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PREGÃO ELETRÔNICO – Nº. 007/2020  

(PROCESSO LICITATÓRIO – Nº. 064/2020)   

EDITAL 

  

Critério de Julgamento: Tipo “MENOR PREÇO por grupo”  
Modo de Disputa: ABERTO 
Data da Sessão: 05/11/2020 
Horário: 09 horas e 30 minutos.  

Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça 
a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente 
transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e endereço 
anteriormente estabelecido.  

LOCAL: Portal de Compras do Governo Federal 
www.comprasgovernamentais.gov.br

  

Código da UASG: 389447  

O Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais – CRF/MG, por meio 
do(a) Pregoeiro (a) Oficial e Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 
064/2019, de 11 de novembro de 2019, com sede à Rua Urucuia 48 – Bairro 
Floresta – CEP 30.150-60, em Belo Horizonte/MG, realizará Licitação na 
modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, “do tipo MENOR PREÇO por 
Grupo. O procedimento Licitatório obedecerá, Lei nº 10.520, de 17 de julho de 
2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, Decreto 5.504/05 do 
Art. 1.º § 2º,  da IN nº 5, de 26 de maio de 2017, da Lei Complementar n° 123, 
de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147 de 07 de 
agosto de 2014 e pela Lei Complementar nº 155 de 27 de outubro de 2016, do 
Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015,  e aplicando-se, subsidiariamente, 
a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; e de outras normas aplicáveis ao 
objeto deste certame, mediante as condições estabelecidas neste Edital e seus 
anexos.  

1. DO OBJETO  

1.1.  Aquisição de “Mesas de escritório”, através de pregão eletrônico visando 
contratação de empresa especializada para fornecimento, entrega e montagem 
com atendimento as demandas levantadas pelo Conselho Regional de 
Farmácia de Minas Gerais, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
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1.2. A licitação realizada em 1 Lote (Grupo), formado por 8 (oito) itens, 
conforme tabela constante no Termo de Referência, devendo o licitante 
oferecer proposta para o grupo.   

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço global por Lote 
(grupo), observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto 
às especificações do objeto.   

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO   

2.1. A presente contratação justifica-se tendo em vista a aquisição da nova 
sede do CRF/MG, localizada a rua Rodrigues Caldas, 493 – Santo Agostinho 
na cidade de Belo Horizonte/MG, sendo indispensáveis, portanto, a realização 
dos serviços de adequação dos ambientes de trabalho; e em especial, neste 
certame, a aquisição de mesas para escritório, o qual deverá ser padronizado 
com medidas adequadas para adaptar aos setores cuja necessidade é 
imprescindível.  

2.2. Os itens relacionados a este pregão eletrônico consideram-se bens 
comuns, e os padrões de desempenho e qualidade estão definidos pelo edital, 
por meio de especificações usuais no mercado.   

2.3. Os produtos cujos fornecimentos vierem a ser contratados deverão 
ser entregues e montados em até 20 (vinte) dias corridos, após a emissão 
da ordem de serviço, em remessa de acordo com o quantitativo, no 
seguinte endereço: Sede do Conselho Regional de Farmácia de Minas 
Gerais, na Rua Rodrigues Caldas, 493, Santo Agostinho, Belo 
Horizonte/MG.   

2.4. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 10 (dez) dias, 
pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização dos mobiliários, para 
efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações 
constantes neste Termo de Referência e na proposta.   

2.5. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em 
desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na 
proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da 
notificação ao fornecedor, às suas próprias custas, sem prejuízo da aplicação 
das penalidades.   

2.6. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 20 (vinte) dias úteis, 
contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e 
quantidade do material e conseqüente aceitação mediante termo 
circunstanciado.   
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2.6.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser 
procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se 
o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.   

2.7. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a 
responsabilidade do fornecedor pelos prejuízos resultantes da incorreta 
execução do instrumento pactuado.   

2.8.  Divisão por Grupos

  

2.8.1. “A escolha da divisão por grupos justifica-se quando o lote ou grupo for 
constituído de vários itens para um só local, destinados a um determinado 
ambiente, devendo ser adquiridos de uma só empresa ou empresas diversas 
para cada grupo, de forma a manter idêntico estilo, modelo, design etc.”. 

