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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2019 

 
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2019 

 
EDITAL EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE E 
MCROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, NOS TERMOS DO ART. 3º E ART. 48, I, DA LEI 
COMPLEMENTAR 123/2006.  
 
O Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais torna público, para conhecimento dos 
interessados, que o(a) Pregoeiro(a) e sua Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 
064/2019, de 11 de novembro de 2019, realizará certame licitatório na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO por Lote, na forma da Lei n.º 10.520/2002, do Decreto 
n.º 5.450/2005, da Lei Complementar n.º 123/2006, do Decreto nº 8.538/2015 e, 
subsidiariamente, da Lei n.º 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, 
mediante as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.  
 
DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO:  
DIA: 4 de dezembro de 2019  
HORÁRIO: 09:30h (horário de Brasília/DF)  
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasnet.gov.br  

CÓDIGO UASG: 389447 
 
1. DO OBJETO: 
 
1.1 - Aquisição de Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório para as Seções localizadas no 

interior de Minas Gerais, nas cidades de Ipatinga, Montes Claros, Governadores 
Valadares, Pouso Alegre, Juiz de Fora e para a sede localizada na cidade de Belo 
Horizonte, sob o regime de fornecimento integral, conforme especificações contidas no 
Termo de Referência no ANEXO I deste instrumento convocatório. 
 

1.2 - Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas do 
Sistema Eletrônico – COMPRASNET e as especificações constantes neste Edital e seus 
anexos, prevalecerão as do Edital e seus anexos.  
 

1.3 - Local de entrega: O material será entregue nas Seções do CRF/MG, assim como o 
material destinado a Sede deverá ser entregue em Belo Horizonte – conforme 
estipulado no termo de referência Anexo I deste instrumento convocatório. 

 
2. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
 
2.1 - A despesa para a aquisição do objeto desta licitação é estimada em R$ 58.009,91 ( 
cinqüenta e oito mil, nove reais e noventa e um centavos) e ocorrerá às contas, proveniente da 
seguinte dotação orçamentária: 6.2.2.1.1.02.02.03.001  – Móveis e Utensílios. 

 
3. DO CREDENCIAMENTO 
 
3.1 - O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permita a 
participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, na sua forma eletrônica. 

 
3.2 - O cadastro no SICAF poderá se iniciado no Portal de Compras do Governo Federal, no 
sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, com a solicitação de login e senha pelo interessado. 

 

http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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3.3 - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou 
de seu representante legal e a presunção de capacidade técnica para realização das 
transações inerentes a este pregão. 
 
3.4 - O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo 
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor 
do sistema, ou ao órgão ou entidade responsável por esta licitação, responsabilidade por 
eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

 
3.5 - A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao 
provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso. 
 
4. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO: 
 
4.1 - Poderão participar deste Pregão as empresas interessadas que estiverem previamente 
credenciadas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e perante o 
sistema eletrônico provido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI), por meio do sítio 
www.comprasnet.gov.br , que atenderem toda exigências deste Edital e estiverem, nos termos 
do Art. 3º, Incisos I e II, da Lei Complementar nº 123/2006, enquadradas como Microempresas-
ME, Empresas de Pequeno Porte EPP, Microempreendedor Individual ou equiparado.  
 
4.2 - Para ter acesso ao sistema eletrônico, as interessadas em participar deste Pregão 
deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto à SLTI, onde também 
deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções 
detalhadas para sua correta utilização.  
 
4.3 - O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo 
qualquer transação por ela efetuada diretamente, ou por sua representante, não cabendo ao 
provedor do sistema ou ao CRF/MG responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso 
indevido da senha, ainda que por terceiros.  
 
4.4 - Não poderão participar deste Pregão:  
 
4.4.1 - Empresas que não se qualifiquem como microempresas, empresas de pequeno porte, 
Microempreendedor Individual - MEI e aquelas que, embora qualificadas, incidam em qualquer 
das vedações do artigo 3°, parágrafo 4°, da Lei Complementar n° 123, de 2006;  
 
4.4.2 - Empresa suspensa de participar de licitação e impedida de contratar com o CRF/MG e 
demais entes da Administração Pública, durante o prazo da sanção aplicada;  
 
4.4.3 – Empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua 
reabilitação;  
 
4.4.4 - Empresa impedida de licitar e contratar com a União, durante o prazo da sanção 
aplicada;  
 
4.4.5 - Empresa proibida de contratar com o Poder Público, em razão do disposto no art.72, § 
8º, V, da Lei nº 9.605/98;  
 
4.4.6 - Empresa proibida de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 12 da Lei nº 
8.429/92;  
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4.4.7 - Quaisquer interessadas enquadradas nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 
8.666/93;  
 
4.4.7.1 - Entende-se por “participação indireta” a que alude o art. 9º da Lei nº 8.666/93 a 
participação no certame de empresa em que uma das pessoas listadas no mencionado 
dispositivo legal figure como sócia, pouco importando o seu conhecimento técnico acerca do 
objeto da licitação ou mesmo a atuação no processo licitatório.  
 
4.4.8 - Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;  
 
4.4.9 - Empresa cujo estatuto ou contrato social não seja pertinente e compatível com o objeto 
deste Pregão;  
 
4.4.10 - Empresa que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, 
recuperação extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão ou incorporação; 
 
4.4.11 - Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas 
que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos 
materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem 
representando interesse econômico em comum;  
 
4.4.12 - Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição. 
 
5 - DA PROPOSTA  
 
5.1 - A licitante deverá encaminhar proposta, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, 
até a data e horário marcados para abertura da sessão, quando então encerrar-se-á 
automaticamente a fase de recebimento de propostas.  
 
5.2 - A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o valor unitário da 
proposta para cada item, já considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais 
despesas decorrentes da execução do objeto.  
 
5.3 - A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre 
plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as 
exigências do Edital.  
 
5.3.1 - Os materiais deverão ser compatíveis com suas referências e códigos. Deverão ainda, 
ser novos e originais de fábrica.  
 
5.3.2 - O quantitativo e a marca dos materiais deverão ser especificados na proposta, com os 
preços individualizados, compondo o valor do preço final.  
 
5.4 - A licitante deverá declarar, em campo próprio do Sistema, sob pena de inabilitação, que 
não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem 
menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 
quatorze anos.  
 
5.5 - A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá 
declarar, em campo próprio do Sistema, que atende aos requisitos do art. 3º da LC nº 
123/2006, para fazer jus aos benefícios previstos nessa lei.  
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5.6 - A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade 
da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará 
a licitante às sanções previstas neste Edital.  
 
5.7 - As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico.  
 
5.8 - Qualquer elemento que possa identificar à licitante importa desclassificação da proposta, 
sem prejuízo das sanções previstas nesse Edital.  
 
5.9 - Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente 
encaminhada.  
 
5.10 - As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da 
sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital.  
 
5.11 - Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam 
as licitantes liberadas dos compromissos assumidos. 
 
6 - DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA  
 
6.1 - A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo(a) Pregoeiro(a), ocorrerá na 
data e na hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio www.comprasnet.gov.br.  
 
6.2 - Durante a sessão pública, a comunicação entre o(a) Pregoeiro(a) e as licitantes ocorrerá 
exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.  
 
6.3 - Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública 
do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 
inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão. 
 
7 - DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS  
 
7.1 - O(a) Pregoeiro(a) verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, 
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.  
 
7.2 - Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances.  
 
8 - DA FORMULAÇÃO DE LANCES  
 
8.1 - Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderão encaminhar lances 
sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados 
do horário e valor consignados no registro de cada lance.  
 
8.1.1 - O lance deverá ser ofertado pelo valor total do lote.  
 
8.2 - A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado 
no sistema.  
 
8.3 - Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor 
do menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação da ofertante.  
 
8.4 - Em caso de empate, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro.  
 

http://www.comprasnet.gov.br/
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8.5 - Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de 
exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer 
alteração.  
 
8.6 - Durante a fase de lances, o(a) Pregoeiro(a) poderá excluir, justificadamente, lance cujo 
valor seja manifestamente inexeqüível.  
 
8.7 - Se ocorrer à desconexão do(a) Pregoeiro(a) no decorrer da etapa de lances, e o sistema 
eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem 
prejuízo dos atos realizados.  
 
8.8 - No caso de a desconexão do(a) Pregoeiro(a) persistir por tempo superior a 10 (dez) 
minutos, a sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após 
comunicação expressa às participantes no sítio www.comprasnet.gov.br.  
 
8.8.1 – A sessão poderá ser suspensa, caso haja necessidade de realização de diligências.  
 
8.8.2 -  O reinicio da sessão com aviso prévio no sistema com, no mínimo 24 (vinte e quatro) 
horas de antecedência. 
 
8.9 - O encerramento da etapa de lances será decidido pelo(a) Pregoeiro(a), que informará, 
com antecedência de 1 a 60 minutos, o prazo para início do tempo de iminência.  
 
8.10 - Decorrido o prazo fixado pelo(a) Pregoeiro(a), o sistema eletrônico encaminhará aviso de 
fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) 
minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente 
encerrada a fase de lances.  
 
9 - DA NEGOCIAÇÃO  
 
9.1 - O(a) Pregoeiro(a) poderá encaminhar contraproposta diretamente à licitante que tenha 
apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado 
para a contratação.  
 
9.2 - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas 
demais licitantes.  
 
10 - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA  
 
10.1 - A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá encaminhar a proposta 
de preço adequada ao último lance, devidamente preenchida na forma do Anexo II, em arquivo 
único, no prazo de 2 (duas) horas, contado da convocação efetuada pela Pregoeira por meio 
da opção “Enviar Anexo” no sistema Comprasnet e também para o e-mail 
licitacao@crfmg.org.br.  
 
10.2 - Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema Comprasnet 
poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer momento, em prazo a 
ser estabelecido pelo(a) Pregoeiro(a).  
 
10.2.1 - Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser 
encaminhados ao Setor de Licitação do CRF/MG – situado na Rua da Urucuia, 48 – Floresta – 
CEP: 30.150-060 – Belo Horizonte – MG.  
 

http://www.comprasnet.gov.br/
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10.3 - A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada nesta 
seção, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.  
 
10.4 - O(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade 
do preço ofertado com o valor estimado e à compatibilidade da proposta com as especificações 
técnicas do objeto.  
 
10.5 - O(a) Pregoeiro(a) poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de 
pessoal do CRF/MG ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar 
sua decisão.  
 
10.6 - Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive 
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.  
 
10.7 - Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 
incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações 
de propriedade da licitante, para os quais ela renuncie à parcela ou à totalidade de 
remuneração.  
 
10.8 - Não serão aceitas propostas com valor unitário ou global superiores aos estimados ou 
com preços manifestamente inexequíveis.  
 
10.8.1 - Considerar-se-á inexequível a proposta que não venha a ter demonstrada sua 
viabilidade por meio de documentação que comprove que os custos envolvidos na contratação 
são coerentes com os de mercado do objeto deste Pregão.   
 
11 - DA HABILITAÇÃO  
 
11.1 - A habilitação das licitantes será verificada por meio do SICAF (habilitação parcial) e da 
documentação complementar especificada neste Edital.  
 
11.2 - As licitantes que não atenderem às exigências de habilitação parcial no SICAF deverão 
apresentar documentos que supram tais exigências.  
 
11.3 - Realizada a habilitação parcial no SICAF, será verificado eventual descumprimento das 
vedações elencadas no Item 3 deste edital – Da Participação na Licitação, mediante consulta 
ao:  
 
11.3.1 - SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual 
participação indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 
  
11.3.2 - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 
mantido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, no endereço eletrônico 
www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php;  
 
11.3.3 - Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, no endereço 
eletrônico www.portaldatransparencia.gov.br/ceis.  
 
11.4 - A consultas previstas na Condição anterior realizar-se-ão em nome da sociedade 
empresária licitante e também de eventual matriz ou filial e de seu sócio majoritário.  
 
11.5 - Efetuada a verificação referente ao cumprimento das condições de participação no 
certame, a habilitação das licitantes será realizada mediante a apresentação da seguinte 
documentação complementar:  

http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
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11.5.1 - Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com 
o objeto desta licitação, mediante a apresentação de atestado(s) emitido(s) em nome do 
LICITANTE, expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter 
executado ou estar executando fornecimento pertinente ao objeto para o setor público ou 
privado.  
 
11.5.2 - Comprovação de patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por cento) do valor 
estimado da contratação, quando qualquer dos índices Liquidez Geral, Liquidez Corrente e 
Solvência Geral, informados pelo SICAF, for igual ou inferior a 1;  
 
11.5.3 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 
a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, tendo em vista o 
disposto no art. 3º da Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011.  
 
11.6 - O(a) Pregoeiro(a) poderá consultar sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de 
certidões, para verificar as condições de habilitação das licitantes.  
 
11.7 - Os documentos que não estejam contemplados no SICAF deverão ser remetidos em 
conjunto com a proposta de preços, em arquivo único, por meio da opção “Enviar Anexo” do 
sistema Comprasnet e para o e-mail licitacao@crfmg.org.br, no mesmo prazo estipulado no 
Item 10.1.  
 
