
 

 

 

 

 

 

 
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF  

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO 
 E DESENVOLVIMENTO RURAL – SEAGRI-DF 

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL – EMATER-DF  

 

EMATER-DF – Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal 

TERMO DE REFERÊNCIA EMATER-DF 
Processo nº 072.000.303/2016 – Convênio FUNAM 

ELEMENTO DE DESPESA 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente 

GRUPOS  42 – Mobiliário em Geral 

 
1. DO OBJETO:  
1.1. Aquisição de móveis de escritório, conforme especificação constante no item 2 deste 
termo de referência. Para a GEAMB, conforme Convênio FUNAM nº 001/2016. 
2. DAS ESPECIFICAÇÕES GERAIS DO OBJETO. 
Mesas e cadeiras conforme abaixo:  

ITEM ESPECIFICAÇÃO 

01 

MESA ESCRITÓRIO - Mesa de escritório med. 155x75x60 cm (CxAxP), material 
estrutura tubo metálico, material tampo mdf, revestimento tampo laminado 
metalamínico texturizado, cor branca, com 3 (três) gavetas. Características básicas: - 
mesa de escritório, material estrutura tubo metálico, material tampo mdf; - cor do 
tampo: branca; padrão acabamento estrutura pintura em epóxi; - padrão acabamento 
tampo ergosoft boleado, cor estrutura cinza; - tipo gavetas com chave, gaveteiro fixo, 
espessura tampo 28 mm; - com bordas arredondadas. Fornecimento: com montagem 
e garantia mínima de 06 meses. 

02 

CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS, para atendente, tamanho espaldar médio, 
assento e encosto em compensado multi-laminado de 12 mm, com assento e 
encosto acolchoado anatomicamente em densidade média (50 a 60 Kg/m3), com 45 
a 50 mm de espessura. Revestimento do assento e encosto em tecido de alta 
resistência. 100% poliéster na cor verde e espessura mínimo de 1mm. Bordas em 
PVC no contorno do estofado. Mecanismo tipo back system. Suportar até 140 kg, 
Inclinação do encosto mediante acionamento de alavanca. Molas p/retorno 
automático do encosto e ajuste automático na frenagem do reclinador. Regulagem 
da altura do assento a gás, coluna central desmontável, fixada por encaixe cônico 
com rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço com coluna e mola a gás para 
regulagem de altura e amortecimento de impactos ao sentar, acionada por alavanca. 
Regulagem de altura do encosto para apoio lombar. Base giratória com capa de 
nylon na cor preta, com aranha de 5 hastes, apoiado sobre rodízios de duplo giro de 
nylon e com esferas de aço. Fornecimento: com montagem e garantia mínima de 06 
meses. 

03 

CADEIRA ESCRITÓRIO - Cadeira fixa, estrutura metálica em tubo 7/8, estofada com 
espuma injetada de alta densidade com no mínimo 6 cm de espessura, enconsto e 
assento acolchoado na cor verde, forrada em tecido na cor verde, bordas em PVC, 
com medidas mínimas assento 40 x 38cm e encosto 34 x 28cm. Fornecimento: com 
montagem e garantia mínima de 06 meses. 

04 

LONGARINA, com 03 lugares. Descrição assento e encosto: dimensões assento e 
encosto: assento: 470mm x 400mm /encosto: 465mm x 310mm. Acabamento: 
assento e encosto acolchoado de alta resistência, com furos para ventilação corporal 
do usuário; na cor verde. Descrição base e estrutura: estrutura longarina de tubo 
30x50mm desmontável com plataformas soldadas pelo processo migmag; 
acabamento com ponteiras 30x50mm de termoplástico injetado de alta resistência; 
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pintura epóxi-pó; medidas da base e estrutura: comprimento total da longarina: 
1960mm; comprimento total do banco (com assentos montados): 2290mm; 
profundidade banco (com encostos montados): 555mm; coluna: suporte do encosto: 
com encosto em tubos paralelos e equidistantes oblongos de 16x30mm. 
Fornecimento: com montagem e garantia mínima de 06 meses. 