2.8.1.1.  Com efeito, o desmembramento dos itens não estarem agrupados em 
grupos poderia ocasionar a contratação de diferentes empresas, implicando na 
existência de mais de um fabricante/ tipo de mobiliário dentro da edificação. 

2.8.1.2. Essa diversidade causaria, por sua vez, dificuldades na manutenção de 
layouts e reposição de peças quando necessário. 

2.8.1.3. Unir toda a demanda em GRUPOS implica em licitar um quantitativo de 
maior aporte, o que proporcionará, ainda, a possibilidade de oferta de preços 
unitários menores, gerando economia para a Instituição.  

2.8.1.4.  Destaca-se ainda o impacto no custo operacional, uma vez que um 
eventual desmembramento do objeto poderia ocasionar a multiplicação de atos 
administrativos relacionados à fiscalização contratual (registros contratuais, 
atestes de notas fiscais, cadastros em geral etc.), além de todo esforço ligado à 
compatibilização das entregas das contratadas. 

3. DA DESPESA  

3.1. A despesa para a aquisição do objeto desta licitação é estimada em R$ 
89.761,00 (oitenta e nove mil setecentos e sessenta e um reais) e correrá à 
conta de recursos próprios do CRF/MG - Orçamento/2020, provenientes da 
seguinte dotação orçamentária: 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis em Geral.  

4. DO CREDENCIAMENTO  

4.1. 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.  
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4.2. 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.  

4.3. 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.  

4.4. 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.  

4.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada 
imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.  

5. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO   

5.1. Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, por meio 
eletrônico, na forma prevista no edital, até três dias úteis anteriores à data 
fixada para abertura da sessão pública.  

5.1.1.  A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro, 
auxiliado pelos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, decidir 
sobre a impugnação no prazo de dois dias úteis, contado da data de 
recebimento da impugnação.  

5.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
licitacao@crfmg.org.br

 

ou por petição dirigida e protocolada no endereço da 
Rua Urucuia, 48 – Bairro Floresta – CEP: 30.150-060 - Belo Horizonte/MG.  

5.3. No último dia do prazo, as impugnações realizadas na forma eletrônica 
pelo e-mail licitacao@crfmg.org.br

 

só serão apreciadas caso tenham sido 
encaminhadas até as 17h00min deste dia, sendo consideradas intempestivas 
eventuais impugnações enviadas por e-mail após este horário.  

5.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a 
realização do certame.  

5.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório serão 
enviados ao pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura 
da sessão pública, por meio eletrônico, na forma do edital.  

http://www.comprasgovernamentais.gov.br
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5.5.1.  O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 
dois dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar 
subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.  

5.6.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo 
sistema e vincularão os participantes e a administração.  

5.7. No último dia do prazo, os pedidos de esclarecimentos somente serão 
apreciados caso tenham sido encaminhados até as 17h00min deste dia, sendo 
considerados intempestivos eventuais pedidos de esclarecimentos enviados 
após este horário.  

5.8. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo 
Pregoeiro serão juntados aos autos do processo licitatório e estarão 
disponíveis para consulta por qualquer interessado.  

5.9. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo 
Pregoeiro, também serão divulgadas no portal Comprasnet e no sitio do 
CRF/MG.  

5.10. Qualquer modificação no Edital e seus Anexos exigem divulgação pelo 
mesmo instrumento de publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se 
o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a 
alteração não afetar a formulação das propostas;  

6. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO  

6.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja 
compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com credenciamento 
regular no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF – 
conforme disposto no §3 do artigo 8º da instrução normativa SLTI/MPOG nº2, 
de 11.10.2010.  

6.1.1. Será concedido tratamento favorecido para as Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte nos limites previstos na Lei Complementar nº 
123/2006, Lei Estadual 20.826/2013, Decreto 47.437/2018.  

