
 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1 - OBJETO DA CONTRATAÇÃO  
 
1.1 - Aquisição de Materiais de adaptação de postos de trabalho informatizados do 
TRT da 6ª Região para atender à demanda de solicitações para adaptação dos 
postos informatizados nas Unidades que compõem o TRT6 em consonância com o 
Ato TRT6-GP nº 51/2021 e a Resolução de nº 310/2021 do Conselho Superior da 
Justiça do Trabalho – CSJT, cujos critérios de sustentabilidade estão em 
consonância com o GUIA DE CONTRATAÇÕES SUSTENTÁVEIS DA JUSTIÇA DO 
TRABALHO; 
 
1.2 - Quantitativo mínimo a ser cotado por item: os licitantes deverão cotar o 
quantitativo total a ser registrado para cada item; 
 
1.3 - Unidades demandantes: Núcleo de Saúde/SGEP e Seção de Fisioterapia; 
 
1.4 – Unidade requisitante: Núcleo de Saúde/SGEP/TRT6; 
 
1.5 – A aquisição será realizada por através de licitação na modalidade Pregão em 
sua forma eletrônica, por se tratar de aquisição de bens comuns. De acordo com o 
quantitativo a ser pedido, 240 (duzentos e quarenta) unidades, optou-se pelo 
pregão eletrônico, estando de acordo com a previsão do art. 1°, §3º do Decreto n° 
10.024/2019 e artigo 1º da Lei n.º 10.520/2002, sendo a solução encontrada para 
aquisição dos materiais  a que melhor se adequa à necessidade da contratação. 
 

1.5.1 - A participação neste certame é exclusiva a microempresas, empresas 
de pequeno porte e sociedades cooperativas enquadradas, a teor do art. 48, 
inciso I, da Lei Complementar 123/2006; 

 
1.6 - É proibida a contratação de empresa da qual sejam sócios cônjuges, 
companheiros ou parentes em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, 
de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou 
magistrados do TRT6. 
 
2. ESPECIFICAÇÕES/VALOR DE REFERÊNCIA  
 
2.1 – Especificação dos itens e estimativa do quantitativo a ser adquirido: 
 

LOTE ÚNICO 
 

Item Especificação Qtd P. Unitário P. Total 
1 Almofada Ergonômica para 

mouse/punho (apoio 
ergonômico para 
mouse/punho): Injetado 
em espuma flexível de 
poliuretano macia tipo 
integral SKIN moldado em 
peça única sem processo 

120 R$ 44,79 R$ 5.374,80 
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de colagem. Em formato 
retangular com 225 mm a 
260 mm de comprimento, 
185 mm a 205m de 
largura, com altura de 
apoio entre 18  
e 25mm. Base de rolagem 
do mouse em película de 
PVC. Texturizado e 
incertado, com área útil de 
rolagem medindo 178 x 
154 mm. Cor preta. Obs.: 
O referido material deverá 
ser personalizado com 
logotipo e/ou mensagem 
deste TRT. 
 Garantia mínima: 12 
meses. 
CATMAT: 325805 MOUSE 
PAD, MATERIAL ESPUMA 
PARA O PUNHO. 

2 Almofada Ergonômica para 
teclado (apoio ergonômico 
para teclado): Injetado em 
espuma flexível de 
poliuretano macia, tipo 
integral SKIN, em peça 
única sem processo de 
colagem, com comprimento 
de 460 a 495mm, 60 a 95 
mm de largura, com 25mm 
de altura de apoio e aba 
com mínimo 30 mm sob o 
teclado. Cor preta. Deve 
possuir bordas 
arredondadas sem 
qualquer aresta. Garantia 
mínima: 12 meses. 
CATMAT: 422220 APOIO 
PUNHO TECLADO, ESPUMA 
DE POLIURETANO DE 
BAIXA DENSIDADE, 470 
mm, 9,50CM, 20 mm 

120 R$ 46,24 R$5.548,80 

Valor total do lote: R$ 10.923,60 
 
 
3. JUSTIFICATIVA DO PEDIDO  
 
3.1 – Justificativa da indivisibilidade do item – é fundamental manter a 
padronização visual das almofadas de apoio para mouse e teclado com logomarca 
do TRT6 não podendo haver variações de tonalidades, acabamentos ou impressão. 
Também é importante para a economia de escala. 
 
4. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO 
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