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AVISO DE LICITAÇÃO 

 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 06/2018 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 04/2018 

 

 

OBJETO: Aquisição, entrega e garantia de mobiliários diversos e 

cortinas para atender as instalações da nova sede do CRA-MG, 

conforme especificações no ANEXO I deste Edital. 

 

 RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Dia 29/05/2018 até às 10 horas. 

 

 ABERTURA DA SESSÃO OFICIAL DO PREGÃO PRESENCIAL: 

       Dia 29/05/2018 às 10 horas. 

 

 LOCAL PARA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: 

 

SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MINAS 

GERAIS – CRA-MG – AV. AFONSO PENA, Nº 981, 1º ANDAR, CENTRO, CEP 

30130-002, BELO HORIZONTE – MG. 

 

 CONSULTAS AO EDITAL: 

 

PELA INTERNET, ATRAVÉS DO “SITE” DO CRA-MG NO ENDEREÇO 

www.cramg.org.br , E TAMBÉM NO QUADRO DE AVISOS DA SEDE DO 

CRA-MG, NA AV. AFONSO PENA, Nº 981, 1º ANDAR, CENTRO, CEP 30130-

002, BELO HORIZONTE - MG. 

 

 

 

 

 

 

http://www.cramg.org.br/
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EDITAL 

 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 06/2018 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 04/2018 

 

1- PREÂMBULO 

 

1.1. O CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MINAS GERAIS – CRA-

MG, na pessoa de seu representante legal, através do Pregoeiro designado, e em face da 

aprovação da diretoria para abertura do processo licitatório conforme Reunião de Diretoria nº 

08 de 16/04/2018, torna pública a abertura do PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06/2018, na 

modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2018, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE. 

 

2. OBJETO  

 

2.1. Aquisição, entrega e garantia de mobiliários diversos e cortinas para atender as 

instalações da nova sede do CRA-MG, conforme especificações no ANEXO I deste Edital. 

 

3. DATA, HORA E LOCAL DA SESSÃO 

 

A sessão se iniciará às 10:00 hs do dia 29 de maio de 2018, na sede do Conselho Regional de 

Adminstração de Minas Gerais, com endereço Av. Afonso Pena, nº 981 - 1º andar do Edifício 

Sulacap – Bairro Centro - CEP 30130-002, Belo Horizonte – MG. 

 

4. FUNDAMENTO LEGAL 

 

4.1. A presente licitação será regida pela Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, com aplicação 

subsidiária da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e Lei Complementar nº 123, de 14 de 

dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014,  do 

Decreto 8.538/2015, bem como pelas demais normas pertinentes à matéria e procedimentos e 

cláusulas deste Edital e dos seus anexos, os quais o integram para todos os efeitos legais. 

 

5. CENTRO DE CUSTOS 

 

5.1. Área de Administração e Logística. 
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6. ESCLARECIMENTOS/IMPUGNAÇÃO 

 

6.1. Qualquer interessado poderá solicitar esclarecimentos deste certame através do e-mail 

licitacao@cramg.org.br , em até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura 

oficial do mesmo; 

 

6.2. As impugnações poderão ocorrer até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a 

abertura da sessão pública e qualquer pessoa poderá impugnar o presente instrumento 

convocatório; deverão ser protocoladas no CRA-MG – Av. Afonso Pena nº 981 – 1º andar – 

Centro – Belo Horizonte/MG, de 09 às 17 horas e devem ser formalizadas por escrito, estar 

devidamente assinadas (conter CNPJ, razão social e nome do representante que assinou); 

 

6.2.1. No ato de autuação da impugnação, é obrigatória a apresentação de CPF ou RG, em se 

tratando de pessoa física, e de CNPJ, em se tratando de pessoa jurídica (por documento 

original ou cópia autenticada); 

 

6.3. Os esclarecimentos e impugnações serão respondidos no prazo máximo de 24 hs (vinte e 

quatro horas) a contar do seu recebimento e o inteiro teor das respostas será disponibilizado 

no “site”  www.cramg.org.br ; 

 

6.4. As licitantes deverão consultar diariamente o “site” do CRA-MG para verificação de 

inclusão de adendos e/ou esclarecimentos deste Edital, especialmente no dia anterior a sua 

realização; 

 

6.5. É de exclusiva responsabilidade do interessado à obtenção de adendos e/ou 

esclarecimentos, não podendo alegar desconhecimento relativo às informações deste Edital. 

 

7. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

7.1. Não poderão participar da presente licitação: 

 

7.1.1. Aquelas que se encontrarem sob                                                                                                                                                                                                                     

falência, concordata, concurso de credores, dissolução, liquidação e sociedades estrangeiras 

que não funcionem no país; 

 

7.1.2. Aquelas suspensas ou impedidas ou declarada inidônea para licitar ou contratar com a 

Administração Pública; 

 

mailto:licitacao@cramg.org.br
http://www.cramg.org.br/
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7.1.3. Aquelas que estejam constituídas sob a forma de consórcio ou cooperativas; 

 

7.1.4. Aquelas que tenham funcionários, membros da Administração e/ou colaboradores do 

Conselho Regional de Administração de Minas Gerais - CRA-MG; 

 

7.1.5. Empresas que contratem e que possuam em seu quadro, empregados com menos de 18 

(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou ainda, com menos de 16 

(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, consoante o inciso XXXIII, do art. 7º, da 

Constituição Federal/88; 

 

7.1.6. A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade da licitante 

que, pelo descumprimento, sujeita-se às penalidades cabíveis. 

 

8. CREDENCIAMENTO (FORA DO ENVELOPE)  

 

8.1. A licitante poderá ser representada, no certame, por seu administrador, sócio, proprietário 

ou por mandatário; 

 

8.2. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada; não será 

permitida a participação do mesmo representante para mais de uma empresa; 

 

8.3. Os poderes de representação deverão ser demonstrados junto ao Pregoeiro, por meio de 

instrumentos públicos ou particulares, observando o seguinte: 

 

8.3.1. Os representantes das licitantes deverão se apresentar para o credenciamento junto ao 

Pregoeiro, devidamente munidos de: carteira de identidade ou documento legal equivalente e 

documento que o credencie a participar deste certame – procuração por instrumento público 

ou particular, com firma reconhecida através do qual lhe seja atribuído poderes para 

apresentar proposta, formular lances e praticar todos os atos em direito admitidos e 

pertinentes ao certame, em nome da licitante; 

 

8.3.2. No caso de credenciamento por instrumento de procuração particular, o representante 

da empresa deverá apresentar o contrato social e sua última alteração, ou alteração contratual 

consolidada, ou documento equivalente atualizado, no ato do credenciamento, juntamente 

com a carteira de identidade ou outro documento legal que o credencie; 
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8.3.3. O sócio, proprietário ou dirigente da empresa licitante deverá apresentar carteira de 

identidade ou documento legal equivalente e cópia do respectivo Contrato Social e última 

alteração, ou alteração contratual consolidada, ou documento equivalente atualizado. Se o 

representante for sócio não detentor de poderes para isoladamente formular propostas ou 

praticar atos de administração, os demais sócios participantes da administração, conforme 

dispuser o instrumento de constituição da empresa, deverão outorgar-lhe poderes necessários 

através de procuração, conforme itens 8.3.1 e 8.3.2; 

 

8.4. O documento de credenciamento poderá obedecer ao modelo do ANEXO II e, se não o 

fizer, deverá conter todos os dados informativos necessários ao credenciamento; 

 

8.5. Na procuração ou na carta dirigida ao Pregoeiro deverão constar, expressamente, poderes 

para participar de todos os atos do procedimento licitatório, inclusive para formular ofertas e 

lances de preços, bem como para praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em 

nome da proponente; 

 

8.6. A licitante deverá apresentar declaração dos interessados ou seus representantes de 

que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, a teor do art. 4º, inciso VII, da 

Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002, a qual deverá ser entregue no ato do credenciamento, 

podendo obedecer ao modelo do ANEXO III; 

 

8.6.1. A declaração solicitada no item 8.6, deverá ser enviada dentro do envelope da Proposta 

Comercial, caso a licitante não esteja presente no certame ou envie seus envelopes via 

postal; 

 

8.7. Os documentos necessários ao credenciamento de representante deverão ser apresentados 

em via original, acompanhados de cópia para autenticação do Pregoeiro e/ou Equipe de Apoio 

ou apresentados em cópia autenticada por cartório competente; 

 

8.8. O credenciamento da licitante ou de seu representante legal, junto ao Pregoeiro, implica a 

responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de sua capacidade legal para 

realização das transações inerentes ao Pregão Presencial; 

 

8.9. Todos os documentos relativos ao credenciamento do representante devem estar fora 

dos envelopes de proposta comercial ou de habilitação; 

 

8.10. Os documentos relacionados nos subitens 8.3.2 e 8.3.3 não precisarão compor o 

envelope “Documentação de Habilitação”, caso tenham sido apresentados para o 

credenciamento neste Pregão. 
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9. ENTREGA DOS ENVELOPES  

 

9.1. Deverão ser entregues os envelopes “PROPOSTA COMERCIAL” E 

“DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”; 

 

9.1.1. Os envelopes “Proposta Comercial” e “Documentação de Habilitação” deverão ser 

indevassáveis e hermeticamente fechados;  

 

9.1.2. Os envelopes deverão ainda indicar em sua parte externa e frontal as seguintes 

informações: 

 

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MINAS GERAIS 

AO PREGOEIRO DO CRA-MG 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06/2018 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2018 

ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA COMERCIAL 

 

PROPONENTE: ..................................................................................................... 