11.7.1 - Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema Comprasnet 
poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer momento, em prazo a 
ser estabelecido pelo(a) Pregoeiro(a).  
 
11.7.2 - Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser 
encaminhados ao Setor de Licitação do CRF/MG – situado na Rua Urucuia, 48 – Floresta – 
CEP 30.150-060 – Belo Horizonte – MG.  
 
11.7.3 - Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em nome da 
licitante, com indicação do número de inscrição no CNPJ.  
 
11.8 - Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal 
deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos 
somente em nome da matriz.  
 
11.9 - Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma 
restrição na comprovação de regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a proponente for declarada 
vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.  
 
11.10 - A não regularização da documentação, no prazo previsto na subcondição anterior, 
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, 
e facultará ao(à) Pregoeiro(a) convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação.  
 
11.11 - Se a proposta não for aceitável, ou se a licitante não atender às exigências de 
habilitação, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na 
ordem de classificação, até a seleção da proposta que melhor atenda a este Edital.  
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11.12 - Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, à licitante será declarada 
vencedora.  
 
12 - DA GARANTIA DO PRODUTO  
 
12.1 - Independentemente da aceitação, a CONTRATADA garantirá a qualidade do produto 
pelo prazo estabelecido na respectiva garantia pelo fabricante, e estará obrigada a substituir 
aquele que apresentar defeito no prazo estabelecido pelo Contratante.  
 
13 - DO RECURSO  
 
13.1 - Declarada a vencedora, o(a) Pregoeiro(a) abrirá o prazo de 30 (trinta) minutos, durante o 
qual qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, 
manifestar sua intenção de recurso.  
 
13.1.1 - A falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza o(a) Pregoeiro(a) a adjudicar o 
objeto à licitante vencedora.  
 
13.1.2 - O(a) Pregoeiro(a) examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, 
rejeitando-a, em campo próprio do sistema.  
 
13.1.3  -  A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do 
recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias, ficando as demais licitantes, 
desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que 
começará a correr do término do prazo da recorrente.  
 
13.2 - Para efeito do disposto no § 5º do artigo 109 da Lei nº 8.666/1993, fica a vista dos autos 
do processo franqueado às interessadas.  
 
13.3 - As intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pelo(a) Pregoeiro(a) 
serão apreciados pela autoridade competente.  
 
13.4 - O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 
14 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  
 
14.1 - O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro(a), salvo quando houver recurso, 
hipótese em que a adjudicação caberá à autoridade competente para homologação.  
 
14.2 - A homologação deste Pregão compete ao Presidente do Conselho Regional de 
Farmácia de Minas Gerais – CRF/MG.  
 
14.3 - O objeto deste Pregão será adjudicado por item à(s) licitante(s) vencedora(s).  
 
15 - DO PAGAMENTO 
  
15.1 – O pagamento dar-se-á em até 15 (quinze) dias, após a emissão da Nota Fiscal, 
acompanhada de boleto bancário, que deverão ser enviados para o e-mail 
financeiro@crfmg.org.br, e do atesto comprovando a efetiva entrega, instalações e montagem 
dos móveis, conforme especificações do Edital e Anexo I. 
 
15.2 - Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação da 
despesa, a mesma será devolvida à Contratada e o pagamento ficará pendente até que a 

mailto:financeiro@crfmg.org.br
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referida Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para 
pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento 
fiscal, não acarretando qualquer ônus para CRF/MG.  
 
15.3 - Nos preços contratados já estão incluídos: impostos, contribuições, taxas, frete, 
transporte, bem como todos os demais encargos incidentes. 
 
15.4 – Qualquer atraso ocorrido na apresentação da nota fiscal/fatura, ou dos documentos 
exigidos como condição de pagamento por parte da CONTRATADA, importará em prorrogação 
automática do prazo de vencimento da obrigação do CONTRATANTE. 
 
15.5 – O Pagamento será realizado, mediante comprovação da regularidade fiscal obrigatória 
(Receita Federal, Dívida Ativa da União, FGTS e INSS), devidamente atualizada. O CRF/MG 
não responde por qualquer encargo resultante de atrasos na liquidação dos pagamentos 
correspondentes. 

15.6 - A efetivação do pagamento ficará condicionada à comprovação, por parte da Contratada, 
da manutenção de todas as condições habilitatórias exigidas no presente Edital.  

 
16 - DAS SANÇÕES  
 
16.1 - A licitante ficará impedida de licitar e contratar com o CRF/MG e será descredenciada no 
SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de até 30% (trinta por cento) 
do valor estimado para a contratação e demais cominações legais, nos seguintes casos:  
 
16.1.1 - Cometer fraude fiscal;  
 
16.1.2 - Apresentar documento falso;  
 
16.1.3 - Fizer declaração falsa;  
 
16.1.4 - Comportar-se de modo inidôneo;  
 
16.1.5 - Não entregar o Objeto licitado no prazo estabelecido;  
 
16.1.6 - Deixar de entregar a documentação exigida no certame;  
 
16.1.7 - Não mantiver a proposta. 
 
16.2 - Para os fins do Subitem 16.1.4 reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos Arts. 
90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei nº 8.666/93. 
 
17 - DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL  
 
17.1.  Até 3 (três) úteis dias antes da data designada para abertura da sessão pública, qualquer 
pessoa poderá impugnar este Edital. 
 
17.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
licitacao@crfmg.org.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço: Rua Urucuia, 48 – 
Bairro Floresta – Belo Horizonte/MG – CEP: 30.150-060. 
 
17.3.  Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de 2 (dois) dias úteis; 
 
17.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para realização do certame. 

mailto:licitacao@crfmg.org.br
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17.5. Os pedidos de esclarecimentos deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias 
úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio 
eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital - licitacao@crfmg.org.br. 
 
17.5.1. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos nos prazos de 02 (dois) dias 
úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos 
responsáveis pela elaboração do edital e anexos. 
 
17.5.2. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 
vincularão os participantes e a administração. 
 
17.6. As impugnações e pedidos de esclarecimento não suspendem os prazos previstos no 
certame. 
 
17.7. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão 
entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer 
interessado. 
 
18 - DISPOSIÇÕES FINAIS  
 
18.1 - Ao Presidente do Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais – CRF/MG compete 
anular este Pregão por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, e revogar 
o certame por considerá-lo inoportuno ou inconveniente diante de fato superveniente, mediante 
ato escrito e fundamentado.  
 
18.1.1 - A anulação do Pregão induz à do contrato, quando acordado.  
 
18.1.2 - As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do 
procedimento licitatório, ressalvado o direito da contratada de boa-fé de ser ressarcida pelos 
encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.  
 
18.2 - É facultado à Pregoeira ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, 
promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a 
inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para 
fins de classificação e habilitação.  
 
18.3 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o(a) Pregoeiro (a) poderá sanar 
erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua 
validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, 
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.  
 
18.4 - Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente indicados na 
proposta, eles serão considerados como aceitos para efeito de julgamento deste Pregão.  
 
18.5 - Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação 
disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto 
de 2001, serão recebidos e presumidos verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-
se o envio de documentos originais e cópias autenticadas em papel. 
 
18.6 - Em caso de divergência entre normas infralegais e as contidas neste Edital, 
prevalecerão às últimas.  
 
18.7 - Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por 
conveniência do CRF/MG, sem prejuízo do disposto no art. 4, inciso V, da Lei nº 10.520/2002.  

mailto:licitação@crfmg.org.br
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19 - DOS ANEXOS  
 
19.1 - É parte integrante deste Edital o seguinte anexo:  
 
19.1.1 - Anexo I – Termo de Referência;  
 
19.1.2 – Anexo II – Modelo de Proposta Comercial  
 
19.1.3. Anexo III – Minuta do Termo de Contrato; 
 
20 - DO FORO  
 
Para dirimir, na esfera judicial as questões oriundas do presente Edital, será competente a 
Justiça Federal, Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais com exclusão de qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja. 
 
 
Belo Horizonte, 12 de novembro de 2019   
 
 
De acordo:  
 

 
YULA DE LIMA MEROLA 
Presidente do CRF/MG 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA  
 
 

FORNECIMENTO INTEGRAL 
 
PRAZO PARA ENTREGA E INSTALAÇÃO/MONTAGEM DOS MÓVEIS: 20 (VINTE ) DIAS 
CORRIDOS, DEPOIS DE RETIRADA DA NOTA DE EMPENHO NÃO PODENDO 
ULTRAPASSAR O ANO VIGENTE DE 2019. 

Os móveis deverão ser ergonômicos, estar em conformidade com as normas da ABNT 
quanto a mobiliário de escritório, bem como atender a NR-17, do Ministério do Trabalho 
e Emprego.   

JUSTIFICATIVA PARA AQUISIÇÃO 
 
Os móveis estão sendo adquiridos para atender as  Seções do CRF-MG, localizadas no interior 
de Minas Gerais e a Sede localizada na cidade de Belo Horizonte, considerando a 
precariedade de alguns e necessidade urgente de reposição.  
 
OBJETO 
 
Aquisição de Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório para Seções localizadas no interior 
de Minas Gerais, nas cidades de Ipatinga, Governadores Valadares, Pouso Alegre, Montes 
Claros, Juiz de Fora e para a Sede na  cidade de Belo Horizonte, sob o regime de fornecimento 
integral, conforme especificações neste termo de referência e Edital. 
 
VALOR GLOBAL ESTIMADO DA COMPRA: 58.009,91 (cinqüenta e oito mil, nove reais e 
noventa e um centavos) 

 
ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS LOTES 

 
 

LOTE 1 – MÓVEIS PARA ENTREGA NO ENDEREÇO: PRAÇA JOÃO PINHEIRO, 194, SALA 
101, CENTRO -  POUSO ALEGRE/ MG - CEP: 37.550-191; 
 
Item 01 - MESA ANGULAR PÉ EM AÇO - 1400x1500x740 - 600 / 600 
 
Quantidade: 01 unidade 
 
ACABAMENTO DO TAMPO: Mesa de formato angular e raio chanfrado com corte frontal 
ergonômico e corte posterior reto, com de 25mm de espessura, em aglomerado de baixa 
pressão, medindo 1400mm x 600mm x 1500mm x 600mm x 740mm, dentro das normas ABNT 
(Associação Brasileira de Normas e Técnicas) e de ergonomia. Revestimento melamínico de 
baixa pressão, na cor cinza cristal; borda frontal em com perfil de PVC extrudado de 3mm de 
espessura colado pelo sistema hot melt; bordas laterais e posterior em perfil de 1mm colado 
pelo sistema hot melt, ambos na mesma cor do melamínico. Altura de 740mm do piso, fixado à 
estrutura com parafusos rosca métrica e buchas metálicas em zamak. Tampo com um orifício 
de 60mm, passa-cabos em poliestireno injetado e tampas com saque frontal tipo açucareiro. 
Painel frontal inteiriço em aglomerado de baixa pressão, com de 18mm de espessura e 
revestimento melamínico com bordas retas, com altura de 310mm, perfil 1mm de espessura 
colado pelo sistema hot melt, com fixação à estrutura metálica por dispositivos tipo minifix  
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ESTRUTURA: A sustentação do tampo é feita por estrutura em aço constituída de base em 
chapa de aço 1020 repuxado em cunha com no mínimo 1,9mm de espessura, dispensando o 
uso de ponteiras plásticas ou similares com comprimento de 720mm e 70mm de largura. 
Sapata plástica reguladora de nível em polipropileno injetado de alto impacto. Interligado 
através de dois tubos verticais paralelos de seção oblongo medindo 70x50mm com 1,5mm de 
espessura, aço 1020 o dois tubos formam uma coluna estrutural medindo 260mm com calha 
vertical para passagem de fiação, elétrica, lógica e telefonia com fechamento em chapa de aço 
com 0,9mm de espessura e sistema de encaixe com saque frontal. Travessa superior em forma 
de U com as extremidades. Estrutura de canto coluna (pé conector) em aço de seção 
triangular, com passagem em seu interior para fiação. Chapa de fixação ao tampo na parte 
superior soldada sistema MIG e sapata reguladora de nível em polipropileno injetado de alto 
impacto. Tampa de inspeção de encaixe com três furos para tomadas padrão. Calha estrutural 
interligando a estrutura lateral até o pé de canto dobrado em formato de U parafusada a 
estrutura através de parafuso M6. Todas as partes metálicas recebem tratamento anticorrosão 
e pintado através do sistema eletrostático epóxi a pó e curadas em estufa na cor cinza.  
 
