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TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1– DO OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
MOBILIÁRIOS EM GERAL, para atender as necessidades da Prefeitura, Secretarias e 
Fundos Municipais. 
 
2- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - PARA A ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS 
PODERÃO SER TOMADAS COMO BASE AS SEGUINTES ESTIMATIVAS 
 
ITEM DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS UND QUANT 

1 Armário de cozinha em aço com 06 portas de vidro e 06 gavetas Und 3 

2 Armário em aço c/ 02 portas, 4 prateleiras, c/ chave, largura de 
0,90 m e altura de 2,00 m,na cor cinza Und 92 

3 Armario em aço c/ 6 portas e 3 gavetas tampo e vidro p/ cozinha. Und 10 

4 Armário tipo roupeiro em aço chapa 24 com 12 portas, com 3 
colunas, portas médias,fechamento em fechadura com chave. Und 53 

5 Arquivo em aço c/ 04 gavetas, para pasta suspensa,  puxador 
plástico cromado,cinza e azul Und 77 

6 
Beliche Madeira maciça acetinado, estrado/travessa em madeira 
maciça de pinus, para colchões de dimensões (Cm X Cm): 88 X 
188. 

Und 22 

7 Cadeira em polipropileno, com encosto e assento, na cor azul, 
pintura epóxi e tratamento antiferruginoso. Und 231 

8 

Cadeira giratória tipo presidente, com regulagem de altura, 
inclinação e ajuste dos braços. Estofamento de alta densidade com 
acabamento luxo em courino preto de alta resistência com partes 
metálicas cromadas. 

Und 46 

9 Cadeira secretária com base giratória , estofada com espuma 
laminada s/ braço, na cor azul. Und 107 

10 Cadeira secretária office c/ braço estofada, com base giratória, 
regulagem de altura e ajuste dos braços. Und 74 

11 Cadeira secretária,com base fixa estofada em tecido de fibra 
sitética, na cor azul. Und 148 

12 Colchão de solteiro de espuma, D 45,  altura mínima 25 cm, 0,88 X 
1,88, antimofo, biotipo por pessoa até 150 Kg. Und 22 

13 Conjunto Sofá 2 e 3 Lugares, em Tecido Suede Veludo, marrom ou 
azul. Und 5 

14 Escrivaninhas em mdf de 15mm, p/ escritórios c/ 1 gaveta,  
dimonsões 110 x 75 x 46,5 cm. Und 68 

15 Estante de aço p/ arquivo, com 6 bandejas, com suporte para 20 kg 
por bandeja. Und 83 

16 Longarina de 02 cadeiras com estrutura em tubo de aço e assentos 
e polipropileno, na cor azul. Und 29 
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17 Longarina de 03 cadeiras com estrutura em tubo de aço e assentos 
e polipropileno, na cor azul. Und 112 

18 Longarina de 04 cadeiras com estrutura em tubo de aço e assentos 
e polipropileno, na cor azul. Und 69 

19 Longarina de 05 cadeiras com estrutura em tubo de aço e assentos 
e polipropileno, na cor preta. Und 39 

20 Mesa  reta para escritorio,  na cor azul ou cinza,em aço e mdf, com 
2 gavetas com fechaduras. Und 118 

21 Mesa de escritorio para impressora 70x 50 cinza em mdf. Und 41 

22 
Mesa de reunião executiva, formato oval, para 8 lugares, com 
tampo em vidro temperado fumê de 10 mm, saia metálica 
perfurada. 

Und 27 

23 Mesa de reunião, material de confecção madeira/mdp/mdf/similar, 
tipo redonda de 1,20 m x 1,20 m. Und 22 

24 Mesa em aço carbono e tampo granito alt. 77cm, larg. 75 cm, prof. 
140 cm com seis cadeiras alt. 90 cm, larg. 35 cm, profund 44cm. Und 3 

25 Mesa para cozinha, em madeira muiracatiara ou angelim, 2,20 X 
0,80m, com 10 cadeiras. Und 4 

26 Mesa para computador -  mdf/ similar de 03 a 04 gavetas; suporte 
para cpu; suporte para impressora. Und 36 

27 

Mesa para escritório em l  de mdf bp 40mm alto padrão, com 
estação de trabalho medindo l=1,80m l=2,10m p=0,80m a=0,75m 
com acabamento em vidro temperado. Pés modelo painel em mdf 
com regulagem de altura. Três gavetas com chaves. Cores preta, 
cinza ou casca de ovo. 

Und 58 

28 
Mesa para escritório em l,  na cor azul, composta de mesa 1,20 
x0,60, conexão, mesa de 0,90x0,60, em mdf 15 mm, com 2 
gavetas. 

Und 56 

29 Rack com painel para TV até 55 Polegadas, em MDP,  1 porta 
basculante. Und 11 

30 Roupeiro 6 Portas, fabricado em Mdp. Und 2 
 
3- DO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS 
 
3.1- Os produtos poderão ser adquiridos de forma parcelada de acordo com as necessidades e 
disponibilidade financeira de cada órgãos (Secretarias) participantes. Os produtos deverão ser 
entregues na sede do Município de Igarapé – Açu, sito a Av. Barão do Rio Branco, nº 3635, 
Centro, CEP: 68.725-000, em até 15 (quinze) dias corridos após o recebimento da requisição 
de compras  devidamente numerada, assinada e carimbada. 
 
3.2- Os produtos serão recebidos provisoriamente no prazo de até 10 (dez) dias, pelo(a) 
responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior 
verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência 
e na proposta. 
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3.3- Os produtos serão recebidos definitivamente no prazo de até 10 (dez) dias, contados do 
recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade dos produtos e 
consequente aceitação mediante termo circunstanciado.  

 
3.4 - Caso insatisfatória as verificações acima, lavrar-se-á um Termo de Recusa, no qual se 
consignarão desconformidades com as especificações contidas neste Edital e seus Anexos. 
Nesta hipótese, os produtos serão rejeitados, devendo ser substituído no prazo máximo de 02 
(dois) dias, quando se realizarão novamente as verificações constantes no subitem 14.2 deste 
Edital. 
 
3.5 - Caso a entrega dos produtos não ocorra no prazo previsto, ou em caso de nova rejeição, 
estará a empresa incorrendo em atraso na entrega, sujeitando-se à aplicação de penalidades. 
 
3.6- O recebimento provisório ou definitivo dos produtos não exclui a responsabilidade da 
contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 
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