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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

Departamento de Licitações e Compras 

 
EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2014 

 
 

 PROCESSO Nº 100/2014 
 

OBJETO: Aquisição de MOBILIÁRIO para diversas Secretarias Municipais da Prefeitura de 
Brumadinho, mediante fornecimento único. 

 
 
I: Termo de Referência; 
IA: Especificação;  
II:Modelo de Proposta; 
III: Modelo de Declaração de Atendimento aos Requisitos do Edital 
IV: Modelos I, II e III 
V: Modelo de Credenciamento; 
VI: Modelo de adequação Lei Orgânica Municipal; 
VII: Modelo de declaração fatos impeditivos; 
VIII: Modelo de Declaração de Enquadramento de Microempresa ou Empresa de Pequeno 

Porte 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

Departamento de Licitações e Compras 

Tipo de Licitação: MENOR PREÇO  
Data de Abertura: 04 de junho de 2014 
Horário: 09:00 horas 
Local: Prefeitura Municipal – Rua Dr. Victor de Freitas nº 28 – Bairro Centro – 
Brumadinho/MG – Sala de Licitações 
 
 
PREGOEIRO: MAURO FERNANDO ANICIO COSTA 
 
 
A Prefeitura Municipal de Brumadinho, CNPJ 18.363.929/0001-40 torna público, para o 
conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, nas condições estabelecidas neste Edital e seus 
Anexos.O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, a Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, e o Decreto Municipal Nº 73/2007, de 04.05.2007, aplicando-se, 
subsidiariamente, as normas da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 
 

1 - DO OBJETO 

 
1.1 - Aquisição de MOBILIÁRIO para diversas Secretarias Municipais da Prefeitura de 
Brumadinho, mediante fornecimento único. 
 

2 - DA PARTICIPAÇÃO 

2.1 - Poderão participar deste Pregão Presencial as pessoas jurídicas do ramo de atividade 
pertinente ao seu objeto, legalmente constituídas, que atenderem a todas as exigências 
contidas neste Edital e seus Anexos e que apresentarem proposta comercial e 
documentação, no local, data e horário fixados pelo subitem 3.1 deste Edital, 
acondicionadas em dois (2) envelopes distintos, devidamente fechados e rubricados no 
fecho, identificados como “Envelope nº 1 - Proposta Comercial” e “Envelope nº 2 - 
Documentos de Habilitação”, contendo os seguintes dizeres em sua parte externa: 

RAZÃO SOCIAL DA 
EMPRESA 

PREGÃO Nº 046/2014 
Envelope nº 1 – Proposta 

CNPJ 
E-mail 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
PREGÃO Nº 046/2014 

Envelope nº 2 – 
Documentação 

CNPJ 
E-mail 

 
 
2.2 -Não poderão participar deste Pregão Presencial as empresas: 
2.2.1 - em processo de recuperação judicial ou falência, sob concurso de credores, em 
dissolução ou em liquidação; 
2.2.2 - em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição; 
2.2.3 - que estejam com o direito de licitar e contratar com o Município de Brumadinho 
suspenso, ou que tenham sido declaradas inidôneas pela Administração pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida sua 
reabilitação, nos moldes do art. 87, IV, da Lei 8.666/93; 
2.2.4 - empresas estrangeiras que não estejam em funcionamento no País; 
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2.2.5 – sócios, cotistas ou administradores, que se incluam na vedação contida no art. 36 
da Lei Orgânica do Munícipio de Brumadinho; 
2.2.6- servidor ou dirigente da Prefeitura de Brumadinho ou empresa que possua sócio, 
diretor ou responsável técnico que tenha vínculo empregatício com esta Prefeitura (art. 9º, 
inc. III, da Lei federal nº 8.666/93); 
2.3 - A observância das vedações do item 2.2 é de inteira responsabilidade do licitante 
que, pelo descumprimento, sujeita-se às penalidades cabíveis. 
2.4 - A participação neste certame, sem prévia impugnação, implica em aceitação de todas 
as condições estabelecidas neste instrumento convocatório. 
 

3 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 
3.1 – A Pregoeira no dia, local e horário designado para sessão pública, procederá ao 
credenciamento dos interessados a participar da licitação. 
3.2 - O horário para entrega da documentação para credenciamento e entrega dos 
envelopes de proposta e habilitação será até às 09:00 horas, e será efetuado conforme 
ordem de chegada dos interessados. A Pregoeira, as 09:01(nove horas e um minuto) 
iniciará o registro de credenciamento e posteriormente, após declaração de finalização, 
iniciará a abertura dos envelopes contendo as propostas comerciais. 
3.3 - O proponente deverá se apresentar para credenciamento junto à Pregoeira 
devidamente munido de documento que o credencie a participar deste procedimento 
licitatório, e o autorize a responder por sua representada, devendo, ainda, no ato de 
entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento 
equivalente, com apresentação de cópia do mesmo para autenticação pela Pregoeira 
e ou equipe de apoio. 
3.4 - Considera-se como representante legal qualquer pessoa habilitada pela licitante 
medianteestatuto/contrato social, e instrumento público/particular de procuração ou 
documento equivalente. 
3.4.1 - Entende-se por documento credencial: 
a) Estatuto/contrato social, quando a pessoa credenciada for sócia, proprietária, 
dirigente ou assemelhada da empresa licitante, no qual estejam expressos seus poderes 
para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 
b) Procuração ou documento equivalente da licitante com poderes para que a pessoa 
credenciada possa manifestar-se em seu nome em qualquer fase deste Pregão. O 
documento deverá dar plenos poderes ao credenciado para formular ofertas e lances 
verbais, negociar preços, declarar a intenção de interpor recurso, renunciar ao direito de 
interposição de recursos, enfim, para praticar, em nome da licitante todos os atos 
pertinentes a este Pregão. 
3.4.2 - No caso de credenciamento por instrumento particular de procuração deverá ser 
apresentada cópia autenticada do respectivo estatuto ou contrato social, e da última 
alteração estatutária ou contratual, no qual sejam expressos os poderes para exercerem os 
direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 
3.5 - Cada credenciado poderá representar apenas uma licitante; 
3.6 - O representante legal da licitante que nãosecredenciarperante à Pregoeira ficará 
impedido de participar da fase de lances verbais, de negociação de preços, de declarar a 
intenção de interpor recurso, de renunciar ao direito de interposição de recursos, enfim, para 
representar a licitante durante a reunião de abertura dos envelopes “Proposta” ou 
“Documentação” relativos a este Pregão. 
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3.6.1 - Nesse caso,a licitante ficará excluída da etapa de lances verbais e mantido o seu 
preço apresentado na proposta escrita, para efeito de ordenação das propostas e 
apuração do menor preço. 
3.7 - O credenciamento do licitante ou de seu representante legal junto à Pregoeira implica 
a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de sua capacidade legal para 
a realização das transações inerentes ao Pregão Presencial. 
3.8 – A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, devendo ser 
obedecido o conteúdo do modelo estabelecido no Anexo III deste Edital. 
3.9 - As licitantes microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar 
declaração de seu enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte 
(modelo Anexo VIII). 
 

4 - DA MICRO – EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 
4.1– A microempresa e empresa de pequeno porte, que quiserem usufruir dos benefícios 
concedidos pela LC 123/2006, deverão apresentar, na fase de credenciamento: 
4.1.2 – Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial do respectivo ente federado. 
4.1.3– No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte, com início de atividade no 
ano-calendário corrente, declaração de que não se enquadra na hipótese do § 10 do art. 3º 
da LC 123/2006. 
4.1.4 – Declaração de que não se encontra em nenhuma das situações do § 4º do art. 3º 
da LC 123/2006. 
4.2 – As licitantes microempresas e empresas de pequeno porte, ao apresentarem a 
declaração de ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, também 
deverão constar a restrição(ões) da documentação exigida para efeito da regularidade 
fiscal, se houver. 
 

5 - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA  

 
5.1 -A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua 
portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas 
numeradas seqüencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada 
e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se a 
procuração, devendo conter: 
5.1.1 - nome e endereço do proponente, telefone, e-mail e CNPJ; 
5.1.2 - a descrição completa do(s) mobiliário(s) ofertado(s), anexando prospectos, 
catálogos e/ou folders, em original ou cópia reprográfica legível, de modo a individualizar 
as características do(s) mobiliário(s) ofertado(s); 
5.1.3 – a marca do(s) mobiliário(s) ofertado(s); 
5.1.4 - preço unitário e total em Reais e com até duas casas decimais. Nos preços 
propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por 
exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou 
indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação; 
5.1.5 – prazo de entrega dos materiais ofertados não superior a 30 (trinta) dias; 
5.1.6 - prazo de garantia do(s) mobiliário(s) ofertado(s) não inferior a 12 (doze) meses; 
5.1.7 - prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias da sessão de 
abertura de envelopes. Não constando o prazo solicitado será considerando com aceito 
para efeito de classificação da proposta o prazo de 60 (sessenta) dias corridos a contar da 
data de apresentação da proposta; 
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5.2 - Não será admitida cotação inferior às quantidades dos materiais estabelecidas no 
Anexo IA deste Edital; 
5.3 - Caso se constate erro no cálculo do valor total do item cotado, o(a) Pregoeiro(a) 
providenciará sua correção, bem como a do valor POR ITEM da proposta, se for o caso, 
dará ciência do fato ao respectivo proponente e aos demais participantes do certame, e 
registrará tal ocorrência em ata. Para a correção do cálculo deverá ser considerado o valor 
unitário indicado na proposta comercial; e, caso haja divergência entre os valores 
expressos em algarismos e por extenso, deverá prevalecer este último. 
5.4 - Poderão ser desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências deste 
Edital, seus Anexos, que sejam omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos 
capazes de dificultar o julgamento. 
5.5 - Nos preços propostos deverão estar incluídos todos os tributos, encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciários, comerciais, e quaisquer outros ônus que porventura possam 
recair sobre o fornecimento dos objeto da presente licitação, os quais ficarão a cargo única 
e exclusivamente da proponente. 
5.6 – As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente sendo 
admitidas propostas que ofertarem apenas uma marca, um modelo e um preço para cada 
item objeto desta licitação. 
5.6 - Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo 
justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Pregoeira. 
5.7 A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte do proponente, 
das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 
5.8 Os licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e 
apresentação de suas propostas. 
 

6 -  DA APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS 

 
6.1 - O(A) Pregoeiro(a) poderá solicitar amostra dos itens que estão sendo licitados para 
verificação de conformidade da mesma em relação às especificações constantes no anexo 
IA, sendo que, quando solicitadas as amostras, a(s) licitantes(s) deverão apresentá-las no 
prazo de 48 (quarenta e oito) horas. 
 