Licitação – Não Abrir 

 

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MINAS GERAIS 

AO PREGOEIRO DO CRA-MG 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06/2018 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2018 

ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 

PROPONENTE: ..................................................................................................... 

Licitação – Não Abrir 

 

9.2. O Conselho Regional de Administração de Minas Gerais – CRA-MG, não se 

responsabilizará por envelopes de “Proposta Comercial” e “Documentação de Habilitação” 

que não sejam entregues ao Pregoeiro designada, no local, data e horário definidos neste 

Edital; 

 

9.3. 9.3.  O recebimento das propostas e protocolo dos envelopes deverá ocorrer até o dia 

29/05/2018, até às 10 horas, na sede do Conselho Regional de Administração de Minas 

Gerais CRA-MG – Av. Afonso Pena, nº 981, 1º andar, Centro, Belo Horizonte – MG, Área de 

Administração e Logística. 
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10. PROPOSTA COMERCIAL 

 

10.1. O envelope nº 01 deverá conter obrigatoriamente os documentos listados abaixo:  

 

10.1.1. A proposta comercial deverá ser apresentada, visando a facilitar o julgamento por 

parte do Pregoeiro, nos moldes da Proposta Comercial, conforme modelo constante no 

ANEXO V deste edital, ou em modelo próprio desde que contenha todas as informações ali 

previstas, em uma única via, preferencialmente digitada em computador, sem emendas, 

ressalvas, rasuras ou entrelinhas, datada e assinada pelo representante legal do proponente ou 

procurador com poderes específicos para o ato, indicado em instrumento público ou 

particular, rubricadas em todas as suas folhas, contendo os seguintes elementos: 

 

a) Identificação da proponente, endereço completo (rua, número, bairro, cidade, CEP, estado), 

números de telefone e e-mail, com menção ao número do edital; 

 

b) Especificações detalhadas do objeto licitado, conforme requisitos mínimos constantes no 

ANEXO I deste edital; 

 

c) Preço por unidade do item, preço total por item e total por lote, expresso em reais, com 

duas casas decimais após a vírgula; 

 

d) Validade da Proposta Comercial: no mínimo 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da 

sessão pública do Pregão; 

 

e) Declaração expressa de estar incluído nos preços propostos todos os custos relacionados 

com transportes, seguros, salários, encargos trabalhistas, previdenciários e sociais e todos os 

demais impostos, taxas e outras despesas decorrentes de exigência legal ou das condições da 

aquisição dos objetos ora efetuadas; 

 

10.1.2. Caso a licitante seja qualificada como MICROEMPRESA ou EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE, a comprovação do enquadramento deverá ser feita mediante 

apresentação de declaração, conforme modelo – ANEXO IV; 

 

10.2. A licitante detentora da proposta de menor preço deverá encaminhar ao Pregoeiro, pelo 

e-mail licitacao@cramg.org.br  em até 24 (vinte e quatro) horas após o encerramento da 

sessão do Pregão, sob a pena de desclassificação, sua Proposta de Preço AJUSTADA AO 

PREÇO FINAL, na mesma formatação da proposta comercial do ANEXO V  deste edital; 

 

mailto:licitacao@cramg.org.br
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10.3. Toda a especificação estabelecida para o objeto será tacitamente aceita pela licitante, no 

ato da entrega de sua proposta comercial. 

 

11. DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO  

 

11.1 HABILITAÇÃO  

 

11.1.1.  O envelope nº 02 deverá conter obrigatoriamente os documentos enumerados nos 

item 10.2 a 10.5, apresentados em via original, seguida de cópia para autenticação do 

Pregoeiro e/ou Equipe de Apoio ou apresentados em cópia autenticada; 

 

11.1.2. Não serão aceitos documentos incompletos, ilegíveis, com emendas, rasuras, bem 

como aqueles que não atenderem as exigências deste edital e, ainda, serão considerados 

inservíveis os protocolos de solicitação destes documentos feitos às repartições competentes; 

 

11.1.3. O documento emitido via Internet poderá ter a sua autenticidade verificada no 

respectivo “site”; 

 

11.1.4.  Os documentos que tiverem prazo de validade deverão ser apresentados com este 

prazo válido. Será considerado prazo válido o período de validade explícito no documento 

que englobar a data fixada para a entrega dos envelopes ou inexistindo essa informação, 

deverá haver a data de emissão deste documento em até 90 (noventa) dias anteriores à data 

fixada para a abertura oficial dos envelopes;  

 

11.1.5. Será inabilitada a licitante que deixar de apresentar quaisquer documentos exigidos ou 

apresentá-los em desacordo com as exigências deste edital; 

 

11.1.6. Será aceito o SICAF – SISTEMA DE CADASTRAMENTO UNIFICADO DE 

FORNECEDORES desde que especificado neste documento todos os documentos solicitados 

neste edital com a respectiva validade, pois o CRA-MG não realiza consulta online; 

 

11.1.7. As microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) deverão apresentar toda a 

documentação exigida para a habilitação, inclusive os documentos comprobatórios da 

regularidade fiscal, mesmo que estes contenham alguma restrição; neste caso, a ME ou EPP 

que apresentar documento(s) comprobatório(s) de regularidade fiscal com restrição terá 

assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis para regularizá-lo(s), pagar ou parcelar débito(s) e 

emitir eventual certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, contados do momento 

em que o proponente for declarado o vencedor do certame. O prazo é prorrogável por igual 



 
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MINAS GERAIS 

AUTARQUIA CRIADA PELA LEI Nº 4.769, DE 09/09/1965 

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MINAS GERAIS 
Av. Afonso Pena, 981 . 1º andar . Centro . Belo Horizonte . MG . Cep 30130-002 . (31) 3274 0677 . Fax (31) 3273 5699 .  

www.cramg.org.br . cramg@cramg.org.br 

Delegacias Regionais 
 Juiz de Fora (32) 3215 5812 - Uberlândia (34) 3236 3230 - Governador Valadares (33) 3221 3930 - Montes Claros (38) 3222 2777 -  

Coronel Fabriciano (31) 3842 4882 - Itajubá (35) 3629 5737 - Lavras (35) 3821 3674 

Página 9 de 41 

 

período, a critério do CRA-MG, mediante requerimento escrito e fundamentado dirigido ao 

Pregoeiro, protocolado dentro do prazo original; 

 

11.1.8. A não regularização do(s) documento(s) no prazo previsto ou concedido mediante 

prorrogação implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 

cabíveis, sendo facultada ao CRA-MG a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem 

de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação; 

 

11.1.9 Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo se 

original que deverá ser substituído por cópia autenticada. 

 

11.2. Habilitação Jurídica 

 

11.2.1. Registro comercial inicial e última alteração, no caso de empresa individual; 

 

11.2.2. Ato constitutivo e alterações subseqüentes, ou contrato consolidado, devidamente 

registrado, em se tratando de sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, 

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;  

 

11.2.3. Inscrição de ato constitutivo, em caso de sociedades civis, acompanhada de 

comprovação da diretoria em exercício; 

 

11.2.4. Decreto de autorização em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

operação no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido pelo órgão 

competente, quando a atividade assim o exigir; 

 

11.2.5.  Os documentos relacionados nos subitens 11.2.1 a 11.2.4 não precisarão constar do 

envelope “Documentos de Habilitação”, se tiverem sido apresentados para o credenciamento 

neste Pregão.  

 

11.2.6. O objeto constante do ato constitutivo ou alteração contratual consolidada da empresa 

deverá ser compatível com o objeto licitado. 

 

11.3. Regularidade Fiscal e Trabalhista 

 

11.3.1. Prova de inscrição atualizada no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do 

Ministério da Fazenda (site: www.receita.fazenda.gov.br); 

 

http://www.receita.fazenda.gov.br/
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11.3.2. Prova de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - F.G.T.S., 

atualizada, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos 

por lei (site: www.caixa.gov.br ); 

 

11.3.3. Certidão Negativa de débitos trabalhistas atualizada, conforme Lei nº 12.440/11 (site: 

www.tst.jus.br/certidao ); 

 

11.3.4. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, atualizada, mediante 

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 

(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os Créditos 

Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive 

aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 

02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda 

Nacional (site: www.receita.fazenda.gov.br); 

 

11.3.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual atualizada: Certidão Negativa de 

Débitos Estaduais do domicílio fiscal da licitante, se for o caso (site: 

www2.fazenda.mg.gov.br);  

 

11.3.6. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal atualizada: Certidão Negativa de 

Débitos Municipais do domicílio fiscal da licitante, se for o caso (site: 

www.cndonline.siatu.pbh.gov.br) ; 

 

11.3.7. Declaração da licitante demonstrando a Inexistência de Fato Impeditivo e Situação 

Regular perante o Ministério do Trabalho, conforme modelo do ANEXO VI deste edital. 

