As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser
dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Federal, Seção
Judiciária do RN, Subseção Judiciária de Natal, com exclusão de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.
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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, as quais, depois de
lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e
CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.
Natal/RN, em [data].

CONTRATANTE
[Nome da autoridade competente]
[inserir nome do cargo]

CONTRATADA
Representante
Procurador/cargo
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