7 – DA PARTICIPAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 
7.1– Ocorrendo empate ficto entre propostas, será assegurado, como critério de 
desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno 
porte, entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas 
pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por 
cento) superiores à proposta mais bem classificada e desde que a melhor oferta inicial não 
seja de uma microempresa ou empresa de pequeno porte. 
7.2– Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 
7.2.1– A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá 
apresentar proposta de preço inferior àquela declarada classificada em primeiro lugar, 
situação em que sua proposta será classificada em primeiro lugar; 
7.2.2 – Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na 
forma do subitem 7.2.1, serão convocadas as remanescentes que porventura se 
enquadrem na hipótese do subitem 8.9.1 (alínea b), na ordem classificatória, para o 
exercício do mesmo direito, no mesmo prazo estabelecido no subitem 8.9.1 (alínea a) 
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7.2.3 – No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte, será realizado sorteio entre elas para que se identifique 
aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

8 – DA CLASSIFICAÇÃO E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 
8.1 - As Propostas serão julgadas e adjudicadas pelo MENOR PREÇO POR ITEM, 
observadas as especificações técnicas e demais condições definidas neste Edital. 
8.2 - O Pregoeiro procederá à abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e 
classificará o autor da proposta de menor preço e aqueles que tenham apresentado 
propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), relativamente 
à de menor preço. 
8.3 - Quando não forem verificadas, no mínimo, 03 (três) propostas escritas de preços nas 
condições definidas no subitem anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas 
subseqüentes, até o máximo de 03 (três), para que seus autores participem dos lances 
verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas. 
8.4 - Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos 
proponentes, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e 
decrescentes. 
8.5 – Se duas ou mais empresas, em absoluta igualdade de condições, ficarem 
empatadas, será realizado sorteio em ato público, para definir a ordem de apresentação 
dos lances. 
8.6 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante 
desistente às penalidades constantes no art. 87 da Lei nº 8.666/93. 
8.7 - A desistência, pela licitante, de apresentar lance verbal, quando convocada pelo 
Pregoeiro, implicará na exclusão daquela da etapa de lances verbais e na manutenção do 
último preço apresentado pela licitante, para efeito de ordenação das propostas. 
8.8– Caso, não se realize lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta 
escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação. 
8.9 - Após este ato, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, 
exclusivamente, pelo critério de menor preço. 
8.9.1 – Após a fase de lances e da negociação, se a proposta mais bem classificada não 
tiver sido ofertada por microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta 
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte igual ou até 5% (cinco por 
cento) superior à melhor proposta, proceder-se-á da seguinte forma: 
a) a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá no prazo 
de 05 (cinco) minutos após a solicitação do Pregoeiro, apresentar nova proposta inferior 
àquela considerada vencedora do certame; 
b) não ocorrendo a situação definida na alínea anterior, a contratação da microempresa ou 
empresa de pequeno porte, serão convocadas as microempresas e empresas de pequeno 
porte remanescentes que porventura se enquadrem na condição prevista no item 8.9.1, na 
ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 
c) na hipótese da não-contratação de microempresa ou empresa de pequeno porte, o 
objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
8.10 - O Pregoeiro examinará a aceitabilidade da proposta, quanto ao objeto e valor 
apresentados pela primeira classificada, conforme definido neste Edital e seus Anexos, 
decidindo motivadamente a respeito. 
8.11 - Análise da exequibilidade:  
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8.11.1 - Considera-se inaceitável, para todos os fins aqui dispostos, a proposta que não 
atender às exigências fixadas neste Edital ou determinar preços manifestamente 
inexequíveis.  
8.11.1.2 - Caso o Pregoeiro entenda que o preço é inexequível, deverá, antes de 
desclassificar a oferta, solicitar que o licitante demonstre a exequibilidade de seu preço. 
Esta demonstração deverá ser requerida pelo Pregoeiro, na própria sessão do Pregão, 
com a fixação de prazo para apresentação do documento comprobatório dos preços 
informados pelo licitante.  
8.11.1.3 - Para demonstração da exequibilidade do preço ofertado, serão admitidos:  
8.11.1.3.1 - Planilha de custos elaborada pelo próprio licitante, sujeita a exame pela 
Administração;  
8.11.1.3.2 - Contratação em andamento com preços semelhantes;  
8.11.1.3.3 - Formação da proposta comercial, quando da realização do pregão presencial.  
8.11.1.4 - O licitante que ofertar preço considerado inexequível pelo Pregoeiro, e que não 
demonstrar posteriormente a sua exequibilidade, se sujeita às sanções administrativas 
pela não manutenção da proposta, previstas no art. 12 da Lei n.º 14.167, de 2002, sem 
prejuízo de outras sanções, inclusive aquela tipificada no art. 93 da Lei Federal n.º 8.666, 
de 1993. 
8.12 - Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições habilitatórias 
do licitante que a tiver formulado, com base nos documentos especificados no item 09 do 
Edital. 
 

9 - DA HABILITAÇÃO 

 
9.1- No envelope Nº 02 - “Habilitação” deverá constar os seguintes documentos: 
9.1.1 - Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor da licitante, devidamente 
registrado em se tratando de sociedades comerciais e, no caso sociedade por ações, 
acompanhados de documentos de eleição de seus administradores; 
9.1.2 - Inscrição do ato constitutivo em Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas, no caso 
de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em exercício; 
9.1.3 - Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
Órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
9.1.4 - Registro Comercial, no caso de empresa individual; 
9.1.5 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
9.1.6 -  Prova de regularidade fiscal com as Fazendas, Federal, Estadual e Municipal do 
domicílio ou sede da empresa licitante; 
9.1.7 - Certidão Negativa de Débito (CND), do Instituto Nacional de Seguridade Social, em 
vigor, conforme legislação própria; 
9.1.8 - Certificado de Regularidade com o Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço 
(FGTS), em vigor, conforme legislação própria; 
9.1.9 – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida gratuitamente e 
eletronicamente, para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça 
do Trabalho, em conformidade com a Lei Federal n.º 12.440/2011 de 07 de julho de 2011; 
Obs. 1: O CRC - Certificado de Registro Cadastral do Município de Brumadinho 
substituirá todos os documentos relacionados nos subitens 9.1.1 a 9.1.9, desde que 
estejam com o prazo de validade em vigor, inclusive o CRC, no referido documento. 
Havendo documento com prazo de validade vencido no CRC, a empresa licitante deverá  
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Obs. 2: Os documentos relacionados nos subitens 9.1.1 a 9.1.5 do item 9.1 não 
precisarão constar do "envelope Documentos de Habilitação", se tiverem sido 
apresentados para o credenciamento, neste Pregão. 
9.1.10 - Declaração de inexistência de fatos impeditivos que possa impedir a sua 
habilitação neste certame, inclusive na vigência contratual caso venha a ser contratado 
pelo Município de Brumadinho, na forma do § 2º, do art. 32, da Lei nº 8.666/93, nos termos 
do modelo apresentado no Anexo VII; 
9.1.11 -Declaração de recebimento de todas as cópias e informações necessárias à 
elaboração da proposta comercial, bem como concordando com os termos do presente 
certame, conforme modelo 1 do Anexo IV deste edital. 
9.1.12 - Declaração em conformidade com a Redação da Emenda Constitucional nº 20, de 
15/12/1998: “XXXIII – proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 
dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de 
aprendiz, a partir de quatorze anos”, conforme modelo 2 apresentado no Anexo IV; 
9.1.13 – Declaração em conformidade com a Redação do artigo n° 36 da Lei Orgânica do 
Município de Brumadinho, conforme Anexo VI. 
9.2 -   Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em 
substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos; 
9.3 -  Na hipótese de não constar prazo de validade em certidão, será aceita como válida a 
expedida até 60 (sessenta) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das 
propostas. 
9.4 - Os documentos de habilitação devem ser apresentados por qualquer processo de 
cópia autenticada por Tabelião de Notas ou cópia acompanhada do original para 
autenticação pela Pregoeira ou por membro da Equipe de Apoio. 
9.5 - É facultado à Pregoeira verificar informações e obter documentos que constem de 
sítios eletrônicos de órgãos e entidades das esferas municipal, estadual e federal, 
emissores de certidões, devendo tais documentos ser juntados aos autos do processo 
licitatório respectivo. 
 
 
 

10 - DA HABILITAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 
10.1 - Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, as 
microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação 
exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, conforme Item 08 deste Edital, 
mesmo que esta apresente alguma restrição.  
10.2 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado 
o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a 
proponente for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período a critério 
da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com 
efeito de certidão negativa. 
10.3 - A não-regularização da documentação no prazo previsto no subitem 10.2, implicará 
na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da 
Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar para 
nova sessão pública os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para 
contratação, ou revogar a licitação. 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm#art81
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm#art81
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm#art81
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11 - PROCEDIMENTO, JULGAMENTO  

 
11.1 - Abertos os envelopes de Propostas Comerciais, estas serão analisadas verificando 
o atendimento a todas as especificações e condições estabelecidas neste edital e seus 
Anexos, sendo imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem em desacordo;  
11.2 -  No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das 
operações aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções 
no caso de eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários. As correções 
efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta.  
11.3 -  As propostas serão classificadas para a etapa de lances, com observância dos 
seguintes critérios; 
11.3.1 -  Seleção da proposta de menor preço (por item) e das demais com preços até 10% 
(dez por cento) superiores àquela; 
11.3.2 – Não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea anterior, 
serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 
03 (três). No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, 
independentemente do número de licitantes. Neste caso aplicar-se-á o sorteio em sessão 
pública, para definição da seqüência dos lances; 
11.4 - Na fase competitiva os lances verbais serão feitos para o VALOR UNITÁRIO POR 
ITEM. Não serão aceitos lances de valor igual ou maior que ao do último e os sucessivos 
lances deverão ser feitos em valores decrescentes; 
11.5 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, 
implicará na exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último 
preço apresentado pelo licitante, para efeito posterior de ordenação das ofertas; 
11.6 -  Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à 
proposta de menor preço, observada a redução mínima entre os lances, de acordo com 
fixado pela Pregoeira;  
11.7 -  A etapa de lances será encerrada quando os participantes declinarem da 
formulação de lances;. 
11.8 - A Pregoeira poderá negociar com o autor da oferta de menor valor, com vistas à 
redução do preço;.  
11.9 - A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da 
apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante e 
juntada aos autos, bem como a avaliação das amostras prevista no item 6 deste Edital, 
caso sejam solicitadas; 
11.10 - Eventuais falhas, dúvidas em relação à regularidade de documentos de 
credenciamento, habilitação ou de proposta, poderão ser saneadas na sessão de abertura 
de envelopes, inclusive por meio eletrônico; 
11.11 - A verificação será certificada pela Pregoeira e serão anexados aos autos os 
documentos;  
11.12 - Atendidos os requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será 
habilitada e declarada vencedora;  
11.13 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender às exigências para a 
habilitação, A Pregoeira examinará a oferta subseqüente de menor preço, negociará com o 
seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições 
de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor 
atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor;  
11.14 -Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as 
ocorrências relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo 
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Pregoeiro e licitante(s) vencedor(es), ressaltando-se que poderá constar a assinatura da 
equipe de apoio, sendo-lhe facultado este direito. 
11.15 -Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos 
neste Edital e seus Anexos, a Proposta será desclassificada. 
11.16 -Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste 
Edital e seus Anexos. 
 

12 - DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

 
12.1 - Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, 
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 
convocatório deste Pregão. 
12.1.1 – Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) 
horas. 
12.1.2 - Não serão conhecidos os recursos interpostos vencidos prazos legais. 
12.1.3 - Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a 
realização do certame. 
 

13 - DOS RECURSOS 

 
13.1 -  No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar-se imediata e 
motivadamente e será aberto o prazo de 03 (três) dias, sendo que o início e o término da 
contagem do prazo sempre se dará em dia útil, para apresentação de memoriais, ficando 
as demais licitantes, desde logo, intimadas para apresentar contra-razões em igual número 
de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos autos. 
13.2- A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará à decadência do 
direito de recurso e adjudicação do objeto ao vencedor, pelo Pregoeiro. 
13.3- Interposto o recurso, A Pregoeira poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-
lo devidamente informado à autoridade competente;  
13.4 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o 
procedimento; 
13.5 - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos 
atos insuscetíveis de aproveitamento.  
 

14 – ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

 
14.1 – Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao 
licitante vencedor, com a posterior homologação do resultado pela Autoridade Competente. 
14.2- Decididos os recursos porventura interpostos e constatada a regularidade dos atos 
procedimentais, a Autoridade Competente adjudicará o objeto ao licitante vencedor e 
homologará o procedimento licitatório. 
 

15 - DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO 

 
15.1 – A entregas dos materiais deverá ser feita no Patrimônio  da Secretaria Municipal de 
Administração, na Rua José Solha, n° 46, Centro, em Brumadinho/MG, no horário de 
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08.00h às 12.00h e 14.00h às 16.00h, de 2ª. a  6ª., após o recebimento da Ordem de 
Fornecimento. 
15.2 – Os materiais objetos deste Pregão serão recebidos por comissão, conforme definido 
no artigo 15, § 8º da Lei 8.666/93, da seguinte forma: 
15.2.1 – provisoriamente: no ato da entrega, para posterior verificação da conformidade 
dos materiais com as especificações da proposta da empresa. 
15.2.2 – definitivamente: após a verificação da qualidade, quantidade e sua aceitação, 
mediante recibo, observadas as especificações citadas no item anterior. 
 

