
                                                                                                     

 

 
 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITÁTÓRIO Nº 07/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2019 

 

EXCLUSIVO PARA ME / EPP 

 

OBJETO:  AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS para 

atender ao Plano de Trabalho do Projeto “Adaptar” e à Fundação Municipal Crê-Ser. 

 

 

 

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: Até as 09 horas do dia 09/08/2019 

 

 

 

ABERTURA DA SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL: 09 horas dia 09/08/2019 

 

 

 

CONSULTAS AO EDITAL E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: telefone (31) 3851 1558, 

ou na sede da Fundação Municipal Crê-Ser, Rua Palmas, n.º 214- Baú, João Monlevade, 

35930-468  

 

 

ESCLARECIMENTOS: compras.cre-ser@pmjm.mg.gov.br 

 

 

 

 

 REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília 

 
 

mailto:compras.cre-ser@pmjm.mg.gov.br


                                                                                                     

 

 
 
 

EDITAL 
EXCLUSIVO PARA ME/EPP 

 
 

Processo Nº. 07/2019 

Modalidade: Pregão Presencial Nº. 06/2019 

Tipo: Menor Preço por item 

Solicitante: Fundação Municipal Crê-Ser 

Data e horário de abertura: 09/08/2019 

Até 09 horas (abertura dos envelopes) 

Horário: A partir das 09 horas -  início da sessão 

 

1- PREÂMBULO   

A Fundação Municipal Crê-Ser, torna público, que se acha aberta, licitação na modalidade PREGÃO 

PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO POR ITEM, regido pela Lei Federal nº. 10.520/02, Decreto Municipal nº. e o 

Decreto Municipal nº. 15/2017, aplicando-se subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei Federal nº. 

8.666/93, com alterações posteriores, Lei Complementar 123/06, alterada pela Lei Complementar 147/2014 e 

demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. 

 

As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento e anexos que dele fazem parte.  

 

Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no endereço abaixo 

mencionado, na sessão pública de processamento do Pregão, após o credenciamento dos interessados que se 

apresentarem para participar do certame.  

 

A sessão de processamento do Pregão será realizada no Espaço Cultural da Fundação Municipal Crê-Ser, 

situado a Rua Palmas, nº 214, Bairro Baú, nesta e será conduzido pelo Pregoeiro Heládio José da Silveira, 

com o auxílio da Equipe de Apoio, designados pela portaria n.º 13/2019 nos autos do processo em epígrafe.  

 

Na ausência ou impedimento do pregoeiro indicado no item anterior, este pregão deverá ser conduzido por 

pregoeiro oficialmente capacitado e nomeado para este fim. 



                                                                                                     

 

 

2- DOS ANEXOS 

Integram o presente Edital: 

ANEXO I – Termo de Referência; 

ANEXO II - Modelo da Carta de Credenciamento (Procuração); 

ANEXO III - Modelo da Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação; 

ANEXO IV - Modelo declaração Lei Complementar 123/06; 

ANEXO V – Declaração artigo 7º Constituição Federal; 

ANEXO VI - Modelo Declaração Impedimento Legal; 

ANEXO VII – Modelo Proposta; 

 

 
 

3. DO OBJETO 
 

3.1. A presente licitação tem por objeto AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS 

para atender ao Plano de Trabalho do Projeto “Adaptar” e à Fundação Municipal Crê-Ser conforme descrição, 

condições e especificações constantes do Termo de Referência, Anexo I deste edital. 

 

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

4.1. Poderão participar deste Pregão as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, legalmente 

constituídas, enquadradas nos termos do artigo 3º, incisos I e II, da Lei Complementar nº 123, de 14 de 

dezembro de 2006 e posteriores alterações e ainda no § 1º do artigo 18 A, Lei Complementar 128/2008, do 

ramo do objeto licitado que atenderem a todas as exigências fixadas neste edital e apresente os 

documentos nele exigidos; 

4.2. A participação na licitação implica, automaticamente, aceitação integral dos termos deste Edital e seus 

Anexos e Leis aplicáveis. 

4.3. As empresas e/ou representantes que tiverem interesse em participar do certame obrigam-se a acompanhar 

as publicações referentes ao processo no Quadro de Aviso no Hall de Entrada da Fundação Municipal Crê-Ser, 

bem como as publicações no DOM - Diário Oficial do Município – www.diariomunicipal.com.br/amm-mg com 

vista a possíveis alterações e avisos.  

http://www.diariomunicipal.com.br/amm-mg


                                                                                                     

 

4.4. O licitante que desejar receber informações ou esclarecimentos sobre o edital poderão solicitá-los pelo e-

mail compras.cre-ser@pmjm.mg.gov.br ou pelo fax (31) 3851.1558, até 2 (dois) dias úteis antes da data 

marcada para abertura das propostas. 

4.5. Os licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas, 

sendo que a Fundação Municipal Crê-Ser não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

4.6. Às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, será concedido tratamento favorecido, diferenciado e 

simplificado, em consonância com a Lei Complementar nº. 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, devendo 

manifestar por meio de declaração, conforme modelo anexo. 

4.7. A falsidade de declaração prestada objetivando os benefícios da Lei Complementar nº. 123, de 14 de 

dezembro de 2006 caracterizará o crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do 

enquadramento em outras figuras penais. 

4.8. A declaração descrita no item 4.7 deverá ser entregue fora dos envelopes proposta e documentação. 

4.9. Independente de declaração expressa, a simples participação dos interessados nesta licitação, implica na 

aceitação plena por parte da proponente dos termos deste Edital, bem como de toda legislação federal e 

estadual pertinente às contratações públicas decaindo do direito de impugnar os seus termos a empresa que 

não o fizer até o segundo dia útil que anteceder à abertura dos envelopes de “Proposta Comercial e 

Documentação de habilitação”. 

5. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

5.1. Os envelopes deverão ser protocolados até as 09 (nove) horas do dia previsto para licitação, no Setor de 

Compras da Fundação Municipal Crê-Ser, onde receberá carimbo em seu lacre, com a data e hora do protocolo, 

não sendo mais admitidos à sessão do pregão, envelopes não protocolados até este horário. 

 

5.2. No dia, horário e local designados para recebimento dos envelopes, a empresa licitante deverá apresentar: 

a) Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro 

comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para exercerem direitos e 

assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

b) Tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular, da qual constem poderes 

específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição, praticar todos 



                                                                                                     

 

os demais atos pertinentes ao certame acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados na 

alínea "a", que comprove os poderes do mandante para a outorga modelo anexo II.     

 

c) O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de identificação que 

contenha foto. 

 

5.3. Todas as licitantes deverão apresentar perante o Pregoeiro, antes da entrega dos envelopes, a Declaração 

de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos no instrumento convocatório, anexo III. 

Ausência da declaração constitui motivo para a exclusão da licitante do certame. 

5.4. Somente as licitantes que tiverem credenciado representante, na forma do subitem 5.1, terão poderes para 

usar a palavra na sessão, apresentar lances de preços, manifestarem após a declaração do vencedor, imediata 

e motivadamente, a intenção de recorrer contra decisões do Pregoeiro, assinar documentos e ata, onde estará 

registrada todos os atos relevantes da sessão, e praticar todos os demais atos inerentes ao certame, em nome 

da Proponente. 

5.5. Licitante ou representante de licitante que se retirar antes do término da sessão considerar-se-á que tenha 

renunciado ao direito de oferecer lances e recorrer dos atos do Pregoeiro. 

5.6. Cada credenciado, ainda que munido de procuração, poderá representar apenas uma empresa licitante, sob 

pena de exclusão sumária das representadas do certame. 

5.7. O representante credenciado que, por força maior, ausentar-se da sessão do pregão poderá nomear outrem 

com poderes para lhe representar, desde que seu documento de credenciamento lhe dê poderes para 

substabelecer. Uma vez designado seu substituto, fica vedado o seu retorno. 

5.8. Quando a licitante não credenciar um representante, ficará excluída da etapa de lances verbais e mantido o 

preço constante da proposta escrita, para efeito de ordenação e apuração do menor preço. 

5.9. Declarado encerrado o procedimento de credenciamento, não mais será admitida a participação de outras 

Proponentes. 

6. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

6.1 As licitantes deverão entregar ao pregoeiro dois envelopes, na cor preferencialmente parda, devidamente 

fechados e indevassáveis, na sessão pública de abertura do certame, com os seguintes dizeres na parte externa 

e frontal: 



                                                                                                     

 

ENVELOPE 1: “PROPOSTA DE PREÇOS” 

FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRÊ-SER 

Pregão nº.  06/2019 

(Razão Social da Proponente e CNPJ) 

 

ENVELOPE 2: “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” 

FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRÊ-SER 

Pregão nº. 06/2019 

(Razão Social da Proponente e CNPJ) 

 

6.2. 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.  

 

6.3. Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer processo de 

cópia autenticada por Tabelião de Notas ou cópia acompanhada do original para autenticação pelo Pregoeiro ou 

por membro da Equipe de Apoio.  