Item 02 - ARMÁRIO ALTO 900X500X1600 (L/P/H)  - PORTA GIRO ALTA 
 
Quantidade: 6 unidades  
 
Confeccionado em aglomerado melamínico texturizado de baixa pressão padrão UNICOLOR, 
bordas encabeçadas em PVC com, no mínimo, 1,5mm de espessura na mesma cor. Tampo 
superior com 25mm espessura e demais componentes com 18mm. Furação nas laterais 
internas padronizada para regulagem de prateleiras a cada 32mm. Fixação das partes através 
do sistema minfix. Sapatas reguladoras de nível possibilitando regulagem interna. 04 (quatro) 
prateleiras com sustentação através de pinos em zamak com autotravamento. Portas de giro 
alta com abertura de 270º, fechaduras cremona. Puxadores metálicos tipo alça em meia lua, 
fixados com parafusos pelo lado interno do móvel.Tratamento da superfícies metálicas: todas 
as peças metálicas recebem tratamento antiferruginoso(fosfatização) e pintura pelo processo 
eletrostático com tinta epóxi.  
 
Item 03 - MESA LINEAR PÉ EM AÇO 1200x600;  
 
Quantidade: 1 unidade 
 
ACABAMENTO DO TAMPO: Mesa de formato retangular e corte posterior reto, com de 25mm 
de espessura, em aglomerado de baixa pressão, medindo 1200mm x 600mm x 740mm, dentro 
das normas ABNT (Associação Brasileira de Normas e Técnicas) e de ergonomia. 
Revestimento melamínico de baixa pressão, na cor cinza cristal; borda frontal em com perfil de 
PVC extrudado de 3mm de espessura colado pelo sistema hot melt; bordas laterais e posterior 
em perfil de 1mm colado pelo sistema hot melt, ambos na mesma cor do melamínico. Altura de 
740mm do piso, fixado à estrutura com parafusos rosca métrica e buchas metálicas em zamak. 
Tampo com um orifício de 60mm, passa-cabos em poliestireno injetado e tampas com saque 
frontal tipo açucareiro. Painel frontal inteiriço em aglomerado de baixa pressão, com de 18mm 
de espessura e revestimento melamínico com bordas retas, com altura de 310mm, perfil 1mm 
de espessura colado pelo sistema hot melt, com fixação à estrutura metálica por dispositivos 
tipo minifix  
 
ESTRUTURA : A sustentação do tampo é feita por estrutura em aço constituída de base em 
chapa de aço 1020 repuxado em cunha com no mínimo 1,9mm de espessura, dispensando o 
uso de ponteiras plásticas ou similares com comprimento de 720mm e 70mm de largura. 
Sapata plástica reguladora de nível em polipropileno injetado de alto impacto. Interligado 
através de dois tubos verticais paralelos de seção oblongo medindo 70x50mm com 1,5mm de 
espessura, aço 1020 o dois tubos formam uma coluna estrutural medindo 260mm com calha 
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vertical para passagem de fiação, elétrica, lógica e telefonia com fechamento em chapa de aço 
com 0,9mm de espessura e sistema de encaixe com saque frontal. Travessa superior em forma 
de U com as extremidades Chapa de fixação ao tampo na parte superior soldada sistema MIG 
e sapata reguladora de nível em polipropileno injetado de alto impacto. Tampa de inspeção de 
encaixe com três furos para tomadas padrão. Calha estrutural interligando a estrutura lateral 
até o pé de canto dobrado em formato de U parafusada a estrutura através de parafuso M6. 
Todas as partes metálicas recebem tratamento anticorrosão e pintado através do sistema 
eletrostático epóxi a pó e curadas em estufa na cor cinza.  
 
Item 04 - GAVETEIRO VOLANTE – 04 GAVETAS  
 
Quantidade: 1 unidade 
 
Gaveteiro volante, tampo em chapa de 25mm de espessura, corpo e frente em chapa 18mm de 
espessura, quatro gavetas removíveis com 123mm de altura interna com corpo em chapa de 
aço e fundo em duraplac, corrediças metálicas com roldanas de nylon, esbarros de início e final 
de curso, dotadas de fechadura frontal cromada com chave e sua respectiva copia com capa 
plástica externa de proteção em polietileno injetado e sistema escamoteável para adaptar ao 
móvel caso não seja retirada, afim de minimizar choques acidentais ao usuário, sistema de 
tranca simultânea e puxadores de alça em aço. Acabamento das partes metálicas com pintura 
em epóxi a pó, curada em estufa, após tratamento anti-corrosão, Base com rodízios duplos em 
nylon para movimentação. 
 
Item 05 - CADEIRA MÉDIA GIRATÓRIA C/ BRAÇO REGULÁVEL E RODÍZIOS PARA PISO 
DURO 
 
Quantidade: 1 unidade  
  
ASPECTOS GERAIS: As cadeiras giratórias para escritório devem possuir opções e sistemas 
de regulagens que permitam a adaptação às necessidades e características antropométricas 
da força de trabalho e às exigências da tarefa, proporcionando melhor conforto, segurança e 
desempenho eficiente, especialmente para as atividades que envolvem uso contínuo de 
computador. Devem seguir a ABNT NBR 13962, que especifica as características físicas e 
dimensionais e classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a 
determinação da estabilidade, da resistência e da durabilidade de cadeiras. As cadeiras de 
marcas nacionais deverão possuir requisitos para certificação para atendimento a NR 17 do 
Ministério do Trabalho e Emprego. Deve obedecer aos métodos para a determinação da 
resistência (carga mínima de 1 100 N - cerca de 112 kg), estabilidade e durabilidade das 
cadeiras de escritório, estabelecidos pela norma ABNT NBR 13962. Aspectos construtivos: As 
cadeiras de escritório devem ter assento e encosto separados, e aspectos construtivos 
conforme descrito abaixo:  
1. Base giratória com 5 pés, confeccionada em aço tubular com acabamento de superfície 
pintado. Base com capa protetora em polipropileno injetado texturizado sem emendas;  
2. Pés com rodízios duplos, tipo W, com rodas revestidas em poliuretano com banda de 
rodagem macia, cuja resistência evite deslocamentos involuntários e que não comprometam a 
estabilidade do assento;  
3. Coluna de regulagem de altura do assento por acionamento a gás, com regulagem de no 
mínimo 5 posições, fabricada em tubo de aço de 1,50 mm. Capa telescópica de 3 elementos, 
injetada em polipropileno texturizado. Coluna de regulagem que permita variação de altura do 
assento entre 420 a 570 mm. Caso não possua coluna para tal variação de altura, possibilidade 
instalação de colunas de diferentes alturas de acordo com necessidade dos usuários;  
4. Apoio para braços, em formato de ”T”, confeccionado em poliuretano de acabamento macio 
e superfície texturizada, largura máxima de 120 mm e comprimento máximo de 380mm, com 
bordas arredondadas, de forma que seu comprimento não interfira no movimento de 
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aproximação da cadeira em relação à mesa, nem com os movimentos inerentes à execução da 
tarefa. Braços reguláveis com ajuste de altura acionado por botão lateral. Altura regulável entre 
no mínimo 200 e 250 mm contadas a partir do assento. Mecanismo de regulagem de 
afastamento horizontal entre braços, acionado por sistema de regulagem de fácil alcance. 
Possibilidade de remoção do apoio para braços sem comprometer a estrutura da cadeira.  
5. Encosto em compensado de madeira moldada anatomicamente, com espuma injetada em 
poliuretano isenta de CFC, com densidade entre 40 e 50 kg/m³ e espessura média de 40 mm. 
Encosto com capa protetora em polipropileno texturizado, com bordas arredondadas. Forração 
em tecido tipo panamá, 100% poliéster, de 376 gramas por metro linear, na cor preta, 
preferencialmente tratado, antialérgico, antiaderente, resistente a fogo de acordo com os 
padrões da norma ABNT. Ausência de perfil para acabamento entre tecido e capa protetora. 
Largura mínima de 430 mm e altura de 460 mm e bordas arredondadas. Reclinável, com ajuste 
de inclinação por alavanca de fácil alcance. Ajuste de altura do encosto com variação mínima 
de 50 mm entre posição mais baixa e mais alta, podendo travar em várias posições. A 
regulagem de altura do apoio lombar pode ser obtida por deslocamento de todo o encosto ou 
apenas da porção do mesmo que proporciona o apoio lombar.  
6. Assento em compensado de madeira moldada anatomicamente, de modo a permitir a 
alternância de posturas na posição sentada, aliviando, assim, as pressões sobre os discos 
intervertebrais e as tensões sobre os músculo de sustentação, reduzindo a fadiga. Espuma 
injetada em poliuretano isenta de CFC, com densidade entre 40 e 50 kg/m³ e espessura média 
de 40 mm. Assento com capa protetora em polipropileno texturizado,com bordas 
arredondadas. Forração em tecido tipo panamá, 100% poliéster, de 376 gramas por metro 
linear, na cor preta, preferencialmente tratado, antialérgico, antiaderente, resistente a fogo de 
acordo com os padrões da norma ABNT. Ausência de perfil para acabamento entre tecido e 
capa protetora. Dimensões mínimas de profundidade útil de 430 mm e máximo de 460 mm, 
com bordas frontais arredondadas. Largura útil de no mínimo 470 mm. Regulagem de altura do 
assento por alavanca de fácil alcance, permitindo que o ajuste seja feito na posição sentada.  
7. Mecanismo com regulagem independente de inclinação do assento e do encosto, com ajuste 
por alavanca de fácil alcance, permitindo bloqueio em qualquer posição ou livre flutuação do 
conjunto. Possibilidade de ajuste na posição “digitador” (assento levemente inclinado para 
frente, 5º). Além disso, solicita-se:  
8. Garantia de fábrica de 5 anos contra defeito de fabricação.   
 
Item 06 - CADEIRA FIXA – Pés em “U”  
Quantidade: 03 unidades 
 
Cadeira fixa tubular - tecido - pés em "U", assento medindo 500 x 430 mm e encosto medindo 
400 x 430 mm, montados sobre compensado de 15 mm, conformado anatomicamente a quente 
e fixados à estrutura através de porcas de garra cravadas na parte interna do assento/encosto 
e entre si por lâmina aço-mola temperada e pintada pelo sistema epóxi a pó após tratamento 
anticorrosão. Espumas injetadas com densidade controlada com 60 Kg/cm3 e 40 Kg/cm3, 
respectivamente para o assento e encosto. Proteção com espuma revestida com o mesmo 
acabamento do assento e encosto, sem costuras e perfil de PVC antiimpacto macho e fêmeo 
no contorno do assento e do encosto. Estrutura metálica contínua com haste do encosto 
articulada confeccionada em tubo industrial 1" diâmetro em chapa 14 (1,9 mm espessura), 
soldada por processo MIG e tratamento antiferrugem e pintadas pelo sistema eletrostático 
epoxi pó com secagem em estufa, dotadas de sapatas deslizantes de nylon.   
 
Item 07- SOFÁ - 3 L - BASE CROMADA 
 
Quantidade: 01 unidade  
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PÉ OU PÉ / BRAÇOS: Ambos são fabricados com estrutura interna, em aço tubular, com 
diâmetro de 19,0 m/m x 2,0 m/m de parede, soldada com solda tipo Mig, e revestida em 
Poliuretano Semi-Rígido (Integral Skin ), isento de C.F.C. na cor preta.  
 
CONCHA MONOBLOCO: Fabricados com estrutura interna, em aço tubular, com diâmetro de 
19,0 m/m x 2,0 m/m de parede soldada com solda tipo Mig. Possui molas internas do tipo 
Percintas Elásticas. Injetado em Espuma Anatômica de Poliuretano Flexível de alta Resiliência, 
densidade de 55 Kg/m3, tipo ecológico, isento de C.F.C.  
1. Montagem do conjunto: Concha monobloco e Pés: Montados sobre longarinas de 1,2 e 3 
lugares, fabricadas em aço tubular quadrado com medidas de 50 x 50 mm x 2,0 m/m de 
parede, pintado em epóxi pó preto. A fixação dos componentes por meio de abraçadeiras e 
parafusos.  
2. Revestimento: Couríssimo  - Estrutura Cromada. 
 

 
LOTE 2 – MÓVEIS PARA ENTREGA NO ENDEREÇO: RUA VINHÁTICO, 15 (EDIFICIO 
HORTO OFICCE) – SALA 905,  BAIRRO HORTO  –  IPATINGA/MG - CEP: 35.160.317; 

 
Item 01 - ARMÁRIO ALTO 900X500X1600 (L/P/H)  - PORTA GIRO ALTA 
 
Quantidade: 4 unidades  
 
Confeccionado em aglomerado melamínico texturizado de baixa pressão padrão UNICOLOR, 
bordas encabeçadas em PVC com, no mínimo, 1,5mm de espessura na mesma cor. Tampo 
superior com 25mm espessura e demais componentes com 18mm. Furação nas laterais 
internas padronizada para regulagem de prateleiras a cada 32mm. Fixação das partes através 
do sistema minfix. Sapatas reguladoras de nível possibilitando regulagem interna. 04 (quatro) 
prateleiras com sustentação através de pinos em zamak com autotravamento. Portas de giro 
alta com abertura de 270º, fechaduras cremona. Puxadores metálicos tipo alça em meia lua, 
fixados com parafusos pelo lado interno do móvel.Tratamento da superfícies metálicas: todas 
as peças metálicas recebem tratamento antiferruginoso (fosfatização) e pintura pelo processo 
eletrostático com tinta epóxi.  
 