16 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
16.1-  Executar com esmero e perfeição, sob sua inteira e exclusiva responsabilidade, o 
objeto do presente instrumento, de forma que os móveis sejam entregues em perfeitas 
condições de uso;  
16.2 - Assumir as despesas decorrentes das providências operacionais em caso da 
existência de devolução ou troca de algum item solicitado neste termo. 
16.3 - Atender aos  chamados para solucionar quaisquer questionamentos emitidos pela 
Prefeitura de Brumadinho, no prazo máximo de 48 horas do recebimento dos mesmos.  
16.4 - Efetuar a montagem dos móveis , quando necessário. 
16.5 - Substituir sem ônus para a Prefeitura Municipal de Brumadinho,  no prazo máximo 
de 72 (setenta e duas) horas, contado da comunicação escrita do setor responsável , o 
material/produto que porventura apresentar defeito ou incorreção em sua forma de 
apresentação. O prazo máximo para substituição ou reparo é de no máximo 72 horas. 
16.6 -  Assumir inteira responsabilidade pela entrega do material, como fretes, tributos, 
seguros e quaisquer outros encargos; 
16.7 - Proceder à entrega do mobiliário, em conformidade com o quantitativo e 
especificações contidas na Nota de Autorização de Fornecimento; 
16.8 - A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do fornecimento do material, 
não transfere ao Município de Brumadinho a responsabilidade por seu pagamento, nem 
poderá onerar o objeto. 
 
 

17 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE   

 
17.1 - Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa efetuar a 
entrega do material, dentro das normas estabelecidas no edital e seus anexos; 
17.2 - Receber os materiais entregues pela CONTRATADA, desde que estejam em 
conformidade com o  objeto  licitado ; 
17.3 - Devolver com a devida justificativa, qualquer item entregue fora dos padrões e 
normas constantes do edital e seus anexos; 
17.4 - Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo(a) 
CONTRATADO(A); 
17.5 - Efetuar os pagamentos ao(à) CONTRATADO(A). 
 
 
 

18 - DO PAGAMENTO 
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18.1 - O pagamento será efetuado pela Prefeitura Municipal de Brumadinho no prazo de 10 
(dez) dias, mediante apresentação da nota fiscal/fatura. 
18.1.1 - As notas fiscais/faturas serão emitidas em Real. 
18.1.2 -As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à 
Contratada e seu pagamento ocorrerá em 10 (dez) dias após a data de sua apresentação 
válida.  
18.1.3 - Para efeito de pagamento, a Contratada deverá apresentar a Certidão Negativa de 
Débitos – CND – emitida pelo INSS), bem como o Certificado de Regularidade do Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS – fornecido pela CEF – Caixa Econômica 
Federal, em vigor, conforme determina o artigo 195, § 3º, da Constituição Federal e o 
artigo 55, inciso XIII, da Lei federal nº 8.666/93. 
18.1.4 -  O pagamento será efetuado por depósito bancário, devendo para isto, a 
contratada apor à nota fiscal, número da conta corrente, da agência e do banco. 
18.1.5 - Os valores das notas fiscais estão sujeitas a retenções tributárias na forma da lei. 
 

19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
19.1 - As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à conta 
dos recursos consignados no Orçamento da PMB, para o exercício de 2014 cujo programa 
de trabalho e elemento de despesa é: 
021501.0412200051038.4.4.90.52.00 – ficha 652 – fonte 100; 
020101.0206200041006.4.4.90.52.00 – ficha 49 – fonte 100; 
022001.2369200271042.4.4.90.52.00 – ficha 794 – fonte 100; 
021001.0824400221032.4.4.90.52.00 – ficha 413 – fonte 100; 
021401.0412400301036.4.4.90.52.00 – ficha 637 – fonte 100; 
021002.0824400222084.4.4.90.52.00 – ficha 529 – fonte 100; 
021601.0412100051039.4.4.90.52.00 – ficha 690 – fonte 100; 
022201.1339200171049.4.4.90.52.00 – ficha 844 – fonte 100; 
021902.0612200052227.4.4.90.52.00 – ficha 769 – fonte 100; 
021901.0413100031041.4.4.90.52.00 – ficha 733 – fonte 100; 
020501.1212200111008.4.4.90.52.00 – ficha 66 – fonte 101; 
020901.1854100341030.4.4.90.52.00 – ficha 344 – fonte 100; 
020501.1236100121012.4.4.90.52.00 – ficha 113 – fonte 100; 
020501.1236500131014.4.4.90.52.00 – ficha 142 – fonte 101; 
020501.1236500131014.4.4.90.52.00 – ficha 142 – fonte 101; 
020501.1236600141016.4.4.90.52.00 – ficha 160 – fonte 100; 
020501.1212200112177.4.4.90.52.00 – ficha 102 – fonte 100. 
 

20 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
20.1 - Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal pelo 
prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e de ampla defesa, 
enquanto perdurar os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que 
convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar contrato ou 
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado, comportar-se de 
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 
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20.2 -A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente com as 
multas aqui previstas, garantido o exercício de prévia e ampla defesa, conforme segue: 
20.2.1 - Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor POR ITEM da contratação, no caso da 
vencedora dar causa de não cumprimento do objeto licitado; 
20.2.2.-.Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o preço total dos itens, por dia de 
atraso, no caso da vencedora não cumprir o subitem 15.1 deste Edital, até o limite máximo 
de 10 (dez) dias corridos, quando se dará por rescindida a contratação. A mesma pena 
será aplicada no caso de descumprimento de quaisquer das condições estabelecidas, 
podendo a contratação ser rescindida em caso de reincidência.  
20.2.3.- À contratada que descumprir qualquer condição de contratação deste Edital será 
aplicada a seguinte penalidade: advertência verbal, advertência registrada em livro ata da 
SMOB e posteriormente abertura de processo administrativo para aplicação das 
penalidades previstas em lei. 
 

21 – DA REVOGAÇAO E ANULAÇAO 

21.1 - A presente licitação somente poderá ser revogada por razão de interesse público, 
decorrente de fato superveniente, devidamente comprovada, ou anulada, no todo ou em 
parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiro, mediante ato escrito e 
devidamente fundamentado, dando-se a devida ciência aos participantes e assegurando-
se, em ambos os casos, o direito ao contraditório e ampla defesa, na forma da Lei. 

21.2- A anulação do procedimento licitatório, por motivo de ilegalidade, não gera obrigação 
de indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 59 da Lei federal nº 
8.666/93. 
 
 

22 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
22.1 – As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da 
ampliação da disputa e na busca da proposta mais vantajosa para Administração, 
respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam 
o interesse público, a finalidade e segurança da contratação. 
22.2 - Nas sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas 
circunstanciadas a serem assinadas pela Pregoeira e pelos licitantes presentes.  
22.3 - As recusas ou as impossibilidades de assinaturas serão registradas em Ata. 
22.4 - É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, 
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da 
sessão pública. 
22.5 – Os licitantes assumirão todos os custos de preparação e apresentação de suas 
propostas e a PMB não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
23.6 - Os licitantes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e 
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
23.7 - 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 e local anteriormente estabelecido, desde 
que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário. 
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22.8 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o 
dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 
expediente na Prefeitura Municipal de Brumadinho. 
22.9 - O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no 
afastamento do licitante, desde que seja possível a aferição das suas qualificações e a 
exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública de pregão. 
22.10 – Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das 
disposições constante da Lei nº 10.520/2005 e o Decreto Municipal nº 73/2007. 
22.11 - Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na 
interpretação do presente Edital e seus Anexos, deverá ser encaminhada, ao Pregoeiro 
por e-mail: licitacao@brumadinho.mg.gov.brou por meio do Fax: (31) 3571-3015 ramal 
226. 
22.12 - A vencedora se obriga a manter, durante toda a contratação, todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
22.13 - As dúvidas a serem dirimidas por telefone (31 3571.3015 – ramal 226 ou 247) 
serão somente aquelas de ordem estritamente informal, não sendo consideradas oficiais. 
22.15 - As decisões do Pregoeiro serão comunicadas mediante publicação no Diário Oficial 
do Estado e no Diário Oficial de Brumadinho, salvo com referência àquelas que, lavradas 
em ata, puderem ser feitas diretamente aos representantes legais das licitantes presentes 
ao evento, ou, ainda, por intermédio de ofício, desde que comprovado o seu recebimento, 
principalmente, quanto ao resultado de: 
a) - julgamento deste Pregão; 
b) - recurso porventura interposto. 
22.16 - Os envelopes “Documentação e Proposta”, não abertos, ficarão à disposição das 
licitantes pelo período de 30 (trinta) dias úteis, contado do encerramento da licitação 
(transcorrido o prazo regulamentar para interposição de recurso contra o resultado da 
licitação ou, se for o caso, denegados os recursos interpostos), após o que serão 
destruídos pela SMA. 
 
Brumadinho, 14 de maio de 2014. 
 
 
MAURO FERNANDO ANICIO COSTA 
PREGOEIRO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:licitacao@brumadinho.mg.gov.br
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ANEXO I 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2014 

 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 
1. OBJETO  
 
1.1 O presente Termo de Referência tem por objeto aquisição de móveis, de acordo com 
as especificações descritas neste Termo, para diversas Secretarias Municipais da 
Prefeitura de Brumadinho, mediante fornecimento único. 

 
2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 
 
2.1 A aquisição dos móveis se faz necessária, haja vista a otimização do espaço físico 
funcional do Departamento, fornecendo aos servidores a adequação de melhor conforto no 
ambiente de trabalho.  
 
3. ESPECIFICAÇÕES / QUANTITATIVO 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO DO ITEM  QTD UN 

01 

ARMÁRIO DE MADEIRA 2 PORTAS ALTO - Armário de 
madeira, alto, medida aproximada largura 0.90 X 
profundidade 0.50 X altura 1.60.  Tampo, laterais, portas e 
prateleiras em madeira aglomerada com espessura mínima 
de 18mm, revestido em ambas as faces em laminado 
melamínico. Composto de 02 portas de abrir, com puxadores 
e fechadura frontal. Acabamento com bordas arredondadas a 
120 ou 180 graus, ou ainda, em perfil de PVC com no mínimo 
1,5mm de espessura. Base externa em aço com tratamento 
fosfatizadoantiferrugem, pintura em epóxi na cor cinza claro e 
sapatas reguladoras de nível. Admite-se a variação de até 
5% nas medidas de largura, profundidade e altura. 

 
 
 
 
 

35 
Unid. 

02 

ARMÁRIO DE MADEIRA 2 PORTAS BAIXO - Armário de 
madeira, baixo, sem gaveta, medida aproximada: largura 
80cm X profundidade 60cm X altura 73cm.  Tampo, laterais, 
portas e prateleiras em madeira aglomerada com espessura 
mínima de 25mm, revestido em ambas as faces em laminado 
melamínico. Composto de 02 portas de abrir, com dobradiças 
metálicas, possibilitando a abertura de no mínimo 90 graus, 
com puxadores e fechadura frontal acompanhada de 01 
chave e sua respectiva cópia. Acabamento com bordas 
arredondadas a 120 ou 180 graus, ou ainda, em perfil de 
PVC com no mínimo 1,5mm de espessura. Base externa em 

 
 
 
 
 
 

36 
Unid. 
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aço com tratamento fosfatizadoantiferrugem, pintura em 
epóxi na cor cinza claro e sapatas reguladoras de nível. 
Admite-se a variação de até 5% nas medidas de largura, 
profundidade e altura. 