 

7. DO ENVELOPE PROPOSTA DE PREÇOS 

7.1. O licitante deve levar em consideração na elaboração de sua proposta de preços, que a satisfação do objeto 

desta licitação fica condicionada à emissão de Nota de Empenho ou Nota de Autorização de Fornecimento, pela 

Fundação Crê-Ser, sendo que, para isso, a licitante é a responsável única por todas as despesas de transporte, 

tributos e quaisquer outras que recaírem sobre o objeto, inclusive as posteriores advindas da execução do objeto 

desta licitação. 

7.2. A proposta deverá ser redigida em 01(uma) via legível e sem rasuras, atentando-se para os itens constantes 

do anexo VII, suas especificações e exigências, contendo: 

a) de forma clara e inequívoca, as especificações detalhadas dos produtos, na conformidade das especificações 

constantes da planilha e demais especificações que permitam aferir com precisão o solicitado em Edital, estando 

impressa em papel timbrado ou editorada por computador, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões 



                                                                                                     

 

técnicas de uso corrente, redigidas com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, 

devidamente datada, assinada e rubricada todas as folhas pelo representante legal da proponente, 

apresentando ainda, a indicação do número deste pregão, dia e hora de sua realização. 

b) valor (es) unitário(s) e o(s) valor(es) total(ais) com preços expressos em moeda corrente nacional, utilizando 

no máximo duas casas decimais, em algarismo e por extenso; 

c) prazo de entrega; 

d) condição pagamento: em até 15 (quinze) dias do recebimento dos documentos fiscais 

e) marca do produto. 

7.3. A proponente deverá indicar a Razão Social, CNPJ, endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico 

(e-mail), mencionando o Banco, número da Conta Corrente e da Agência no qual serão depositados os 

pagamentos se a licitante sagrar-se vencedora do certame. 

7.4. O prazo de validade da proposta deverá ser de no mínimo 60 (sessenta) dias, contados da abertura da 

sessão. Caso o prazo de que trata este subitem não esteja expressamente indicado na proposta, esta será 

entendida como válida por 60 (sessenta) dias. 

7.4.1. Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade da proposta, 

ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse do Município, poderá ser solicitada prorrogação geral da 

validade acima referida, por igual prazo, no mínimo. 

7.5. A proposta deverá conter a declaração de que a licitante assume perante a Fundação Crê- Ser o 

compromisso de fornecer o objeto no prazo e condições especificadas neste edital e seus anexos. 

7.6. As propostas que atenderem os requisitos do Edital e seus anexos serão verificadas quanto a erros, os 

quais poderão ser corrigidos pelo pregoeiro da seguinte forma: 

a) discrepância entre valor grafado em algarismos e por extenso prevalecerá o valor por extenso; 

b) erro de transcrição das quantidades previstas mantém-se o preço unitário e corrige-se a quantidade e o preço 

total; 

c) erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente mantém-se o preço unitário e a 

quantidade, retificando-se o preço total; 

d) erro de adição mantém-se as parcelas corretas e retifica-se a soma. 



                                                                                                     

 

7.7. O valor total da proposta poderá ser ajustado/retificado pelo Pregoeiro em conformidade com os 

procedimentos acima para correção de erros. O valor resultante constituirá o total da proposta. 

7.8. Poderão ser inseridas correções/anotações para esclarecimentos da proposta, desde que não configure 

alteração da mesma. 

7.9. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos na proposta ou incorretamente cotados 

serão considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos pleitos de / 

7.10. Verificando-se no curso da análise das propostas o descumprimento de qualquer requisito exigido neste 

edital e seus anexos, e desde que não se possa utilizar o disposto no item 7.8, a proposta será desclassificada. 

7.11. A licitante que desejar desistir da proposta apresentada deverá fazê-lo antes da etapa de lances, com 

pedido justificado e decisão motivada do Pregoeiro. 

 

8. DO ENVELOPE “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” 

8.1. TODAS AS EMPRESAS, CADASTRADAS OU NÃO, deverão apresentar, dentro do envelope nº. 02, as 

documentações abaixo, relativas à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, conforme artigo 30 da Lei 8.666/1993: 

a) ATESTADO (S) DE CAPACIDADE TÉCNICA OU CERTIDÃO, expedidos por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, apresentados em papel timbrado da emitente, que comprovem ter a licitante fornecido os 

materiais, de maneira satisfatória, compatíveis com o objeto desta licitação; 

8.2. AS EMPRESAS CADASTRADAS deverão apresentar dentro do envelope nº. 02 (documentação), o 

Certificado de Registro Cadastral em qualquer uma das situações abaixo: 

a) Para as licitantes CADASTRADAS em qualquer entidade pública da federação, que não mencione no 

certificado a validade das certidões, o exercício social e índices do balanço, apresentar junto ao certificado, toda 

documentação prevista nos itens 2, 3 e 4 do subitem 8.3; 

b) Para as licitantes CADASTRADAS em qualquer entidade pública da federação, que mencione no certificado a 

data de validade das certidões previstas no item 8.3, o exercício social e índices do balanço, apresentar, caso 

vencidos, as certidões e balanço atualizado juntamente com o CRC Certificado de Registro Cadastral; 

 

 



                                                                                                     

 

8.3. AS EMPRESAS NÃO CADASTRADAS deverão apresentar os documentos relacionados abaixo: 

8.3.1 Relativo à Habilitação Jurídica: 

a) Registro comercial, no caso de Firma Individual; 

 

b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor e alterações subseqüentes devidamente 

registradas, em se tratando de Sociedade Comercial e, tratando-se de Sociedade por Ações, 

acrescentar os documentos de eleição de seus Administradores, dispensados caso estes já tenham 

sido apresentados na fase de credenciamento; 

c) Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de Sociedades Civis, acompanhada de prova de Diretoria em 

exercício; 

d) 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; 

 

8.3.2  Relativo à Regularidade Fiscal : 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal se houver, relativo ao domicílio 

ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal em certidão única, abrangendo todos os tributos 

federais e as contribuições sociais/previdenciárias, consoante as disposições previstas na portaria 

conjunta RFB/PGFN nº 1751 de 02/10/2014, alterada pela portaria conjunta RFB/PGFN nº 1821 de 

17/10/2014; 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou 

outra equivalente, na forma da lei; 

e) Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 

8.3.2.1. Considera-se regular as certidões “positivas com efeito de negativa”; 

 

 



                                                                                                     

 

8.3.3 Relativo à Regularidade Trabalhista: 

a) Declaração de que a empresa licitante cumpre plenamente o inciso XXXIII, do artigo 7°, da Constituição 

Federal, na forma do art. 27, inciso V da Lei 8.666/93, conforme modelo anexo V; 

b) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação de 

certidão negativa, nos termos do Título VII–A da consolidação das Leis de Trabalho, aprovada pelo 

Decreto-Lei nº. 5.452, de 1º de maio de 1943. Alteração do artigo 29 da Lei 8666/93, conforme (Lei 

12.440 de 07/07/2011).  

 

8.3.4 – Qualificação Econômico- financeira 

 

a). Certidão negativa de falência ou Recuperação Judicial e Extra Judicial expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica, com validade de até 90 (noventa) dias. 

 

b). Balanço Patrimonial e DRE, correspondente ao último exercício social encerrado, na forma a seguir: 

1) Tratando-se de Sociedade Anônima, publicação em Diário Oficial ou jornal de grande circulação, 

acompanhado das respectivas demonstrações de Conta de Resultados. No caso de sociedades civis, o 

balanço e demonstrações contábeis deverão ser apresentados na forma da legislação civil competente; 

2) Os tipos societários não sujeitos à Escrituração Contábil Digital – ECD deverão apresentar cópias 

autenticadas do referido Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis, devidamente registrados na Junta 

Comercial do Estado da sede da licitante, em cópias das folhas do Livro Diário, contendo termos de abertura e 

encerramento, tempestivamente assinados pelo representante legal da empresa e profissional de contabilidade 

habilitado, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por 

Índices Oficiais quando encerrados a mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

 

3) Os tipos societários obrigados à Escrituração Contábil Digital – ECD consoante disposições contidas no 

Decreto nº 6.022/2007, regulamentado através da IN RFB nº 1420/2013, alterada pela RFB nº 1.594/2015 e 

disciplinado pela IN nº 109/2008 do DNRC deverão apresentar cópias autenticadas do referido Balanço 

Patrimonial e Demonstrações Contábeis, tempestivamente assinados pelo representante legal da empresa e 

profissional de contabilidade habilitado, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, 

podendo ser atualizados por Índices Oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de 

apresentação da proposta, juntando a estes os seguintes documentos, também referentes ao último exercício 

social encerrado: 



                                                                                                     

 

I. Cópia do Recibo de Entrega de Livro Digital transmitido através do Sistema Público de Escrituração Digital – 

Sped; 

II. Cópias dos Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diário Digital extraídos do Sistema Público de 

Escrituração Digital – Sped; 

III. Cópias do Balanço e Demonstração do Resultado do Exercício extraídos do Sistema Público de Escrituração 

Digital – Sped. 

 

4) As empresas recém-constituídas que não completaram um exercício social deverão apresentar Balanço 

Patrimonial e Demonstração Contábil de abertura, assinados por profissional legalmente habilitado e pelo 

representante legal da empresa, devidamente registrados na Junta Comercial. O Balanço Patrimonial e 

Demonstração de Resultado do Exercício registrados/autenticados eletronicamente através de processamento 

digital deverão apresentar comprovação das assinaturas digitais do contabilista/contador e do 

proprietário/sócio/administrador da empresa por meio de certificação digital. 