 
LOTE 3 – MÓVEIS PARA ENTREGA NO ENDEREÇO: AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 2390 
– SALA 803/804 – CENTRO – JUIZ DE FORA/MG - CEP: 36016-310; 
 
Item 01 - ARMÁRIO ALTO 900X500X1600 (L/P/H)  - PORTA GIRO ALTA 
 
Quantidade: 4 unidades  
Confeccionado em aglomerado melamínico texturizado de baixa pressão padrão UNICOLOR, 
bordas encabeçadas em PVC com, no mínimo, 1,5mm de espessura na mesma cor. Tampo 
superior com 25mm espessura e demais componentes com 18mm. Furação nas laterais 
internas padronizada para regulagem de prateleiras a cada 32mm. Fixação das partes através 
do sistema minfix. Sapatas reguladoras de nível possibilitando regulagem interna. 04 (quatro) 
prateleiras com sustentação através de pinos em zamak com autotravamento. Portas de giro 
alta com abertura de 270º, fechaduras cremona. Puxadores metálicos tipo alça em meia lua, 
fixados com parafusos pelo lado interno do móvel.Tratamento da superfícies metálicas: todas 
as peças metálicas recebem tratamento antiferruginoso(fosfatização) e pintura pelo processo 
eletrostático com tinta epóxi.  
 
LOTE 4 – MÓVEIS PARA ENTREGA NO ENDEREÇO: RUA CORREA MACHADO, 1025 – 
SALAS 403/404  - CENTRO  -  MONTES CLAROS/MG - CEP: 39400-090; 
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Item 01 - ARMÁRIO ALTO 900X500X1600 (L/P/H)  - PORTA GIRO ALTA 
Quantidade: 3 unidades  
 
Confeccionado em aglomerado melamínico texturizado de baixa pressão padrão UNICOLOR, 
bordas encabeçadas em PVC com, no mínimo, 1,5mm de espessura na mesma cor. Tampo 
superior com 25mm espessura e demais componentes com 18mm. Furação nas laterais 
internas padronizada para regulagem de prateleiras a cada 32mm. Fixação das partes através 
do sistema minfix. Sapatas reguladoras de nível possibilitando regulagem interna. 04 (quatro) 
prateleiras com sustentação através de pinos em zamak com autotravamento. Portas de giro 
alta com abertura de 270º, fechaduras cremona. Puxadores metálicos tipo alça em meia lua, 
fixados com parafusos pelo lado interno do móvel.Tratamento da superfícies metálicas: todas 
as peças metálicas recebem tratamento antiferruginoso(fosfatização) e pintura pelo processo 
eletrostático com tinta epóxi.  
 
Item 02 - CADEIRA MÉDIA GIRATÓRIA C/ BRAÇO REGULÁVEL E RODÍZIOS PARA PISO 
DURO 
 
Quantidade: 2 unidades  
  
ASPECTOS GERAIS: As cadeiras giratórias para escritório devem possuir opções e sistemas 
de regulagens que permitam a adaptação às necessidades e características antropométricas 
da força de trabalho e às exigências da tarefa, proporcionando melhor conforto, segurança e 
desempenho eficiente, especialmente para as atividades que envolvem uso contínuo de 
computador. Devem seguir a ABNT NBR 13962, que especifica as características físicas e 
dimensionais e classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a 
determinação da estabilidade, da resistência e da durabilidade de cadeiras. As cadeiras de 
marcas nacionais deverão possuir requisitos para certificação para atendimento a NR 17 do 
Ministério do Trabalho e Emprego. Deve obedecer aos métodos para a determinação da 
resistência (carga mínima de 1 100 N - cerca de 112 kg), estabilidade e durabilidade das 
cadeiras de escritório, estabelecidos pela norma ABNT NBR 13962. Aspectos construtivos: As 
cadeiras de escritório devem ter assento e encosto separados, e aspectos construtivos 
conforme descrito abaixo:  
1. Base giratória com 5 pés, confeccionada em aço tubular com acabamento de superfície 
pintado. Base com capa protetora em polipropileno injetado texturizado sem emendas;  
2. Pés com rodízios duplos, tipo W, com rodas revestidas em poliuretano com banda de 
rodagem macia, cuja resistência evite deslocamentos involuntários e que não comprometam a 
estabilidade do assento;  
3. Coluna de regulagem de altura do assento por acionamento a gás, com regulagem de no 
mínimo 5 posições, fabricada em tubo de aço de 1,50 mm. Capa telescópica de 3 elementos, 
injetada em polipropileno texturizado. Coluna de regulagem que permita variação de altura do 
assento entre 420 a 570 mm. Caso não possua coluna para tal variação de altura, possibilidade 
instalação de colunas de diferentes alturas de acordo com necessidade dos usuários;  
4. Apoio para braços, em formato de ”T”, confeccionado em poliuretano de acabamento macio 
e superfície texturizada, largura máxima de 120 mm e comprimento máximo de 380mm, com 
bordas arredondadas, de forma que seu comprimento não interfira no movimento de 
aproximação da cadeira em relação à mesa, nem com os movimentos inerentes à execução da 
tarefa. Braços reguláveis com ajuste de altura acionado por botão lateral. Altura regulável entre 
no mínimo 200 e 250 mm contadas a partir do assento. Mecanismo de regulagem de 
afastamento horizontal entre braços, acionado por sistema de regulagem de fácil alcance. 
Possibilidade de remoção do apoio para braços sem comprometer a estrutura da cadeira.  
5. Encosto em compensado de madeira moldada anatomicamente, com espuma injetada em 
poliuretano isenta de CFC, com densidade entre 40 e 50 kg/m³ e espessura média de 40 mm. 
Encosto com capa protetora em polipropileno texturizado, com bordas arredondadas. Forração 
em tecido tipo panamá, 100% poliéster, de 376 gramas por metro linear, na cor preta, 
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preferencialmente tratado, antialérgico, antiaderente, resistente a fogo de acordo com os 
padrões da norma ABNT. Ausência de perfil para acabamento entre tecido e capa protetora. 
Largura mínima de 430 mm e altura de 460 mm e bordas arredondadas. Reclinável, com ajuste 
de inclinação por alavanca de fácil alcance. Ajuste de altura do encosto com variação mínima 
de 50 mm entre posição mais baixa e mais alta, podendo travar em várias posições. A 
regulagem de altura do apoio lombar pode ser obtida por deslocamento de todo o encosto ou 
apenas da porção do mesmo que proporciona o apoio lombar.  
6. Assento em compensado de madeira moldada anatomicamente, de modo a permitir a 
alternância de posturas na posição sentada, aliviando, assim, as pressões sobre os discos 
intervertebrais e as tensões sobre os músculo de sustentação, reduzindo a fadiga. Espuma 
injetada em poliuretano isenta de CFC, com densidade entre 40 e 50 kg/m³ e espessura média 
de 40 mm. Assento com capa protetora em polipropileno texturizado,com bordas 
arredondadas. Forração em tecido tipo panamá, 100% poliéster, de 376 gramas por metro 
linear, na cor preta, preferencialmente tratado, antialérgico, antiaderente, resistente a fogo de 
acordo com os padrões da norma ABNT. Ausência de perfil para acabamento entre tecido e 
capa protetora. Dimensões mínimas de profundidade útil de 430 mm e máximo de 460 mm, 
com bordas frontais arredondadas. Largura útil de no mínimo 470 mm. Regulagem de altura do 
assento por alavanca de fácil alcance, permitindo que o ajuste seja feito na posição sentada.  
7. Mecanismo com regulagem independente de inclinação do assento e do encosto, com ajuste 
por alavanca de fácil alcance, permitindo bloqueio em qualquer posição ou livre flutuação do 
conjunto. Possibilidade de ajuste na posição “digitador” (assento levemente inclinado para 
frente, 5º). Além disso, solicita-se:  
8. Garantia de fábrica de 5 anos contra defeito de fabricação.   
 
Item 03 - CADEIRA FIXA – Pés em “U”  
Quantidade: 01 unidade 
 
Cadeira fixa tubular - tecido - pés em "U", assento medindo 500 x 430 mm e encosto medindo 
400 x 430 mm, montados sobre compensado de 15 mm, conformado anatomicamente a quente 
e fixados à estrutura através de porcas de garra cravadas na parte interna do assento/encosto 
e entre si por lâmina aço-mola temperada e pintada pelo sistema epóxi a pó após tratamento 
anticorrosão. Espumas injetadas com densidade controlada com 60 Kg/cm3 e 40 Kg/cm3, 
respectivamente para o assento e encosto. Proteção com espuma revestida com o mesmo 
acabamento do assento e encosto, sem costuras e perfil de PVC antiimpacto macho e fêmeo 
no contorno do assento e do encosto. Estrutura metálica contínua com haste do encosto 
articulada confeccionada em tubo industrial 1" diâmetro em chapa 14 (1,9 mm espessura), 
soldada por processo MIG e tratamento antiferrugem e pintadas pelo sistema eletrostático 
epoxi pó com secagem em estufa, dotadas de sapatas deslizantes de nylon.   
 
 
LOTE 5 – MÓVEIS PARA ENTREGA NO ENDEREÇO: RUA SETE DE SETEMBRO, 2716 
(EDIFÍCIO MEDICAL CENTER)  - SALA 904 – CENTRO – GOVERNADOR VALADARES/MG 
- CEP: 35010-171; 

 
Item 01 - ARMÁRIO ALTO 900X500X1600 (L/P/H)  - PORTA GIRO ALTA 
 
Quantidade: 3 unidades  
 
Confeccionado em aglomerado melamínico texturizado de baixa pressão padrão UNICOLOR, 
bordas encabeçadas em PVC com, no mínimo, 1,5mm de espessura na mesma cor. Tampo 
superior com 25mm espessura e demais componentes com 18mm. Furação nas laterais 
internas padronizada para regulagem de prateleiras a cada 32mm. Fixação das partes através 
do sistema minfix. Sapatas reguladoras de nível possibilitando regulagem interna. 04 (quatro) 
prateleiras com sustentação através de pinos em zamak com autotravamento. Portas de giro 
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alta com abertura de 270º, fechaduras cremona. Puxadores metálicos tipo alça em meia lua, 
fixados com parafusos pelo lado interno do móvel.Tratamento da superfícies metálicas: todas 
as peças metálicas recebem tratamento antiferruginoso(fosfatização) e pintura pelo processo 
eletrostático com tinta epóxi.  
 
 
LOTE 6 – MÓVEIS PARA ENTREGA NO ENDEREÇO: RUA URUCUIA, 48, FLORESTA -  
BELO HORIZONTE / MG - CEP: 30.0150-060 
 
Item 01 - MESA ANGULAR PÉ EM AÇO - 1400x1500x740 - 600 / 600 
 
Quantidade: 4 unidades 
 
ACABAMENTO DO TAMPO: Mesa de formato angular e raio chanfrado com corte frontal 
ergonômico e corte posterior reto, com de 25mm de espessura, em aglomerado de baixa 
pressão, medindo 1400mm x 600mm x 1500mm x 600mm x 740mm, dentro das normas ABNT 
(Associação Brasileira de Normas e Técnicas) e de ergonomia. Revestimento melamínico de 
baixa pressão, na cor cinza cristal; borda frontal em com perfil de PVC extrudado de 3mm de 
espessura colado pelo sistema hot melt; bordas laterais e posterior em perfil de 1mm colado 
pelo sistema hot melt, ambos na mesma cor do melamínico. Altura de 740mm do piso, fixado à 
estrutura com parafusos rosca métrica e buchas metálicas em zamak. Tampo com um orifício 
de 60mm, passa-cabos em poliestireno injetado e tampas com saque frontal tipo açucareiro. 
Painel frontal inteiriço em aglomerado de baixa pressão, com de 18mm de espessura e 
revestimento melamínico com bordas retas, com altura de 310mm, perfil 1mm de espessura 
colado pelo sistema hot melt, com fixação à estrutura metálica por dispositivos tipo minifix  
ESTRUTURA: A sustentação do tampo é feita por estrutura em aço constituída de base em 
chapa de aço 1020 repuxado em cunha com no mínimo 1,9mm de espessura, dispensando o 
uso de ponteiras plásticas ou similares com comprimento de 720mm e 70mm de largura. 
Sapata plástica reguladora de nível em polipropileno injetado de alto impacto. Interligado 
através de dois tubos verticais paralelos de seção oblongo medindo 70x50mm com 1,5mm de 
espessura, aço 1020 o dois tubos formam uma coluna estrutural medindo 260mm com calha 
vertical para passagem de fiação, elétrica, lógica e telefonia com fechamento em chapa de aço 
com 0,9mm de espessura e sistema de encaixe com saque frontal. Travessa superior em forma 
de U com as extremidades. Estrutura de canto coluna (pé conector) em aço de seção 
triangular, com passagem em seu interior para fiação. Chapa de fixação ao tampo na parte 
superior soldada sistema MIG e sapata reguladora de nível em polipropileno injetado de alto 
impacto. Tampa de inspeção de encaixe com três furos para tomadas padrão. Calha estrutural 
interligando a estrutura lateral até o pé de canto dobrado em formato de U parafusada a 
estrutura através de parafuso M6. Todas as partes metálicas recebem tratamento anticorrosão 
e pintado através do sistema eletrostático epóxi a pó e curadas em estufa na cor cinza.  
 