03 

ARMARIO DE AÇO DUAS PORTAS - Armário em aço, alto, 
chapa 22, acabamento em esmalte sintético, com 02 portas 
de abrir, com fechadura tipo Yale, chave e sua respectiva 
cópia, com puxadores em metal ou zamac cromado. 04 
Prateleiras internas reguláveis de 5cm em 5cm, sem gaveta. 
Base do armário com sapata de mínimo 12cm de altura. 
Pintura desengraxante, fosfatizado, epóxi na cor cinza claro. 
Dimensões mínimas: 0.90m X Largura 0,40m X Profundidade 
X 1,96m Altura. Admite-se a variação de até 5% nas medidas 
de largura, profundidade e altura. 

80 

Unid. 

04 

ARMÁRIO DE MADEIRA 2 PORTAS COM ESTANTE - 
Armário de madeira, 2 portas baixa e 2 prateleiras, sem 
gaveta, medida aproximada: largura 90cm X profundidade 
43cm X altura 1.60cm.  Tampo, laterais, portas e prateleiras 
em madeira aglomerada com espessura mínima de 25mm, 
revestido em ambas as faces em laminado melamínico. 
Composto de 02 portas de abrir, com dobradiças metálicas, 
possibilitando a abertura de no mínimo 90 graus, com 
puxadores e fechadura frontal acompanhada de 01 chave e 
sua respectiva cópia e 02 prateleiras. Acabamento com 
bordas arredondadas a 120 ou 180 graus, ou ainda, em perfil 
de PVC com no mínimo 1,5mm de espessura. Base externa 
em aço com tratamento fosfatizadoantiferrugem, pintura em 
epóxi na cor cinza claro e sapatas reguladoras de nível. 
Admite-se a variação de até 5% nas medidas de largura, 
profundidade e altura. 

 
 
 
 
 
 

2 

Unid. 

05 

ESCANINHO DE 16 (DEZESSEIS) PORTAS 
 
Escaninho em aço, confeccionado em chapa 22, com 16 
compartimentos sobrepostos (04 na horizontal e 04 na 
vertical). Portas com bordas dobradas. Portas com puxadores 
e fechaduras tipo Yale, de segredo único, com ventilação e 
visor de identificação em cada porta. Tratamento de pintura 
com desengraxantefosfatizado. Pintura em epóxi curada em 
estufa na cor cinza claro. Dimensões 1,20 X 0,40 X 2,00 M. O 
item deve atender a NBR 13961 de móveis para escritório.  
Admite-se a variação de até 5% nas medidas de largura, 
profundidade e altura. 

 
 
 
 
 

14 
Unid. 

06 

MESA OVALADA PARA REUNIÃO 08 LUGARES - Mesa 
para reunião formato oval, medida aproximada 3,00 X 1,10 X 
0,75M. Tampo em madeira aglomerada de 25mm de 
espessura, revestido em laminado melamínico em ambas as 
faces. Acabamento com bordas arredondadas a 120 ou 180 
graus, ou ainda, em perfil de PVC com no mínimo 1,5mm de 
espessura, conforme normas de ergonomia. Fixação por 

 
 
 
 
 

8 

Unid. 
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meio de parafusos auto-atarraxantes. Estrutura metálica com 
tratamento anti-corrosivo por fosfatização e acabamento em 
pintura epóxi de alta resistência a abrasão e impactos, com 
secagem em estufa na cor cinza claro. Admite-se a variação 
de até 5% nas medidas de largura, profundidade e altura. 

07 

MESA PARA REUNIÃO FORMATO CIRCULAR - Mesa para 
reunião formato circular, medida aproximada 
1200x1200x740mm. Tampo em madeira aglomerada de 
25mm de espessura, revestido em laminado melamínico em 
ambas as faces. Acabamento com bordas arredondadas a 
120 ou 180 graus, ou ainda, em perfil de PVC com no mínimo 
1,5mm de espessura, conforme normas de ergonomia. 
Fixação por meio de parafusos auto-atarraxantes. Estrutura 
metálica com tratamento anti-corrosivo por fosfatização e 
acabamento em pintura epóxi de alta resistência a abrasão e 
impactos, com secagem em estufa na cor cinza claro. 
Admite-se a variação de até 5% nas medidas de largura, 
profundidade e altura. 

 
 
 
 
 

6 
Unid. 

08 

MESA P/ ESCRITORIO 03 GAVETAS 
Mesa para escritório medindo aproximadamente largura 1.40 
X profundidade 0.60 X altura 0.75, tampo em madeira 
aglomerada com espessura mínima de 25mm, revestido em 
ambas as faces em laminado melamínico. Acabamento com 
bordas arredondadas a 120 ou 180 graus, ou ainda, em perfil 
de PVC com no mínimo 1,5mm de espessura, conforme 
normas de ergonomia. Gaveteiro de 03 gavetas (direito ou 
esquerdo), medindo aproximadamente largura 0.35 X 
profundidade altura 0.40 X 0.25 com puxador e travamento 
simultâneo através de fechadura única acompanhada de 
chave e respectiva cópia. Estrutura em aço com espessura 
mínima 1.2mm, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático e 
curada em estufa na cor cinza claro. Admite-se a variação de 
até 5% nas medidas de largura, profundidade e altura. 

 
 
 
 
 
 
 

31 Unid. 

09 

MESA P/ESCRITORIO COM 03 GAVETAS 
Mesa para escritório medindo aproximadamente largura 1.25 
X profundidade 0.60 X altura 0.75, tampo em madeira 
aglomerada com espessura mínima de 25mm, revestido em 
ambas as faces em laminado melamínico. Acabamento com 
bordas arredondadas a 120 ou 180 graus, ou ainda, em perfil 
de PVC com no mínimo 1,5mm de espessura, conforme 
normas de ergonomia. Gaveteiro de 03 gavetas (direito ou 
esquerdo), medindo aproximadamente largura 0.35 X 
profundidade altura 0.40 X 0.25 com puxador e travamento 
simultâneo através de fechadura única acompanhada de 
chave e respectiva cópia. Estrutura em aço com espessura 
mínima 1.2mm, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático e 
curada em estufa na cor cinza claro. Admite-se a variação de 
até 5% nas medidas de largura, profundidade e altura. 

 
 
 
 
 
 
 

36 Unid. 

10 ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L 01 FUNCIONÁRIO -  Unid. 
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Estação de trabalho, capacidade 01 funcionário, medindo 
aproximadamente largura 1.40 X profundidade 1.50 X altura 
0.70, tampo em madeira aglomerada com espessura mínima 
de 25mm, revestido em ambas as faces em laminado 
melamínico. Acabamento com bordas arredondadas a 120 ou 
180 graus, ou ainda, em perfil de PVC com no mínimo 1,5mm 
de espessura, conforme normas de ergonomia. Furo passa 
cabo com mínimo de 55mm de diâmetro com tampa sacável 
em plástico. Estrutura com dutos independentes para 
passagem de condutores de rede elétrica, telefônica e lógica. 
Gaveteiro de 02 ou 03 gavetas (direito ou esquerdo), 
medindo aproximadamente largura 0.35 X profundidade 
altura 0.40 X 0.25 com puxador e travamento simultâneo 
através de fechadura única acompanhada de chave e 
respectiva cópia. Estrutura em aço com espessura mínima 
1.2mm, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático e curada 
em estufa na cor cinza claro. Admite-se a variação de até 5% 
nas medidas de largura, profundidade e altura. 

 
 
 
 
 
 
 

8 

11 

MESA PARA MICROCOMPUTADOR - Mesa para 
microcomputador. Tampo em madeira aglomerada com 
espessura mínima de 25mm, revestida em ambas as faces 
em laminado melamínico com bordas arredondadas a 180 
graus ou em perfil de PVC com no mínimo 1.5mm de 
espessura, conforme normas de ergonomia. Base do teclado: 
rebaixado fixo, centralizado. Estrutura auto-portante em aço 
com espessura mínima de 1.2mm, pintada em epóxi na cor 
cinza claro, com sapatas niveladoras. Dimensões: 115cm 
largura X 75cm Profundidade X 74cm altura. Admite-se a 
variação de até 5% nas medidas de largura, profundidade e 
altura. 

 
 
 
 

3 

Unid. 

12 

CADEIRA  FIXA PARA REUNIÃO - Cadeira fixa, cor preta, 
sem braço, 04 pés. Assento e encosto de formato anatômico, 
estruturados em madeira multilaminada. Estrutura em aço de 
no mínimo 7/8 polegada X 1.5mm, pintada em epóxi, com 
sapatas antiderrapantes. Estofado em espuma de nylon ou 
poliuretano injetado em formato anatômico, de acordo com as 
normas de ergonomia, com espessura mínima de 50mm e 
densidade mínima de D45, revestida em tecido preto. Borda 
arredondada com proteção em PVC. Dimensões mínimas: 
Assento 50cm largura X 50cm profundidade, encosto 46cm 
largura X 44cm atura; Espaldar médio com no mínimo 44cm; 
Altura do assento em relação ao piso entre 41 e 43cm. 

 
 
 
 
 

146 
Unid. 

13 

CADEIRA GIRATORIA - Cadeira giratória com rodízios, cor 
preta, braços ajustáveis na altura, assento e encosto de 
formato anatômico concha dupla, estruturados em madeira 
multilaminada. Regulagem de altura do assento a gás. 
Estrutura em aço com cinco pés sobre rodízios em nylon com 
duplo giro. Assento e encosto em espuma de poliuretano 
injetada, com espessura mínima de 50mm e densidade 

 
 
 
 
 
 

131 

Unid. 
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mínima D45, revestidos em tecido preto, com regulagem de 
inclinação de até 5 e 15 graus, respectivamente. Borda 
arredondada com proteção em PVC. Movimento giratório de 
360º. Dimensões mínimas: Assento 47cm largura X 44cm 
profundidade; Encosto 42cm largura X 28cm altura, espaldar 
baixo de 40cm com regulagem de no mínimo até 50cm. 
Altura do assento em relação ao piso 42cm com regulagem 
de no mínimo até 50cm. 

14 

POLTRONA DIRETOR - base giratória, espaldar alto, 
mecanismo relax excêntrico, braços reguláveis. Parte interna 
do assento e do encosto moldados anatomicamente em 
madeira compensada multilaminada com mínimo de 15 mm 
de espessura prensada à quente; Espuma do assento e do 
encosto injetadas em poliuretano isento de CFC, alta 
resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta 
tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e 
baixa deformação permanente, moldada anatomicamente, 
com espessura média entre 65 e 75 mm e com densidade 
controlada média entre 45 e 60kg/m3 para o assento e para o 
encosto; Base confeccionada em alumínio com 5 pés e 
rodízios em poliuretano. Par de braços reguláveis, injetados 
em polipropileno. Regulagem de altura em várias posições 
por meio de botão de pressão. Parte superior do apóia-braço 
estofada e revestida no mesmo padrão do assento e encosto. 
Regulagem de altura pneumática por meio de pistão à gás 
acionado por alavanca que permite o bloqueio em qualquer 
posição. Sistema excêntrico de recline com regulagem de 0º 
a 25º. Pressão do recline ajustável por meio de manípulo 
frontal. Assento com borda frontal arredondada para evitar o 
estrangulamento da corrente sanguínea; Todos os 
componentes metálicos tratados na sua superfície com 
desengraxante, decapante e fosfatizante. Pintura eletrostática 
epóxi pó na cor Preta. Revestimento couro sintético preto 
mínimo de 0,8 mm de espessura (NBR 14099). Carga 
máxima suportada até 150Kg. Largura máxima da cadeira = 
630 mm (com 5% de variação para mais ou menos) , Altura 
máxima e mínima do encosto em relação à superfície do 
assento =  530 mm (com 5% de variação para mais ou 
menos) , Altura máxima e mínima do centro do assento da 
cadeira = mín 480 mm e máx 570 mm (com 5% de variação 
para mais ou menos) e Profundidade máxima da cadeira = 
640 mm (com 5% de variação para mais ou menos) 
Dimensões do assento e encosto: Largura do assento = 490 
mm (com 5% de variação para mais ou menos), 
Profundidade máxima e mínima do assento = 480 mm (com 
5% de variação para mais ou menos). Altura do encosto = 
650 mm (com 5% de variação para mais ou menos). 