05 

Mesa De Reunião Oval, Medindo 3000x1000x750mm, Tampo Fabricado Em Madeira 
De 25mm De Espessura, Na Cor Marfim, Revestida Em Ambas As Faces Com 
Laminado Melaminico, Com Acabamento Nas Bordas Em Pvc 2mm De Espessura 
Em Todo O Contorno Da Peça. Estrutura Dos Pés Em Aço Tubolar Pintado De 
Cinza. Fornecimento: Com Montagem e Garantia Mínima De 06 Meses. 

06 

CADEIRA ESCRITÓRIO - Cadeira para reunião, com encosto de altura alta. Base 
giratória em polipropileno com cinco rodízios. Função de ajuste de altura por pistão a 
gás. Encosto com estrutura metálica e cinta de apoio lombar. Assento e encosto com 
estofamento revestido de cor vede. Braços em polipropileno. Espuma com densidade 
controlada. Capacidade para até 140 kg. Encosto: largura mínima de 45 cm, altura 
mínima de 54 cm. Altura máxima até o chão 97cm, altura mínima até o chão 85cm. 
Assento: profundidade máxima 50cm, largura mínima 49cm, altura máxima até o 
chão 53 cm, altura mínima até o chão 42 cm. Braços: comprimento mínimo 30cm, 
largura mínima 5,5cm,altura máxima até o chão 69cm, altura mínima até o chão 57 
cm. Fornecimento: Com Montagem e Garantia Mínima De 06 Meses. 

 
3. DA JUSTIFICATIVA 
3.1. Aquisição de Equipamentos e Material Permanente (mesas e cadeiras para 
escritório), serão utilizados durante a vigência do Convênio nº 001/2016 
SEMA/SEAGRI/EMATER-DF, o qual tem como objeto a execução do Programa de 
Assistência a Inscrição no Cadastro Ambiental Rural – CAR dos imóveis rurais localizados 
na APA da bacia do rio Descoberto (DF) e aos que tiverem até 4 (quatro) módulos fiscais 
em todo Distrito Federal. 

Considerando a complexidade para o funcionamento do Plano Distrital de Inscrição 
no CAR no Distrito Federal esta comissão vem informar, de acordo com inferências 
embasadas na metodologia do Projeto Básico e Plano de Trabalho apresentado e 
aprovado no CAF-FUNAM (fls. 345 a 367 do processo nº 0393.000.223/2015), que para o 
cumprimento do referido convênio será oportuna a aquisição de infraestrutura capaz de 
oferecer aos colaboradores/partícipes condições adequadas para a efetivação das metas 
do referido convênio. 

O projeto Básico configura como necessária a instalação de uma estrutura física 
(Centro de Inteligência) que reúna técnicos do sistema de meio ambiente e agricultura a fim 
de coordenar todo o funcionamento do plano.  

Para tal, será disponibilizada uma sala, que será estruturada com 1 (uma) mesa e 10  
(dez) cadeiras  de reunião, 1 (uma) mesa com gavetas e 1 (uma) cadeira de atendente, 02 
cadeiras para atendidos para realizar encontros frequentes entre os profissionais 
envolvidos no referido plano. Nesta estrutura, serão discutidas todas as questões que 
giram em torno do funcionamento do plano, assim como, serão tomadas as decisões 
referentes aos ajustes necessários e solução de imprevistos. 

Para equipar com materiais de escritório os 10 pontos fixos de atendimento para 
inscrição no CAR, a serem instalados no Distrito Federal, preferencialmente nas unidades 
locais da Emater-DF, tendo como segunda opção as administrações regionais, será 
necessária a aquisição de 20 (vinte) mesas com gavetas,  20 (vinte) cadeiras de atendente 
e 40 (quarenta) cadeiras para atendidos.  
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O módulo itinerante, no formato de mutirões de cadastramento será instalado nas 
mesmas regiões dos postos fixos quando a demanda destes estiver acima da capacidade 
de atendimento ou em locais que tenha público a ser atendido, mas em quantidade menor 
que não justifique a instalação de um posto fixo. Será necessária a aquisição de 6 (seis) 
mesas com gavetas,  6 (seis) cadeiras de atendentes, 12 (doze) cadeiras de atendidos e 3 
(três) cadeiras longarinas de  3 (três) lugares. O mutirão acontecerá de segunda a quinta, 
sendo as sextas reservadas para organizar os próximos mutirões.             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
4. ESTIMATIVA DE PREÇOS 