 

11.4. Qualificação Econômico-Financeira 

 

11.4.1. Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo distribuidor da Justiça do 

domicílio da sede da licitante em data não anterior a 90 (noventa) dias da data fixada para a 

entrega dos envelopes; 

 

11.4.2. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da 

empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios; 

 

11.4.3. Serão considerados aceitos como na forma da lei, o balanço patrimonial e 

demonstrações contábeis assim apresentados: 

 

http://www.caixa.gov.br/
http://www.tst.jus.br/certidao
http://www.receita.fazenda.gov.br/
https://www2.fazenda.mg.gov.br/
https://www2.fazenda.mg.gov.br/
http://www.cndonline.siatu.pbh.gov.br/
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a) Exemplar de página de Diário Oficial ou outro Jornal ou cópia autenticada da mesma 

onde conste o Balanço Patrimonial e as Demonstrações de Resultados Contábeis da empresa; 

 

b) Cópia autenticada, extraída do Livro Diário, este devidamente autenticado pela Junta 

Comercial da sede ou domicílio da licitante, acompanhado inclusive dos Termos de Abertura 

e de Encerramento do Livro Diário; 

 

c) Cópia ou fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede de domicílio 

da licitante. 

 

11.4.4. Para efeitos de avaliação da boa situação financeira da licitante, serão avaliadas as 

demonstrações de Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Grau Endividamento, realizando-se 

cálculo de índices contábeis, adotando-se as seguintes fórmulas e pontuações: 

 

A) Índice de Liquidez Geral (LG) maior ou igual a 1 (um): 

 

LG = (Ativo Circulante) + (Realizável a Longo Prazo) 

          (Passivo Circulante) + (Exigível a Longo Prazo) 

 

 

B) Índice de Solvência Geral (SG) maior ou igual a 1 (um): 

  

SG =  ___________(Ativo Total)________________ 

           (Passivo Circulante) + (Exigível a Longo Prazo) 

 

 

C) Índice de Liquidez Corrente (LC) maior ou igual a 1 (um): 

 

 LC = _ (Ativo Circulante)_ 

           (Passivo Circulante) 

 

 

11.4.5. As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos, anexados 

ao balanço, e assinado pelo contador da empresa; 

 

11.4.6. A empresa que apresentar resultado menor que 01 (um) em qualquer dos índices 

referidos no item 11.4.4 deverá comprovar patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do 

valor estimado da contratação; 

 

11.5. Qualificação Técnica 

 

11.5.1. Atestado de capacidade técnica, expedido por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, que comprove que a licitante forneceu o objeto de maneira satisfatória e a contento e 
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de natureza e vulto similar ao objeto da presente licitação. O atestado deve ser emitido em 

papel timbrado do órgão/empresa de origem. 

 

11.5.1.1. O CRA-MG reserva-se o direito de conferir as informações prestadas por meio de 

consultas ou visitas às empresas emitentes dos atestados. 

 

12. PROCEDIMENTOS DA SESSÃO DO PREGÃO 

 

12.1. Classificação das Propostas Comerciais 

 

12.1.1. 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; 

 

12.1.2. Após a verificação das propostas pelo Pregoeiro e equipe de apoio, as licitantes 

poderão conferir a documentação; 

 

12.1.3. Serão desclassificadas as propostas que: 

 

a) não atenderem às exigências deste ato convocatório; 

b) apresentarem preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços 

de mercado, superestimados ou manifestamente inexeqüíveis, assim considerados nos termos 

do disposto no § 3º do art. 44 e inciso II do art. 48, da Lei Federal nº 8.666/93; 

c) não cumpra prazos e demais exigências estabelecidas em diligências ou no edital. 

 

12.1.4. O Pregoeiro classificará a autora da proposta de MENOR PREÇO POR LOTE e 

aquelas que tenham valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de 

menor preço, para participarem dos lances verbais; 

 

12.1.5. Se não houver no mínimo 03 (três) propostas comerciais nas condições definidas no 

subitem 12.2.4, ao Pregoeiro classificará as melhores propostas subseqüentes, até o máximo 

de 03 (três), incluída a proposta de menor preço, para que seus autores participem dos lances 

verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas apresentadas; 

 

12.1.6. No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, 

independentemente do número de licitantes; 
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12.1.7. Se, nos critérios acima, não for possível a obtenção do número mínimo de 03 (três) 

licitantes, seja por desinteresse do mercado, seja por desclassificação de propostas escritas, o 

certame transcorrerá normalmente. Porém, caso haja o comparecimento de uma única 

interessada ou apenas uma proposta admitida, ao pregoeiro dará continuidade ao 

procedimento sem a realização da fase de ofertas verbais, aplicando os dispositivos deste 

edital concernentes à aceitabilidade da proposta, à habilitação, à negociação do preço ofertado 

e à adjudicação. 

 

12.2.  Lances Verbais 

 

12.2.1. Os convocados na forma dos subitens 12.2.4 à 12.2.7, terão a oportunidade de disputar 

o objeto licitado por meio de lances verbais e sucessivos, com valores distintos e 

decrescentes, começando pelo autor da proposta de maior preço; 

 

12.2.2. A cada rodada de lances, os licitantes serão reclassificados para indicação da ordem de 

apresentação dos lances subsequentes, sempre observada a regra dos valores distintos e 

decrescentes, começando do detentor da proposta de maior valor para o de menor valor; 

 

12.2.3. Aos licitantes classificados, será dada a oportunidade de nova disputa, por meio de 

lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta 

classificada de maior preço e os demais; 

 

12.2.4. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará 

na exclusão da licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço 

apresentado pela licitante, para efeito de posterior ordenação das propostas; 

 

12.2.5. Se duas ou mais propostas, em absoluta igualdade de condições, ficarem empatadas, 

será realizado sorteio em ato público, para definir a ordem de apresentação dos lances; 

 

12.2.6. Caso as propostas apresentadas por microempresas e empresas de pequeno porte sejam 

iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta detentora do melhor lance ou valor 

negociado, será assegurada preferência de contratação; 

 

12.2.7. Esgotada a possibilidade da apresentação de lance mais vantajoso e constatado o 

empate de preços da proposta vencedora com a microempresa ou empresas de pequeno 

porte, o Pregoeiro avisará às licitantes para proceder ao desempate, nos termos do que dispõe 

a Lei Complementar nº 147 de 07 de agosto de 2014, observando os seguintes procedimentos: 
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a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar 

proposta de preço inferior àquela detentora do melhor lance ou valor negociado, situação em 

que será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão; 

 

b) Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma 

do subitem anterior, serão convocadas as licitantes remanescentes que porventura se 

enquadrem na hipótese desta Condição, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo 

direito; 

 

c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte que encontrem nos intervalos estabelecidos nesta Condição, será realizado 

sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta; 

 

d) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada 

para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 minutos após a solicitação do pregoeiro, 

sob pena de preclusão; 

 

e) Na hipótese de não-contratação nos termos previstos nesta Condição, o objeto será 

adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame; 

 

f) O disposto nesta Condição somente aplicará quando a melhor oferta inicial não 

tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte; 

 

12.3. Julgamento 

 

12.3.1. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO POR LOTE ofertado, desde que 

atendidas todas as exigências deste edital; 

 

12.3.2. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o Pregoeiro 

examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo 

motivadamente a respeito; 

 

12.3.3. Caso não haja lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita 

de MENOR PREÇO POR LOTE e o valor estimado da contratação; 

 

12.3.4. Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital e que 

seu preço seja compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá ser aceita; 
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12.3.5. Sendo aceitável a oferta de MENOR PREÇO POR LOTE, será aberto o envelope 

contendo a documentação de habilitação da licitante que a tiver formulado, para confirmação 

das suas condições habilitatórias; 

 

12.3.6. Constatado o atendimento pleno às exigências, será declarado o licitante vencedor, 

sendo-lhe adjudicado o objeto proposto; 

 

12.3.7. Se a proposta não for aceitável ou a licitante não atender às exigências habilitatórias, 

ao pregoeiro examinará a oferta subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a 

verificação das condições de habilitação da licitante, na ordem de classificação, e, assim, 

sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital, sendo a 

respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicada o objeto deste edital; 

 

12.3.8. Apurada a melhor proposta que atenda ao edital, o Pregoeiro deverá negociar para que 

seja obtido melhor preço; 

 

12.3.9. Da reunião lavrar-se-á Ata circunstanciada da sessão, na qual serão registrados todos 

os atos do procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo 

Pregoeiro, Equipe de Apoio e pelos licitantes; 

 

12.3.10. Decididos os recursos ou transcorrido in albis o prazo para sua interposição, o 

Pregoeiro devolverá aos licitantes julgados desclassificados os envelopes 

“DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”. 

 

13. RECURSOS 

 

13.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente 

a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 03 (três) 

dias, à contar da lavratura da ata,  para apresentação das razões do recurso, ficando os demais 

licitantes, desde logo, intimados para apresentar contra razões em igual número de dias, que 

começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata 

dos autos, na sala da Comissão Permanente de Licitação; 

 

13.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do 

direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor; 

 

13.3. Os recursos deverão ser decididos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do 

encerramento do prazo para apresentação das contrarazões; 
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13.4. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento; 

 

13.5. O recurso deverá ser protocolado na Área de Administração e Logística do CRA-MG, 

localizado na  Avenida Afonso Pena, 981 – 1º andar, Bairro Centro, CEP 30130-002,  Belo 

Horizonte, Minas Gerais, em dias úteis no CRA-MG, no horário de 09 às 17horas; 

 

13.6. O resultado do recurso será publicado no site do CRA-MG, www.cramg.org.br . 

 

14. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 

14.1. Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto à licitante vencedora, 

competindo à autoridade superior homologar o procedimento licitatório; 

 

14.2. Decididos os recursos porventura interpostos e constatada a regularidade dos atos 

procedimentais, a Autoridade Competente adjudicará o objeto à licitante vencedora e 

homologará o procedimento licitatório;  

 

14.3. Homologado o procedimento licitatório, o representante legal da adjudicatária será 

convocado para firmar o termo de Ordem de Compra, no prazo de até 05 (cinco) dias após o 

recebimento da comunicação; 

 

14.4. O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando 

solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo 

justificado e aceito pelo CRA-MG; 

 

14.5. Se a licitante vencedora, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, deixar 

de assinar a Ordem de Compra ou o termo equivalente, não tendo solicitado prorrogação de 

prazo com justificativa aceita pelo Pregoeiro, este examinará as propostas subseqüentes e 

habilitação dos licitantes, segundo a ordem de classificação, até a apuração da proposta que 

atenda ao edital, podendo ainda, negociar o preço; 

 

14.6. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar a Ordem de 

Compra, deixar de entregar a documentação exigida para o certame, ensejar o retardamento da 

execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução da entrega do 

obejto, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar 

com o CRA-MG pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no 

edital e das demais cominações legais.  