 
 
 
 
 
 

8 

Unid. 

15 
LONGARINA 4 LUGARES - Longarina de 04 lugares, sem 
braço, bordas arredondadas, com suporte de fixação em 

 
 

Unid. 
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chapa de aço, com tratamento ant-corrosivo e anti-
ferruginoso por fosfatização e acabamento com pintura epóxi 
na cor preto de alta resistência a abrasão e impactos, com 
secagem em estufa. Assento e encosto de polipropileno 
injetado de alta resistência na cor preta. Cadeira em forma de 
concha. Dimensões aproximadas: Assento 44cm X 43cm; 
Encosto 40cm X 27cm. Fixação à estrutura através de 
parafusos e porcas, reforço do encosto com barras de aço, 
sapatas reguladoras de nível. 

 
 

1 

16 

BANQUETA ALTA - Banco alto. Estrutura aço tubular 3/4 
polegadas em pintura epóxi preta ou inox. Assento em 
polipropileno resistente na cor preta, com encosto. Pés em 
tubos reforçados com apoio para pés. Dimensões 
aproximadas 80cm altura X 30cm diâmetro. 

 
 

3 Unid. 

17 

MESA REFEITÓRIO - Mesa refeitório com tampo retangular 
em madeira MDF/MDP de mínimo 25mm revestido em 
ambas as faces em laminado melamínico na cor cinza claro. 
Acabamento com bordas arredondadas a 120 ou 180 graus, 
ou ainda, em perfil de PVC com no mínimo 1,5mm de 
espessura, conforme normas de ergonomia, tanto para mesa 
quando para bancos. Estruturas em tubo de 30mm X 50mm 
na cor preta com pintura epóxi tratada contra ferrugem, com 
10 bancos ligados a mesa pela estrutura metálica, com no 
mínimo dois pés de apoio construídos em tubos metálicos 
pintados na cor preta em pintura epóxi. Bancos construídos 
em madeira MDF/MDP revestido em fórmica, assento dos 
mesmos com mínimo de 35cm de diâmetro ou lado. 
Dimensões mínimas: 2400mm comprimento X 800mm 
largura X 75 altura. 

 
 
 
 
 
 

39 
Unid. 

18 

ESTANTE AÇO - Estante de aço com 5 prateleiras de altura 
regulável, confeccionada em chapa 24, capacidade por 
prateleira para 75 kgs, com dobras duplas nas laterais, dobra 
triplas nas frontais e posteriores, 4 colunas em perfil 30 x 
30mm e chapa 18, sapatas plásticas, com pintura 
eletrotástica a pó na cor cinza claro. Demais acessórios 
necessários para montagem. Dimensões: 2000mm altura x 
920mm largura x 400mm profundidade. Admite-se a variação 
de até 5% nas medidas de largura, profundidade e altura. 
 

 
 
 
 

34 
Unid. 

19 

ARQUIVO DE AÇO - Arquivo de aço, tipo fixo vertical, para 
pastas suspensas, tamanho ofício, confeccionado em chapa 
22, cor cinza, com reforço estrutural nos 04 cantos da caixa 
do arquivo (frente e fundo). Composto de 04 gavetas 
sobrepostas com armação para sustentação de pastas. 
Carrinho telescópico com 08 rolamentos por gaveta. Gavetas 
com puxadores cromados, fechadura tipo Yale e visor porta 
etiqueta. Chapas com tratamento anti-ferruginoso, com 
pintura em esmalte sintético cinza. Dimensões: Altura 1,33m 
X Largura 0,47m X Profundidade 0,71m. Admite-se a 

 
 
 
 

37 
 

Unid. 
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variação de até 5% nas medidas de largura, profundidade e 
altura. 

20 

ESCANINHO DE 08 (OITO) PORTASEscaninho em aço, 
confeccionado em chapa 22, com 08 portas. Portas com 
bordas dobradas, com puxadores e fechaduras , de segredo 
único, com ventilação e visor de identificação em cada porta. 
Tratamento de pintura com desengraxante fosfatizado. 
Pintura em epóxi, curada em estufa na cor cinza claro. 
Dimensões 1,20 X 0,40 X 2,00 M. O item deve atender a 
NBR 13961 de móveis para escritório.  Admite-se a variação 
de até 5% nas medidas de largura, profundidade e altura. 

06 

Unid. 

21 

ESTAÇÃO DE TRABALHO 4 MESAS - Estações de 
trabalho, composta por 04 mesas em L interligadas, medindo 
aproximadamente largura 1.40 X profundidade 1.20 X altura 
0.70, tampo em madeira aglomerada com espessura mínima 
de 25mm, revestido em ambas as faces em laminado 
melamínico. Acabamento com bordas arredondadas a 120 ou 
180 graus, ou ainda, em perfil de PVC com no mínimo 1,5mm 
de espessura, conforme normas de ergonomia. Furo passa 
cabo com mínimo de 55mm de diâmetro com tampa sacável 
em plástico. Estrutura com dutos independentes para 
passagem de condutores de rede elétrica, telefônica e lógica. 
Gaveteiro de 02 ou 03 gavetas (direito ou esquerdo), 
medindo aproximadamente largura 0.35 X profundidade 
altura 0.40 X 0.25 com puxador e travamento simultâneo 
através de fechadura única acompanhada de chave e 
respectiva cópia. Necessário painéis para separação entre as 
04 mesas que irão compor a estação. Estrutura em aço com 
espessura mínima 1.2mm, pintado em epóxi pelo sistema 
eletrostático e curada em estufa na cor cinza claro. Admite-se 
a variação de até 5% nas medidas de largura, profundidade e 
altura. 

 
 
 
 
 
 
 
 

15 

Unid. 

22 

LONGARINAS 3 LUGARES - Longarina de 03 lugares, sem 
braço, bordas arredondadas, com suporte de fixação em 
chapa de aço, com tratamento ant-corrosivo e anti-
ferruginoso por fosfatização e acabamento com pintura epóxi 
na cor preto de alta resistência a abrasão e impactos, com 
secagem em estufa. Assento e encosto de polipropileno 
injetado de alta resistência na cor preta . Cadeira em forma 
de concha. Dimensões aproximadas: Assento 44cm X 43cm; 
Encosto 40cm X 27cm. Fixação à estrutura através de 
parafusos e porcas, reforço do encosto com barras de aço, 
sapatas reguladoras de nível. 

 
 
 
 

39 
Unid. 

23 

JOGO DE MESA QUADRADA COM CADEIRA EM 
PLÁSTICO - Mesa em polipropileno , altura 73 cm , largura 
80 cm , profundidade 80 cm , cor branca. Cadeira em 
polipropileno , sem braços , monobloco e empilhável com as 
medidas de 42 x 50 x 86  (L x P x A )  Peso: 2.200 g,cor 
branca. Tem proteção anti-uv que evita manchas amarelas. O 

 
 
 

46 
Jogo 
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material é leve e pode ser empilhado. Garantia 36 meses 
contra defeito de fabricação. 

24 

MAPOTECA - Mapoteca horizontal, em aço chapa 22, com 
10 gavetas de formato A0, capacidade para 500 plantas, 
largura de 1,45M X altura de 1,30M X profundidade de 
0,95M. Sistema de travamento simultâneo das gavetas, 
deslizamento sobre 04 rolamentos de aço, fechadura tipo 
Yale, com chaves em duplicatas, 02 puxadores e porta 
etiqueta por gaveta. Chapas com tratamento anti-ferruginoso, 
com pintura em eletrostática a pó com camada de 30 a 40. 

 
 
 

4 
Unid. 

25 

CADEIRA EM PLÁSTICO MATERIAL polipropileno , sem 
braços , monobloco e empilhável. Medidas 42 x 50 x 86 (L x 
P x A) Peso: 2.200 g Cor branca. Garantia de 36 meses 
contra defeito de fabricação. 

 
400 

Unid. 

26 

ARMÁRIO PARA COZINHA TRIPLO - Armário para cozinha 
triplo, para ficção em parede contendo: 01 paneleiro de 06 
portas, dimensões aproximadas;179X70X28 cm (A X L X P); 
01 ármario aéreo de 03 portas, com 01 prateleira, portas em 
vidro temperado; dimensões aproximadas 55 X 1,20 X 30 cm 
(A X L X P ); balcão com 02 portas, 04 gavetas, dimensões 
aproximadas; 86 X 105 X 45 cm ( A X L X P); ambos 
produzidos em aço com pintura eletrostacia a pó de alto 
brilho, dobradiças de alta pressão, puxadores em ABS 
metalizadas com verniz UV de alto brilho cor branco. Admite-
se variação de até 5% nas medidas de largura, profundidade 
e altura. 

 
 
 

01 

Unid. 

27 

MESA PROFESSOR - Mesa de professor, com prateleira, 
tampo em madeira aglomerada com espessura mínima de 
25mm, revestido em ambas as faces em laminado 
melamínico ou formica na cor cinza claro. Acabamento com 
bordas arredondadas a 120 ou 180 graus, ou ainda, em perfil 
de PVC com no mínimo 1,5mm de espessura, conforme 
normas de ergonomia. Frontal em MDF/MDP de 15mm na 
mesa cor do tampo, estrutura em tubo de aço 20X40mm ou 
30X30mm, pintura em tinta epóxi na cor preta, tratamento 
antiferrugem e anticorrosão, ponteiras injetadas internas. 
Medidas mínimas: 1,00 m x 0,60 m x 0,74m. 

 
 
 
 
 

25 Unid. 

28 

BIBLIOTECANTO EM AÇO - Formato L com cantos 
arredondados, sem cantos vivos, sem rebarbos ou arestas 
cortantes. Medindo 18 cm de altura , 14 cm de largura 10 cm 
de base. 

 
30 

Unid. 

29 

ESTANTE DE BIBLIOTECA - Totalmente em aço em chapa 
24, modelo de parede infantil com 03 prateleiras reguláveis e 
removíveis com base fixa, aparadores laterais que impedem 
queda de livros, medindo aproximadamente 1,45 mt de 
altura, 31 cm de profundidade, 1,02 mt de largura. Cor preta. 

 
 

5 Unid. 

30 
ESTANTE DE BIBLIOTECA - Totalmente em aço em chapa 
24, modelo de parede 01 face com 05 prateleiras reguláveis 
e removíveis com base fixa, aparadores laterais que 

 
 

10 
Unid. 
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impedem queda de livros, medindo aproximadamente 02 mt 
de altura, 31 cm de profundidade, 1,02 mt de largura. Cor 
preta. 

31 

ESTANTE DE BIBLIOTECA - Totalmente em aço em chapa 
24, modelo duplo 02 faces com 10 prateleiras , 05 de cada 
lado , reguláveis e removíveis com base formando 12 níveis 
de armazenamento, , aparadores laterais que impedem 
queda de livros, medindo aproximadamente 02 mt de altura, 
1,02 mt de largura e profundidade de 55 cm. Cor preta. 

 
 
 

20 
Unid. 

 
 
4. PROPOSTA COMERCIAL 
 
4.1 Todos os móveis deverão ter a garantia total de no mínimo 12 meses contra defeito de 
fabricação, a contar de seu recebimento definitivo.  
 
4.2 Todos os proponentes deverão apresentar folder (catálogo) com fotos dos itens citados 
no item 3 -ESPECIFICAÇÕES / QUANTITATIVO, deste Termo de Referência. 
 
4.3 O layout, a geometria e acabamentos dos mobiliários a serem fornecidos pelas 
proponentes deverão apresentar perfeita conformidade com a disposição dos mobiliários 
citados no item 3 -ESPECIFICAÇÕES / QUANTITATIVO, deste Termo de Referência. 
 
4.4Todos os móveis devem estar acompanhados da Declaração de Garantia contra 
qualquer defeito da fabricação e com o manual de instalação(quando necessário).  
 