4.1. A estimativa dos preços baseou-se em preços públicos obtidos a partir de Cotações 

do Banco de Preço. Sendo que o valor unitário usado na Planilha, foi o menor preço entre 

a média e a mediana, conforme determina o Decreto 36.220/2014, segue a tabela abaixo: 

Item DISCRIMINAÇÃO Qtd Un 
Valor 

Unitário 
Total 

1 

MESA ESCRITÓRIO - Mesa de escritório med. 
155x75x60 cm (cxaxp), material estrutura tubo 
metálico, material tampo mdf, revestimento tampo 
laminado metalamínico texturizado, cor branca, com 
3 (três) gavetas. Características básicas: - mesa de 
escritório, material estrutura tubo metálico, material 
tampo mdf; - cor do tampo: branca; padrão 
acabamento estrutura pintura em epóxi; - padrão 
acabamento tampo ergosoft boleado, cor estrutura 
cinza; - tipo gavetas com chave, gaveteiro fixo, 
espessura tampo 28 mm; - com bordas 
arredondadas. Fornecimento: com montagem e 
garantia mínima de 06 meses. 

27 Un 400,00 10.800,00 

2 

CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS, para 
atendente, tamanho espaldar médio, assento e 
encosto em compensado multi-laminado de 12 mm, 
com assento e encosto acolchoado anatomicamente 
em densidade média (50 a 60 Kg/m3), com 45 a 50 
mm de espessura. Revestimento do assento e 
encosto em tecido de alta resistência. 100% poliéster 
na cor verde e espessura mínimo de 1mm. Bordas 
em PVC no contorno do estofado. Mecanismo tipo 
back system. Suportar até 140 kg, Inclinação do 
encosto mediante acionamento de alavanca. Molas 
p/retorno automático do encosto e ajuste automático 
na frenagem do reclinador. Regulagem da altura do 
assento a gás, coluna central desmontável, fixada 
por encaixe cônico com rolamento axial de giro, 
esferas e arruelas de aço com coluna e mola a gás 
para regulagem de altura e amortecimento de 
impactos ao sentar, acionada por alavanca. 
Regulagem de altura do encosto para apoio lombar. 
Base giratória com capa de nylon na cor preta, com 

27 Un 397,50 10.732,50 
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aranha de 5 hastes, apoiado sobre rodízios de duplo 
giro de nylon e com esferas de aço. Fornecimento: 
com montagem e garantia mínima de 06 meses. 

3 

CADEIRA ESCRITÓRIO - Cadeira fixa, estrutura 
metálica em tubo 7/8, estofada com espuma injetada 
de alta densidade com no mínimo 6 cm de 
espessura, enconsto e assento acolchoado na cor 
verde, forrada em tecido na cor verde, bordas em 
PVC, com medidas mínimas assento 40 x 38cm e 
encosto 34 x 28cm. Fornecimento: com montagem e 
garantia mínima de 06 meses. 

54 Un 136,54 7.373,34 

4 

LONGARINA, com 03 lugares. Descrição assento e 
encosto: dimensões assento e encosto: assento: 
470mm x 400mm /encosto: 465mm x 310mm. 
Acabamento: assento e encosto acolchoado de alta 
resistência, com furos para ventilação corporal do 
usuário; na cor verde. Descrição base e estrutura: 
estrutura longarina de tubo 30x50mm desmontável 
com plataformas soldadas pelo processo migmag; 
acabamento com ponteiras 30x50mm de 
termoplástico injetado de alta resistência; pintura 
epóxi-pó; medidas da base e estrutura: comprimento 
total da longarina: 1960mm; comprimento total do 
banco (com assentos montados): 2290mm; 
profundidade banco (com encostos montados): 
555mm; coluna: suporte do encosto: com encosto 
em tubos paralelos e equidistantes oblongos de 
16x30mm. Fornecimento: com montagem e garantia 
mínima de 06 meses. 