Item 02 - ARMÁRIO ALTO 900X500X1600 (L/P/H)  - PORTA GIRO ALTA 
 
Quantidade: 1 unidade  
 
Confeccionado em aglomerado melamínico texturizado de baixa pressão padrão UNICOLOR, 
bordas encabeçadas em PVC com, no mínimo, 1,5mm de espessura na mesma cor. Tampo 
superior com 25mm espessura e demais componentes com 18mm. Furação nas laterais 
internas padronizada para regulagem de prateleiras a cada 32mm. Fixação das partes através 
do sistema minfix. Sapatas reguladoras de nível possibilitando regulagem interna. 04 (quatro) 
prateleiras com sustentação através de pinos em zamak com autotravamento. Portas de giro 
alta com abertura de 270º, fechaduras cremona. Puxadores metálicos tipo alça em meia lua, 
fixados com parafusos pelo lado interno do móvel.Tratamento da superfícies metálicas: todas 



 

 

20 

as peças metálicas recebem tratamento antiferruginoso(fosfatização) e pintura pelo processo 
eletrostático com tinta epóxi.  
 
Item 03 - MESA LINEAR PÉ EM AÇO 1200x600;  
 
Quantidade: 5 unidades 
 
ACABAMENTO DO TAMPO: Mesa de formato retangular e corte posterior reto, com de 25mm 
de espessura, em aglomerado de baixa pressão, medindo 1200mm x 600mm x 740mm, dentro 
das normas ABNT (Associação Brasileira de Normas e Técnicas) e de ergonomia. 
Revestimento melamínico de baixa pressão, na cor cinza cristal; borda frontal em com perfil de 
PVC extrudado de 3mm de espessura colado pelo sistema hot melt; bordas laterais e posterior 
em perfil de 1mm colado pelo sistema hot melt, ambos na mesma cor do melamínico. Altura de 
740mm do piso, fixado à estrutura com parafusos rosca métrica e buchas metálicas em zamak. 
Tampo com um orifício de 60mm, passa-cabos em poliestireno injetado e tampas com saque 
frontal tipo açucareiro. Painel frontal inteiriço em aglomerado de baixa pressão, com de 18mm 
de espessura e revestimento melamínico com bordas retas, com altura de 310mm, perfil 1mm 
de espessura colado pelo sistema hot melt, com fixação à estrutura metálica por dispositivos 
tipo minifix  
 
ESTRUTURA : A sustentação do tampo é feita por estrutura em aço constituída de base em 
chapa de aço 1020 repuxado em cunha com no mínimo 1,9mm de espessura, dispensando o 
uso de ponteiras plásticas ou similares com comprimento de 720mm e 70mm de largura. 
Sapata plástica reguladora de nível em polipropileno injetado de alto impacto. Interligado 
através de dois tubos verticais paralelos de seção oblongo medindo 70x50mm com 1,5mm de 
espessura, aço 1020 o dois tubos formam uma coluna estrutural medindo 260mm com calha 
vertical para passagem de fiação, elétrica, lógica e telefonia com fechamento em chapa de aço 
com 0,9mm de espessura e sistema de encaixe com saque frontal. Travessa superior em forma 
de U com as extremidades Chapa de fixação ao tampo na parte superior soldada sistema MIG 
e sapata reguladora de nível em polipropileno injetado de alto impacto. Tampa de inspeção de 
encaixe com três furos para tomadas padrão. Calha estrutural interligando a estrutura lateral 
até o pé de canto dobrado em formato de U parafusada a estrutura através de parafuso M6. 
Todas as partes metálicas recebem tratamento anticorrosão e pintado através do sistema 
eletrostático epóxi a pó e curadas em estufa na cor cinza.  
 
Item 04 - GAVETEIRO VOLANTE – 04 GAVETAS  
 
Quantidade: 4 unidades 
 
Gaveteiro volante, tampo em chapa de 25mm de espessura, corpo e frente em chapa 18mm de 
espessura, quatro gavetas removíveis com 123mm de altura interna com corpo em chapa de 
aço e fundo em duraplac, corrediças metálicas com roldanas de nylon, esbarros de início e final 
de curso, dotadas de fechadura frontal cromada com chave e sua respectiva copia com capa 
plástica externa de proteção em polietileno injetado e sistema escamoteável para adaptar ao 
móvel caso não seja retirada, afim de minimizar choques acidentais ao usuário, sistema de 
tranca simultânea e puxadores de alça em aço. Acabamento das partes metálicas com pintura 
em epóxi a pó, curada em estufa, após tratamento anti-corrosão, Base com rodízios duplos em 
nylon para movimentação. 
 
Item 05 - CADEIRA MÉDIA GIRATÓRIA C/ BRAÇO REGULÁVEL E RODÍZIOS PARA PISO 
DURO 
 
Quantidade: 12 unidades  
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ASPECTOS GERAIS: As cadeiras giratórias para escritório devem possuir opções e sistemas 
de regulagens que permitam a adaptação às necessidades e características antropométricas 
da força de trabalho e às exigências da tarefa, proporcionando melhor conforto, segurança e 
desempenho eficiente, especialmente para as atividades que envolvem uso contínuo de 
computador. Devem seguir a ABNT NBR 13962, que especifica as características físicas e 
dimensionais e classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a 
determinação da estabilidade, da resistência e da durabilidade de cadeiras. As cadeiras de 
marcas nacionais deverão possuir requisitos para certificação para atendimento a NR 17 do 
Ministério do Trabalho e Emprego. Deve obedecer aos métodos para a determinação da 
resistência (carga mínima de 1 100 N - cerca de 112 kg), estabilidade e durabilidade das 
cadeiras de escritório, estabelecidos pela norma ABNT NBR 13962. Aspectos construtivos: As 
cadeiras de escritório devem ter assento e encosto separados, e aspectos construtivos 
conforme descrito abaixo:  
1. Base giratória com 5 pés, confeccionada em aço tubular com acabamento de superfície 
pintado. Base com capa protetora em polipropileno injetado texturizado sem emendas;  
2. Pés com rodízios duplos, tipo W, com rodas revestidas em poliuretano com banda de 
rodagem macia, cuja resistência evite deslocamentos involuntários e que não comprometam a 
estabilidade do assento;  
3. Coluna de regulagem de altura do assento por acionamento a gás, com regulagem de no 
mínimo 5 posições, fabricada em tubo de aço de 1,50 mm. Capa telescópica de 3 elementos, 
injetada em polipropileno texturizado. Coluna de regulagem que permita variação de altura do 
assento entre 420 a 570 mm. Caso não possua coluna para tal variação de altura, possibilidade 
instalação de colunas de diferentes alturas de acordo com necessidade dos usuários;  
4. Apoio para braços, em formato de ”T”, confeccionado em poliuretano de acabamento macio 
e superfície texturizada, largura máxima de 120 mm e comprimento máximo de 380mm, com 
bordas arredondadas, de forma que seu comprimento não interfira no movimento de 
aproximação da cadeira em relação à mesa, nem com os movimentos inerentes à execução da 
tarefa. Braços reguláveis com ajuste de altura acionado por botão lateral. Altura regulável entre 
no mínimo 200 e 250 mm contadas a partir do assento. Mecanismo de regulagem de 
afastamento horizontal entre braços, acionado por sistema de regulagem de fácil alcance. 
Possibilidade de remoção do apoio para braços sem comprometer a estrutura da cadeira.  
5. Encosto em compensado de madeira moldada anatomicamente, com espuma injetada em 
poliuretano isenta de CFC, com densidade entre 40 e 50 kg/m³ e espessura média de 40 mm. 
Encosto com capa protetora em polipropileno texturizado, com bordas arredondadas. Forração 
em tecido tipo panamá, 100% poliéster, de 376 gramas por metro linear, na cor preta, 
preferencialmente tratado, antialérgico, antiaderente, resistente a fogo de acordo com os 
padrões da norma ABNT. Ausência de perfil para acabamento entre tecido e capa protetora. 
Largura mínima de 430 mm e altura de 460 mm e bordas arredondadas. Reclinável, com ajuste 
de inclinação por alavanca de fácil alcance. Ajuste de altura do encosto com variação mínima 
de 50 mm entre posição mais baixa e mais alta, podendo travar em várias posições. A 
regulagem de altura do apoio lombar pode ser obtida por deslocamento de todo o encosto ou 
apenas da porção do mesmo que proporciona o apoio lombar.  
6. Assento em compensado de madeira moldada anatomicamente, de modo a permitir a 
alternância de posturas na posição sentada, aliviando, assim, as pressões sobre os discos 
intervertebrais e as tensões sobre os músculo de sustentação, reduzindo a fadiga. Espuma 
injetada em poliuretano isenta de CFC, com densidade entre 40 e 50 kg/m³ e espessura média 
de 40 mm. Assento com capa protetora em polipropileno texturizado,com bordas 
arredondadas. Forração em tecido tipo panamá, 100% poliéster, de 376 gramas por metro 
linear, na cor preta, preferencialmente tratado, antialérgico, antiaderente, resistente a fogo de 
acordo com os padrões da norma ABNT. Ausência de perfil para acabamento entre tecido e 
capa protetora. Dimensões mínimas de profundidade útil de 430 mm e máximo de 460 mm, 
com bordas frontais arredondadas. Largura útil de no mínimo 470 mm. Regulagem de altura do 
assento por alavanca de fácil alcance, permitindo que o ajuste seja feito na posição sentada.  
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7. Mecanismo com regulagem independente de inclinação do assento e do encosto, com ajuste 
por alavanca de fácil alcance, permitindo bloqueio em qualquer posição ou livre flutuação do 
conjunto. Possibilidade de ajuste na posição “digitador” (assento levemente inclinado para 
frente, 5º). Além disso, solicita-se:  
8. Garantia de fábrica de 5 anos contra defeito de fabricação.   
 
 
Os móveis deverão obedecer ao padrão já existente no CRF-MG (Rua Urucuia, 48, 
Floresta - Belo Horizonte), podendo, caso haja interesse da Licitante, marcar horário 
para visitação. 
 
A licitante vencedora deverá entregar móveis exatamente conforme as especificações 
discriminadas neste Edital (Termo de Referência) e de acordo com a marca/modelo 
propostos. 
 
A licitante vencedora é responsável pelo transporte, instalação e montagem dos móveis 
nos locais pré-determinados conforme Anexo I – Termo de Referência.  
 
Os gastos com transporte (Frete), instalação e montagem dos móveis já deverão estar 
inclusos no total do orçamento.  
 
Deverá emitir a Nota Fiscal por item, com valor unitário, para fins de lançamento no sistema de 
patrimônio do CRF-MG. 
 
A licitante vencedora fornecerá às suas expensas, qualquer peça ou acessório necessário para 
instalação dos móveis, ainda que tal peça ou acessório não faça parte do objeto desta licitação.  
 
A licitante vencedora é responsável pelos danos que porventura ocorrem com o transporte e a 
instalação.  
 
Será  responsável por qualquer dano ou penalidade que o Conselho Regional de Farmácia de 
Minas Gerais sofra em razão desta compra. 
 
Arcará com todos os encargos de ordem tributária, previdenciária e trabalhista oriundos da 
presente contratação. 

Deverá retirar a Nota de Empenho, dentro de 02 (dois) dias úteis, contados da convocação, na 
sede do CRF/MG.  
 
Deverá aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, em 
conformidade com o artigo 65, § 1º da Lei 8.666/93. Nenhum acréscimo ou supressão poderá 
exceder o limite estabelecido no Artigo 65, § 2º da Lei 8.666/93. 
 
Cabe à Licitante, além das obrigações relacionadas aquelas estabelecidas em lei. 
 
O Conselho Regional de Farmácia do Estado de Minas Gerais se reserva no direito de, de 
ofício ou por provocação de terceiros, anular a presente licitação, no todo ou em parte, por 
ilegalidade; ou revogá-la, por motivo de conveniência ou oportunidade, mediante parecer 
escrito e devidamente fundamentado; não cabendo em ambas as hipóteses qualquer 
indenização por parte das empresas licitantes. 
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PLANILHA DE ESTIMATIVA DE CUSTOS 

 

OBJETO: Aquisição de Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório para Seções 
localizadas no interior de Minas Gerais, nas cidades de Ipatinga, Montes Claros, 
Governadores Valadares, Pouso Alegre, Juiz de Fora e na Sede, na cidade de Belo 
Horizonte, sob o regime de fornecimento integral. 
 

 
LOTE 1 – MÓVEIS PARA ENTREGA NO ENDEREÇO: PRAÇA JOÃO PINHEIRO, 194, SALA 101, 

CENTRO -  POUSO ALEGRE/ MG - CEP: 37.550-191. 