4.5 Serão considerados entregues todos os móveis que estiverem devidamente montados 
no local do solicitante de cada Secretaria. 
 
4.6 A responsabilidade da montagem dos móveis é somente do proponente vencedor. 
 
4.7 A montagem dos móveis deverá ser executada , em cada setor solicitante , no máximo 
de 48 horas , após o recebimento pelo Almoxarifado da Prefeitura Municipal de 
Brumadinho. 
 
5. PRAZO DE ENTREGA  
 
5.1 O prazo de entrega será de até 30 dias , após emissão da Ordem de Fornecimento. 
 
6. LOCAL DE ENTREGA 
 
6.1 Os móveis deverão ser entregues no  Setor de Patrimônio da Prefeitura Municipal de 
Brumadinho, com horário previamente agendado. 
 
 
7. DO PAGAMENTO: 
 
7.1O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias, após a emissão do empenho. 
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7.2 A nota Fiscal/Fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil 
visualização, a indicação do número do processo, número do pregão e da ordem de 
fornecimento, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento do material e posterior 
liberação do documento fiscal para pagamento. 
 
 
8. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
 
8.1 Proporcionar todas as facilidades para que o(a) CONTRATADO(A) possa efetuar a 

entrega do material, dentro das normas estabelecidas no edital e seus anexos;  
8.2 Receber os materiais entregues pelo(a) CONTRATADO(A), desde que estejam em 

conformidade com o objeto licitado ; 
8.3 Devolver com a devida justificativa, qualquer item entregue fora dos padrões e  

normas constantes do edital e seus anexos;  
8.4 Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo(a) 
CONTRATADO(A);  
8.5Efetuar os pagamentos ao(à) CONTRATADO(A). 
  
 
9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
 
9.1 Executar com esmero e perfeição, sob sua inteira e exclusiva responsabilidade, o 
objeto do presente instrumento, de forma que os móveis sejam entregues em perfeitas 
condições de uso;  
 
9.2 Assumir as despesas decorrentes das providências operacionais em caso da 
existência de devolução ou troca de algum item solicitado neste termo. 
 
9.3 Atender aos  chamados para solucionar quaisquer questionamentos emitidos pela 
Prefeitura de Brumadinho, no prazo máximo de 48 horas do recebimento dos mesmos.  
 
9.4 Efetuar a montagem dos móveis , quando necessário. 
 
9.5 Substituir sem ônus para a Prefeitura Municipal de Brumadinho,  no prazo máximo de 
72 (setenta e duas) horas, contado da comunicação escrita do setor responsável , o 
material/produto que porventura apresentar defeito ou incorreção em sua forma de 
apresentação. O prazo máximo para substituição ou reparo é de no máximo 72 horas. 
 
9.6 Assumir inteira responsabilidade pela entrega do material, como fretes, tributos, 
seguros e quaisquer outros encargos; 
 
9.7 Proceder à entrega do mobiliário, em conformidade com o quantitativo e especificações 
contidas na Nota de Autorização de Fornecimento; 
 
9.8 A inadimplência do(a) CONTRATADO(A), com referência aos encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do fornecimento do material, 
não transfere ao Município de Brumadinho a responsabilidade por seu pagamento, nem 
poderá onerar o objeto. 
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Brumadinho , 26 de março 
 

. 
Secretaria Municipal de Administração  Secretaria de Governo 
 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente  Secretaria Municipal de Agricultura 
 
Secretaria Municipal de Educação  Secretaria Municipal de Ação Social 
 
Controladoria Interna    Secretaria Municipal de Planejamento 
 
Procuradoria Geral     Secretaria Municipal de Turismo e Cultura 
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ANEXO IA 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2014 
 

ESPECIFICAÇÃO  
 

ITEM QTD UNID. DESCRIÇÃO 

01 

 
 
 
 
 

35 Unid. 

ARMÁRIO DE MADEIRA 2 PORTAS ALTO - Armário de madeira, 
alto, medida aproximada largura 0.90 X profundidade 0.50 X altura 
1.60.  Tampo, laterais, portas e prateleiras em madeira aglomerada 
com espessura mínima de 18mm, revestido em ambas as faces em 
laminado melamínico. Composto de 02 portas de abrir, com puxadores 
e fechadura frontal. Acabamento com bordas arredondadas a 120 ou 
180 graus, ou ainda, em perfil de PVC com no mínimo 1,5mm de 
espessura. Base externa em aço com tratamento 
fosfatizadoantiferrugem, pintura em epóxi na cor cinza claro e sapatas 
reguladoras de nível. Admite-se a variação de até 5% nas medidas de 
largura, profundidade e altura. 

02 

 
 
 
 
 
 

36 Unid. 

ARMÁRIO DE MADEIRA 2 PORTAS BAIXO - Armário de madeira, 
baixo, sem gaveta, medida aproximada: largura 80cm X profundidade 
60cm X altura 73cm.  Tampo, laterais, portas e prateleiras em madeira 
aglomerada com espessura mínima de 25mm, revestido em ambas as 
faces em laminado melamínico. Composto de 02 portas de abrir, com 
dobradiças metálicas, possibilitando a abertura de no mínimo 90 
graus, com puxadores e fechadura frontal acompanhada de 01 chave 
e sua respectiva cópia. Acabamento com bordas arredondadas a 120 
ou 180 graus, ou ainda, em perfil de PVC com no mínimo 1,5mm de 
espessura. Base externa em aço com tratamento 
fosfatizadoantiferrugem, pintura em epóxi na cor cinza claro e sapatas 
reguladoras de nível. Admite-se a variação de até 5% nas medidas de 
largura, profundidade e altura. 

03 

80 

Unid. 

ARMARIO DE AÇO DUAS PORTAS - Armário em aço, alto, chapa 22, 
acabamento em esmalte sintético, com 02 portas de abrir, com 
fechadura tipo Yale, chave e sua respectiva cópia, com puxadores em 
metal ou zamac cromado. 04 Prateleiras internas reguláveis de 5cm 
em 5cm, sem gaveta. Base do armário com sapata de mínimo 12cm 
de altura. Pintura desengraxante, fosfatizado, epóxi na cor cinza claro. 
Dimensões mínimas: 0.90m X Largura 0,40m X Profundidade X 1,96m 
Altura. Admite-se a variação de até 5% nas medidas de largura, 
profundidade e altura. 

04 

 
 
 
 
 
 

2 

Unid. 

ARMÁRIO DE MADEIRA 2 PORTAS COM ESTANTE - Armário de 
madeira, 2 portas baixa e 2 prateleiras, sem gaveta, medida 
aproximada: largura 90cm X profundidade 43cm X altura 1.60cm.  
Tampo, laterais, portas e prateleiras em madeira aglomerada com 
espessura mínima de 25mm, revestido em ambas as faces em 
laminado melamínico. Composto de 02 portas de abrir, com 
dobradiças metálicas, possibilitando a abertura de no mínimo 90 
graus, com puxadores e fechadura frontal acompanhada de 01 chave 
e sua respectiva cópia e 02 prateleiras. Acabamento com bordas 
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arredondadas a 120 ou 180 graus, ou ainda, em perfil de PVC com no 
mínimo 1,5mm de espessura. Base externa em aço com tratamento 
fosfatizadoantiferrugem, pintura em epóxi na cor cinza claro e sapatas 
reguladoras de nível. Admite-se a variação de até 5% nas medidas de 
largura, profundidade e altura. 

05 

 
 
 
 
 

14 Unid. 

ESCANINHO DE 16 (DEZESSEIS) PORTAS 
 
Escaninho em aço, confeccionado em chapa 22, com 16 
compartimentos sobrepostos (04 na horizontal e 04 na vertical). Portas 
com bordas dobradas. Portas com puxadores e fechaduras tipo Yale, 
de segredo único, com ventilação e visor de identificação em cada 
porta. Tratamento de pintura com desengraxantefosfatizado. Pintura 
em epóxi curada em estufa na cor cinza claro. Dimensões 1,20 X 0,40 
X 2,00 M. O item deve atender a NBR 13961 de móveis para 
escritório.  Admite-se a variação de até 5% nas medidas de largura, 
profundidade e altura. 

06 

 
 
 
 
 

8 Unid. 

MESA OVALADA PARA REUNIÃO 08 LUGARES - Mesa para 
reunião formato oval, medida aproximada 3,00 X 1,10 X 0,75M. Tampo 
em madeira aglomerada de 25mm de espessura, revestido em 
laminado melamínico em ambas as faces. Acabamento com bordas 
arredondadas a 120 ou 180 graus, ou ainda, em perfil de PVC com no 
mínimo 1,5mm de espessura, conforme normas de ergonomia. 
Fixação por meio de parafusos auto-atarraxantes. Estrutura metálica 
com tratamento anti-corrosivo por fosfatização e acabamento em 
pintura epóxi de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem 
em estufa na cor cinza claro. Admite-se a variação de até 5% nas 
medidas de largura, profundidade e altura. 

07 

 
 
 
 
 

6 Unid. 

MESA PARA REUNIÃO FORMATO CIRCULAR - Mesa para reunião 
formato circular, medida aproximada 1200x1200x740mm. Tampo em 
madeira aglomerada de 25mm de espessura, revestido em laminado 
melamínico em ambas as faces. Acabamento com bordas 
arredondadas a 120 ou 180 graus, ou ainda, em perfil de PVC com no 
mínimo 1,5mm de espessura, conforme normas de ergonomia. 
Fixação por meio de parafusos auto-atarraxantes. Estrutura metálica 
com tratamento anti-corrosivo por fosfatização e acabamento em 
pintura epóxi de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem 
em estufa na cor cinza claro. Admite-se a variação de até 5% nas 
medidas de largura, profundidade e altura. 

08 

 
 
 
 
 
 
 

31 

Unid. 

MESA P/ ESCRITORIO 03 GAVETAS 
 
Mesa para escritório medindo aproximadamente largura 1.40 X 
profundidade 0.60 X altura 0.75, tampo em madeira aglomerada com 
espessura mínima de 25mm, revestido em ambas as faces em 
laminado melamínico. Acabamento com bordas arredondadas a 120 
ou 180 graus, ou ainda, em perfil de PVC com no mínimo 1,5mm de 
espessura, conforme normas de ergonomia. Gaveteiro de 03 gavetas 
(direito ou esquerdo), medindo aproximadamente largura 0.35 X 
profundidade altura 0.40 X 0.25 com puxador e travamento simultâneo 
através de fechadura única acompanhada de chave e respectiva 
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cópia. Estrutura em aço com espessura mínima 1.2mm, pintado em 
epóxi pelo sistema eletrostático e curada em estufa na cor cinza claro. 
Admite-se a variação de até 5% nas medidas de largura, profundidade 
e altura. 

09 

 
 
 
 
 
 
 

36 Unid. 

MESA P/ESCRITORIO COM 03 GAVETAS 
 
Mesa para escritório medindo aproximadamente largura 1.25 X 
profundidade 0.60 X altura 0.75, tampo em madeira aglomerada com 
espessura mínima de 25mm, revestido em ambas as faces em 
laminado melamínico. Acabamento com bordas arredondadas a 120 
ou 180 graus, ou ainda, em perfil de PVC com no mínimo 1,5mm de 
espessura, conforme normas de ergonomia. Gaveteiro de 03 gavetas 
(direito ou esquerdo), medindo aproximadamente largura 0.35 X 
profundidade altura 0.40 X 0.25 com puxador e travamento simultâneo 
através de fechadura única acompanhada de chave e respectiva 
cópia. Estrutura em aço com espessura mínima 1.2mm, pintado em 
epóxi pelo sistema eletrostático e curada em estufa na cor cinza claro. 
Admite-se a variação de até 5% nas medidas de largura, profundidade 
e altura. 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 

8 Unid. 

ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L 01 FUNCIONÁRIO - Estação de 
trabalho, capacidade 01 funcionário, medindo aproximadamente 
largura 1.40 X profundidade 1.50 X altura 0.70, tampo em madeira 
aglomerada com espessura mínima de 25mm, revestido em ambas as 
faces em laminado melamínico. Acabamento com bordas 
arredondadas a 120 ou 180 graus, ou ainda, em perfil de PVC com no 
mínimo 1,5mm de espessura, conforme normas de ergonomia. Furo 
passa cabo com mínimo de 55mm de diâmetro com tampa sacável em 
plástico. Estrutura com dutos independentes para passagem de 
condutores de rede elétrica, telefônica e lógica. Gaveteiro de 02 ou 03 
gavetas (direito ou esquerdo), medindo aproximadamente largura 0.35 
X profundidade altura 0.40 X 0.25 com puxador e travamento 
simultâneo através de fechadura única acompanhada de chave e 
respectiva cópia. Estrutura em aço com espessura mínima 1.2mm, 
pintado em epóxi pelo sistema eletrostático e curada em estufa na cor 
cinza claro. Admite-se a variação de até 5% nas medidas de largura, 
profundidade e altura. 