6.2. Não poderão participar desta licitação:  

6.2.1. Proibidos de participar de Licitações e celebrar Contratos 
Administrativos, na forma da legislação vigente.  

6.2.2. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com                       
poderes expressos para receber citação e responder administrativamente e 
judicialmente. 
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6.2.3. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei 8.666/93;  

6.2.4. Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou 
insolvência; em processo de dissolução ou liquidação;  

6.2.5. Que sejam constituídas sob a forma de consórcio ou cooperativas 
(considerando a vedação contida no art. 10 da Instrução Normativa SEGES/MP 
nº 5, de 2017).  

6.3. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;  

6.4. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando 
nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU - Plenário).  

6.5. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou 
“não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes 
declarações:  

6.6. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar 
123, de 2006, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido em 
seus arts. 42 a 49;  

6.7. A assinalação do campo “não” apenas produzirá efeito de a licitante não 
ter direito a tratamento favorecido na Lei Complementar nº123, de 2006, 
mesmo que seja qualificada como microempresa ou empresa de pequeno 
porte;  

6.8. Que está ciente e concorda com as condições no Edital e seus Anexos, 
bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no 
Edital e seus Anexos;  

6.9. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

6.10. Que não emprega menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, 
na condição de aprendiz, nos termos do art. 7º XXXIII da Constituição Federal;  

6.11. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da 
Instrução Normativa SLTI/MPOG nº. 2, de 16 de setembro de 2009;  

6.12. Declaração de não utilização de Trabalho Degradante ou Forçado. 
Declara que não possui em cadeia produtiva, empregados executando trabalho 
Degradante ou Forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do 
art. 5º da Constituição Federal; 
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7. DO ENVIO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

7.1. Todas as referências de tempo do Edital, no aviso e durante a sessão 
pública observarão o horário de Brasília – DF.  

7.2. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas 
em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras 
suas propostas e lances;  

7.3. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, 
proposta com a descrição do objeto ofertado, marca e o preço, até a data e o 
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, 
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.  

7.4. A critério do pregoeiro e equipe técnica poderá ser solicitado ao licitante 
classificado em primeiro lugar amostra dos produtos licitados em um prazo de 
10 dias úteis contados de sua solicitação formal. Tal apresentação terá como 
objetivo a avaliação do cumprimento das especificações pela equipe técnica, 
devendo as amostras estarem devidamente identificadas com o nome do 
fornecedor, nº do certame, nome do fabricante e respectivo CNPJ.  

7.5.  O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação 
exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.  

7.6.  Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação 
que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso 
aos dados constantes dos sistemas.  

7.7. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 
documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade 
fiscal, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.  

7.8.  Incumbirá ao 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 quaisquer mensagens 
emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  

7.9.  Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir 
a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;  

7.10.  Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação 
entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização 
dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta;  
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7.11.  Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante 
melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro 
e para acesso público após o encerramento do envio de lances;  

7.12.  Os preços propostos deverão ser informados considerando todos os 
custos, impostos, fretes, seguros e taxas e quaisquer outros encargos que 
incidam sobre o objeto licitado;  

7.13. O quantitativo constante da página do Portal de Compras 
Governamentais é a mesma referente aos itens listados no Anexo I – Termo de 
Referência do Edital. Cabe ressaltar que em caso de dúvida e/ou divergência 
em função de transferência de dados para o sistema do “Comprasnet”, 
PREVALECERÁ A QUANTIDADE E DESCRIÇÃO constante na página 
principal do Site.   

Problemas com conexão e / ou dúvidas sobre o site: 
www.comprasgovernamentais.gov.br.  

8. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  

8.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no 
sistema eletrônico, dos seguintes campos:  

8.1.1. Valor unitário e total do item, em moeda corrente nacional, em 
algarismos, com duas casas decimais.  

8.1.2. Marca;  

8.1.3. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à 
especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o 
modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do 
bem no órgão competente, quando for o caso;  

8.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a 
Contratada.  

8.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, 
encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer 
outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.  

8.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, 
serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de 
pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro 
pretexto. 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br
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8.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a 
contar da data de sua apresentação.  

8.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas 
normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de 
licitações públicas;  

8.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração 
por parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da 
União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes conseqüências: 
assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou 
condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 
pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 
superfaturamento por sobre preço na execução do contrato.  

9. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES  

9.1. A abertura da presente Licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de 
sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.  

9.2. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 
logo aquelas que não sejam em conformidade com os requisitos estabelecidos 
neste edital e seus anexos, contenham vícios insanáveis ou não apresentarem 
as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência (Anexo I) e 
Modelo da Proposta (Anexo II).   

9.2.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, 
com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.  

9.2.2. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento 
definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.   

9.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo 
que somente estas participarão da fase de lances.  

9.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 
Pregoeiro e os licitantes.  

9.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente 
informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.  

9.6.  O lance deverá ser ofertado pelo menor valor global do grupo.   
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9.7. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário 
fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital e seus 
Anexos.  

9.8. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele 
ofertado e registrado pelo sistema.  

9.9. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá 
tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que 
cobrir a melhor oferta deverá R$10,00 (dez reais).  

9.9.1. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser 
inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior 
a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo 
sistema os respectivos lances.  

9.10.  Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de 
disputa “ABERTO”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e 
sucessivos, com Prorrogações.  

9.11.  A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, 
após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance 
ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.  

9.12.  A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item 
anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver 
lances enviado nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances 
intermediários.  

9.13.  Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a 
sessão pública encerrar-se-á automaticamente.  

9.14. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo 
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

9.15. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática 
pelo sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, 
justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da 
consecução do melhor preço.  

9.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, 
em tempo real, do valor do menor preço registrado vedado à identificação do 
licitante.  
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9.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa 
competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá  permanecer acessível aos 
licitantes para a recepção dos lances.  

9.18. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10(dez) minutos, a 
sessão será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas 
após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para 
divulgação.  

10. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS    

10.1. O Critério de julgamento adotado será o menor preço por grupo, 
conforme definido neste  Edital e seus anexos.  

10.2. Encerrada a etapa de lances, o pregoeiro poderá encaminhar, pelo 
sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao licitante que tenha 
apresentado o lance vencedor, para que possa ser obtida melhor proposta, ou 
decidir sobre sua aceitabilidade.  

10.3. Caso as propostas apresentadas por microempresas e empresas de 
pequeno porte estejam empatadas ou dentro dos limites estabelecidos no Art. 
44, §2º da Lei Complementar nº 147/2014, será assegurada preferência de 
contratação.  

10.3.1.  Esgotada a possibilidade da apresentação de lance mais vantajoso e 
constatado o empate ficto de preços da proposta vencedora com a 
microempresa ou empresas de pequeno porte, o Pregoeiro enviará aviso aos 
licitantes, por meio do chat de mensagens, para proceder ao desempate 
observando os seguintes procedimentos:  

a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada 
poderá apresentar proposta de preço inferior àquela detentora do melhor lance 
ou valor negociado, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto 
deste Pregão;  

b) não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno 
porte, na forma do subitem anterior, serão convocados os licitantes 
remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do parágrafo § 2º, 
art. 44 da Lei Complementar 123/2006, na ordem classificatória, para o 
exercício do mesmo direito;  

c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no 
parágrafo § 2º, arts. 44 e 45 da Lei Complementar 123/2006, será realizado 
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sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá 
apresentar melhor oferta;  

d) A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de 
encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor 
inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo 
sistema, contados após a comunicação automática para tanto.  

e) Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada 
desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as 
demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem 
naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o 
exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.  

f) na hipótese de envio de nova proposta sem convocação do licitante pelo 
PREGOEIRO, esta não será acolhida, ficando a autora sujeita às penalidades 
previstas no Edital;  

g) na hipótese da não contratação de microempresa ou empresa de pequeno 
porte, o objeto será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora 
do certame, desde que atendidas às exigências de habilitação;  

h) o disposto no art. 45 da Lei complementar 123/2006 somente se aplicará 
quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou 
empresa de pequeno porte.  

10.4. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 
acompanhada pelos demais licitantes.  

10.5.  Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta 
classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à 
compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação 
neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 
7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.  

10.6. Caso não haja lances, será verificada a conformidade entre a proposta de 
menor preço e o valor estimado da contratação.  