 

4.1. A comprovação da boa situação financeira do concorrente será avaliada pelo Índice de Liquidez Geral 

(ILG), e de liquidez corrente (ILC), maior ou igual a 01 (um), resultantes da aplicação das fórmulas abaixo ou 

mediante comprovação de patrimônio líquido de 10% do valor estimado da licitação. 

 

ILG – maior ou igual a 1. 

 ILC - maior ou igual a 1. 

ILG = AC + RLP 

PC + ELP 

ILC = AC 

PC 

4.2. Nos termos do § 5º do artigo 31, Lei 8666/93, os índices de liquidez são exigidos, considerando-se que para 

cada R$ 1,00 de dívida a empresa proponente tenha no seu ativo, no mínimo R$ 1,00 ou 10% do patrimônio 

líquido mínimo, como forma de garantia de cumprimento das obrigações decorrentes da contratação.  

 

 

 



                                                                                                     

 

8.3.5) Outros  

Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, assegurando a 

inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Fundação Municipal Crê-Ser, modelo no anexo 

VI; 

a) Os documentos relacionados no item “1” do subitem 8.3. não precisarão constar do Envelope “Documentos de 

Habilitação" se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste Pregão. 

b) Os documentos exigidos, conforme o artigo 32 da Lei 8.666/1993 deverão ser apresentados em original ou 

publicação em órgão da imprensa oficial ou por qualquer processo de cópia autenticada em cartório competente 

ou pelo Pregoeiro ou por servidor da Equipe de Apoio. Quando a licitante optar por autenticar sua documentação 

no órgão licitante, deverá fazê-lo durante a sessão pública da licitação. 

c) Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome do 

licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo, observando-se que:  

c.1) se o licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;  

c.2) se o licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;  

c.3) se o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, deverão ser apresentados tanto os documentos da 

matriz quanto os da filial;  

c.4) serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem 

emitidos somente em nome da matriz. 

d) Os documentos que não tiverem prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor somente serão válidos 

desde que tenham sido expedidos, no máximo, dentro dos 90 (noventa) dias anteriores à data fixada para o 

recebimento dos envelopes.   

e) Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a administração aceitará como 

válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas.  

f)  As certidões retiradas pela internet terão sua autenticidade verificada nos sites dos órgãos expedidores; 

9. DA SESSÃO DO PREGÃO  

9.1. No local indicado no preâmbulo, será aberta a sessão do pregão, sendo admitidas para esta, os 

proponentes cujos envelopes foram protocolados até o horário indicado no preâmbulo e no item 5.1 do edital, 

iniciando-se com o credenciamento dos interessados, momento em que serão entregues ao Pregoeiro os 

envelopes documentação e proposta; 

 



                                                                                                     

 

9.2. Estando de posse da relação das licitantes credenciadas, o pregoeiro fará divulgação verbal das 

interessadas, dando-se início ao recebimento dos envelopes 1 - “Proposta de Preços” e 2 - “Documentos de 

Habilitação”, sendo que as proponentes credenciadas poderão ofertar lances durante a sessão do Pregão. 

 

9.3. A sessão do pregão será contínua, podendo ser suspensa para diligências e/ou interrupções que se fizerem 

necessárias, ficando as licitantes convocadas para reinício da sessão no dia e horário subseqüente determinado 

na sessão pelo pregoeiro. 

 

10. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 

10.1. Abertos os envelopes contendo as propostas de preços, será feita conferência de sua conformidade com 

as exigências do Edital e posterior rubrica pelo pregoeiro, Equipe de Apoio e licitantes. 

10.2. Cumprido o subitem 10.1 serão desclassificadas as propostas que: 

a) forem elaboradas em desacordo com as exigências do Edital e seus Anexos, bem como a qualquer dispositivo 

legal vigente; 

b) apresentarem preços totais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, excessivos ou manifestamente 

inexeqüíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrado sua viabilidade através de 

documentação, comprovando que os custos são coerentes com os de mercado; 

c) apresentarem proposta alternativa, tendo como opção de preço ou oferta de vantagem baseada na proposta 

das demais licitantes. 

10.3. Para fins de classificação das propostas, será considerado o MENOR PREÇO ITEM. 

10.4. O pregoeiro procederá à classificação da proposta de menor preço por unitário e aquelas que tenham 

valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) relativamente à de menor preço para participarem 

dos lances verbais. 

10.5. Caso não haja pelo menos 03 (três) propostas nas condições definidas no subitem 10.4, serão 

classificadas as propostas subseqüentes que apresentarem o menor preço, até o máximo de 03 (três), já 

incluída a de menor preço, qualquer que tenham sido os valores oferecidos.  

10.6. Na ocorrência de empate dentre as classificadas para participarem dos lances verbais conforme subitem 

10.5, a ordem de classificação para esses lances será definida através de sorteio, independentemente do 

número de licitantes. 



                                                                                                     

 

11. DOS LANCES VERBAIS 

11.1. Às licitantes proclamadas classificadas será dada oportunidade para disputa, por meio de lances verbais e 

sucessivos, sempre de valores distintos e decrescentes em relação a de menor preço, iniciando-se pelo autor da 

proposta de maior valor, observado o subitem 10.4. 

11.2. No intuito de dar celeridade aos lances, evitando-se dispêndio de tempo e diálogo protelatório na sessão, 

todos os representantes serão convidados a permanecer no recinto da sessão com seus aparelhos celulares 

desligados, podendo utilizá-los, a critério do pregoeiro, somente em caso de contatar com a empresa a qual 

representa, obedecido o subitem 11.3. deste Edital. 

11.3. O tempo para apresentação de lances será de 03 (três) minutos, quando não cumprido considerar-se-á, 

para fim de julgamento, o lance anterior, resultando, desta forma, na desistência de ofertar novo lance. 

11.4. A desistência em apresentar lance verbal implicará exclusão da licitante da etapa de lances verbais e 

manutenção do último valor apresentado, para efeito de ordenação das propostas. 

11.5. A cada nova rodada será efetivada a classificação momentânea das propostas, o que definirá a seqüência 

dos lances seguintes. 

11.6. O pregoeiro poderá negociar com a licitante excluída da participação da oferta de lances verbais, na forma 

do subitem 11.4, caso a proponente vencedora seja inabilitada, observada a ordem de classificação. 

11.7. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a proponente desistente às penalidades 

cabíveis. 

11.8. Caso não se realize lance verbal será verificado conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o 

valor estimado para a contratação, hipótese em que o pregoeiro poderá declarar vencedor e adjudicar a proposta 

ou encaminhar para decisão superior. 

11.9. Caso haja apenas uma proposta válida, o pregoeiro poderá negociar diretamente com a proponente para 

que seja obtido melhor preço.  

11.10. Após este ato, será encerrada a etapa competitiva. 

11.11. 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. 



                                                                                                     

 

11.12. A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da apresentação das 

propostas, apurados mediante estimativa de custos realizada pelo órgão licitante/ SMS, constante da planilha 

anexo do processo, devendo o pregoeiro a seu critério, caso ocorra diferenças significativas entre os preços 

ofertados e a estimativa, realizar pesquisa de mercado. 

12. CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

12.1. No critério de julgamento das propostas, considerar-se-á vencedora aquela que, tendo sido classificada, 

estiver de acordo com os termos deste Edital e seus Anexos, e ofertar o MENOR PREÇO ITEM. 

12.2. O pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor apresentado pela primeira classificada, 

conforme definido neste Edital e seus Anexos, decidindo motivadamente a respeito. 

12.3. Sendo aceitável a oferta será verificada o atendimento das condições habilitatórias pela licitante que a tiver 

formulado. 

12.4. Constatado o atendimento pleno das exigências habilitatórias, será adjudicada aos proponentes 

vencedores o objeto deste Edital pelo pregoeiro. 

12.5. Se o (s) Proponente não atender as exigências habilitatórias, o pregoeiro negociará diretamente com a 

outra licitante melhor classificada, e assim sucessivamente, verificando os respectivos documentos de 

habilitação, até declarar um vencedor para cada item disputado. 

12.6. Depois de declarado o licitante vencedor, o pregoeiro poderá negociar diretamente com a proponente para 

obtenção de melhor preço. 

12.7. Os envelopes das demais proponentes ficarão de posse da Administração por um período de 30 (trinta) 

dias, que os disponibilizará após o atendimento do objeto. Após esse prazo, caso os referidos envelopes não 

sejam retirados por seus proprietários, serão inutilizados.  

12.8. Da sessão, lavrar-se-à Ata Circunstancial, na qual serão registradas as ocorrências relevantes, devendo a 

mesma, ao final, ser assinada pelo pregoeiro e Equipe de Apoio e, os licitantes presentes que desejarem fazê-la. 