 

http://www.cramg.org.br/
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15. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

15.1.  A dotação orçamentária destinada ao pagamento do objeto licitado está prevista e 

indicada no processo pela área competente do Conselho Regional de Administração de Minas 

Gerais - CRA-MG, sob a seguinte rubrica: 6.3.2.1.03.01.001 – Móveis e Utensílios. 

 

16. DO PAGAMENTO  

 

16.1. O pagamento será efetuado pelo CRA-MG, conforme abaixo: 

 

16.1.1. O pagamento será efetuado no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da data 

de recebimento definitivo do objeto pela área de Administração e Logística do CRA-MG, 

cuja entrega deverá ocorrer conforme o prazo estabelecido no Termo de Referência, constante 

no ANEXO I deste Edital;  

 

16.1.2. O pagamento ocorrerá mediante apresentação de Nota Fiscal, devidamente preenchida 

e correta, com a descrição do objeto e respectivo Boleto Bancário. 

 

16.1.3. O não atendimento de quaisquer das condições estabelecidas neste edital, implicará na 

retenção do pagamento, obrigando-se a empresa contratada, no prazo máximo de 05 (cinco) 

dias úteis, contados da data de recebimento da notificação do CRA-MG, atender a todas 

as condições exigidas, sob a pena de aplicação das penalidades previstas na Lei 8.666/1993; 

 

16.1.4. A licitante vencedora, quando contratada, deverá destacar no corpo da(s) Nota(s) 

Fiscal(is), o correspondente valor para recolhimento dos tributos que porventura incidam 

sobre a operação, que serão retidos e devidamente recolhidos pelo CRA-MG, observada a 

legislação vigente; 

 

16.1.5. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora, enquanto pendente de 

liquidação, qualquer obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem 

que isso gere direito a reajustamento de preços; 

 

16.2. As empresas optantes pelo SIMPLES NACIONAL deverão apresentar, juntamente com 

a Nota Fiscal e Boleto Bancário, a declaração prevista no art. 4.º da Instrução Normativa nº 

1.234-SRF, de 11 de janeiro de 2012, e suas alterações, assinada por seu(s) representante(s) 

legal(is), em duas vias; 

 

16.3. Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será observada a 

legislação municipal aplicável; 
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16.4. Os pagamentos, mediante a emissão da respectiva Nota Fiscal e Boleto Bancário, serão 

realizados desde que a licitante vencedora efetue a cobrança de forma a permitir o 

cumprimento das exigências legais, principalmente no que se refere às retenções tributárias; 

 

16.5. O CRA-MG reserva-se o direito de recusar qualquer pagamento se, no ato da atestação, 

o objeto não estiver de acordo com a especificação apresentada e aceita; 

 

16.6. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento 

será contado a partir da reapresentação dos mesmos devidamente regularizados; 

 

16.7. Na hipótese de atraso do pagamento, fora do prazo estabelecido, cuja Nota Fiscal foi 

devidamente atestada e protocolada, em que a licitante vencedora não haja concorrido em 

motivo para tanto, o valor devido será atualizado financeiramente, a partir do 1º dia útil após a 

data limite estipulada até a data do efetivo pagamento, sendo definida como índice de 

atualização a Taxa de Referência (TR), pro rata temporis, mediante a aplicação da seguinte 

fórmula:  

 

EM = I x N x VP, onde:  

EM= Atualização Financeira  

N= Número de dias entre a data do vencimento e a do efetivo pagamento  

VP=Valor da parcela a ser paga  

I= Índice de compensação financeira, assim apurado:  

I=(TX/365)=(6% / 365)= 0,00016438%, incidente por dia sobre o valor do principal. 

(TX = 6% percentual da taxa anual).  

 

17. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E DA GARANTIA 

 

17.1. Os produtos deverão ser entregues em  até 30 dias corridos, a partir da assinatura da 

Ordem de Compra; 

 

17.2. Os produtos deverão ser entregues sua embalagem original, contendo as indicações de 

marca, modelo, fabricante, procedência e validade, quando for o caso; 

 

17.3. O recebimento dos produtos será efetuado nos seguintes termos: 

 

a) Provisoriamente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de entrega dos produtos 

nas dependências da Administração, para efeito de posterior verificação de sua conformidade 

com as especificações; 
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b) Definitivamente, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data do Recebimento 

Provisório, após a verificação da qualidade e quantidade e consequente aceitação; 

 

17.4. Na hipótese da verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro 

do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia 

do esgotamento do prazo; 

 

17.5. Se houver recusa dos produtos, no todo ou em parte, a Contratada deverá proceder à 

substituição sem qualquer ônus para a Administração e dentro do prazo máximo de 05 (cinco) 

dias, ou demonstrar a improcedência da recusa, no prazo máximo de 03 (três) dias de sua 

ocorrência; 

 

17.6. No caso de fornecimento de produtos de procedência estrangeira, o Fornecedor deverá 

apresentar à Administração, no ato de entrega dos bens, os documentos que comprovem que a 

importação foi realizada regularmente. A falta desses documentos impossibilitará o 

Recebimento Provisório pela Administração; 

 

17.7. O prazo de garantia dos produtos deve ser de no mínimo, 5 (cinco) anos, contados do 

recebimento definitivo dos mesmos. 

 

18. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

18.1. A licitante vencedora que, convocada no prazo de validade de sua proposta, deixar de 

entregar ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução e/ou 

inexecução total ou parcialmente do seu objeto, não mantiver a proposta, comportar-se de 

modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o CRA-

MG, e será descredenciada dos sistemas de cadastramento a que estiver inscrito, pelo prazo de 

até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas aplicáveis e demais cominações legais; 

 

18.2. Caso a entrega do objeto não seja concluída nos prazos avençados, a licitante vencedora 

ficará sujeita as seguintes multas: 

 

a) Advertência; 

b) 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na entrega do objeto, até o 30º 

(trigésimo) dia, calculados sobre o valor adjudicado;  

c) 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias 

na entrega do objeto; 
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d) 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, no caso da empresa, injustificadamente, 

desistir da entrega do objeto; 

 

18.3. O valor das multas aplicadas, de acordo com o estabelecido nos itens “b”, “c” “d”,  

após regular processo administrativo deverá ser paga por meio de guia própria ao CRA-MG, 

no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, a contar da data da sua aplicação;  

 

18.4. As sanções previstas poderão ser aplicadas cumulativamente, de acordo com a gravidade 

do descumprimento, após regular processo administrativo, garantido o contraditório e a ampla 

defesa. 

 

19. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

19.1. A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 

documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer 

documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata 

desclassificação ou inabilitação da licitante, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e 

penais cabíveis; 

 

19.2. Na análise da documentação e no julgamento das propostas comerciais, o Pregoeiro 

poderá, a seu critério, solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de profissionais 

especializados; 

 

19.3. O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais 

observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não 

comprometam a lisura da licitação, sendo possível a promoção de diligências junto às 

licitantes, destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, conforme 

disposto no § 3° do art. 43 da Lei Federal nº 8.666/93; 

 

19.4.A participação da licitante nesta licitação implica o conhecimento integral dos termos e 

condições inseridos neste instrumento convocatório, bem como das demais normas legais que 

disciplinam a matéria; 

 

19.5. Este edital estará disponível no site www.cramg.org.br, e na sede do CRA-MG, sendo 

necessário que a empresa licitante envie à Comissão Permanente de Licitação do CRA-MG no 

e-mail licitacao@cramg.org.br o comprovante/recibo de retirada deste edital conforme 

modelo do ANEXO VII, para eventuais comunicações aos interessados, quando necessário; 

 

http://www.cramg.org.br/
mailto:licitacao@cramg.org.br
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19.6. Fica eleito o foro de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, para solucionar quaisquer 

questões oriundas desta licitação. 

 

 20. ANEXOS AO EDITAL 

       

20.1. Constituem anexos deste instrumento convocatório, dele fazendo parte integrante: 

 

Anexo I – Termo de Referência; 

Anexo II - Modelo de Carta de Credenciamento; 

Anexo III – Modelo de Declaração de Pleno Cumprimento aos Requisitos da Habilitação; 

Anexo IV – Modelo de Declaração para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte; 

Anexo V -  Modelo Proposta Comercial; 

Anexo VI – Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo e de Situação Regular 

Perante o Ministério do Trabalho. 