03 Un 630,70 1.892,10 

5 

Mesa De Reunião Oval, Medindo 
3000x1000x750mm, Tampo Fabricado Em Madeira 
De 25mm De Espessura, Na Cor Marfim, Revestida 
Em Ambas As Faces Com Laminado Melaminico, 
Com Acabamento Nas Bordas Em Pvc 2mm De 
Espessura Em Todo O Contorno Da Peça. Estrutura 
Dos Pés Em Aço Tubolar Pintado De Cinza. 
Fornecimento: Com Montagem e Garantia Mínima 
De 06 Meses. 

01 Un 1.555,62 1.555,62 

 

6 

CADEIRA ESCRITÓRIO - Cadeira para reunião, com 
encosto de altura alta. Base giratória em 
polipropileno com cinco rodízios. Função de ajuste 
de altura por pistão a gás. Encosto com estrutura 
metálica e cinta de apoio lombar. Assento e encosto 
com estofamento revestido de cor vede. Braços em 
polipropileno. Espuma com densidade controlada. 
Capacidade para até 140 kg. Encosto: largura 
mínima de 45 cm, altura mínima de 54 cm. Altura 
máxima até o chão 97cm, altura mínima até o chão 

10 Un 920,21 9.202,10 
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85cm. Assento: profundidade máxima 50cm, largura 
mínima 49cm, altura máxima até o chão 53 cm, 
altura mínima até o chão 42 cm. Braços: 
comprimento mínimo 30cm, largura mínima 
5,5cm,altura máxima até o chão 69cm, altura mínima 
até o chão 57 cm. Fornecimento: Com Montagem e 
Garantia Mínima De 06 Meses. 

TOTAL ESTIMADO 41.555,66 
 

4.2. O valor total estimado da presente aquisição é de R$ 41.555,66 (quarenta e um mil, 

quinhentos cinquenta e cinco reais e sessenta e seis centavos), obtido conforme 

metodologia acima especificada. 

5. DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E DO RECEBIMENTO DOS MATERIAIS: 
5.1. Local de entrega: Parque Estação Biológica Edifício Sede EMATER-DF – Asa 
Norte – Brasília-DF. CEP. 70770-915 de segunda à sexta-feira, exceto feriados, entre 9h e 
11h ou entre 14h e 16h; 
5.2. Prazo para entrega: Os móveis deverão ser entregues, de forma integral pela 
empresa vencedora do certame, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos após o 
recebimento da nota de empenho; 
5.3. Recebimento dos Móveis: Os móveis serão recebidos por uma comissão 
devidamente designada pela autoridade da EMATER-DF, e em conformidade com as 
especificações e quantidades exigidas neste Termo de Referência. 
 
6. DA GARANTIA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA: 
6.1. O produto cotado tem garantia integral pelo período mínimo de 06 (seis) meses, 
durante o qual eventuais defeitos de fabricação serão reparados sem ônus para o Cliente, 
mediante visita técnica gratuita, com reposição de peças e componentes se necessários. 
 