13. DO TRATAMENTO DISPENSADO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

13.1. 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;  



                                                                                                     

 

13.2. As ME e EPP, por ocasião da participação no certame, deverão apresentar toda a documentação exigida 

para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição;  

13.2.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal ou trabalhista, será assegurado o 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o 

vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Fundação Municipal Crê-Ser, para a 

regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões 

negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;  

13.2.2. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem acima, implicará decadência do 

direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n ° 8.666, de 21 de junho de 1993, 

sendo facultado à Fundação Municipal Crê-Ser convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 

para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

 

14. DOS RECURSOS, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

14.1. Declarada o vencedor, qualquer licitante, de imediato e motivadamente, poderá manifestar a intenção de 

recorrer, que será registrada resumidamente em ata, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para a 

apresentação das razões do recurso, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar as 

contra razões, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada 

vista imediata do processo. A falta de manifestação, na sessão, importará decadência do direito de recurso. 

14.2. O recurso deverá ser dirigido ao pregoeiro através do Setor de Compras da Fundação Crê- Ser. 

14.3. O recurso contra decisão do pregoeiro terá efeito suspensivo apenas para o item sob recurso. 

14.4. Se não reconsiderar sua decisão, o Pregoeiro submeterá o recurso devidamente informado à consideração 

da autoridade superior da Fundação Crê- Ser, a qual proferirá no prazo de 03 (três) dias úteis, decisão definitiva 

antes da homologação do procedimento. 

14.5. Serão aceitos recursos, desde que registrados na sessão do pregão, protocolados nesta Fundação ou 

enviados por fax ou e-mail, desde que comprovada a data de postagem do documento original. 

14.6. O acolhimento do recurso pelo pregoeiro ou pela autoridade superior importará invalidação apenas dos 

atos insuscetíveis de aproveitamento. 



                                                                                                     

 

14.7. Acatado(s) o(s) recurso(s) pelo pregoeiro, não será procedida a adjudicação do objeto à possível 

proponente vencedora. 

14.8. Decidido(s) o(s) recurso(s) e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente 

adjudicará o objeto à licitante vencedora. 

14.9. A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento às interessadas, através de 

comunicação por escrito, via fax ou e-mail. 

14.10. Os autos permanecerão com vista franqueada aos interessados no Setor Licitação da Fundação 

Municipal Crê-Ser. 

15. IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

15.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá 

impugnar o ato convocatório do pregão, cabendo ao pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 

horas. 

15.1.1. Os pedidos de esclarecimento referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao pregoeiro até 

02 dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública. 

15.2. Não serão reconhecidas impugnações do Edital por fax ou e-mail, somente por escrito, em original, 

protocolados nesta ENTIDADE, e dentro dos respectivos prazos legais. 

15.3. Acolhida impugnação contra o Edital que implique em alteração do mesmo, capaz de afetar a formulação 

das propostas, será designada nova data para a realização do certame, quando será novamente publicado pelos 

mesmos meios inicialmente divulgados. 

15.4. A impugnação deverá ser dirigida ao pregoeiro no Setor de Compras da Fundação Municipal Crê-Ser. 

15.5. A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar deste pregão até o trânsito 

em julgado pertinente à decisão. 

15.6. Em qualquer ocasião antecedente à data de entrega das propostas, o pregoeiro poderá, por iniciativa 

própria ou em conseqüência de manifestação ou solicitação de esclarecimento das licitantes, realizar, 

modificações nos termos do Edital que não influenciem na elaboração das propostas de preços. Estas 

modificações serão feitas mediante a emissão de errata e será dado conhecimento aos interessados, por e-mail, 

fax ou mediante cópia encaminhada pelo Setor de Compras. 



                                                                                                     

 

 

16. DO RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

16.1. As despesas decorrentes da presente licitação, com valor total ESTIMADO de R$ 35.229,75 (trinta e cinco 

mil, duzentos e vinte e nove reais e setenta e cinco centavos) dividida nas classificações e valores: 0412208062 

– Gestão Administrativa de Planejamento e Coordenação Geral – ficha 16 – Equipamento e Material 

Permanente, valor de 9.400,01 (nove mil, quatrocentos reais e um centavo) 0824308072124 – Manutenção 

Unidade Acolhedora – ficha 23 – Material de Consumo, valor de R$1.286,86 (um mil, duzentos e oitenta e seis 

reais e oitenta e seis centavos), 0824308072124 – Manutenção Unidade Acolhedora – ficha 28 – Equipamentos 

e Material Permanente, valor de R$16.815,33 (dezesseis mil, oitocentos e quinze reais e trinta e três centavos), 

0824308072125 – Manutenção Núcleos Comunitários – ficha 41– Material de Consumo, valor de R$ 168,26 

(cento e sessenta e oito reais e vinte e seis centavos) e 0824308072125 – Manutenção Núcleos Comunitários – 

ficha 46 – Equipamentos e Material Permanente, valor de R$7.559,29 (sete mil, quinhentos e cinqüenta e nove 

reais e vinte e nove centavos.  

 

 

17. DOS PRAZOS E DAS CONDIÇÕES PARA FORNECIMENTO 
 

17.1. O fornecimento será imediato, em até 5 (cinco) dias úteis do recebimento da AF – Autorização de 

fornecimento, encaminhada pelo Setor de Compras, diretamente na sede da Fundação Municipal Crê-Ser, 

situada na Rua Palmas, n.º 214, bairro Baú, João Monlevade, MG, no horário de 07h30min às 10h30min e de 

13h30min às 16h30min. 

17.2. Responsabilidade total do contratado em relação às despesas tais como: impostos, taxas e frete ficando o 

contratado isento de qualquer responsabilidade; 

18. DA FORMA DE PAGAMENTO 
 
18.1. O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será efetuado, por processo legal mediante 

documento fiscal e das certidões de regularidade trabalhista, FGTS e INSS, caso já vencidas as apresentadas na 

sessão do pregão, até o 5º dia útil do fornecimento; 

 

18.2. Na ocorrência de rejeição da nota fiscal, motivada por erros ou incorreções, o prazo estipulado no subitem 

anterior passará a ser contado a partir da data da sua reapresentação. 

 



                                                                                                     

 

18.3. O pagamento devido pela Fundação Municipal Crê-Ser será efetuado por meio de depósito em conta bancária a 

ser informada pela Contratada ou, eventualmente, por outra forma que vier a ser convencionada entre as partes; 

 

18.4. Nenhum pagamento será efetuado enquanto estiver pendente de liquidação qualquer obrigação por parte da 

Contratada, sem que isso gere direito a alteração de preços, correção monetária, compensação financeira ou 

paralisação do fornecimento do objeto contratado; 

 

18.5.  Uma vez paga a importância discriminada na nota fiscal/fatura, a Contratada dará à Fundação Municipal Crê-

Ser, plena, geral e irretratável quitação dos valores nela discriminados, para nada mais vir a reclamar ou exigir a 

qualquer título, tempo ou forma; 

 

18.6. Todo pagamento que vier a ser considerado contratualmente indevido será objeto de ajuste nos pagamentos 

futuros ou cobrados da Contratada. 

 

19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

19.1. Pela inexecução total, parcial ou mora do contratado, a contratante poderá aplicar as seguintes sanções: 

19.2. Advertência se ocorrer pequenas falhas corrigíveis; 

19.3. Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas, aplicáveis quando do descumprimento do contratado:  

a) 1% (um por cento) calculado sobre o valor total da AF, por dia de atraso no fornecimento, até o máximo de 5 (cinco) 

dias úteis; 

b) 5% (cinco por cento) sobre o valor total da AF, na hipótese do FORNECEDOR injustificadamente desistir do 

fornecimento ou der causa a seu cancelamento, bem como nos demais casos de descumprimento, quando a 

Fundação Municipal Crê-Ser, em face da menor gravidade do fato e mediante motivação da autoridade superior, 

poderá reduzir o percentual da multa a ser aplicada.  

 

20. DA CONTRATAÇÃO 

 

20.1. A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante emissão de Autorização de Fornecimento 

(AF).  

 

20.2. O licitante vencedor deverá no prazo de 05 (cinco) dias úteis, do recebimento da Autorização de Fornecimento, 

entregar o produto na sede da Fundação Municipal Crê-Ser, situada na Rua Palmas, n.º 214, bairro Baú, João 

Monlevade; 

 



                                                                                                     

 

20.3. Se a empresa vencedora não fornecer o material no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data do 

recebimento da Autorização de Fornecimento, sem que tenha solicitado prorrogação de prazo mediante justificativa, 

por escrito, e aceita pela Fundação Municipal Crê-Ser, poderão ser convocadas as licitantes classificadas, para 

participar de nova sessão pública do Pregão, com vistas à celebração da contratação.  

 

20.4. Essa nova sessão será realizada em prazo não inferior a 08 (oito) dias úteis, contados da divulgação do aviso.  

 

 

21. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

21.1. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre as 

interessadas, desde que não comprometam o interesse da Fundação Municipal Crê-Ser, o princípio da isonomia, a 

finalidade e a segurança da contratação. 

21.2. É facultada 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 inclusão posterior de documento ou 

informação que deveria constar no ato da sessão pública. 

 

21.3. Fica assegurado ao Fundação Municipal Crê-Ser, mediante justificativa motivada, o direito de, a qualquer tempo, 

revogar a presente licitação no todo ou em parte. 

 

21.4. As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 

apresentados em qualquer fase da licitação. 