11 

 
 
 
 

3 
Unid. 

MESA PARA MICROCOMPUTADOR - Mesa para microcomputador. 
Tampo em madeira aglomerada com espessura mínima de 25mm, 
revestida em ambas as faces em laminado melamínico com bordas 
arredondadas a 180 graus ou em perfil de PVC com no mínimo 1.5mm 
de espessura, conforme normas de ergonomia. Base do teclado: 
rebaixado fixo, centralizado. Estrutura auto-portante em aço com 
espessura mínima de 1.2mm, pintada em epóxi na cor cinza claro, 
com sapatas niveladoras. Dimensões: 115cm largura X 75cm 
Profundidade X 74cm altura. Admite-se a variação de até 5% nas 
medidas de largura, profundidade e altura. 

12 
 
 
 

Unid. 
CADEIRA  FIXA PARA REUNIÃO - Cadeira fixa, cor preta, sem 
braço, 04 pés. Assento e encosto de formato anatômico, estruturados 
em madeira multilaminada. Estrutura em aço de no mínimo 7/8 
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146 

polegada X 1.5mm, pintada em epóxi, com sapatas antiderrapantes. 
Estofado em espuma de nylon ou poliuretano injetado em formato 
anatômico, de acordo com as normas de ergonomia, com espessura 
mínima de 50mm e densidade mínima de D45, revestida em tecido 
preto. Borda arredondada com proteção em PVC. Dimensões 
mínimas: Assento 50cm largura X 50cm profundidade, encosto 46cm 
largura X 44cm atura; Espaldar médio com no mínimo 44cm; Altura do 
assento em relação ao piso entre 41 e 43cm. 

13 

 
 
 
 
 
 

131 Unid. 

CADEIRA GIRATORIA - Cadeira giratória com rodízios, cor preta, 
braços ajustáveis na altura, assento e encosto de formato anatômico 
concha dupla, estruturados em madeira multilaminada. Regulagem de 
altura do assento a gás. Estrutura em aço com cinco pés sobre 
rodízios em nylon com duplo giro. Assento e encosto em espuma de 
poliuretano injetada, com espessura mínima de 50mm e densidade 
mínima D45, revestidos em tecido preto, com regulagem de inclinação 
de até 5 e 15 graus, respectivamente. Borda arredondada com 
proteção em PVC. Movimento giratório de 360º. Dimensões mínimas: 
Assento 47cm largura X 44cm profundidade; Encosto 42cm largura X 
28cm altura, espaldar baixo de 40cm com regulagem de no mínimo até 
50cm. Altura do assento em relação ao piso 42cm com regulagem de 
no mínimo até 50cm. 

14 

 
 
 
 
 
 

8 

Unid. 

POLTRONA DIRETOR - base giratória, espaldar alto, mecanismo 
relax excêntrico, braços reguláveis. Parte interna do assento e do 
encosto moldados anatomicamente em madeira compensada 
multilaminada com mínimo de 15 mm de espessura prensada à 
quente; Espuma do assento e do encosto injetadas em poliuretano 
isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, 
alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa 
deformação permanente, moldada anatomicamente, com espessura 
média entre 65 e 75 mm e com densidade controlada média entre 45 e 
60kg/m3 para o assento e para o encosto; Base confeccionada em 
alumínio com 5 pés e rodízios em poliuretano. Par de braços 
reguláveis, injetados em polipropileno. Regulagem de altura em várias 
posições por meio de botão de pressão. Parte superior do apóia-braço 
estofada e revestida no mesmo padrão do assento e encosto. 
Regulagem de altura pneumática por meio de pistão à gás acionado 
por alavanca que permite o bloqueio em qualquer posição. Sistema 
excêntrico de recline com regulagem de 0º a 25º. Pressão do recline 
ajustável por meio de manípulo frontal. Assento com borda frontal 
arredondada para evitar o estrangulamento da corrente sanguínea; 
Todos os componentes metálicos tratados na sua superfície com 
desengraxante, decapante e fosfatizante. Pintura eletrostática epóxi pó 
na cor Preta. Revestimento couro sintético preto mínimo de 0,8 mm de 
espessura (NBR 14099). Carga máxima suportada até 150Kg. Largura 
máxima da cadeira = 630 mm (com 5% de variação para mais ou 
menos) , Altura máxima e mínima do encosto em relação à superfície 
do assento =  530 mm (com 5% de variação para mais ou menos) , 
Altura máxima e mínima do centro do assento da cadeira = mín 480 
mm e máx 570 mm (com 5% de variação para mais ou menos) e 
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Profundidade máxima da cadeira = 640 mm (com 5% de variação para 
mais ou menos) Dimensões do assento e encosto: Largura do assento 
= 490 mm (com 5% de variação para mais ou menos), Profundidade 
máxima e mínima do assento = 480 mm (com 5% de variação para 
mais ou menos). Altura do encosto = 650 mm (com 5% de variação 
para mais ou menos). 

15 

 
 
 
 

1 
Unid. 

LONGARINA 4 LUGARES - Longarina de 04 lugares, sem braço, 
bordas arredondadas, com suporte de fixação em chapa de aço, com 
tratamento ant-corrosivo e anti-ferruginoso por fosfatização e 
acabamento com pintura epóxi na cor preto de alta resistência a 
abrasão e impactos, com secagem em estufa. Assento e encosto de 
polipropileno injetado de alta resistência na cor preta. Cadeira em 
forma de concha. Dimensões aproximadas: Assento 44cm X 43cm; 
Encosto 40cm X 27cm. Fixação à estrutura através de parafusos e 
porcas, reforço do encosto com barras de aço, sapatas reguladoras de 
nível. 

16 

 
 

3 
Unid. 

BANQUETA ALTA - Banco alto. Estrutura aço tubular 3/4 polegadas 
em pintura epóxi preta ou inox. Assento em polipropileno resistente na 
cor preta, com encosto. Pés em tubos reforçados com apoio para pés. 
Dimensões aproximadas 80cm altura X 30cm diâmetro. 

17 

 
 
 
 
 
 

39 Unid. 

MESA REFEITÓRIO - Mesa refeitório com tampo retangular em 
madeira MDF/MDP de mínimo 25mm revestido em ambas as faces em 
laminado melamínico na cor cinza claro. Acabamento com bordas 
arredondadas a 120 ou 180 graus, ou ainda, em perfil de PVC com no 
mínimo 1,5mm de espessura, conforme normas de ergonomia, tanto 
para mesa quando para bancos. Estruturas em tubo de 30mm X 50mm 
na cor preta com pintura epóxi tratada contra ferrugem, com 10 bancos 
ligados a mesa pela estrutura metálica, com no mínimo dois pés de 
apoio construídos em tubos metálicos pintados na cor preta em pintura 
epóxi. Bancos construídos em madeira MDF/MDP revestido em 
fórmica, assento dos mesmos com mínimo de 35cm de diâmetro ou 
lado. Dimensões mínimas: 2400mm comprimento X 800mm largura X 
75 altura. 

18 

 
 
 
 

34 Unid. 

ESTANTE AÇO - Estante de aço com 5 prateleiras de altura regulável, 
confeccionada em chapa 24, capacidade por prateleira para 75 kgs, 
com dobras duplas nas laterais, dobra triplas nas frontais e 
posteriores, 4 colunas em perfil 30 x 30mm e chapa 18, sapatas 
plásticas, com pintura eletrotástica a pó na cor cinza claro. Demais 
acessórios necessários para montagem. Dimensões: 2000mm altura x 
920mm largura x 400mm profundidade. Admite-se a variação de até 
5% nas medidas de largura, profundidade e altura. 
 

19 

 
 
 
 

37 
 

Unid. 

ARQUIVO DE AÇO - Arquivo de aço, tipo fixo vertical, para pastas 
suspensas, tamanho ofício, confeccionado em chapa 22, cor cinza, 
com reforço estrutural nos 04 cantos da caixa do arquivo (frente e 
fundo). Composto de 04 gavetas sobrepostas com armação para 
sustentação de pastas. Carrinho telescópico com 08 rolamentos por 
gaveta. Gavetas com puxadores cromados, fechadura tipo Yale e visor 
porta etiqueta. Chapas com tratamento anti-ferruginoso, com pintura 
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em esmalte sintético cinza. Dimensões: Altura 1,33m X Largura 0,47m 
X Profundidade 0,71m. Admite-se a variação de até 5% nas medidas 
de largura, profundidade e altura. 

20 

06 

Unid. 

ESCANINHO DE 08 (OITO) PORTASEscaninho em aço, 
confeccionado em chapa 22, com 08 portas. Portas com bordas 
dobradas, com puxadores e fechaduras , de segredo único, com 
ventilação e visor de identificação em cada porta. Tratamento de 
pintura com desengraxantefosfatizado. Pintura em epóxi, curada em 
estufa na cor cinza claro. Dimensões 1,20 X 0,40 X 2,00 M. O item 
deve atender a NBR 13961 de móveis para escritório.  Admite-se a 
variação de até 5% nas medidas de largura, profundidade e altura. 

21 

 
 
 
 
 
 
 
 

15 
Unid. 

ESTAÇÃO DE TRABALHO 4 MESAS - Estações de trabalho, 
composta por 04 mesas em L interligadas, medindo aproximadamente 
largura 1.40 X profundidade 1.20 X altura 0.70, tampo em madeira 
aglomerada com espessura mínima de 25mm, revestido em ambas as 
faces em laminado melamínico. Acabamento com bordas 
arredondadas a 120 ou 180 graus, ou ainda, em perfil de PVC com no 
mínimo 1,5mm de espessura, conforme normas de ergonomia. Furo 
passa cabo com mínimo de 55mm de diâmetro com tampa sacável em 
plástico. Estrutura com dutos independentes para passagem de 
condutores de rede elétrica, telefônica e lógica. Gaveteiro de 02 ou 03 
gavetas (direito ou esquerdo), medindo aproximadamente largura 0.35 
X profundidade altura 0.40 X 0.25 com puxador e travamento 
simultâneo através de fechadura única acompanhada de chave e 
respectiva cópia. Necessário painéis para separação entre as 04 
mesas que irão compor a estação. Estrutura em aço com espessura 
mínima 1.2mm, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático e curada 
em estufa na cor cinza claro. Admite-se a variação de até 5% nas 
medidas de largura, profundidade e altura. 

22 

 
 
 
 

39 
Unid. 

LONGARINAS 3 LUGARES - Longarina de 03 lugares, sem braço, 
bordas arredondadas, com suporte de fixação em chapa de aço, com 
tratamento ant-corrosivo e anti-ferruginoso por fosfatização e 
acabamento com pintura epóxi na cor preto de alta resistência a 
abrasão e impactos, com secagem em estufa. Assento e encosto de 
polipropileno injetado de alta resistência na cor preta . Cadeira em 
forma de concha. Dimensões aproximadas: Assento 44cm X 43cm; 
Encosto 40cm X 27cm. Fixação à estrutura através de parafusos e 
porcas, reforço do encosto com barras de aço, sapatas reguladoras de 
nível. 