 

ITEM 1 QUANTIDADE 
HOME 

OFFICE 
INTERNET SOFTPLACE 

PREÇO 
MÉDIO 

 
MESA 
ANGULAR PÉ 
EM AÇO - 
1400x1500x740 
- 600 / 600 
 

 

1 unidade 

 

R$ 1.072,56 

 

R$ 1.293,00 

 

R$ 1.951,00 

 

R$ 1.438,85 

ITEM 2 QUANTIDADE 
HOME 

OFFICE 
 SOFTPLACE 

PREÇO 
MÉDIO 

 
ARMÁRIO 
ALTO 
900X500X1600 
(L/P/H)  - 
PORTA GIRO 
ALTA 

 
6 unidades 

 
R$ 8.499,34 

 
R$ 7.470,00 

 
R$ 10.250,90 

 
 
 

R$ 8.740,08 

ITEM 3 QUANTIDADE 
HOME 

OFFICE 
 SOFTPLACE 

PREÇO 
MÉDIO 

 

MESA LINEAR 
PÉ EM AÇO 
1200x600 

 
 
 

1 unidade 
R$ 561,36 R$ 553,00 R$ 1.362,14 R$ 825,50 

ITEM 4 QUANTIDADE 
HOME 

OFFICE 
 SOFTPLACE 

PREÇO 
MÉDIO 

 
GAVETEIRO 
VOLANTE – 04 
GAVETAS  
 

1 unidade R$ 604,05 R$ 851,00 R$ 896,32 R$ 783,79 

ITEM 5 QUANTIDADE 
HOME 

OFFICE 
 SOFTPLACE 

PREÇO 
MÉDIO 

 
CADEIRA 
MÉDIA 
GIRATÓRIA C/ 
BRAÇO 
REGULÁVEL E 
RODÍZIOS 
PARA PISO 
DURO 
 

 

1 unidade 
 

R$ 566,71 
 

R$ 399,99 
 

X  
 

R$ 483,35 

ITEM 6 QUANTIDADE HOME INTERNET SOFTPLACE PREÇO 
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OFFICE MÉDIO 

 
CADEIRA FIXA 
– Pés em “U” 
 

 

3 unidades R$ 1.056,41 R$ 459,00 X R$ 757,70 

ITEM 7 QUANTIDADE 
HOME 

OFFICE 
INTERNET SOFTPLACE 

PREÇO 
MÉDIO 

 
SOFÁ - 3L - 
BASE 
CROMADA 

 

1 unidade 

 
 

R$ 2.229,62 R$ 3.567,80 X R$ 2.898,71 

 

LOTE 2 – MÓVEIS PARA ENTREGA NO ENDEREÇO: RUA VINHÁTICO, 15 (EDIFICIO HORTO 

OFICCE) – SALA 905,  BAIRRO HORTO  –  IPATINGA/MG - CEP: 35.160.317. 
 

ITEM 1 QUANTIDADE 
HOME 

OFFICE 
INTERNET SOFTPLACE 

PREÇO 
MÉDIO 

 
ARMÁRIO 
ALTO 
900X500X1600 
(L/P/H)  - 
PORTA GIRO 
ALTA 
 

 

4 unidades 

 

R$ 5.037,93 

 

R$ 4.980,00 

 

R$ 8.100,60 

 

R$ 6.039,51 

 
 
LOTE 3 – MÓVEIS PARA ENTREGA NO ENDEREÇO: AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 2390 – SALA 

803/804 – CENTRO – JUIZ DE FORA/MG - CEP: 36016-310. 
 

ITEM 1 QUANTIDADE 
HOME 

OFFICE 
INTERNET SOFTPLACE 

PREÇO 
MÉDIO 

 

ARMÁRIO 
ALTO 
900X500X1600 
(L/P/H)  - 
PORTA GIRO 
ALTA  

 

4 unidades 

 

R$ 5.370,25 

 

R$ 4.980,00 

 

R$ 8.100,60 

 

R$ 6.150,28 

 
 
LOTE 4 – MÓVEIS PARA ENTREGA NO ENDEREÇO: RUA CORREA MACHADO, 1025 – SALAS 

403/404  - CENTRO  -  MONTES CLAROS/MG - CEP: 39400-090. 
 

ITEM 1 QUANTIDADE 
HOME 

OFFICE 
INTERNET SOFTPLACE 

PREÇO 
MÉDIO 

 

ARMÁRIO 
ALTO 
900X500X1600 
(L/P/H)  - 
PORTA GIRO 
ALTA 

 

3 unidades 

 

R$ 4.027,69 

 

R$ 2.490,00 

 

R$ 6.075,45 

 

R$ 4.197,71 

 
CADEIRA 

  
R$ 1.133,42 

 
R$ 799,98 

 
X  

 
R$ 966,70 
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MÉDIA 
GIRATÓRIA C/ 
BRAÇO 
REGULÁVEL E 
RODÍZIOS 
PARA PISO 
DURO 

2 unidades 

 
CADEIRA FIXA 
– Pés em “U” 
 

 

1 unidade R$ 352,14 R$ 153,00 X R$ 252,57 

 

LOTE 5 – MÓVEIS PARA ENTREGA NO ENDEREÇO: RUA SETE DE SETEMBRO, 2716 (EDIFÍCIO 

MEDICAL CENTER)  - SALA 904 – CENTRO – GOVERNADOR VALADARES/MG - CEP: 35010-171. 
 

ITEM 1 QUANTIDADE 
HOME 

OFFICE 
INTERNET SOFTPLACE 

PREÇO 
MÉDIO 

 

ARMÁRIO 
ALTO 
900X500X1600 
(L/P/H)  - 
PORTA GIRO 
ALTA 

 

3 unidades 

 

R$ 4.027,69 

 

R$ 2.490,00 

 

R$ 6.075,45 

 

R$ 4.197,71 

 

 

LOTE 6 – MÓVEIS PARA ENTREGA NO ENDEREÇO: RUA URUCUIA, Nº 48 -, FLORESTA – BELO 

HORIZONTE / MG - CEP: 30.150-060. 

 

ITEM 1 QUANTIDADE 
HOME 

OFFICE 
INTERNET SOFTPLACE 

PREÇO 
MÉDIO 

 
MESA 
ANGULAR PÉ 
EM AÇO - 
1400x1500x740 
- 600 / 600 
 

 

4 unidades 

 

R$ 4.290,24 

 

R$ 5.172,00 

 

R$ 7.804,00 

 

R$ 5.755,41 

ITEM 2 QUANTIDADE 
HOME 

OFFICE 
INTERNET SOFTPLACE 

PREÇO 
MÉDIO 

 
ARMÁRIO 
ALTO 
900X500X1600 
(L/P/H)  - 
PORTA GIRO 
ALTA 

 
1 unidade 

 
R$ 1.340,74 

 
R$ 1.079,00 

 
R$ 1.961,81 

 
 
 
 

R$ 1.460,51 

ITEM 3 QUANTIDADE 
HOME 

OFFICE 
INTERNET SOFTPLACE 

PREÇO 
MÉDIO 

 

MESA LINEAR 
PÉ EM AÇO 
1200x600 

 
 
 

5 unidades 
R$ 2.806,80 R$ 2.765,00 R$ 6.810,70 R$ 4.127,50 

ITEM 4 QUANTIDADE 
HOME 

OFFICE 
INTERNET SOFTPLACE 

PREÇO 
MÉDIO 

 
GAVETEIRO 

4 unidades R$ 2.416,20 R$ 3.404,00 R$ 3.585,28 R$ 3.135,16 
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VOLANTE – 04 
GAVETAS  
 

ITEM 5 QUANTIDADE 
HOME 

OFFICE 
INTERNET SOFTPLACE 

PREÇO 
MÉDIO 

 
CADEIRA 
MÉDIA 
GIRATÓRIA C/ 
BRAÇO 
REGULÁVEL E 
RODÍZIOS 
PARA PISO 
DURO 
 

 

12 unidades 
 

R$ 6.797,52 
 

R$ 4.799,88 
 

X  
 

R$ 5.798,87 

 

VALOR TOTAL ESTIMADO - R$ 58.009,91 (cinqüenta e oito mil, nove reais e noventa e um 
centavos) 

2 - DO LOCAL, PRAZO E CONDIÇÃO DE ENTREGA DO PRODUTO 
 

Os móveis deverão ser entregues nos locais conforme especificação de cada Lote neste termo 
de referência e prazo de entrega e instalação/montagem de 20 (vinte) dias corridos, depois 
de retirada da nota de empenho, não podendo ultrapassar o ano vigente de 2019. 

 
3 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
 
3.1 - Fornecer o bem cotado conforme previsto neste Termo de Referência/Edital, obedecendo 
rigorosamente às especificações e condições estipuladas no Edital de Licitação e na proposta 
comercial.  
 
3.1.1 - Os móveis deverão ser compatíveis com suas referências e códigos. Deverão ainda, ser 
novos e originais de fábrica.  
 
3.1.2 - Os móveis deverão ser entregues, acondicionados em suas embalagens originais, 
lacradas de forma tecnicamente correta, contendo, no mínimo, as indicações da marca.  
 
3.1.3 - A CONTRATADA não poderá alterar a marca e o valor dos itens ofertados em sua 
proposta comercial.  
 
3.1.4 - A alteração da marca poderá ser apreciada, mediante justificativa fundamentada e 
apresentação de amostra, pelo CONTRATANTE,  
 
3.1.5 - O quantitativo e a marca dos móveis deverão ser especificados na proposta, com 
os preços individualizados, compondo o valor do preço final. 
 
3.1.6 - Todos os itens objetos deste edital deverão estar em conformidade com as 
especificações do CRF/MG em qualidade e quantidade. O CRF/MG poderá recusar aqueles 
cuja qualidade não satisfaça as necessidades e o padrão do Conselho. 
  
3.2 - Cumprir fielmente o que estabelece o Edital e seus Anexos;  
 
3.3 - Assumir inteira responsabilidade pela entrega e garantia dos produtos e todos os custos 
com fretes, tributos, seguros e quaisquer outros encargos;  
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3.4 - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo quando da entrega do objeto, não excluindo ou reduzindo 
essa responsabilidade à Fiscalização ou acompanhamento pela Contratante;  
 
3.5 - A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais e comerciais resultantes da execução do Contrato, não transfere à Administração a 
responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto contratual;  
 
3.6 - Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a entrega dos produtos objeto deste Edital, 
sem prévia expressa anuência da Contratante.  
 
3.7 - Reparar, corrigir, remover, às suas expensas, no todo ou em parte, o(s) material(s) em 
que verifiquem danos em decorrência do transporte, bem como, providenciar a substituição dos 
mesmos, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contados da notificação que lhe for entregue via 
Correios ou via e-mail.  
 
4 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  
 
4.1 - Notificar a CONTRATADA, fixando-lhe prazo para corrigir irregularidades encontradas na 
entrega do Objeto;  
 
4.2 - Efetuar o pagamento à CONTRATADA, na forma estabelecida no presente edital, desde 
que cumpridas regular e integralmente as obrigações assumidas pela CONTRATADA;  
 
4.3 - Fornecer à CONTRATADA todos os dados necessários para o fornecimento do objeto.  
 
4.4 - Rejeitar o produto que não atenda aos requisitos constantes das especificações do objeto 
licitado.  
 
5 – DA GARANTIA DOS PRODUTOS 
 
5.1 – Independente da aceitação, a Contratada garantirá a qualidade do produto pelo prazo 
estabelecido na respectiva garantia pelo fabricante, e estará obrigada a substituir aquele que 
apresentar defeito no prazo de até 10 (dez) dias úteis. 
 
6. DO PAGAMENTO  
 
6.1 – O pagamento dar-se-á em até 15 (quinze) dias, após a emissão da Nota Fiscal, 
acompanhada de boleto bancário, que deverão ser enviados para o e-mail 
financeiro@crfmg.org.br, e do atesto comprovando a efetiva entrega e instalações dos móveis, 
conforme especificações do Edital. 
 
6.2 - Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, 
a mesma será devolvida à Contratada e o pagamento ficará pendente até que a referida 
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento 
iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não 
acarretando qualquer ônus para CRF/MG.  
 
6.3 - Nos preços contratados já estão incluídos: impostos, contribuições, taxas, frete, 
transporte, bem como todos os demais encargos incidentes. 
 
6.4 – Qualquer atraso ocorrido na apresentação da nota fiscal/fatura, ou dos documentos 
exigidos como condição de pagamento por parte da CONTRATADA, importará em prorrogação 
automática do prazo de vencimento da obrigação do CONTRATANTE. 

mailto:financeiro@crfmg.org.br
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6.5 – O Pagamento será realizado, mediante comprovação da regularidade fiscal obrigatória 
(Receita Federal, Dívida Ativa da União, FGTS e INSS), devidamente atualizada. O CRF/MG 
não responde por qualquer encargo resultante de atrasos na liquidação dos pagamentos 
correspondentes. 

6.6 - A efetivação do pagamento ficará condicionada à comprovação, por parte da Contratada, 
da manutenção de todas as condições habilitatórias exigidas no presente Edital.  