 

21.5. Após a finalização da fase de lances não caberá desistência da proposta. 

 

21.6. É vedada a subcontratação, cessão ou transferência no todo ou em parte do objeto ora licitado, sem expressa 

anuência da Fundação Municipal Crê-Ser. 

 

21.7. 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 úteis de expediente da Fundação Municipal Crê-Ser. 

 

21.8. Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou apresentação de documentação relativa ao 

presente Pregão. 

 

21.9. No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a 



                                                                                                     

 

substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em 

Ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

 

21.10. Qualquer modificação no Edital exige divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o 

prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação da 

proposta. 

 

21.11. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará afastamento da licitante, desde que 

seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta. 

 

21.12. Exigências formais não essenciais são aquelas cujo descumprimento não acarrete irregularidade no 

procedimento, em termos processuais, bem como, não importem em vantagem a um ou mais licitantes em detrimento 

das demais. 

 

21.13.  A Fundação Municipal Crê-Ser poderá, até a emissão da autorização, inabilitar licitante, por despacho 

fundamentado, sem direito a indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se vier a ter 

conhecimento de fato ou circunstância anterior ou posterior ao julgamento da licitação que desabone a habilitação 

jurídica, as qualificações técnica e econômico-financeira e a regularidade fiscal da licitante. Neste caso, o pregoeiro 

convocará as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, restabelecendo a sessão para negociar 

diretamente com a proponente melhor classificada e posterior abertura do seu envelope “Documentos de Habilitação”, 

sendo declarada vencedora e a ela será adjudicado o objeto deste Pregão, podendo apresentar o(s) documento(s) 

que vencer seu prazo de validade após o julgamento da licitação. 

 

21.14. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos documentos 

requeridos no presente Edital e seus Anexos. 

 

21.15. Se a documentação de habilitação não estiver de acordo com as exigências editalícias ou contrariar qualquer 

de seus dispositivos e Anexos, o pregoeiro considerará a proponente inabilitada, em qualquer fase do processo. 

 

21.16. Documentos apresentados com a validade expirada acarretarão a inabilitação da proponente, exceto as 

situações previstas na Lei Complementar 123/2006. As certidões que não possuírem prazo de validade, somente 

serão aceitas com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias. 

 

21.17. É permitido a qualquer licitante o conhecimento dos termos do contrato e do respectivo processo licitatório e, a 

qualquer interessado, a obtenção de cópia, mediante o pagamento dos emolumentos devidos, conforme art. 63 da 



                                                                                                     

 

Lei, 8.666/1993. 

 

 

21.18.  Os casos omissos serão resolvidos pelo pregoeiro ou submetidos a parecer da Procuradoria Jurídica da 

Prefeitura Municipal de João Monlevade. 

 

21.19.  As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na própria ata.  

 

21.20. O resultado do presente certame será divulgado no quadro de avisos da Fundação Municipal Crê-Ser. 

 

21.21. Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes ficarão à disposição, para retirada 

no Setor de Compras, à Rua Palmas,  nº. 214 – Bairro: Baú, após a celebração do contrato no prazo máximo de 30 

(trinta) dias, os não retirado neste prazo serão descartados. 

 

 

21.22. Para dirimir as questões relativas ao presente Edital, elege-se como foro competente de João Monlevade - MG, 

com exclusão de qualquer outro. 

 

João Monlevade, 30 de julho de 2019. 

 

 

Heládio José da Silveira 
PREGOEIRO 

 

Helenita Pinto Melo Lopes 
DIRETORA EXECUTIVA DA  

FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRÊ-SER 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                     

 

 
ANEXO I  

TERMO DE REFERÊNCIA 
 1. OBJETIVO 

AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS para atender ao Plano de Trabalho do 

Projeto “Adaptar” e à Fundação Municipal Crê-Ser. 

2. ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E ESTIMATIVA DE CUSTOS 

ITEM: DESCRIÇÃO: UND.: QTDADE.: VR. MÉDIO (R$) TOTAL: (R$) 

1 

LIQUIDIFICADOR de 12 Velocidades - bivolt, certificado 
pelo INMETRO com 1000 w de potência, copo e tampa em 
San Cristal resistente com capacidade para no mínimo 03 
litros total , faca serrilhada em aço inox,  peso aproximado 
de 2,5 kg, base antiderrapante, dimensão aproximada do 
produto (AxLxP): 37 x 20 x 26 cm. Conteúdo da embalagem: 
1 liquidificador e 1 filtro, 1 manual de instruções e 1 
certificado de garantia de 12 meses. 

UND 3 168,26 504,78 

2 

PURIFICADOR DE ÁGUA, bivolt, três opções de 
temperatura da água (natural, fria e misturada), filtro de 
carvão ativado e polipropileno, instalação hidráulica, sistema 
de refrigeração por compressor, peso aproximado de 12 kg, 
Cap. Mínima de armazenagem de água gelada aproximada 
de 2,5 litros, serve no mínimo 25 copos de água por hora, 
com certificação pelo INMETRO, garantia mínima de 12 
meses. 

UND 2 671,01 1.342,02 

3 

TELEVISÃO 50' led - SMART TV Full HD com Conversor 
Digital 2 HDMI 2 USB Wi-Fi, Tecnologia Smart Android 
permitindo acesso aos aplicativos presentes na Aptoide. A 
TV também possui a função Midiacast, que permite a 
comunicação entre dispositivos móveis e o aparelho de TV. 
Som Surround, que recria um ambiente mais realista de 
áudio, aumentando a qualidade sonora, potencia sonora 20 
Wrms, dimensão aproximada do produto (AxLxP) 69,4 x 
112,5 x 23 cm. Deve conter ainda Controle remoto, Cabo de 
alimentação AC, Manual de Instruções em Português, 
Parafusos da base e Base. Garantia mínima de 12 meses.  

UND 1 2.811,40 2.811,40 

4 

MICROONDAS: Linha branca. Capacidade: Volume útil 
mínimo de 30 litros, resultado do produto das dimensões 
internas da cavidade do equipamento. Características 
construtivas: Gabinete monobloco revestido interna e 
externamente com pintura eletrostática em pó na cor branca. 
Iluminação interna. Painel de controle digital com funções 
pré-programadas. Timer. Relógio. Porta com visor central, 
dotada de puxador e/ou tecla de abertura. Dispositivos e 
travas de segurança. Sapatas plásticas. Prato giratório em 
vidro. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores 
elétricos compatíveis com a corrente de operação. Plugue e 
cordão de alimentação com certificação INMETRO. 
Voltagem: 110V ou 220V (conforme demanda). Indicação da 
voltagem no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. 
Selo de certificação INMETRO. Garantia mínima de 12 
meses. 

UND 1 656,87 656,87 



                                                                                                     

 

5 

SANDUICHEIRA – Funciona como Sanduicheira; prepara 
dois sanduíches de uma vez; placas com revestimentos 
antiaderentes; placas em formato especial que selam as 
bordas do sanduíche; luzes indicadoras; Trava de 
fechamento; base antiderrapante; Potência: 750 w; 
Voltagem 127 V. Garantia mínima de 12 meses. 

UND 2 96,67 193,34 

6 

BEBEDOURO DE COLUNA - Estrutura em aço inox; do tipo 
coluna com duas torneiras, uma de água gelada e outra 
natural; potência de 105 watts; com filtros descartáveis de 
retirada e troca; gás refrigerante ecologicamente correto, 
fabricado em polietileno de alta densidade e alto peso 
molecular, com capacidade volumétrica aproximada de 100 
litros, serpentina interna de aço inox 304, sendo este 
conjunto revestido por poliuretano expandido; dimensões 
aproximadas: alt.165; larg.54; prof.54, e 42kg de peso; 
voltagem 110 volts. Garantia mínima de 12 meses. 

UND 1 1.285,26 1.285,26 

7 

APARELHO DE DVD – (DVD) Descrição: DVD´s 
compatíveis com os seguintes formatos: CD/CD-R/CR-
RW/VCD/DVD/DVDR/DVD-RW/MP3. Sistemas de cor: 
NTSC e, Progressive Scan. Funções: Zoom, Book Marker 
Seach, Desligamento automático. Trava para crianças. 
Leitura Rápida, JPEG, Close Caption. Conexões: HDMI, 
USB, saída de vídeo composto, saída de áudio, entrada de 
microfone frontal: saída vídeo componente; saída S-Vídeo; 
saída de áudio digital coaxial. Função Karaokê: com 
pontuação. Idiomas: Português e Inglês. Voltagem: Bivolt 
automático Dimensões aproximadas (LxAxP): 36x35x20 cm. 
Garantia mínima de 12 meses. 

UND 2 243,54 487,08 

8 

FERRO DE PASSAR ROUPA, antiaderente, a vapor e a 
seco, 23 saídas de vapor na base, controle de temperatura 
indicador de nível de água, reservatório de água, 
alimentação 110/220 volts, peso aproximado do produto 
1,12 kg. Garantia mínima de 12 meses. 