23 

 
 
 

46 Jogo 

JOGO DE MESA QUADRADA COM CADEIRA EM PLÁSTICO - 
Mesa em polipropileno , altura 73 cm , largura 80 cm , profundidade 80 
cm , cor branca. Cadeira em polipropileno , sem braços , monobloco e 
empilhável com as medidas de 42 x 50 x 86  (L x P x A )  Peso: 2.200 
g,cor branca. Tem proteção anti-uv que evita manchas amarelas. O 
material é leve e pode ser empilhado. Garantia 36 meses contra 
defeito de fabricação. 

24 
 
 
 

Unid. 
MAPOTECA - Mapoteca horizontal, em aço chapa 22, com 10 gavetas 
de formato A0, capacidade para 500 plantas, largura de 1,45M X altura 
de 1,30M X profundidade de 0,95M. Sistema de travamento 
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4 simultâneo das gavetas, deslizamento sobre 04 rolamentos de aço, 
fechadura tipo Yale, com chaves em duplicatas, 02 puxadores e porta 
etiqueta por gaveta. Chapas com tratamento anti-ferruginoso, com 
pintura em eletrostática a pó com camada de 30 a 40. 

25 
 

400 Unid. 
CADEIRA EM PLÁSTICO MATERIAL polipropileno , sem braços , 
monobloco e empilhável. Medidas 42 x 50 x 86 (L x P x A) Peso: 2.200 
g Cor branca. Garantia de 36 meses contra defeito de fabricação. 

26 

 
 
 

01 

Unid. 

ARMÁRIO PARA COZINHA TRIPLO - Armário para cozinha triplo, 
para ficção em parede contendo: 01 paneleiro de 06 portas, 
dimensões aproximadas;179X70X28 cm (A X L X P); 01 ármario aéreo 
de 03 portas, com 01 prateleira, portas em vidro temperado; 
dimensões aproximadas 55 X 1,20 X 30 cm (A X L X P ); balcão com 
02 portas, 04 gavetas, dimensões aproximadas; 86 X 105 X 45 cm ( A 
X L X P); ambos produzidos em aço com pintura eletrostacia a pó de 
alto brilho, dobradiças de alta pressão, puxadores em ABS 
metalizadas com verniz UV de alto brilho cor branco. Admite-se 
variação de até 5% nas medidas de largura, profundidade e altura. 

27 

 
 
 
 
 

25 
Unid. 

MESA PROFESSOR - Mesa de professor, com prateleira, tampo em 
madeira aglomerada com espessura mínima de 25mm, revestido em 
ambas as faces em laminado melamínico ou formica na cor cinza 
claro. Acabamento com bordas arredondadas a 120 ou 180 graus, ou 
ainda, em perfil de PVC com no mínimo 1,5mm de espessura, 
conforme normas de ergonomia. Frontal em MDF/MDP de 15mm na 
mesa cor do tampo, estrutura em tubo de aço 20X40mm ou 30X30mm, 
pintura em tinta epóxi na cor preta, tratamento antiferrugem e 
anticorrosão, ponteiras injetadas internas. Medidas mínimas: 1,00 m x 
0,60 m x 0,74m. 

28 
 

30 Unid. 
BIBLIOTECANTO EM AÇO - Formato L com cantos arredondados, 
sem cantos vivos, sem rebarbos ou arestas cortantes. Medindo 18 cm 
de altura , 14 cm de largura 10 cm de base. 

29 

 
 

5 Unid. 

ESTANTE DE BIBLIOTECA - Totalmente em aço em chapa 24, 
modelo de parede infantil com 03 prateleiras reguláveis e removíveis 
com base fixa, aparadores laterais que impedem queda de livros, 
medindo aproximadamente 1,45 mt de altura, 31 cm de profundidade, 
1,02 mt de largura. Cor preta. 

30 

 
 

10 Unid. 

ESTANTE DE BIBLIOTECA - Totalmente em aço em chapa 24, 
modelo de parede 01 face com 05 prateleiras reguláveis e removíveis 
com base fixa, aparadores laterais que impedem queda de livros, 
medindo aproximadamente 02 mt de altura, 31 cm de profundidade, 
1,02 mt de largura. Cor preta. 

31 

 
 
 

20 
Unid. 

ESTANTE DE BIBLIOTECA - Totalmente em aço em chapa 24, 
modelo duplo 02 faces com 10 prateleiras , 05 de cada lado , 
reguláveis e removíveis com base formando 12 níveis de 
armazenamento, , aparadores laterais que impedem queda de livros, 
medindo aproximadamente 02 mt de altura, 1,02 mt de largura e 
profundidade de 55 cm. Cor preta. 
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AN E X O I I  
 

PREGÃO PRESENCIAL  Nº 046/2014 
 

MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL 
 
 
Prezados Senhores, 

 

Atendendo à convocação feita pelo Edital de Pregão Presencial  nº _____/_____, estamos 

apresentando proposta para fornecimento de 

______________________________________, referente ao(s) item(ns) ____________ do 

objeto da licitação em referência, declarando expressamente, que: 

 

- recebemos todos os documentos e informações necessários à elaboração da proposta; 

- acompanha esta Proposta a Planilha de Preços contendo a descrição, quantidade, valor 

unitário e POR ITEM do(s) item(ns) cotados, bem como o total geral por extenso; 

 

- concordamos, sem qualquer restrição, com as condições indicadas no Edital e seus 

Anexos, comprometendo-nos a proceder à venda dos bens objeto desta licitação que 

vierem a ser adjudicados à nossa empresa; 

 

- esta proposta terá prazo de validade de _____ (___________) dias corridos, a contar da 

data da sua entrega. 

 

- prazo de entrega dos materiais: _________ 

 

- prazo de garantia dos materiais: ________ 

 

Local e data 

 

___________________________________________________________ 

(Nome, cargo e assinatura do representante legal) 

(Número de identidade do declarante) 

 
 
PLANILHA DE PREÇOS 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. MARCA VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

GLOBAL 

01       

...       
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...       

VALOR TOTAL:  

 

Local e data. 
____________________________________________________ 
(Nome, cargo e assinatura do representante legal) 
(Número de identidade do declarante) 
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ANEXO III 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2014 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS HABILITATÓRIOS 

 
 
 

Pregão Presencial n°:  

 
 

O abaixo assinado, senhor __________________________, R.G. nº 
____, representante legal da Empresa___________________________, devidamente 
inscrita no CNPJ sob o n° __________/____-__, sede (endereço completo), em 
conformidade com o dispostos no Artigo 4° , inciso VII, da Lei n° 10.520/02,  DECLARA 
que a Empresa está apta a cumprir plenamente os requisitos habilitatórios exigidos no 
Edital que rege o certame acima indicado.  

Local e data 
 
 

 
Nome e assinatura do Representante Legal da empresa 
RG do declarante 
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ANEXO IV 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 046/2014 
 

MODELO DE DECLARAÇÕES 
 

MODELO I 
 

MODELO 1 

DECLARAÇÃO  
 

Nome da empresa, por seu representante legal, declara para o fim de participação 
na licitação, modalidade Pregão nº 046/2014, da Prefeitura do Município de 
Brumadinho/MG, que recebemos todas as cópias da referida Licitação, bem como todas as 
informações necessárias e que possibilitam a entrega da proposta, em conformidade com 
as Leis 10.520/02 e 8.666/93, concordando com os termos do presente certame. 

Local e data 
______________________________ 

Assinatura do representante legal 

 
MODELO 2 

DECLARAÇÃO 
 

Nome da empresa, por seu representante legal, declara para o fim de participação 
na licitação, modalidade Pregão nº 046/2014, da Prefeitura do Município de 
Brumadinho/MG declara, sob as penas da lei, que não há na mesma realização de 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre por menores de 18 anos nem a realização de 
qualquer trabalho por menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 
(quatorze) anos, segundo determina o inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal. 

 
 
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 
Local e data 

______________________________ 
Assinatura do representante legal 
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ANEXO V 

 
CREDENCIAMENTO 

 
REFERÊNCIA: PREGÃO N.º 046/2014 

À 
Prefeitura Municipal de Brumadinho – MG 
 
Prezados Senhores, 
 
 Pela presente, credenciamos o (nome completo, qualificação, identidade, CPF e 
endereço), para representar nossa empresa, em todos os atos e reuniões relativas à 
licitação em referência, ficando autorizado a assinar atas, rubricar documentos e propostas 
de licitantes, assinar e apresentar impugnação, recursos e contestações, receber 
notificações e intimações referentes  a este processo Licitatório. 
 
Assinatura e Identificação com carimbo da empresa em papel timbrado. 
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ANEXO VI 
 

REFERÊNCIA: PREGÃO N.º 046/2014 
 
 
 

DECLARAÇÃO PARA ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO N° 36 DA LEI 
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BRUMADINHO  
 
 
A empresa ___________, CNPJ: _____________, sediada 
________________________________________, telefone _____________, e-mail 
_______________, que represento (amos) não possui sócios, quotistas ou 
administradores, que se incluam na vedação contida no artigo n° 36 da Lei Orgânica do 
Município, a saber: 
 
“Art. 36. O Prefeito, o vice-prefeito, os vereadores, os ocupantes de cargos em comissão 
ou função de confiança, as pessoas ligadas a qualquer deles por matrimônio ou 
parentesco afim ou consangüíneo, até o 2° grau, ou por adoção e os servidores 
empregados públicos, não poderão contratar com o Município, subsistindo a proibição até 
seis meses aos findas as respectivas funções.” 
 
Por ser verdade, assumo inteira responsabilidade civil e criminal pelas informações aqui 
prestadas. 
 
 
 
___________________, ______________de ____________de _____________________ 
 

Atenciosamente, 
 

Assinatura e Identificação com carimbo da empresa em papel timbrado. 
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ANEXO VII 

 
REFERÊNCIA: PREGÃO N.º 046/2014 

 
 

DECLARAÇÃO DE  INEXISTÊNCIA  DE IMPEDIMENTO 
 
Declaramos para os devidos fins do Edital de Pregão  n.º ---/2014, que este proponente 
não incorre em qualquer dos impedimentos previstos neste item, ou seja: 

a) que não foi declarado inidôneo do Poder Público Federal, Estadual ou Municipal; 
b) que não está impedido de transacionar com a administração Pública Municipal ou qualquer 

das suas entidades de administração indireta e que está ciente da obrigatoriedade de 
comunicar à esta Prefeitura qualquer ocorrência posterior; 

c) que não se encontra sob o processo de falência ou concordata; 
d) que não foi apenado com rescisão de contrato quer por deficiência dos serviços prestados, 

quer por outro motivo igualmente grave, no transcorrer dos últimos 05 (cinco) anos. 
 

Por ser verdade, firmamos o presente, nos termos e sob penas da Lei. 
 

Atenciosamente, 
 

Assinatura e Identificação com carimbo da empresa em papel timbrado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO 
Rua Dr. Victor de Freitas, Nº 28 - B.: Centro - Brumadinho/MG 

- CEP: 35.460.000 - CNPJ: 18.363.929/0001-40 - INSC. ESTADUAL: Isento 
TEL.: (31) 3571-3015 Ramal: 226/247 
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ANEXO VIII 
 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 046/2014 
 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA  
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 
 
 
 
 
A empresa ...................... CNPJ Nº ....................., por intermédio de seu representante 
legal, o(a) Sr.(a)....................................................., portador(a) da Carteira de Identidade Nº 
.................... e do CPF Nº ..................................., DECLARA, sob as sanções 
administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é 
considerada: 
(   ) MICROEMPRESA (ME), conforme Inciso I do Artigo 3º da Lei Complementar Nº 123, 
de 14/12/2006; 
(   ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP), conforme Inciso II do Artigo 3º da Lei 
Complementar Nº 123, de 14/12/2006; 
Declara ainda que, a empresa retro mencionada está excluída das vedações constantes do 
parágrafo 4º do Artigo 3º da Lei Complementar Nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 
 
Data e Local ........................ 
 
 
Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal 

 
 
 
 
 
 

 

 