Anexo VII – Comprovante de Retirada de Edital 

                                                         

Belo Horizonte, 17 de maio de 2018. 

 

 

Flávia Castro de Mendonça Bernardes 

Pregoeira  

Conselho Regional de Administração de Minas Gerais  
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 06/2018 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 04/2018 

 

1. OBJETO 

 

Aquisição, entrega e garantia de mobiliários diversos e cortinas para atender as instalações da 

nova sede do CRA-MG. 

 

2.  JUSTIFICATIVA 

 

Justifica-se a aquisição de mobiliários e cortinas em razão da mudança nas instalações da 

nova sede administrativa do CRA-MG. Esses mobiliários e cortinas serão utilizados nas áreas 

de convivência e estão especificados para melhor atender o uso dos espaços de convivência, 

respeitando projeto arquitetônico aprovado, que apresentou o leiaute que melhora a 

produtividade e o bem-estar interno das pessoas no ambiente de trabalho (funcionários, 

profissionais e empresas registrados no CRA-MG), conforme condições, quantidades e 

exigências estabelecidas neste instrumento.  

 

A aquisição também se justifica para se ter uma padronização de ambientes e tem o objetivo 

de garantir um mínimo de estética e identidade visual apropriada, já que os itens fazer parte de 

um conjunto que deverá ser harmônico entre si. 

 

3. DETALHAMENTO DO OBJETO 

 

LOTE I: 

Item Descrição Un Quant. 

01 Sofá de espera para 4 lugares com estrutura autoportante em aço, 

conformada em seção transversal triangular, com colunas em 

tubo de seção transsversal eliptica, com dispositivo tipo macho 

para fixação da barra portante em tubo de aço. Acabamento em 

pintura eletrostática epóxi pó, na cor alumínio. Assento e encosto 

em peça única em espuma de poliuretano injetado, molde 

Un 02 
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09 Aparador com base inox com polimento brilhante. Un 04 

especial estruturado internamente por inserto metálico fixado 

através de ganchos especiais. Dimensões 66x89cm. Ref.: Ares 

Line ou equivalente. 

02 Mesa de centro com base em alumínio fundido. Estrutura em 

fomato de cálice com pintura em poliuretano alto brilho na cor 

preto. Tampo redondo em granito preto São Gabriel. Ø51cm 

h=41 Ref.: Saarinen ou equivalente. 

Un 01 

03 Mesa de centro com base em alumínio fundido. Estrutura em 

fomato de cálice com pintura em poliuretano alto brilho na cor 

preto. Tampo redondo em granito preto São Gabriel. Ø90cm 

h=41 Ref.: Saarinen ou equivalente. 

Un 02 

04 Mesa de centro com base em alumínio fundido. Estrutura em 

fomato de cálice com pintura em poliuretano alto brilho na cor 

preto. Tampo redondo em granito preto São Gabriel. Ø107cm 

h=41 Ref.: Saarinen ou equivalente. 

Un 01 

05 Mesa com base em coluna de aço carbono e acabamento em 

pintura epoxi-pó na cor grafite apoiado sobre chapa retangular 

em aço carbono na fundação de pé e apoio do tampo, com 

protetor em feltro e acabamento em pintura epoxi-pó na cor 

grafite, tampo em MDF 25 mm madeirado padrão pau ferro. Ref. 

Mesa GRACE Retangular ou equivalente. 

Un 06 

06 Poltrona com base em alumínio. Coluna em aço carbono pintada 

na cor alumínio opalascente, 4 patas. Polimento brilhante. 

Concha uníca em fibra de vidro e espuma de poliuretano rígido, 

giratória revestida em couro ecológico na cor off white ref:, 

Poltrona Swan ou equivalente. 

Un 09 

07 Mesa de centro eliptcal, com base cromada e tampo de madeira, 

borda sarrafiada medindo 1490 x 490 x 260 mm ref.: Charles 

Eams ou equivalente 

Un 02 

08 Poltrona Giratória Aberta - Disco com base em coluna de aço 

carbono, pintura alumínio opalescente, e disco na função de pés 

em alumínio polido brilhante. Concha em fibra de vidro com 

encosto bi-partido e estofamento em espuma poliuretana 

revestida. Ref.: Heros 

Un 04 
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Composta de quadro 4 pés e barra horizontal de sustentação 

em tubos quadrados com polimento brilhante. Tampo 

retangular em cristal transparente e=15mm. Dimensões: 

160x40x84cm. Ref.: FK1, Clássica Design. 

10 Poltrona Egg com base giratória em alumínio fundido 

polido, com sistema relax. concha com espuma de 

desnidade 33 com revestimento em couro ecológico na cor 

Off-white. Design Arne Jacobsen Ref.: Classica Design ou 

equivalente. 

Un 04 

11 Estante Studio Baixa Simples/Expositora com 1 prateleira 

ou 1 suporte jornal/revista, nas dimensões 80x96x30 cm. 

Cód.: 14003 ou 14004. Ref.: Biccateca ou equivalente. 

Un 04 

12 Estante Studio Alta Simples/Expositora com 4 ou 3 

prateleiras inclinadas e 1 suporte jornal/revista, nas 

dimensões 80x197x30 cm. Cód.: 14000/ 14001. Ref.: 

Biccateca ou equivalente. 

Un 07 

13 Estofado Lounge revestido em tecido 100% poliéster nas 

dimensões 160x43x45 cm. Cód.: 8110 Ref.: XY, Biccateca 

ou equivalente. 

Un 01 

14 Estofado 01 lugar eletrificado, revestido em tecido 100% 

poliéster com pés/ liga de alumínio, nas dimensões 

97x148x81 cm. Cód.: 8116. Ref.: Hub, Biccateca. 

Un 02 

15 Mesa Computador Standard com tampo em MDF 25mm e 

base em alumínio, nas dimensões 80x74x60 cm. Cód.: 

6107. Ref.: Biccateca ou equivalente. 

Un 03 

16 Cadeira Fixa Standart com estrutura em aço e assento e 

encosto em polipropileno, nas dimensões 57x84x53,5 cm. 

Cód.: 6115 Ref.: Biccateca ou equivalente. 

Un 03 

 

LOTE II: 

01 Cortina Rolô quantum 50 – em tecido panamá Desert 05 

composto por 36% de fibra de vidro e 64% de PVC, 

grancho e corrente em plástico acabamento: cor desert; Cod 

P05-096. Sistema tipo roller, com tubo em liga de alumínio 

extrudado 6063 T6A2, diâmetro de 31 mm/ 37 mm e 50 

mm respectivamente e peso de 462 g/m. Dispositivo de 

acionamento em plástico injetado na cor branca mantendo a 

cor coordenado com o produto medindo 65 mm x 79 mm, 

m² 168,9 
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com relação de acionamento mínima de 1:1 que 

proporciona redução da força mecânica. Com trava retrátil 

de segurança junto ao suporte de fixação, impedindo o 

desencaixe mesmo com movimentos abruptos. Ponteira 

retrátil com trava de segurança ajustável por rosca, 

impedindo o desencaixe mesmo com movimentos abruptos. 

Suporte para fixação em aço galvanizado pintado de branco 

medindo 50 mm x 62 mm x 31 mm que permite o encaixe 

do dispositivo de acionamento em 3 diferentes posições de 

45° em 45°, permitindo adequar sua posição conforme o 

local da instalação de forma a melhorar a ergonomia no 

manuseio da cortina. Nivelador acoplável ao suporte de 

instalação do lado da ponteira para permitir ajustes de nível 

na superfície de instalação sem necessidade de calços que 

interferem na solução estética. Trilho inferior para guia 

lateral em formato retangular com 30 mm em liga de 

alumínio extrudado 6063 T6A2, com pintura eletrostática 

na cor branca, com canal para fixação do inserte plástico 

soldável no final do tecido e tampas laterais em plástico 

injetado na cor branca (coordenada com o produto). 

Composição tecido Panamá: Tela semi-translúcida, fator de 

abertura 5%, com 64% PVC, 36% Fibra de Vidro (ISO 

3801), 0,363 kg/m², espessura 4,1 mm. Transmissão Solar 

20%. Reflexão solar 62%. Bloqueio de raios UV 95%. 

Transmissão visual 16%. Tecido não propaga chamas. 

Resistente à propagação de fungos e bactérias, isento de 

chumbo, com baixa emissão de V.O.C. Conferir medidas 

em obra. Ref.: Hunter Douglas ou equivalente. 

02 Cortina Rolô QUANTUM Q31 em tecido blackout coleção 

Morocco na cor bege (cód. MOR-149) acabamento 

Standard, acionado manualmente através de corrente 

metálica. Sistema tipo roller, com tubo em liga de alumínio 

extrudado 6063 t6a2, diâmetro de 31 mm/ 37 mm e 50 mm 

respectivamente e peso de 462 g/m. Dispositivo de 

acionamento em plástico injetado na cor branca mantendo a 

cor coordenada com o produto medindo 65 mm x 79 mm, 

com relação de acionamento mínima de 1:1 QUE 

PROPORCIONA REDUÇÃO DA FORÇA MECÂNICA. 

Com trava retrátil de segurança junto ao suporte de fixação, 

m² 20,9 
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impedindo o desencaixe mesmo com movimentos abruptos. 