UND 2 134,96 269,92 

9 

TANQUINHO, na cor branca, automático, funções: lava com 
qualidade de no mínimo 15 kg de roupa, duplo 
compartimento, lava roupas leves e pesadas ao mesmo 
tempo, com total proteção aos tecidos, programas de 
lavagem, 04 programas de lavagem com molho automático: 
roupas leves, normais, pesadas e super pesadas, molho: 
automático, drenagem automática, dispense sabão, painel 
mecânico, desligamento automático. Garantia mínima de 12 
meses. 

UND 1 634,11 634,11 

10 

COMPUTADOR COMPLETO (monitor, mouse, teclado, 
caixa de som) Tela mínima de 17´.  8ª geração do 
Processador Intel® Core™ i5-8400 (2.8GHz expansível até 
4GHz, cache de 9 MB), Windows 10 Home, 64 bits 
Português (Brasil), Placa de vídeo Intel® HD Graphics. 
Memória 8GB, DDR4, 2400MHz. Disco rígido de 1TB (7200 
RPM)+ 500 MG. Teclado e mouse, sem fio, em Português 
(Brasil), ABNT2. Placa de som integrada 5.1 com "Waves 
MaxxAudio"® Pro. Com leitor de CD/DVD. Slot de cartão 
SD. Entrada de microfone, entrada de fones de ouvido. 
Porta USB 3.1 Type-C. 3 portas USB 3.1. Trava do chassi. 4 
slots de expansão. Trava do chassi. Porta de áudio de 5.1 
canais (3 conectores). Garantia mínima de 12 meses.  

UND 2 3.688,17 7.376,34 



                                                                                                     

 

11 

NOTEBOOK, cor preta, Processador Intel® Core™ i5-
7200U Dual Core 2.5 GHz com Turbo Max até 3.1 GHz. 
Sistema operacional Windows 10 Home Single Language 64 
bits em Português (Brasil). Leitor de cartão SD, SDHC, 
SDXC. “Tamanho da tela mínima de 15”. Webcam 
integrada, com resolução mínima de HD 720p. 
Características Gerais :Tela LED HD Widescreen 
Antirreflexo, com resolução de 1366 x 768, Conector combo 
para fone de ouvido / microfone integrado.Cache 3 MB. Tipo 
de tela LCD LED. Conexão s/ fio (wireless) 802.11 b/g/n. 
Conexão Bluetooth. Memória RAM 8 GB DDR4 2133 
MHz.Expansão da memória até 16 GB. Disco rígido (HD) 1 
TB 5400 RPM. Mínimo de 2 Portas USB. Garantia mínima 
de 12 meses. 

UND 1 3.744,33 3.744,33 

12 

LAVADORA DE ROUPAS semi-industrial, capacidade 13 
a 16kk, bivolt, automática: abertura superior, alta eficiência, 
selo PROCEL A, sistema totalmente automático, lava, 
enxágua e centrifuga. Acabamento do cesto em aço inox. 
Possuir mínimo de 3 níveis de água e 6 programas.Com 
sistema de aquecimento e aproveitamento de água. 
Garantia mínima de 12 meses. 

UND 1 2.653,17 2.653,17 

13 

NOBREAK 3200VA PROFESSIONAL , Autoteste na 
inicialização, Microprocessador Flash, Entrada Bivolt 
automático, Saída Bivolt 115v/220v selecionável, Mínimo de 
8 tomadas de 10A e 4 tomadas de 20A NBR14136), 
Interface de gerenciamento USB, Interface de 
gerenciamento RS232 (opcional), Software de 
gerenciamento inteligente, Estabilizador embutido, Filtro de 
linha integrados, Proteção contra subtensão e sobretensão, 
Proteção contra sobrecarga e curto-circuito, Chave liga e 
desliga temporizada e memorizada,  Função Blecaute  DC 
Start, 2 baterias 12V/18Ah inclusas, Conector para 2 ou 4 
baterias automotivas externas, Autonomia de até 4 horas 
com baterias internas (1 microcomputador, 1 monitor e 1 
impressora com 60W de potência total), Autonomia de até 
12 horas com baterias externas (1 microcomputador, 1 
monitor e 1 impressora com 60W de potência total), 
Garantia de 1 ano,Peso aproximado 35 kg. Garantia mínima 
de 12 meses. 

UND 2 3.946,67 7.893,34 



                                                                                                     

 

14 

NOBREAK  1500VA INTERATIVO SENOIDAL, cabo de 
engate bateria externa, SENOIDAL PURO -Entrada: Bivolt 
Automático, Saída: 115V - 5 TOMADAS - 2 baterias internas 
de 12Vdc 7Ah, Aceita bateria automotiva externa, Forma de 
onda senoidal pura, Estabilizador interno com 4 estágios de 
regulação, Filtro de linha interno, Saída para comunicação 
inteligente opticamente isolada padrão USB (acompanha 
cabo USB tipo A-B), Software para gerenciamento de 
energia (SMS Power View): compatível com os sistemas 
operacionais Windows, Linux e MacOS, Porta fusível 
externo com unidade reserva, Tomadas de saída NBR 
14136: 5 no modelo 1500VA, Conector de engate rápido: 
para expansão de autonomia, Autodiagnóstico de bateria: 
informa o momento certo de trocar a bateria, Battery Saver: 
prolonga a vida útil da bateria, Equipado com alta tecnologia 
DSP (Processador Digital de Sinais): proporciona melhor 
performance e confiabilidade no funcionamento do nobreak 
e aos equipamentos conectados, Função TRUE RMS: 
Analisa corretamente os distúrbios da rede elétrica 
permitindo a atuação precisa do equipamento, Autoteste: Ao 
ser ligado, o nobreak testa todos os circuitos internos, 
inclusive as baterias, Recarregador Strong Charger: Permite 
a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de 
carga, inclusive com o nobreak desligado, Permite ser ligado 
na ausência de rede elétrica (DC Start), Alarme audiovisual 
para queda de rede, subtensão,fim do tempo de autonomia, 
final de vida útil da bateria, sobretensão, potência excedida 
e sobretemperatura, Botão liga/desliga temporizado com 
função Mute, Inversor sincronizado com a rede elétrica 
(sistema PLL), Bargraph de LEDs que indica o nível de 
carga da bateria ou a potência de saída. Garantia mínima de 
12 meses. 

UND 1 1.506,67 1.506,67 

15 

BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS 
Capacidade do reservatório: 100 litros; 2 torneiras frontais; 
Revestimento Externo e do reservatório em aço inox; 127 V; 
Aparador de água frontal em chapa de aço inox com ralo 
sifonado; Reservatório de água (tanque interno) em pp 
atóxico (polipropileno); Controle da temperatura da água; 
Medidas aproximadas em: Profundidade 80 cm x Altura 1,56 
cm x Largura 80. Cor do Item INOX; garantia de 12 meses. 

UND 1 2.034,12 2.034,12 

16 

FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS COM FORNO; fogão 
industrial 04 bocas com forno 04 bocas sendo 02 
queimadores simples e 02 queimadores duplo com forno, 
mesa e grelha (40x40cm) em ferro fundido, bandeja coletora 
móvel esmaltada a fogo, corpo em pintura a pó eletrostática. 
Forno interno em chapa de aço, isolamento térmico em 
galvanizado; lã de rocha;  Proteção móvel do queimador 
esmaltado a fogo. Medidas aproximadas (L XPx A): 0,90 x 
0,90 x 80 cm, garantia 12 meses. 

UND 1 1.837,00 1.837,00 

VALOR TOTAL ESTIMADO: 

R$                     

35.229,75 

 

 



                                                                                                     

 

3. DO FORNECIMENTO  

 

3.1. O fornecimento dos materiais deverá ser feito no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data do 

recebimento da Autorização de Fornecimento (AF) ou Nota de Empenho (NE), salvo se houver pedido formal de 

prorrogação deste, devidamente justificado pelo fornecedor registrado e acatado pela Fundação Municipal Crê-Ser; 

 

3.2. Comunicar a Fundação Municipal Crê-Ser, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas do recebimento dos 

pedidos, os motivos que por ventura possam impossibilitar o cumprimento do prazo de entrega; 

 

3.3. O fornecimento deverá ser feito, mediante Autorização de Fornecimento, emitida pelo Setor de Compras, 

diretamente no Almoxarifado na Sede da Fundação Municipal Crê-Ser, situada na Rua Palmas, n.º 214, bairro 

Baú, João Monlevade - MG, e recebidos pela Almoxarife, em conformidade com § 8°, artigo 15, da Lei 8.666/93, em 

dia e horário comercial, segunda à sexta, 7:00 às 10:30 e 13:00 às 16:00 horas, devendo a Almoxarife, no prazo de 

até 05 (cinco) dias para rejeitar ou aceitar o fornecimento;  

 

3.4. No ato do fornecimento será rigorosamente observada, a especificação constante deste termo de referência, 

sendo de responsabilidade do Almoxarifado da Fundação Municipal Crê-Ser assegurar que os materiais 

correspondem às exigidas deste termo em relação às especificações, quantidade solicitada, marca cotada e outras 

características inerentes ao mesmo; 

 

3.5.  No caso de não atendimento às exigências a Almoxarife deverá: 

3.5.1. Exigir substituição de todo produto, partes, peças ou acessórios, em desacordo com as especificações exigidas 

e proposta apresentada ou, quaisquer avarias, sem ônus para a Fundação Municipal Crê-Ser, exceto as situações 

oficialmente justificada e aceitas pela Setor de Almoxarifado, desde que não signifique prejuízos de espécie alguma a 

Fundação Municipal Crê-Ser. 