 

7. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 
7.1 - A licitante ficará impedida de licitar e contratar com o CRF/MG e será descredenciada no 
SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de até 30% (trinta por cento) 
do valor estimado para a contratação e demais cominações legais, nos seguintes casos:  
 
7.1.1 - Cometer fraude fiscal;  
 
7.1.2 - Apresentar documento falso;  
7.1.3 - Fizer declaração falsa;  
 
7.1.4 - Comportar-se de modo inidôneo;  
 
7.1.5 - Não entregar o Objeto licitado no prazo estabelecido;  
 
7.1.6 - Deixar de entregar a documentação exigida no certame;  
 
7.1.7 - Não mantiver a proposta. 
 
7.2 - Para os fins do Subitem 15.1.4 reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos Arts. 
90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei nº 8.666/93. 
 

8. DO JULGAMENTO 

 
8.1. O julgamento será Menor Preço por Lote. 
 

9. DA PROPOSTA 

 
9.1. A proposta deverá ter os requisitos mínimos para a prestação dos serviços. 
 
9.2. Juntamente com a proposta de preços deverá ser encaminhado, via sistema, 
catálogo de amostras, com objetivo de verificar se os móveis estão em conformidade 
com os modelos existentes no CRF/MG. 
 
9.2. Não será aceito para efeito de julgamento, sob qualquer título, oferta de outros valores que 
não seja o preço solicitado no Anexo da Proposta Comercial. 
 
9.3. A proposta deverá ser encaminhada no valor previamente determinado.  
 

10. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

 
10.1. A despesa para a aquisição do objeto desta licitação é estimada em R$ R$ 58.009,91 
(cinqüenta e oito mil, nove reais e noventa e um centavos) e ocorrerá às contas, proveniente da 
seguinte dotação orçamentária: 6.2.2.1.1.02.02.03.001  – Móveis e Utensílios. 
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11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
11.1. A Contratada será responsável pelo pagamento de multas, punições ou indenizações que 
porventura venham a ser impostas por órgãos fiscalizadores de suas atividades, bem como dos 
ônus decorrentes de sua repercussão sobre o objeto a ser firmado com a Contratante. 
 
11.2. É proibida a subcontratação total ou parcial do objeto licitatório. 
 

 
 

Belo Horizonte/MG, 12 de novembro de 2019. 
 
 

 
YULA DE LIMA MEROLA 
Presidente do CRF/MG 
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ANEXO II 

 
 

(MODELO DA PROPOSTA COMERCIAL) 
 

 
Ao 
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS – CRF/MG  
Ref.: PREGÃO ELETRONICO n.º 06 /2019 
PROCESSO LICITATÓRIO n.º 060/2019 
 
Prezados Senhores, 
 
Apresentamos nossa proposta de preço, objetivando fornecimento dos móveis, de acordo com 
o objeto do Edital do Pregão Eletrônico nº. 06/2019. 
Dados do Licitante: 
Razão social:.....................................................CNPJ sob n.º:........................ 
Inscrição estadual n.º:......................... Inscrição municipal n.º......................., 
Endereço Completo: ..........................................................., Telefone: .............. Fax: ................. 
E-mail:........................ 
 
Os gastos com transporte (Frete), instalação e montagem dos móveis já deverão estar 
inclusos na Proposta Comercial.  
 
Os móveis deverão ser entregues conforme indicado no termo de referência anexo I 
deste Edital. 
 
Deverão ser adotadas todas as especificações e padronizações estipuladas conforme 
termo de referência anexo I deste Edital. 
 
LOTE 1 – MÓVEIS PARA ENTREGA NO ENDEREÇO: PRAÇA JOÃO PINHEIRO, 194, SALA 
101, CENTRO -  POUSO ALEGRE/ MG; 
 
Item 01 - MESA ANGULAR PÉ EM AÇO - 1400x1500x740 - 600 / 600 
 
Quantidade: 01 unidade 
 
Valor unitário: R$ .................................... 
Valor total: R$ ........................................... 
Marca: 
 
Item 02 - ARMÁRIO ALTO 900X500X1600 (L/P/H)  - PORTA GIRO ALTA 
 
Quantidade: 6 unidades  
 
Valor unitário: R$ ........................................ 
Valor total: R$ ............................................. 
Marca: 
 
Item 03 - MESA LINEAR PÉ EM AÇO 1200x600;  
 
Quantidade: 1 unidade 
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Valor unitário: R$........................................ 
Valor total: R$............................................. 
Marca: 
 
Item 04 - GAVETEIRO VOLANTE – 04 GAVETAS  
 
Quantidade: 1 unidade 
 
Valor unitário: R$................................................. 
Valor total: R$....................................................... 
Marca: 
 
Item 05 - CADEIRA MÉDIA GIRATÓRIA C/ BRAÇO REGULÁVEL E RODÍZIOS PARA PISO 
DURO 
 
Quantidade: 1 unidade  
 
Valor unitário: R$................................................. 
Valor total: R$....................................................... 
Marca: 
 
Item 06 - CADEIRA FIXA – Pés em “U”  
 
Quantidade: 03 unidades 
 
Valor unitário: R$................................................. 
Valor total: R$....................................................... 
Marca: 
 
Item 07- SOFÁ - 3 L - BASE CROMADA 
 
Quantidade: 01 unidade  
 
Valor unitário: R$................................................. 
Valor total: R$....................................................... 
Marca: 
 
 
LOTE 2 – MÓVEIS PARA ENTREGA NO ENDEREÇO: RUA VINÁTICO, 15 (EDIFICIO 
HORTO OFICCE) – SALA 905,  BAIRRO HORTO  –  IPATINGA/MG; 

 
Item 01 - ARMÁRIO ALTO 900X500X1600 (L/P/H)  - PORTA GIRO ALTA 
 
Quantidade: 4 unidades  
 
Valor unitário: R$................................................. 
Valor total: R$....................................................... 
Marca: 
 
LOTE 3 – MÓVEIS PARA ENTREGA NO ENDEREÇO: AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 2390 
– SALA 803/804 – CENTRO – JUIZ DE FORA/MG 

 
Item 01 - ARMÁRIO ALTO 900X500X1600 (L/P/H)  - PORTA GIRO ALTA 
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Quantidade: 4 unidades  
 
Valor unitário: R$................................................. 
Valor total: R$....................................................... 
Marca: 
 
LOTE 4 – MÓVEIS PARA ENTREGA NO ENDEREÇO: RUA CORREA MACHAO, 1025 – 
SALAS 403/404  - CENTRO  -  MONTES CLAROS/MG; 

 
Item 01 - ARMÁRIO ALTO 900X500X1600 (L/P/H)  - PORTA GIRO ALTA 
 
Quantidade: 3 unidades  
 
Valor unitário: R$................................................. 
Valor total: R$....................................................... 
Marca: 
 
Item 02 - CADEIRA MÉDIA GIRATÓRIA C/ BRAÇO REGULÁVEL E RODÍZIOS PARA PISO 
DURO 
 
Quantidade: 2 unidades  
 
Valor unitário: R$................................................. 
Valor total: R$....................................................... 
Marca: 
 
Item 03 - CADEIRA FIXA – Pés em “U”  
 
Quantidade: 01 unidade 
 
Valor unitário: R$................................................. 
Valor total: R$....................................................... 
Marca: 
 
 
LOTE 5 – MÓVEIS PARA ENTREGA NO ENDEREÇO: RUA SETE DE SETEMBRO, 2716 
(EDIFÍCIO MEDICAL CENTER)  - SALA 904 – CENTRO – GOVERNADOR VALADARES/MG; 

 
Item 01 - ARMÁRIO ALTO 900X500X1600 (L/P/H)  - PORTA GIRO ALTA 
 
Quantidade: 3 unidades  
 
Valor unitário: R$................................................. 
Valor total: R$....................................................... 
Marca: 
 
 
LOTE 6 – MÓVEIS PARA ENTREGA NO ENDEREÇO: RUA URUCUIA, Nº 48,  FLORESTA  - 
BELO HORIZONTE/ MG; 
 
Item 01 - MESA ANGULAR PÉ EM AÇO - 1400x1500x740 - 600 / 600 
 
Quantidade: 4 unidades 
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Valor unitário: R$ .................................... 
Valor total: R$ ........................................... 
Marca: 
 
Item 02 - ARMÁRIO ALTO 900X500X1600 (L/P/H)  - PORTA GIRO ALTA 
 
Quantidade: 1 unidade  
 
Valor unitário: R$ ........................................ 
Valor total: R$ ............................................. 
Marca: 
 
Item 03 - MESA LINEAR PÉ EM AÇO 1200x600;  
 
Quantidade: 5 unidades 
 
Valor unitário: R$........................................ 
Valor total: R$............................................. 
Marca: 
 
Item 04 - GAVETEIRO VOLANTE – 04 GAVETAS  
 
Quantidade: 4 unidades 
 
Valor unitário: R$................................................. 
Valor total: R$....................................................... 
Marca: 
 
Item 05 - CADEIRA MÉDIA GIRATÓRIA C/ BRAÇO REGULÁVEL E RODÍZIOS PARA PISO 
DURO 
 
Quantidade: 12 unidades  
 
Valor unitário: R$................................................. 
Valor total: R$....................................................... 
Marca: 
 
 
Validade da Proposta: 60 dias 
 
Nos preços contratados já estão incluídos: instalação, impostos, contribuições, taxas, frete, 
transporte, serviços de instalação, bem como todos os demais encargos incidentes. 
 
_____________________ , ______ de ______________ de ________. 
___________________________________ 
[Assinatura e carimbo do representante legal da empresa] 
 
Obs: Este documento deverá ser emitido em papel timbrado. 
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ANEXO III 
 
 
(MINUTA) CONTRATO Nº. _______/2019. 
 
 
REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM 
DE UM LADO O CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS – 
CRF/MG, E DO OUTRO LADO, A EMPRESA ______________________ CONFORME 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 060/2019, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 
06/2019, TIPO MENOR PREÇO POR LOTE, NA FORMA DA LEI n.º 10.520/2002, do Decreto 
n.º 5.450/2005, DA LEI COMPLEMENTAR n.º 123/2006, DO DECRETO nº 8.538/2015 E, 
SUBSIDIARIAMENTE, DA LEI n.º 8.666/1993 E DE OUTRAS NORMAS APLICÁVEIS AO 
OBJETO DESTE CERTAME, CONFORME CLÁUSULAS ABAIXO: 

 
O CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS – CRF/MG, 

Autarquia Federal criada pela Lei nº. 3.820/60, inscrito no CNPJ sob nº. 17.203.837/0001-30 

com sede na Rua Urucuia, 48 – Bairro Floresta – CEP 30.150-060, Belo Horizonte/MG, neste 

ato representado pela sua Presidente, Farmacêutica Yula de Lima Merola e pelo Diretor 

Tesoureiro-Portaria 038/2019/CFF Farmacêutico Waldemar de Paula Júnior, doravante 

denominado CONTRATANTE, e do outro lado, a empresa............................................, pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. ......................................,endereço 

............................................, neste ato representada por ..........................................., portador 

da Carteira de Identidade nº. ......................................, inscrito no CPF sob o nº. 

............................................., residente e domiciliado à .................................................... 

doravante denominada CONTRATADA, considerando o disposto na Lei nº. 8.666, de 21.06.93 

e demais disposições, a homologação do Processo Licitatório nº. 060/2019 - Pregão Eletrônico 

nº. 06/2019 têm entre si justos e acordados o seguinte: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO  

1.1. O objeto deste contrato  visa Aquisição de Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório 
para Sede do CRF-MG e Seções, de acordo com as especificações e demais condições 
peculiares constantes dos Anexos I a III do Edital do Pregão Eletrônico nº. 06/2019.  
 

 CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 

2.1. O prazo de vigência deste contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua 
assinatura, podendo este ser rescindido ou ter o seu prazo renovado, até o limite máximo de 60 
meses, se assim for da vontade das partes, na conformidade do estabelecido na Lei 10.520/02 
e Lei 8.666/93 e alterações posteriores; desde que a proposta da CONTRATADA seja a mais 
vantajosa para o CONTRATANTE. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO VALOR CONTRATUAL 
 
3.1. Dotação orçamentária: 6.2.2.1.1.02.02.03.001  – Móveis e Utensílios. O valor global do 
presente CONTRATO é de............................................................. 
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CLÁUSULA QUARTA - DA FORMA DE PAGAMENTO 
 
4.1. O pagamento pelos serviços prestados dar-se-á em até 15 (quinze) dias, após a emissão 
da Nota Fiscal, acompanhada de boleto bancário, que deverão ser enviados para o e-mail 
financeiro@crfmg.org.br e do atesto do responsável pelo recebimento dos serviços;  
 
4.2. No caso de eventuais atrasos de pagamento por parte do CONTRATANTE, os valores 
serão corrigidos com base na variação pro-rata-die do INPC/IBGE (ou outro índice que venha a 
substituí-lo), entre o dia do vencimento até a data da efetiva liquidação; 
 
4.3. Nos preços contratados já estão incluídos materiais, impostos, contribuições, taxas, frete, 
transporte, bem como todos os demais encargos incidentes. 
 