10.7. Havendo apenas uma oferta, essa poderá ser aceita, desde que atenda a 
todos os termos do Edital e seu preço seja compatível com o valor estimado da 
contratação.  

10.8. Se as propostas ou os lances de menor valor não forem aceitáveis, ou se 
o(s) licitante(s) desatender (em) às exigências de habilitação, o pregoeiro 
examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade 
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e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda este 
Edital.  

10.9. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar 
preço final superior ao valor estimado fixado, ou que apresentar preço 
manifestamente inexequível.  

10.10. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 
02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a 
negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos 
complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste 
Edital e já apresentados.  

10.11. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou 
unitários, simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços 
dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, 
ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites 
mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade 
do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da 
remuneração.  

10.12. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para 
aferir a exeqüibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as 
provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;  

10.13.  Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a 
realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão 
pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, 
no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será 
registrada em ata;  

10.14. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital 
complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 
2 (duas) horas da convocação, sob pena de não aceitação da proposta.  

10.14.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por 
solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e 
formalmente aceito pelo Pregoeiro.  

10.14.2.  Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, 
destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais 
como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras 
informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, 
encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo 
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indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema 
eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.  

10.15. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e 
julgamento da proposta.  

10.16. Além das condições constantes no Termo de Referência (Anexo I), 
como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante 
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o 
eventual descumprimento das condições de participação, especialmente 
quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a 
futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:  

10.16.1. SICAF;  

10.16.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, 
mantido pela Controladoria-Geral da União 
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);   

10.16.3. Cadastro de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).  

10.16.4. Lista de inidôneos, mantidas pelo Tribunal de Contas da União – TCU;  

10.16.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante 
e também de seu sócio majoritário, por força do art. 12 da Lei 8.429, de 1992, 
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática do ato de 
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o poder público, 
inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.  

10.16.6. Constada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante 
inabilitado, por falta de condição de participação.  

10.16.7. O Pregoeiro, então, consultará o Sistema de Cadastro Unificado de 
Fornecedor – SICAF, em relação à Habilitação Jurídica, à Habilitação Fiscal e 
Trabalhista, e à Qualificação Econômica Financeira, conforme nos dispostos 
nos arts. 4º, caput, 8º, §3º. 13 a 18 e 43, III, da Instrução Normativa 
SLTI/MPOG nº2, de 2010.  

10.17. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de 
certidões, especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação 
vencida junto ao SICAF;  

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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10.18. Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente 
através do sítio oficial, ou na hipótese de se encontrar vencida no referido 
sistema, o licitante será convocado a encaminhar, no prazo de 2 (duas) horas, 
documento válido que comprove atendimento as exigências deste Edital e seus 
Anexos, sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação 
da regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte, 
conforme estatui o Art. 43, §1º da LC nº. 123, de 2006.  

10.18.1. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por 
solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo prazo 
estabelecido, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

10.19. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 
“chat” a nova data e horário para continuidade da mesma.  

11. DA HABILITAÇÃO  

11.1. Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro 
Unificado de Fornecedores – SICAF, além do nível de credenciamento exigido 
pela Instrução Normativa SLTI/MPOG nº. 2, de 2010, deverão apresentar a 
seguinte documentação relativa à Habilitação Jurídica e à Regularidade Fiscal 
e Trabalhista, nas condições seguintes:  

11.1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA  

11.1.1.1.  No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de 
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;  

11.1.1.2. Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI; Certificado 
da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI, na forma da 
Resolução CGSIM nº. 16, de 2009, cuja aceitação ficará condicionada à 
verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;  

11.1.1.3. No caso de sociedade empresarial ou empresa individual de 
responsabilidade limitada – EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social 
em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, 
acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;  

11.1.1.4. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no 
Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de 
nova indicação dos seus administradores;  

11.1.1.5. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão 
expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Cível das Pessoas Jurídicas, 
conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa de 

http://www.portaldoempreendedor.gov.br;
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pequeno porte, nos termos do art. 8º da Instrução Normativa 103, de 
30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comercio – DNRC.   