 

3.5.2. O recebimento será definitivo uma vez verificado o atendimento integral das especificações contratadas, 

mediante aposição de carimbo e assinatura do Setor de Almoxarifado da Fundação Municipal Crê-Ser, no documento 

fiscal; 

 

 

 

 



                                                                                                     

 

 

ANEXO II 

 

 

PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO 

 

Pelo presente instrumento particular de procuração, a (razão social da empresa), com sede (endereço completo) 

inscrita no CNPJ/ MF sob o nº. (nº. do CNPJ), representada neste ato por seu (s) (qualificação (ões) do (s) 

(outorgante) o (a) Sr.(a) (nome completo), portador do documento de identidade nº. (número), CPF nº. (número), 

nomeia e constitui  seu bastante procurador o (a) Sr. (a) (nome do representante) portador (a) da cédula de 

identidade nº. (número) e CPF nº. (número), a quem confere (imos) amplos poderes para representar perante a 

Fundação Municipal Crê-Ser, no que se refere ao Pregão Presencial nº. 06/2019, o qual está autorizado a 

requerer vistas de documentos e propostas, manifestar-se em nome da empresa, formular lanches verbais, 

negociar a redução de preços, desistir e interpor recursos, rubricar documentos e assinar atas, prestar todos os 

esclarecimentos solicitados pelo PREGOEIRO (A), enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, 

em nome da outorgante. 

 

 

Local/ data 

 

Nome e Assinatura/ Representante Legal 

 

 

 

 

 



                                                                                                     

 

 

ANEXO III 

 

 

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO E DA PROPOSTA 

 

 

Eu ................................................., brasileiro (a), empresário (a), CPF: .............................., residente à 

................................................................................., representante legal da empresa 

......................................................., CNPJ: .............................................; DECLARO, para os devidos fins de 

prova junto ao Processo Administrativo de Licitação nº 07/2019 modalidade Pregão Presencial nº. 06/2019 que a 

empresa acima especificada atende todos os requisitos para habilitação estabelecidos no edital de licitação. 

 

 

 

 

Local/ data 

 

Nome e Assinatura/ Representante Legal 

 

 

 

 



                                                                                                     

 

 

ANEXO IV 

 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

 

 

A empresa........................................, inscrita no CNPJ nº ....................................., por intermédio de seu 

representante legal o(a) Sr. (a).........................................................., portador de Carteira de Identidade nº 

..................................... e CPF nº ............................................., DECLARA, para os fins do disposto nos arts. 42 a 

45 da Lei Complementar nº 123/06, ser microempresa/empresa de pequeno porte nos termos da legislação 

vigente. 

 

Bem como declara que fará uso dos benefícios concedidos pela norma infraconstitucional acima mencionada. 

 

Local/ data 

 

 

Nome e Assinatura/ Representante Legal 

 

 

 



                                                                                                     

 

 

ANEXO V 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

(Razão Social da LICITANTE), inscrita no CNPJ sob o nº...................... sediada à (endereço completo), declara, 

sob as penas da Lei, para os fins requeridos no inciso XXXIII, do artigo 7° da Constituição Federal, consoante o  

que se estabeleceu no artigo 27, inciso V, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, que não tem, em seu quadro 

de empregados, menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como em qualquer 

trabalho menores  de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos. 

 

 

 

Local/ data 

 

 

Nome e Assinatura/ Representante Legal 

 

 

 

 

 



                                                                                                     

 

 

ANEXO VI 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

 

 

 

 

A empresa .............................................................................................inscrita no CNPJ 

nº................................................,por intermédio de seu representante legal o (a) 

........................................................, portador do CPF nº. .................................................., DECLARA inexistência 

de fato impeditivo legal para licitar ou contratar com a Fundação Municipal Crê-Ser. 

 

 

 

 

Local/ data  

 

 

 

Assinatura/Representante Legal 

 

 

 



                                                                                                     

 

ANEXO VII 
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 

Proposta que faz a empresa __________________________________, inscrita no CNPJ nº 
__________________ e inscrição estadual nº ________________________, estabelecida no seguinte endereço 
Rua ________________, n.º ______, Bairro ________________ Município ______________________ CEP 
_____-___ telefone _______________ email ______________________________, para atendimento do objeto 
destinado à FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRÊ-SER, em conformidade com o Edital de PREGÃO 06/2019 
referenciado. 

 

ITEM: DESCRIÇÃO: 
UND.: QTDADE.: 

MARCA: VR. UNITÁRIO 
(R$) 

TOTAL: (R$) 

1 

LIQUIDIFICADOR de 12 Velocidades - bivolt, certificado 
pelo INMETRO com 1000 w de potência, copo e tampa 
em San Cristal resistente com capacidade para no 
mínimo 03 litros total , faca serrilhada em aço inox,  
peso aproximado de 2,5 kg, base antiderrapante, 
dimensão aproximada do produto (AxLxP): 37 x 20 x 26 
cm. Conteúdo da embalagem: 1 liquidificador e 1 filtro, 1 
manual de instruções e 1 certificado de garantia de 12 
meses. 

UND 3 

 

  

2 

PURIFICADOR DE ÁGUA, bivolt, três opções de 
temperatura da água (natural, fria e misturada), filtro de 
carvão ativado e polipropileno, instalação hidráulica, 
sistema de refrigeração por compressor, peso 
aproximado de 12 kg, Cap. Mínima de armazenagem de 
água gelada aproximada de 2,5 litros, serve no mínimo 
25 copos de água por hora, com certificação pelo 
INMETRO, garantia mínima de 12 meses. 

UND 2 

 

  

3 

TELEVISÃO 50' led - SMART TV Full HD com 
Conversor Digital 2 HDMI 2 USB Wi-Fi, Tecnologia 
Smart Android permitindo acesso aos aplicativos 
presentes na Aptoide. A TV também possui a função 
Midiacast, que permite a comunicação entre 
dispositivos móveis e o aparelho de TV. Som Surround, 
que recria um ambiente mais realista de áudio, 
aumentando a qualidade sonora, potencia sonora 20 
Wrms, dimensão aproximada do produto (AxLxP) 69,4 x 
112,5 x 23 cm. Deve conter ainda Controle remoto, 
Cabo de alimentação AC, Manual de Instruções em 
Português, Parafusos da base e Base. Garantia mínima 
de 12 meses.  

UND 1 

 

  



                                                                                                     

 

4 

MICROONDAS: Linha branca. Capacidade: Volume útil 
mínimo de 30 litros, resultado do produto das 
dimensões internas da cavidade do equipamento. 
Características construtivas: Gabinete monobloco 
revestido interna e externamente com pintura 
eletrostática em pó na cor branca. Iluminação interna. 
Painel de controle digital com funções pré-
programadas. Timer. Relógio. Porta com visor central, 
dotada de puxador e/ou tecla de abertura. Dispositivos 
e travas de segurança. Sapatas plásticas. Prato 
giratório em vidro. Dimensionamento da fiação, plugue 
e conectores elétricos compatíveis com a corrente de 
operação. Plugue e cordão de alimentação com 
certificação INMETRO. Voltagem: 110V ou 220V 
(conforme demanda). Indicação da voltagem no cordão 
de alimentação (rabicho) do aparelho. Selo de 
certificação INMETRO. Garantia mínima de 12 meses. 

UND 1 

 

  

5 

SANDUICHEIRA – Funciona como Sanduicheira; 
prepara dois sanduíches de uma vez; placas com 
revestimentos antiaderentes; placas em formato 
especial que selam as bordas do sanduíche; luzes 
indicadoras; Trava de fechamento; base antiderrapante; 
Potência: 750 w; Voltagem 127 V. Garantia mínima de 
12 meses. 

UND 2 

 

  

6 

BEBEDOURO DE COLUNA - Estrutura em aço inox; do 
tipo coluna com duas torneiras, uma de água gelada e 
outra natural; potência de 105 watts; com filtros 
descartáveis de retirada e troca; gás refrigerante 
ecologicamente correto, fabricado em polietileno de alta 
densidade e alto peso molecular, com capacidade 
volumétrica aproximada de 100 litros, serpentina interna 
de aço inox 304, sendo este conjunto revestido por 
poliuretano expandido; dimensões aproximadas: 
alt.165; larg.54; prof.54, e 42kg de peso; voltagem 110 
volts. Garantia mínima de 12 meses. 

UND 1 

 

  

7 

APARELHO DE DVD – (DVD) Descrição: DVD´s 
compatíveis com os seguintes formatos: CD/CD-R/CR-
RW/VCD/DVD/DVDR/DVD-RW/MP3. Sistemas de cor: 
NTSC e, Progressive Scan. Funções: Zoom, Book 
Marker Seach, Desligamento automático. Trava para 
crianças. Leitura Rápida, JPEG, Close Caption. 
Conexões: HDMI, USB, saída de vídeo composto, saída 
de áudio, entrada de microfone frontal: saída vídeo 
componente; saída S-Vídeo; saída de áudio digital 
coaxial. Função Karaokê: com pontuação. Idiomas: 
Português e Inglês. Voltagem: Bivolt automático 
Dimensões aproximadas (LxAxP): 36x35x20 cm. 
Garantia mínima de 12 meses. 