Ponteira retrátil com trava de segurança ajustável por rosca, 

impedindo o desencaixe mesmo com movimentos 

abrupotos. Suporte para fixação em aço galvanizado pintado 

de branco medindo 50 mm x 62 mm x 31 mm que permite o 

encaixe do dispositivo de acionameto em 3 diferentes 

posições de 45° em 45°, permitindo adequar sua posição 

conforme o local da instalação de forma a melhorar a 

ergonomia no manuseio da cortina. Nivelador acoplável ao 

suporte de instalação do lado da ponteira para permitir 

ajustes de nível na superfície de instalação sem necessidade 

de calços que interferem na solução estética. Trilho inferior 

para guia lateral em formato retangular com 30 mm em liga 

de alumínio estrudado 6063 t6a2, com pintura eletrostática 

na cor branca, com canal para fixação do inserte plástico 

soldável no final do tecido e tampas laterais em plástico 

injetado na cor branca (coordenada com o produto). 

Composição tecido Morocco: 75% PVC, 24% Fibra de 

Vidro (ISO 3801), 0,407 kg/m², resistência AA ruptura 240 

(Urdume), 960 (Trama) Opacidade 100% blackout 

espessura 03 mm. Transmissão de luz 0%. Reflexão solar 

77%, Transmissão solar, raios UV 0%. Tecido não propaga 

chamas. Conferir medidas em obra. Ref.: Hunter Douglas 

Morocco black outhunter ou equivalente. 

03 Cortina Rolô QUANTUM Q31 em tecido blackout coleção 

Morocco na cor bege (cód. MOR-149) acabamento 

Standard instalada em conjunto com a Cortina Rolô 

quantum 50 – em tecido panamá Desert 05 composto por 

36% de fibra de vidro e 64% de PVC, grancho e corrente 

em plástico acabamento: cor desert; Cod P05-096, 

acionamento motorizado 110V por controle remoto de 4 

canais Telis 4, motores da marca Somfy ou equivalente. 

Sistema tipo roller, com tubo em liga de alumínio extrudado 

6063 t6a2, diâmetro de 31 mm/ 37 mm e 50 mm 

respectivamente e peso de 462 g/m. Dispositivo de 

acionamento em plástico injetado na cor branca mantendo a 

cor coordenada com o produto medindo 65 mm x 79 mm, 

com relação de acionamento mínima de 1:1 QUE 

PROPORCIONA REDUÇÃO DA FORÇA MECÂNICA. 

m² 29,2 
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LOTE III: 

 

01 Poltrona Asteca Fixa: Poltrona com estrutura em alumínio 

com parede dupla, pintura eletrostática, toda revestida em 

fibra sintética lavável na cor avelã mesclado, com 

Un 30 

Com trava retrátil de segurança junto ao suporte de fixação, 

impedindo o desencaixe mesmo com movimentos abruptos. 

Ponteira retrátil com trava de segurança ajustável por rosca, 

impedindo o desencaixe mesmo com movimentos 

abrupotos. Suporte para fixação em aço galvanizado pintado 

de branco medindo 50 mm x 62 mm x 31 mm que permite o 

encaixe do dispositivo de acionameto em 3 diferentes 

posições de 45° em 45°, permitindo adequar sua posição 

conforme o local da instalação de forma a melhorar a 

ergonomia no manuseio da cortina. Nivelador acoplável ao 

suporte de instalação do lado da ponteira para permitir 

ajustes de nível na superfície de instalação sem necessidade 

de calços que interferem na solução estética. Trilho inferior 

para guia lateral em formato retangular com 30 mm em liga 

de alumínio estrudado 6063 t6a2, com pintura eletrostática 

na cor branca, com canal para fixação do inserte plástico 

soldável no final do tecido e tampas laterais em plástico 

injetado na cor branca (coordenada com o produto). 

Composição tecido Morocco: 75% PVC, 24% Fibra de 

Vidro (ISO 3801), 0,407 kg/m², resistência AA ruptura 240 

(Urdume), 960 (Trama) Opacidade 100% blackout 

espessura 03 mm. Transmissão de luz 0%. Reflexão solar 

77%, Transmissão solar, raios UV 0%. Tecido não propaga 

chamas. Conferir medidas em obra. Ref.: Hunter Douglas 

Morocco black outhunter ou equivalente. 

Composição tecido Panamá: Tela semi-translúcida, fator de 

abertura 5%, com 64% PVC, 36% Fibra de Vidro (ISO 

3801), 0,363 kg/m², espessura 4,1 mm. Transmissão Solar 

20%. Reflexão solar 62%. Bloqueio de raios UV 95%. 

Transmissão visual 16%. Tecido não propaga chamas. 

Resistente à propagação de fungos e bactérias, isento de 

chumbo, com baixa emissão de V.O.C. Conferir medidas 

em obra. Ref.: Hunter Douglas ou equivalente. 
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tratamento UV. Assento e 02 almofadas em couro náutico 

na cor areia ( medida das almofadas ) 90 cm x 80 cm. 

Ref.: Veraza ou equivalente. 

02 Mesa de centro Asteca: Mesa de centro asteca, estrutura em 

alumínio com parede dupla, pintura eletrostática, toda 

revestida em fibra sintética lavável, com tratamento UV. Na 

medida 80 x 30 H cor avelã mesclado. 

Ref.: Veraza ou equivalente. 

Un 05 

03 Ombrelone em estrutura de alumínio com pintura 

eletrostática na cor branco neve, cobetura em lona com dois 

planos em tecido acrílico lavável, com ventilação e base em 

floreira de aço rígido, ∅ 300cm Ref.:  Ombrelone lateral 

com floreira, Imagine Móveis ou equivalente. 

Un 01 

 

4. CONDIÇÕES DE ENTREGA E DA GARANTIA 

 

4.1. O prazo de garantia deve ser, no mínimo, de 5 (cinco) anos, contados do recebimento 

definituivo dos produtos; 

 

4.2. O prazo de entrega dos produtos é de 30 (trinta) dias a partir da data de recebimento da 

ordem de compra; 

 

4.3. Os bens deverão ser entregues em sua embalagem original, contendo as indicações de 

marca, modelo, fabricante, procedência e validade, quando for o caso; 

 

4.4. O recebimento dos bens será efetuado nos seguintes termos: 

 

4.4.1. Provisoriamente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de entrega dos bens 

nas dependências da Administração, para efeito de posterior verificação de sua conformidade 

com as especificações; 

 

4.4.2. Definitivamente, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data do Recebimento 

Provisório, após a verificação da qualidade e quantidade e consequente aceitação; 

 

4.5. Na hipótese da verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do 

prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do 

esgotamento do prazo; 
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4.6. Se houver recusa dos bens, no todo ou em parte, a Contratada deverá proceder à 

substituição sem qualquer ônus para a Administração e dentro do prazo máximo de 05 (cinco) 

dias, ou demonstrar a improcedência da recusa, no prazo máximo de 03 (três) dias de sua 

ocorrência; 

 

4.7. No caso de fornecimento de bens de procedência estrangeira, o Fornecedor deverá 

apresentar à Administração, no ato de entrega dos bens, os documentos que comprovem que a 

importação foi realizada regularmente. A falta desses documentos impossibilitará o 

Recebimento Provisório pela Administração. 

 

5.  CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

 

5.1. O pagamento pela entrega e garantia dos produtos será efetuado em até 15 (quinze) dias a 

partir da data do recebimento definitivo dos produtos, se nenhuma irregularidade for 

constatada, contados da data do envio da Nota Fiscal e respectivo Boleto Bancário ou 

indicação dos dados bancários de conta do Banco do Brasil para depósito; 

 

5.2.  As demais condições de pagamento estão previstas no item 15 do Edital, do qual este 

anexo faz parte. 

 

6. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

 

As sanções administrativas estão previstas no item 17 do Edital, do qual este anexo faz parte. 

 

7. FISCAL DO CONTRATO 

 

7.1. Gerência de Administração e Logística. 
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ANEXO II  

 

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 06/2018 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 04/2018 

 

 

 

PROCURAÇÃO 

 

A (nome da empresa) ________________________, CNPJ __________________, com sede 

à ______________, neste ato representada pelo (s) (diretores ou sócios, com qualificação 

completa – nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) 

_______________________, pelo presente instrumento, credenciamos procurador (es) o(a) 

Sr.(a) _________________________ ( nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão 

e endereço)_____________, para participar das reuniões relativas ao processo licitatório 

acima referenciado (ou de forma genérica para licitações em geral), o qual está autorizado a 

requerer vistas de documentos e propostas, manifestar-se em nome da empresa, desistir e 

interpor recursos, assinar propostas comerciais, apresentar lances verbais, negociar preços e 

demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e 

dar quitação, rubricar documentos, assinar atas e praticar todos os atos necessários ao 

procedimento licitatório, a que tudo daremos por firme e valioso. 

 

Belo Horizonte, _______ de ______________________ de 2018. 

 

Assinatura: _________________________________ 

 

 

Obs.: Identificar o signatário e utilizar carimbo padronizado da empresa 
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ANEXO III 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CUMPRIMENTO  

AOS REQUISITOS DA HABILITAÇÃO 

 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 06/2018 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 04/2018 

 

 

 

A (nome da empresa) ________________________________________, CNPJ 

__________________,com sede à 

________________________________________________, neste ato representada pelo (s) 

(diretores ou sócios, com qualificação completa – nome, RG, CPF, nacionalidade, estado 

civil, profissão e endereço), interessado em participar da licitação em epígrafe que se processa 

no processo administrativo indicado que visa a contratação de empresa especializada para 

prestação de serviços de administração, gerenciamento e fornecimento de benefício refeição e 

alimentação, na forma de créditos em cartão eletrônico com chip de segurança, para os 

funcionários do CRA-MG, conforme especificações no ANEXO I deste Edital, DECLARO, 

sob as penas da Lei, O PLENO CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO. 