11.1.1.6. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, 
com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de o participante 
ser sucursal, filial ou agência;  

11.1.1.7. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 
alterações ou da consolidação respectiva;  

11.1.2. HABILITAÇÃO FISCAL E TRABALHISTA   

11.1.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no 
Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;  

11.1.2.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.  

11.1.2.3. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede 
do licitante;  

11.1.2.4. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede 
do licitante;   

11.1.2.5. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço – FGTS;  

11.1.2.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho, mediante apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito 
de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei nº. 5.462, de 1º de maio de 1943;  

11.1.2.7. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais 
relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a 
apresentação de declaração da Fazenda Estadual do domicílio ou sede do 
fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;  

11.1.2.8. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos municipais 
relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a 
apresentação de declaração da Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 
fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;  

11.1.2.9. Caso o licitante do menor preço seja microempresa, empresa de 
pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
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comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 
restrição, sob pena de inabilitação.  

11.1.3. HABILITAÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA   

11.1.3.1. Apresentação de Certidão Negativa de Falência  e Recuperação 
Judicial,  expedida pelo Cartório distribuidor da sede da licitante, com data de 
emissão de, no máximo, 90 (noventa) dias anteriores à sessão pública de 
processamento deste pregão ou dentro do prazo de validade constante no 
documento.   

11.1.3.2.  Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 
social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa 
situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou 
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando 
encerrado a mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta.  

11.1.3.3. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-
se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis 
referentes ao período de existência da sociedade;  

11.1.3.4. Comprovação de boa situação financeira de empresas, que 
apresentem resultado superior a 1 (um) nos índices medidores da situação 
financeira da empresa. São índices: Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) 
e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas:  

   
                              Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
               LG =   _________________________________________ 
                              Passivo Circulante + Passivo Não Circulante   

                                                     Ativo Total 
               SG =   _________________________________________ 
                              Passivo Circulante + Passivo Não Circulante   

                                                     Ativo Circulante  
               LC =   _________________________________________ 
                                                     Passivo Circulante    

11.1.3.5. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem 
resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices, Liquidez Geral, 
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Solvência Geral e Liquidez Corrente, deverão comprovar Patrimônio Líquido 
de 10% (dez por cento) do valor da proposta.  

11.1.3.6. Patrimônio líquido igual ou superior 1/12 (um doze avos) do valor total 
dos contratos firmados pela licitante com a Administração Pública e com 
empresas privadas, vigentes na data da abertura da licitação. Tal informação 
deverá ser comprovada por meio de declaração, acompanhada da 
Demonstração do Exercício (DRE) relativa ao último exercício social.  

11.1.3.6.1. Quando houver divergência percentual superior a 10% (dez por 
cento), para mais ou para menos, entre a declaração aqui tratada e a receita 
bruta discriminada na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), 
deverão ser apresentadas, concomitantemente, as devidas justificativas.  

11.1.4. HABILITAÇÃO TÉCNICA  

11.1.4.1. Comprovação de aptidão para fornecimento do objeto desta licitação, 
mediante a apresentação de no mínimo dois atestados emitido em nome do 
LICITANTE, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
comprovando ter fornecido ou estar fornecendo o objeto pertinente para o setor 
público ou privado.  

11.1.4.1.1. Considera-se como comprovação de fornecimento de bens em 
quantidade compatível com o objeto, o(s) Atestado(s) que comprovem o 
fornecimento de no mínimo 10% (dez por cento) do quantitativo total do grupo 
licitado.  

11.1.4.2. Certificado de conformidade com a Norma ABNT NBR 13966:2008 
(Móveis para escritório – Mesas) para os itens Mesas, Ilhas e Plataformas de 
Trabalho emitido por órgão certificador de produtos acreditado pelo INMETRO.   

11.1.4.3. Certificado Florestal de Cadeia de Custódia conforme padrões 
FSC(Forest StewardshipCouncil) ou CERFLOR emitido por entidade 
reconhecida nacional ou internacionalmente em nome do fabricante do 
mobiliário.   