7. DO PAGAMENTO: 
7.1. O pagamento deverá ser efetuado em até 30 dias após o recebimento dos móveis e 
em conformidade com a legislação vigente; 
7.2. O pagamento ficará condicionado à comprovação de regularidade junto à fazenda 
pública federal, estadual e municipal, assim como regularidade junto à receita federal 
(CND), fundo de garantia por tempo de serviço (FGTS), tribunal superior do trabalho 
(CNDT) e apresentação de nota fiscal eletrônica conforme protocolo ICMS 42, de 3 de 
julho de 2009 e suas alterações; 
7.3. As empresas com sede ou domicílio no Distrito Federal, com créditos de valores 
iguais ou superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), os pagamentos serão efetuados 
exclusivamente, mediante crédito em conta corrente, em nome do beneficiário junto ao 
banco de Brasília S/A – BRB. Para tanto, deverão apresentar o número da conta corrente e 
agência onde deseja receber seus créditos, de acordo com o decreto nº 32.767/2011; 
7.4. Empresas de outros estados que não tenham filiais ou representações no distrito 
federal poderão indicar conta corrente de outro banco, conforme decreto n º 32.767/2011. 
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8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
8.1. A contratada deverá entregar os móveis em perfeitas condições de uso, em 
conformidade com as especificações do objeto, da legislação vigente visando sempre 
cumprir os prazos e datas estabelecidas neste Termo de Referência;  
8.2. Cumprir as normas internas da EMATER-DF, bem como aquelas que regulam as 
ações de higiene e segurança do trabalho; 
8.3. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela contratante; 
8.4. Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas tais como: salários, 
transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, 
indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados no cumprimento 
de suas obrigações; 
8.5. A CONTRATADA deverá se responsabilizar pela qualidade dos móveis fornecidos, 
inclusive responder pelos danos causados à EMATER-DF e/ou a terceiros decorrentes da 
falha de equipamentos e/ou acessórios quando da sua montagem, ou mesmo pela culpa ou 
dolo de seus empregados ou prepostos quando da manutenção dos referidos 
equipamentos; 
8.6. A empresa licitante deverá apresentar declaração atestando não possuir em seu 
quadro societário, servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de 
sociedade de economia mista; 
8.7. A CONTRATADA deverá permitir o livre acesso aos documentos e registros 
contábeis, aos servidores dos órgãos ou entidades públicas concedentes ou contratantes 
do Convênio N° 001/2016, celebrado entre o Fundo Único de Meio Ambiente do Distrito 
Federal – FUNAM e a EMATER-DF, bem como aos órgãos de controle interno e externo. 
 
9.  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
9.1. Informar à CONTRATADA e seus prepostos, tempestivamente, todas as 
providências necessárias ao bom andamento para a entrega dos MÓVEIS; prestar as 
informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA; 
9.2. Comunicar prontamente a Contratada toda e qualquer anormalidade verificada nos 
móveis, bem como em seus equipamentos; 
9.3. Efetuar o recebimento dos móveis conforme especificações do objeto e indicar o 
local para guarda dos mesmos; 
9.4. Designar empregado ou comissão para fiscalização da entrega e da prestação da 
garantia do objeto desse Termo de Referência; 
9.5. Rejeitar os móveis entregues em desacordo com as especificações contidas neste 
Termo de Referência;  
9.6. Exercer a fiscalização da entrega dos móveis, na forma prevista na Lei n° 8.666/93, 
inclusive do cumprimento das obrigações e encargos sociais e trabalhistas pela 
CONTRATADA, no que se refere à execução do contrato; 
9.7. Verificar prazos, garantias, certidões e atestar notas fiscais; 
9.8. Efetuar o pagamento em conformidade com a legislação vigente no Distrito Federal. 
 
10.  DAS PENALIDADES: 
10.1. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições dispostas neste Termo 
de Referência, serão aplicadas as penalidades estabelecidas no Decreto nº 26.851/06 e 
atualizações, que regulamenta a aplicação de sanções administrativas previstas na Lei nº 
8.666/93 e alterações, facultada à EMATER-DF, a rescisão unilateral do contrato. 
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11.  DO FORO:  
11.1. Fica eleito o foro da Justiça do Distrito Federal para dirimir as dúvidas não 
solucionadas administrativamente oriundas do comprimento das obrigações estabelecidas. 
 
12.  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
12.1. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a ouvidoria de 
combate a corrupção, no telefone 0800-6449060. 
 

Brasília-DF,         de                       de  2017. 
 
 
 
 
 

Magnólia Rodrigues da Silva 
Setor de Compras 

Alessandro Miguel Ferreira Silva 
          Gerente da GEMAP 

 
 
 

    SOLICITADO, REVISADO E ACEITO POR: 
 
 
 
 
 

         Marcos de Lara Maia 
Solicitante e Executor do Convênio nº 0001/2016 - FUNAM 

GEAGR 