 

Local e data 

 

 

 

_________________________________________ 

(nome, R.G., cargo e assinatura do representante legal 
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ANEXO IV 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA  

DE PEQUENO PORTE 

 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 06/2018 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 04/2018 

 

 

 

 

Declaro, para fins legais, que a ___________________________, inscrita no CNPJ _______, 

sediada na Rua, Trav. Av. (___________), na Cidade de __________________, que é 

microempresa/empresa de pequeno porte nos termos da legislação vigente, pretendendo 

exercer o direito de preferência, na forma da LC n° 123/2006 e suas alterações. 

 

Local e Data. 

 

 

(Nome da Empresa) 

 

 

Assinatura do representante da Empresa 

 

 

 

(Este documento deve ser apresentado no Credenciamento) 

 

 

 

Declaração exigida somente para empresa de pequeno porte e microempresa. 
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ANEXO V 

 

MODELO PROPOSTA COMERCIAL 

 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 06/2018 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 04/2018 

 

Senhores, 

 

Tendo examinado o Edital, apresentamos a presente proposta e declaramos que: 

 

1) O valor ofertado  inclui todos os custos e despesas necessárias ao cumprimento integral das 

obrigações decorrentes da licitação e atende integralmente os requisitos constantes na 

especificação do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA; 

 

2) Validade da Proposta Comercial: Mínimo de 60 (sessenta) dias contados da data prevista 

para a entrega dos envelopes.  

 

3) Toda a especificação estabelecida neste edital, para os objetos abaixo descritos, será 

tacitamente aceita pela licitante, no ato da entrega desta proposta comercial. 

 

4) Proposta Comercial:  Os valores abaixo devem expressos em numerais, moeda 

corrente (Reais) e com duas casas decimais após a vírgula. 

 

LOTE I 

Item Descrição Preço 

Unitário 

Quant. Preço 

Total 

01 Sofá de espera para 4 lugares com estrutura autoportante 

em aço, conformada em seção transversal triangular, com 

colunas em tubo de seção transsversal eliptica, com 

dispositivo tipo macho para fixação da barra portante em 

tubo de aço. Acabamento em pintura eletrostática epóxi pó, 

na cor alumínio. Assento e encosto em peça única em 

espuma de poliuretano injetado, molde especial estruturado 

internamente por inserto metálico fixado através de 

ganchos especiais. Dimensões 66x89cm. Ref.: Ares Line ou 

equivalente. 

 02  

02 Mesa de centro com base em alumínio fundido. Estrutura 

em fomato de cálice com pintura em poliuretano alto brilho 

 01  
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09 Aparador com base inox com polimento brilhante. 

Composta de quadro 4 pés e barra horizontal de sustentação 

em tubos quadrados com polimento brilhante. Tampo 

retangular em cristal transparente e=15mm. Dimensões: 

160x40x84cm. Ref.: FK1, Clássica Design. 

 04  

10 Poltrona Egg com base giratória em alumínio fundido 

polido, com sistema relax. concha com espuma de 

desnidade 33 com revestimento em couro ecológico na cor 

Off-white. Design Arne Jacobsen Ref.: Classica Design ou 

equivalente. 

 04  

11 Estante Studio Baixa Simples/Expositora com 1 prateleira 

ou 1 suporte jornal/revista, nas dimensões 80x96x30 cm. 

Cód.: 14003 ou 14004. Ref.: Biccateca ou equivalente. 

 04  

12 Estante Studio Alta Simples/Expositora com 4 ou 3 

prateleiras inclinadas e 1 suporte jornal/revista, nas 

 07  

na cor preto. Tampo redondo em granito preto São Gabriel. 

Ø51cm h=41 Ref.: Saarinen ou equivalente. 

03 Mesa de centro com base em alumínio fundido. Estrutura 

em fomato de cálice com pintura em poliuretano alto brilho 

na cor preto. Tampo redondo em granito preto São Gabriel. 

Ø90cm h=41 Ref.: Saarinen ou equivalente. 

 02  

04 Mesa de centro com base em alumínio fundido. Estrutura 

em fomato de cálice com pintura em poliuretano alto brilho 

na cor preto. Tampo redondo em granito preto São Gabriel. 

Ø107cm h=41 Ref.: Saarinen ou equivalente. 

 01  

05 Mesa com base em coluna de aço carbono e acabamento 

em pintura epoxi-pó na cor grafite apoiado sobre chapa 

retangular em aço carbono na fundação de pé e apoio do 

tampo, com protetor em feltro e acabamento em pintura 

epoxi-pó na cor grafite, tampo em MDF 25 mm madeirado 

padrão pau ferro. Ref. Mesa GRACE Retangular ou 

equivalente. 

 06  

06 Poltrona com base em alumínio. Coluna em aço carbono 

pintada na cor alumínio opalascente, 4 patas. Polimento 

brilhante. Concha uníca em fibra de vidro e espuma de 

poliuretano rígido, giratória revestida em couro ecológico 

na cor off white ref:, Poltrona Swan ou equivalente. 

 09  

07 Mesa de centro eliptcal, com base cromada e tampo de 

madeira, borda sarrafiada medindo 1490 x 490 x 260 mm 

ref.: Charles Eams ou equivalente 

 02  

08 Poltrona Giratória Aberta - Disco com base em coluna de 

aço carbono, pintura alumínio opalescente, e disco na 

função de pés em alumínio polido brilhante. Concha em 

fibra de vidro com encosto bi-partido e estofamento em 

espuma poliuretana revestida. Ref.: Heros 

 04  
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dimensões 80x197x30 cm. Cód.: 14000/ 14001. Ref.: 

Biccateca ou equivalente. 

13 Estofado Lounge revestido em tecido 100% poliéster nas 

dimensões 160x43x45 cm. Cód.: 8110 Ref.: XY, Biccateca 

ou equivalente. 

 01  

14 Estofado 01 lugar eletrificado, revestido em tecido 100% 

poliéster com pés/ liga de alumínio, nas dimensões 

97x148x81 cm. Cód.: 8116. Ref.: Hub, Biccateca. 

 03  

15 Mesa Computador Standard com tampo em MDF 25mm e 

base em alumínio, nas dimensões 80x74x60 cm. Cód.: 

6107. Ref.: Biccateca ou equivalente. 

 02  

16 Cadeira Fixa Standart com estrutura em aço e assento e 

encosto em polipropileno, nas dimensões 57x84x53,5 cm. 

Cód.: 6115 Ref.: Biccateca ou equivalente. 

 03  

 

VALOR TOTAL POR LOTE. Valor expresso em numeral, moeda corrente (Reais) e com 

duas casas decimais após a vírgula. 

 

LOTE II: 

01 Cortina Rolô quantum 50 – em tecido panamá Desert 05 

composto por 36% de fibra de vidro e 64% de PVC, 

grancho e corrente em plástico acabamento: cor desert; Cod 

P05-096. Sistema tipo roller, com tubo em liga de alumínio 

extrudado 6063 T6A2, diâmetro de 31 mm/ 37 mm e 50 

mm respectivamente e peso de 462 g/m. Dispositivo de 

acionamento em plástico injetado na cor branca mantendo a 

cor coordenado com o produto medindo 65 mm x 79 mm, 

com relação de acionamento mínima de 1:1 que 

proporciona redução da força mecânica. Com trava retrátil 

de segurança junto ao suporte de fixação, impedindo o 

desencaixe mesmo com movimentos abruptos. Ponteira 

retrátil com trava de segurança ajustável por rosca, 

impedindo o desencaixe mesmo com movimentos abruptos. 

Suporte para fixação em aço galvanizado pintado de branco 

medindo 50 mm x 62 mm x 31 mm que permite o encaixe 

do dispositivo de acionamento em 3 diferentes posições de 

45° em 45°, permitindo adequar sua posição conforme o 

local da instalação de forma a melhorar a ergonomia no 

m² 168,9  

Item Descrição Preço 

Unitário 

Quant. Preço 

Total 
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manuseio da cortina. Nivelador acoplável ao suporte de 

instalação do lado da ponteira para permitir ajustes de nível 

na superfície de instalação sem necessidade de calços que 

interferem na solução estética. Trilho inferior para guia 

lateral em formato retangular com 30 mm em liga de 

alumínio extrudado 6063 T6A2, com pintura eletrostática 

na cor branca, com canal para fixação do inserte plástico 

soldável no final do tecido e tampas laterais em plástico 

injetado na cor branca (coordenada com o produto). 

Composição tecido Panamá: Tela semi-translúcida, fator de 

abertura 5%, com 64% PVC, 36% Fibra de Vidro (ISO 

3801), 0,363 kg/m², espessura 4,1 mm. Transmissão Solar 

20%. Reflexão solar 62%. Bloqueio de raios UV 95%. 

Transmissão visual 16%. Tecido não propaga chamas. 

Resistente à propagação de fungos e bactérias, isento de 

chumbo, com baixa emissão de V.O.C. Conferir medidas 

em obra. Ref.: Hunter Douglas ou equivalente. 