UND 2 

 

  

8 

FERRO DE PASSAR ROUPA, antiaderente, a vapor e 
a seco, 23 saídas de vapor na base, controle de 
temperatura indicador de nível de água, reservatório de 
água, alimentação 110/220 volts, peso aproximado do 
produto 1,12 kg. Garantia mínima de 12 meses. 

UND 2 

 

  



                                                                                                     

 

9 

TANQUINHO, na cor branca, automático, funções: lava 
com qualidade de no mínimo 15 kg de roupa, duplo 
compartimento, lava roupas leves e pesadas ao mesmo 
tempo, com total proteção aos tecidos, programas de 
lavagem, 04 programas de lavagem com molho 
automático: roupas leves, normais, pesadas e super 
pesadas, molho: automático, drenagem automática, 
dispense sabão, painel mecânico, desligamento 
automático. Garantia mínima de 12 meses. 

UND 1 

 

  

10 

COMPUTADOR COMPLETO (monitor, mouse, teclado, 
caixa de som) Tela mínima de 17´.  8ª geração do 
Processador Intel® Core™ i5-8400 (2.8GHz expansível 
até 4GHz, cache de 9 MB), Windows 10 Home, 64 bits 
Português (Brasil), Placa de vídeo Intel® HD Graphics. 
Memória 8GB, DDR4, 2400MHz. Disco rígido de 1TB 
(7200 RPM)+ 500 MG. Teclado e mouse, sem fio, em 
Português (Brasil), ABNT2. Placa de som integrada 5.1 
com "Waves MaxxAudio"® Pro. Com leitor de CD/DVD. 
Slot de cartão SD. Entrada de microfone, entrada de 
fones de ouvido. Porta USB 3.1 Type-C. 3 portas USB 
3.1. Trava do chassi. 4 slots de expansão. Trava do 
chassi. Porta de áudio de 5.1 canais (3 conectores). 
Garantia mínima de 12 meses.  

UND 2 

 

  

11 

NOTEBOOK, cor preta, Processador Intel® Core™ i5-
7200U Dual Core 2.5 GHz com Turbo Max até 3.1 GHz. 
Sistema operacional Windows 10 Home Single 
Language 64 bits em Português (Brasil). Leitor de 
cartão SD, SDHC, SDXC. “Tamanho da tela mínima de 
15”. Webcam integrada, com resolução mínima de HD 
720p. Características Gerais :Tela LED HD Widescreen 
Antirreflexo, com resolução de 1366 x 768, Conector 
combo para fone de ouvido / microfone integrado.Cache 
3 MB. Tipo de tela LCD LED. Conexão s/ fio (wireless) 
802.11 b/g/n. Conexão Bluetooth. Memória RAM 8 GB 
DDR4 2133 MHz.Expansão da memória até 16 GB. 
Disco rígido (HD) 1 TB 5400 RPM. Mínimo de 2 Portas 
USB. Garantia mínima de 12 meses. 

UND 1 

 

  

12 

LAVADORA DE ROUPAS semi-industrial, capacidade 
13 a 16kk, bivolt, automática: abertura superior, alta 
eficiência, selo PROCEL A, sistema totalmente 
automático, lava, enxágua e centrifuga. Acabamento do 
cesto em aço inox. Possuir mínimo de 3 níveis de água 
e 6 programas.Com sistema de aquecimento e 
aproveitamento de água. Garantia mínima de 12 meses. 

UND 1 

 

  



                                                                                                     

 

13 

NOBREAK 3200VA PROFESSIONAL , Autoteste na 
inicialização, Microprocessador Flash, Entrada Bivolt 
automático, Saída Bivolt 115v/220v selecionável, 
Mínimo de 8 tomadas de 10A e 4 tomadas de 20A 
NBR14136), Interface de gerenciamento USB, Interface 
de gerenciamento RS232 (opcional), Software de 
gerenciamento inteligente, Estabilizador embutido, Filtro 
de linha integrados, Proteção contra subtensão e 
sobretensão, Proteção contra sobrecarga e curto-
circuito, Chave liga e desliga temporizada e 
memorizada,  Função Blecaute  DC Start, 2 baterias 
12V/18Ah inclusas, Conector para 2 ou 4 baterias 
automotivas externas, Autonomia de até 4 horas com 
baterias internas (1 microcomputador, 1 monitor e 1 
impressora com 60W de potência total), Autonomia de 
até 12 horas com baterias externas (1 
microcomputador, 1 monitor e 1 impressora com 60W 
de potência total), Garantia de 1 ano,Peso aproximado 
35 kg. Garantia mínima de 12 meses. 

UND 2 

 

  

14 

NOBREAK  1500VA INTERATIVO SENOIDAL, cabo 
de engate bateria externa, SENOIDAL PURO -Entrada: 
Bivolt Automático, Saída: 115V - 5 TOMADAS - 2 
baterias internas de 12Vdc 7Ah, Aceita bateria 
automotiva externa, Forma de onda senoidal pura, 
Estabilizador interno com 4 estágios de regulação, Filtro 
de linha interno, Saída para comunicação inteligente 
opticamente isolada padrão USB (acompanha cabo 
USB tipo A-B), Software para gerenciamento de energia 
(SMS Power View): compatível com os sistemas 
operacionais Windows, Linux e MacOS, Porta fusível 
externo com unidade reserva, Tomadas de saída NBR 
14136: 5 no modelo 1500VA, Conector de engate 
rápido: para expansão de autonomia, Autodiagnóstico 
de bateria: informa o momento certo de trocar a bateria, 
Battery Saver: prolonga a vida útil da bateria, Equipado 
com alta tecnologia DSP (Processador Digital de 
Sinais): proporciona melhor performance e 
confiabilidade no funcionamento do nobreak e aos 
equipamentos conectados, Função TRUE RMS: Analisa 
corretamente os distúrbios da rede elétrica permitindo a 
atuação precisa do equipamento, Autoteste: Ao ser 
ligado, o nobreak testa todos os circuitos internos, 
inclusive as baterias, Recarregador Strong Charger: 
Permite a recarga das baterias mesmo com níveis muito 
baixos de carga, inclusive com o nobreak desligado, 
Permite ser ligado na ausência de rede elétrica (DC 
Start), Alarme audiovisual para queda de rede, 
subtensão,fim do tempo de autonomia, final de vida útil 
da bateria, sobretensão, potência excedida e 
sobretemperatura, Botão liga/desliga temporizado com 
função Mute, Inversor sincronizado com a rede elétrica 
(sistema PLL), Bargraph de LEDs que indica o nível de 
carga da bateria ou a potência de saída. Garantia 
mínima de 12 meses. 

UND 1 

 

  



                                                                                                     

 

15 

BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS 
Capacidade do reservatório: 100 litros; 2 torneiras 
frontais; Revestimento Externo e do reservatório em aço 
inox; 127 V; Aparador de água frontal em chapa de aço 
inox com ralo sifonado; Reservatório de água (tanque 
interno) em pp atóxico (polipropileno); Controle da 
temperatura da água; Medidas aproximadas em: 
Profundidade 80 cm x Altura 1,56 cm x Largura 80. Cor 
do Item INOX; garantia de 12 meses. 

UND 1 

 

  

16 

FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS COM FORNO; fogão 
industrial 04 bocas com forno 04 bocas sendo 02 
queimadores simples e 02 queimadores duplo com 
forno, mesa e grelha (40x40cm) em ferro fundido, 
bandeja coletora móvel esmaltada a fogo, corpo em 
pintura a pó eletrostática. Forno interno em chapa de 
aço, isolamento térmico em galvanizado; lã de rocha;  
Proteção móvel do queimador esmaltado a fogo. 
Medidas aproximadas (L XPx A): 0,90 x 0,90 x 80 cm, 
garantia 12 meses. 

UND 1 

 

  

VALOR TOTAL: R$                      

 

A validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da proposta, 
observado o disposto no caput e parágrafo único do art. 110 da Lei nº. 8.666/93. 
Declaramos que os serviços serão executados em conformidade com as exigências do edital e anexos; 
Informamos que estão inclusos nos preços todas as despesas e custos diretos e indiretos relacionadas à execução do 
Contrato, inclusive aquelas decorrentes de impostos, seguros e encargos sociais. 
 
Dados da empresa  
a) Razão Social: ____________________________________________________ 
b) CNPJ nº: ___________________________Insc. Estadual nº.:______________ 
c) Endereço: _______________________________________________________ 
d) Fone/Fax: __________________________E-mail: _______________________ 
e) Município: ___________________ Estado: _______CEP:____________________ 
f) Banco ___________ Agência nº:__________Conta nº:_____________________ 
 
Dados do responsável legal  
a) Nome 
b) CPF _____________ CI ____________; 
c) Endereço: _______________________; 
d) Telefone contato: 
e) email: 
De acordo com a legislação em vigor, eu, ___________________________, CPF/MF nº________________, declaro 
estar ciente da responsabilidade que assumo pelas informações constantes desta proposta. 

 
 
 
 

Local e data 
Nome / Assinatura 

(representante legal) 

 