4.4. A Nota Fiscal/Fatura que for apresentada com erro será devolvida à CONTRATADA para 
retificação e reapresentação, acrescentando-se, no prazo fixado acima, os dias que se 
passarem entre a data da devolução e a da reapresentação; 
 
4.5. Qualquer atraso ocorrido na apresentação da nota fiscal/fatura ou dos documentos 
exigidos como condição de pagamento por parte da CONTRATADA importará em prorrogação 
automática do prazo de vencimento da obrigação do CONTRATANTE; 
 
4.6. O Pagamento será realizado mediante comprovação da regularidade fiscal obrigatória 
(Receita Federal, Dívida Ativa da União, FGTS e INSS) devidamente atualizada. O 
CONTRATANTE não responde por qualquer encargo resultante de atrasos na liquidação dos 
pagamentos correspondentes; 
 
4.7. Por determinação legal, prevista na Instrução Normativa nº. 1.234 de 11/01/2012 (que faz 
referência a Lei nº. 9.430, de 27 dezembro de 1996) da Receita Federal, o CONTRATANTE 
efetuará a retenção na fonte do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição 
Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), COFINS, e Contribuição PIS/PASEP incidente sobre o 
valor a ser pago, no percentual correspondente à natureza do bem fornecido, constante da 
Tabela de Retenção – Anexo I da Instrução Normativa nº. 1.234 e respectivas atualizações. A 
não retenção estará condicionada à comprovação (pela CONTRATADA) de inscrição regular 
no SIMPLES, comprovação de tratar-se de entidade sem fins lucrativos ou de entidade de 
assistência social. As retenções deverão vir destacadas na NF, NFe, NFes, etc;  
 
4.8. O CONTRATANTE pagará as faturas/duplicatas somente à CONTRATADA, vedada sua 
negociação com terceiros; 
 
4.9. Os boletos deverão vir com o valor líquido caso haja retenção de impostos na fonte. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
5.1 - Fornecer o bem cotado conforme previsto neste Termo de Referência/Edital, obedecendo 
rigorosamente às especificações e condições estipuladas no Edital de Licitação e na proposta 
comercial.  
 
5.1.1 - Os móveis deverão ser compatíveis com suas referências e códigos. Deverão ainda, ser 
novos e originais de fábrica.  
 
5.1.2 - Os móveis deverão ser entregues nos locais determinados conforme determinado no 
Edital, acondicionados em suas embalagens originais, lacradas de forma tecnicamente correta, 
contendo, no mínimo, as indicações da marca.  
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5.1.3 - A CONTRATADA não poderá alterar a marca e o valor dos itens ofertados em sua 
proposta comercial.  
 
5.1.4 - A alteração da marca poderá ser apreciada, mediante justificativa fundamentada e 
apresentação de amostra, pelo CONTRATANTE,  
 
5.1.5 - O quantitativo e a marca dos móveis deverão ser especificados na proposta, com os 
preços individualizados, compondo o valor do preço final. 
 
5.1.6 - Todos os itens objetos deste edital deverão estar em conformidade com as 
especificações do CRF/MG em qualidade e quantidade. O CRF/MG poderá recusar aqueles 
cuja qualidade não satisfaça as necessidades e o padrão do Conselho. 
  
5.2 - Cumprir fielmente o que estabelece o Edital e seus Anexos;  
 
5.3 - Assumir inteira responsabilidade pela entrega nos locais determinados no Edital, garantia 
dos produtos e todos os custos com fretes, tributos, seguros e quaisquer outros encargos;  
 
5.4 - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo quando da entrega do objeto, não excluindo ou reduzindo 
essa responsabilidade à Fiscalização ou acompanhamento pela Contratante;  
 
5.5 - A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais e comerciais resultantes da execução do Contrato, não transfere à Administração a 
responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto contratual;  
 
5.6 - Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a entrega dos produtos objeto deste Edital, 
sem prévia expressa anuência da Contratante.  
 
5.7 - Reparar, corrigir, remover, às suas expensas, no todo ou em parte, o(s) material(s) em 
que verifiquem danos em decorrência do transporte, bem como, providenciar a substituição dos 
mesmos, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contados da notificação que lhe for entregue via 
Correios ou via e-mail.  
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  
 
6.1 - Notificar a CONTRATADA, fixando-lhe prazo para corrigir irregularidades encontradas na 
entrega do Objeto;  
 
6.2 - Efetuar o pagamento à CONTRATADA, na forma estabelecida no presente edital, desde 
que cumpridas regular e integralmente as obrigações assumidas pela CONTRATADA;  
 
6.3 - Fornecer à CONTRATADA todos os dados necessários para o fornecimento do objeto.  
 
6.4 - Rejeitar o produto que não atenda aos requisitos constantes das especificações do objeto 
licitado.  
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E VINCULAÇÃO AO 
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E À PROPOSTA 
 
7.1. Integram o presente instrumento, como se transcritos estivessem, o Edital Pregão 
Eletrônico nº. 06/2019, com seus anexos, e a proposta da CONTRATADA, adjudicada e 
homologada pelo CONTRATANTE. 
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7.2. A CONTRATADA fica obrigada a manter, durante a vigência deste contrato, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas todas as condições de habilitação exigidas no 
Edital do Pregão Eletrônico Nº. 06/2019 ou a regularidade com os tributos federais, estaduais e 
municipais pertinentes, INSS e FGTS; 
 
7.3. Este contrato regula-se pelas suas cláusulas, pelas Leis Federais nº. 8.666/93, 10.520/02, 
8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), e pelos preceitos de direito público, aplicando-se 
lhe, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito 
privado. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO CONTRATUAL 
 
8.1. Constitui motivo para a rescisão do presente instrumento, independentemente de 
Notificação Judicial, o descumprimento por qualquer uma das partes, das cláusulas contratuais 
e as hipóteses previstas nos arts. 77, 78 e 79 da Lei nº. 8.666/93 e alterações; 
 
 8.2. As penalidades estabelecidas em Lei, não excluem qualquer outra prevista neste 
Contrato, nem a responsabilidade da CONTRATADA por perdas e danos que causar ao 
CONTRATANTE ou a terceiros, em consequência do inadimplemento das condições 
contratuais; 
 
8.3. O presente contrato poderá ser rescindido, por ato unilateral e escrito da Administração, 
nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal nº. 8666/93; 
 
8.4. Ocorrerá ainda a rescisão, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que 
haja conveniência da Administração; 
 
8.5. A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão pelo CONTRATANTE;  
 
8.6. Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei Federal nº. 8.666/93, 
sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares 
comprovados, quando os houver sofrido. 
 
8.7. A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarretará as conseqüências 
previstas no art. 80,  incisos I a IV, ambos da Lei Federal nº. 8666/93. 
 
CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES 
 
9.1. Pela inexecução total ou parcial, ou atraso injustificado do objeto deste contrato, sem 
prejuízo das responsabilidades civil e criminal ressalvado os casos devidamente justificados e 
comprovados, a critério da Administração, e ainda garantida a prévia e ampla defesa, serão 
aplicadas às seguintes cominações, cumulativamente ou não: 
 
I - advertência; 
 
II – multa, nos seguintes termos: 
 
a) Multa de 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de atraso na prestação 
do serviço, do primeiro ao décimo dia de atraso, contados a partir do dia subseqüente ao fim do 
prazo estipulado para o atendimento do chamado; 
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b) Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de atraso na prestação 
do serviço, do décimo primeiro ao vigésimo dia de atraso, contados a partir do dia subseqüente 
ao fim do prazo estipulado para o atendimento do chamado; 
 
c) Multa de 3% (três por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de atraso na prestação 
do serviço, do vigésimo primeiro ao trigésimo dia de atraso, contados a partir do dia 
subseqüente ao fim do prazo estipulado para o atendimento do chamado; 
 
d) Multa de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, para cada evento, pelo não 
cumprimento de qualquer condição fixada na Lei 8.666/93, ou no instrumento convocatório e 
não abrangida nos incisos anteriores; 
 
III - Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o 
CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA 
ressarcir a Contratante, pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção 
aplicada com base no item anterior. 
 
9.2. A CONTRATADA estará sujeita às penalidades tratadas nos incisos III e IV do item 
anterior, quando incorrer nos seguintes motivos:  
 
I. Descumprimento do prazo de prestação dos serviços; 
 
II. Recusa em atender alguma solicitação para correção na prestação dos serviços; 
 
III. Não execução da prestação dos serviços de acordo com as especificações e prazos 
estipulados neste contrato; 
 
9.3. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, no que couber, às 
demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei Federal nº. 8.666/93 durante o prazo de 
execução contratual; 
 
9.4. As multas estabelecidas poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o seu 
total limitado a 20% (vinte por cento) do valor contratado, sem prejuízo de perdas e danos 
cabíveis; 
 
9.5. Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devidos à CONTRATADA as 
importâncias alusivas a multas, ou efetuar sua cobrança mediante inscrição em dívida ativa, ou 
por qualquer outra forma prevista em lei. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 
 
10.1. A prestação dos serviços constantes neste contrato será fiscalizada por empregado ou 
comissão de empregados designados pelo CONTRATANTE, doravante denominados 
“Fiscalização”, que terá autoridade para exercer, em seu nome, toda e qualquer ação de 
orientação geral, controle e fiscalização da execução contratual. 
 
10.2. À Fiscalização compete, entre outras atribuições: 
a) Solicitar à Contratada e seus prepostos ou obter da Administração, tempestivamente, todas 
as providências necessárias ao bom andamento deste contrato e anexar aos autos do 
processo correspondente, cópia dos documentos escritos que comprovem essas solicitações 
de providências; 
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b) Acompanhar a entrega e atestar seu recebimento definitivo; 
 
10.3. A ação da Fiscalização não exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades 
contratuais. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – COMUNICAÇÕES 
 
11.1. Todas as comunicações do CONTRATANTE à CONTRATADA, ou vice-versa, serão 
efetuadas por escrito e só assim produzirão seus efeitos.  As comunicações poderão ser feitas 
por e-mail com comprovante de entrega; 
 
11.2. A CONTRATADA manterá disponível Serviço de Atendimento ao Consumidor – SAC; 
 
11.3. A CONTRATADA designará um consultor para atendimento das necessidades do 
CONTRATANTE, devendo manter atualizados os dados do mesmo sempre que necessário; 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
12.1. Todo o pessoal que for utilizado na execução deste contrato será diretamente vinculado e 
subordinado à CONTRATADA, não tendo com o CONTRATANTE nenhuma relação jurídica 
sobre qualquer título ou fundamento; 
 
12.2. A CONTRATADA não terá direito a qualquer indenização, se ocorrer, provisória ou 
definitivamente, a suspensão da execução deste contrato, por culpa sua; assegurando-lhe, 
porém, no caso da rescisão por motivos alheios a sua vontade e sem infração de quaisquer 
cláusulas e condições contratuais, o pagamento de forma proporcional ao serviço efetivamente 
realizado; 
 
12.3. As partes contratantes obrigam-se a cumprir e fazer cumprir o presente contrato em todos 
os seus termos, cláusulas e condições, por si e seus sucessores. 
 
12.4. Para os efeitos de direito valem para este contrato a Lei nº. 8.666/93 e, alterações 
posteriores, e demais normas legais que lhe sejam aplicáveis, proposta de preços apresentada, 
aplicando-se, ainda, para os casos omissos, os princípios gerais de Direito;  
 
12.5. A CONTRATADA deverá aceitar, nas mesmas condições estabelecidas neste 
instrumento, os acréscimos e supressões que se fizerem necessários, limitados a 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme preceitua o art. 65, § 1º da Lei 
Federal nº. 8.666/93;  
 
12.6. É vedada a transferência total ou parcial, para terceiros, da prestação dos serviços que 
for adjudicado em consequência deste contrato, sem expressa autorização do 
CONTRATANTE; 
 
12.7. Conforme dispõe o artigo 61, parágrafo único, da Lei Federal nº. 8.666/93, o  extrato do 
presente contrato e eventuais aditivos serão publicados no D.O.U, no prazo de até 20 (vinte) 
dias corridos a contar do 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO 



 

 

40 

13.1. Nos termos do artigo 55, § 2º, da Lei Federal nº. 8.666/93, fica eleito o foro da Justiça 
Federal, Seção Judiciária de Minas Gerais, para conhecer e dirimir quanto aos litígios que 
possam decorrer da execução deste contrato;  

13.2. E por estarem às partes justas e acordes, firmam este instrumento em 03 (três) vias, para 
um só efeito legal, juntamente com 02 (duas) testemunhas adiante nomeadas. 

 

Belo Horizonte, ______ de ___________________ de 2019. 

 
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

 
 
 
 
 

  

Farm.ª Yula de Lima Merola 
Presidente  

 Farm.º Waldemar de Paula Junior 
Diretor Tesoureiro-Portaria 38/2019/CFF 

 
 
 
 

Empresa e assinatura do responsável legal 
 
TESTEMUNHAS: 
 

Nome: __________________________ Nome: __________________________ 

CPF: ____________________________ CPF: ___________________________ 

RG: ____________________________ RG: ____________________________ 