02 Cortina Rolô QUANTUM Q31 em tecido blackout coleção 

Morocco na cor bege (cód. MOR-149) acabamento 

Standard, acionado manualmente através de corrente 

metálica. Sistema tipo roller, com tubo em liga de alumínio 

extrudado 6063 t6a2, diâmetro de 31 mm/ 37 mm e 50 mm 

respectivamente e peso de 462 g/m. Dispositivo de 

acionamento em plástico injetado na cor branca mantendo a 

cor coordenada com o produto medindo 65 mm x 79 mm, 

com relação de acionamento mínima de 1:1 QUE 

PROPORCIONA REDUÇÃO DA FORÇA MECÂNICA. 

Com trava retrátil de segurança junto ao suporte de fixação, 

impedindo o desencaixe mesmo com movimentos abruptos. 

Ponteira retrátil com trava de segurança ajustável por rosca, 

impedindo o desencaixe mesmo com movimentos 

abrupotos. Suporte para fixação em aço galvanizado 

pintado de branco medindo 50 mm x 62 mm x 31 mm que 

permite o encaixe do dispositivo de acionameto em 3 

diferentes posições de 45° em 45°, permitindo adequar sua 

posição conforme o local da instalação de forma a melhorar 

a ergonomia no manuseio da cortina. Nivelador acoplável 

ao suporte de instalação do lado da ponteira para permitir 

ajustes de nível na superfície de instalação sem necessidade 

m² 20,9  
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de calços que interferem na solução estética. Trilho inferior 

para guia lateral em formato retangular com 30 mm em liga 

de alumínio estrudado 6063 t6a2, com pintura eletrostática 

na cor branca, com canal para fixação do inserte plástico 

soldável no final do tecido e tampas laterais em plástico 

injetado na cor branca (coordenada com o produto). 

Composição tecido Morocco: 75% PVC, 24% Fibra de 

Vidro (ISO 3801), 0,407 kg/m², resistência AA ruptura 240 

(Urdume), 960 (Trama) Opacidade 100% blackout 

espessura 03 mm. Transmissão de luz 0%. Reflexão solar 

77%, Transmissão solar, raios UV 0%. Tecido não propaga 

chamas. Conferir medidas em obra. Ref.: Hunter Douglas 

Morocco black outhunter ou equivalente. 

03 Cortina Rolô QUANTUM Q31 em tecido blackout coleção 

Morocco na cor bege (cód. MOR-149) acabamento 

Standard instalada em conjunto com a Cortina Rolô 

quantum 50 – em tecido panamá Desert 05 composto por 

36% de fibra de vidro e 64% de PVC, grancho e corrente 

em plástico acabamento: cor desert; Cod P05-096, 

acionamento motorizado 110V por controle remoto de 4 

canais Telis 4, motores da marca Somfy ou equivalente. 

Sistema tipo roller, com tubo em liga de alumínio extrudado 

6063 t6a2, diâmetro de 31 mm/ 37 mm e 50 mm 

respectivamente e peso de 462 g/m. Dispositivo de 

acionamento em plástico injetado na cor branca mantendo a 

cor coordenada com o produto medindo 65 mm x 79 mm, 

com relação de acionamento mínima de 1:1 QUE 

PROPORCIONA REDUÇÃO DA FORÇA MECÂNICA. 

Com trava retrátil de segurança junto ao suporte de fixação, 

impedindo o desencaixe mesmo com movimentos abruptos. 

Ponteira retrátil com trava de segurança ajustável por rosca, 

impedindo o desencaixe mesmo com movimentos 

abrupotos. Suporte para fixação em aço galvanizado 

pintado de branco medindo 50 mm x 62 mm x 31 mm que 

permite o encaixe do dispositivo de acionameto em 3 

diferentes posições de 45° em 45°, permitindo adequar sua 

posição conforme o local da instalação de forma a melhorar 

a ergonomia no manuseio da cortina. Nivelador acoplável 

ao suporte de instalação do lado da ponteira para permitir 

m² 29,2  
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ajustes de nível na superfície de instalação sem necessidade 

de calços que interferem na solução estética. Trilho inferior 

para guia lateral em formato retangular com 30 mm em liga 

de alumínio estrudado 6063 t6a2, com pintura eletrostática 

na cor branca, com canal para fixação do inserte plástico 

soldável no final do tecido e tampas laterais em plástico 

injetado na cor branca (coordenada com o produto). 

Composição tecido Morocco: 75% PVC, 24% Fibra de 

Vidro (ISO 3801), 0,407 kg/m², resistência AA ruptura 240 

(Urdume), 960 (Trama) Opacidade 100% blackout 

espessura 03 mm. Transmissão de luz 0%. Reflexão solar 

77%, Transmissão solar, raios UV 0%. Tecido não propaga 

chamas. Conferir medidas em obra. Ref.: Hunter Douglas 

Morocco black outhunter ou equivalente. 

Composição tecido Panamá: Tela semi-translúcida, fator de 

abertura 5%, com 64% PVC, 36% Fibra de Vidro (ISO 

3801), 0,363 kg/m², espessura 4,1 mm. Transmissão Solar 

20%. Reflexão solar 62%. Bloqueio de raios UV 95%. 

Transmissão visual 16%. Tecido não propaga chamas. 

Resistente à propagação de fungos e bactérias, isento de 

chumbo, com baixa emissão de V.O.C. Conferir medidas 

em obra. Ref.: Hunter Douglas ou equivalente. 

VALOR TOTAL POR LOTE. Valor expresso em numeral, moeda corrente (Reais) e com 

duas casas decimais após a vírgula. 

 

LOTE III: 

01 Poltrona Asteca Fixa: Poltrona com estrutura em alumínio 

com parede dupla, pintura eletrostática, toda revestida em 

fibra sintética lavável na cor avelã mesclado, com 

tratamento UV. Assento e 02 almofadas em couro náutico 

na cor areia ( medida das almofadas ) 90 cm x 80 cm. 

Ref.: Veraza ou equivalente. 

Un 30  

02 Mesa de centro Asteca: Mesa de centro asteca, estrutura em 

alumínio com parede dupla, pintura eletrostática, toda 

revestida em fibra sintética lavável, com tratamento UV. Na 

medida 80 x 30 H cor avelã mesclado. 

Un 05  

Item Descrição Preço 

Unitário 

Quant. Preço 

Total 
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Ref.: Veraza ou equivalente. 

03 Ombrelone em estrutura de alumínio com pintura 

eletrostática na cor branco neve, cobetura em lona com dois 

planos em tecido acrílico lavável, com ventilação e base em 

floreira de aço rígido, ∅ 300cm Ref.:  Ombrelone lateral 

com floreira, Imagine Móveis ou equivalente. 

Un 01  

 

VALOR TOTAL POR LOTE. Valor expresso em numeral, moeda corrente (Reais) e com 

duas casas decimais após a vírgula. 

 

Razão Social: 

  

 

  

 

 

    

CNPJ:         

Inscrição Estadual: 
 

 

   

Inscrição Municipal: 
  

 

  

Endereço: 

  

 

 

 

      

Telefone/Fax: 
   

  

    

E-mail: 
    

 

    

 

 

 

Local e data: 

 

 

Assinatura Responsável Legal/Procurador  

 Identificação da Empresa 
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ANEXO VI 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO 

IMPEDITIVO E DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O 

MINISTÉRIO DO TRABALHO 

 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 06/2018 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 04/2018 

 

 

Eu, _______________(nome completo)_______________, representante legal da 

Empresa__________________________________________, com sede à Rua 

_____________________________________, inscrita no CNPJ sob no nº __________, 

interessada em participar da licitação em epígrafe que se processa no processo administrativo 

acima indicado que visa a contratação de operadora de plano de saúde privado, sem 

coparticipação, conforme especificações no Termo de Referência, Anexo I do Edital.  

 

DECLARO, sob as penas da Lei, o que segue: 

 

a) Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente 

processo licitatório, assim como que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 

posteriores; 

 

b) Declara, sob as penas da Lei, que se encontra em situação regular perante o Ministério do 

Trabalho no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da 

Constituição Federal, não mantendo em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) 

anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não 

possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição 

de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 

 

Local e data 
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 ANEXO VII 

  

COMPROVANTE DE RETIRADA DE EDITAL 

 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 06/2018 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 04/2018 

 

OBJETO:  Aquisição, entrega e garantia de mobiliários diversos e cortinas para atender as 

instalações da nova sede do CRA-MG, conforme especificações no ANEXO I deste Edital. 

 

Retiramos do site do Conselho Regional de Administração de Minas Gerais – CRA-MG, o 

edital acima referido e estamos interessados em participar do certame e cientes de que a 

resposta deverá ser entregue na Área de Licitação - Av. Afonso Pena, 981, 1º andar – 

Centro – Cep: 30.130-002 - Belo Horizonte – MG, até às 10 horas, do dia 29 de maio de 

2018. 

 

_____________________________________, _____ de ___________de 2018. 

 

Assinatura do Licitante: 

 

Nome:                                                                                      RG: 

 

Empresa: 

 

 

Senhor Licitante, 

Solicitamos o preenchimento e remessa do recibo acima à CPL do CRA-MG, pelo 

endereço eletrônico licitacao@cramg.org.br, objetivando comunicação futura entre o 

CRA-MG e V. Sa.  O não encaminhamento do recibo exime a Comissão Permanente de 

Licitação da comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento 

convocatório, bem como de quaisquer esclarecimentos adicionais. 

mailto:licitacao@cramg.org.br