11.1.4.4. Laudo Técnico emitido por Engenheiro de Segurança do Trabalho, 
comprovando que o mobiliário ofertado atende as exigências pertinentes a 
Norma Regulamentadora NR 17 - Ergonomia, onde conste descrição do 
mobiliário, marca, modelo e imagens dos produtos. O Laudo deverá 
acompanhar cópia de documento de identidade profissional (CREA), que 
comprove habilitação e especialização em Engenharia de Segurança do 
Trabalho, para emissão do documento.   
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11.1.4.5. Licença de Operação Ambiental, de regularidade da indústria perante 
o órgão Estadual da sede para o exercício da atividade de indústria de móveis, 
conforme a Lei Federal 6.938/1981 art. 10 e resolução CONAMA Nº 237/1997.   

11.1.4.6. Certificado de Regularidade do IBAMA conforme Lei Florestal 
6938/1981 alterada Lei Federal 10.165/2000.   

11.1.4.7. Catálogos Técnicos onde constem todos os itens ofertados, 
incluindo imagens, descrição, características, especificações técnicas e 
dimensionais que demonstrem “de forma clara” a compatibilidade dos 
produtos com os itens especificados, sob pena de desclassificação;  

12.  APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA E APRESENTAÇÃO DO CATÁLOGO  

12.1. A critério do pregoeiro e equipe técnica poderá ser solicitado ao licitante 
classificado em primeiro lugar amostra dos produtos licitados em um prazo 
de 10 dias úteis contados de sua solicitação formal. Tal apresentação terá 
como objetivo a avaliação do cumprimento das especificações pela equipe 
técnica, devendo as amostras estarem devidamente identificadas com o nome 
do fornecedor, nº do certame, nome do fabricante e respectivo CNPJ.  

12.2. O licitante primeiro classificado deverá sem ônus para este Regional, 
apresentar catálogo dos produtos cotados para conferência das especificações 
e da qualidade, a ser enviado junto com a proposta definitiva, por meio do 
Sistema Comprasnet ou, mediante autorização do(a) pregoeiro(a) e em caso 
de indisponibilidade do sistema, pelo e-mail licitacao@crfmg.org.br, no prazo 
de 2 (duas) horas, após sua solicitação, conforme as condições 
estabelecidas no Termo de Referência.  

12.2.1. As especificações do catálogo deverão estar em conformidade com as 
especificações técnicas constantes deste Termo de Referência e devidamente 
identificadas com o número do Pregão e nome do licitante, conter os 
respectivos prospectos, documentação técnicas e manuais, se for o caso, e 
dispor informações quanto às suas características, marca e modelo.  

12.3.  Em caso de rejeição das especificações do catálogo, será facultado ao 
CRF/MG convocar a(s) empresa(s) remanescente(s), obedecida a ordem de 
classificação, para apresentação de proposta e catálogo para verificação.  

13. DO RECURSO   

13.1. Declarada à 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.   
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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 REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA  

14.1. A sessão pública poderá ser reaberta:  

14.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos 
anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada 
a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e 
os que dele dependam.  

14.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou 
quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o 
instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, 
nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão 
adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da 
etapa de lances.  

14.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 
acompanhar a sessão reaberta.  

14.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, 
ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.  
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14.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os 
dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus 
dados cadastrais atualizados.  

15. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO   

15.1.  O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro(a), salvo quando 
houver recurso, hipótese em que a adjudicação caberá à autoridade 
competente para homologação.   

15.2.  A homologação deste Pregão compete ao Presidente do Conselho 
Regional de Farmácia de Minas Gerais – CRF/MG.   

15.3. O objeto deste Pregão será adjudicado por item à(s) licitante(s) 
vencedora(s).   

16. DO PAGAMENTO  

16.1. O pagamento dar-se-á em até 10 (dez) dias, após a entrega dos produtos 
e 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 montagem das mesas, conforme especificações do Edital.  

16.2.  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.   

16.3. Nos preços contratados já estão incluídos: impostos, contribuições, taxas, 
frete, transporte, bem como todos os demais encargos incidentes.  

16.4. 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.  

16.5. 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. 
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16.6.  A efetivação do pagamento ficará condicionada à comprovação, por 
parte da Contratada, da manutenção de todas as condições habilitatórias 
exigidas no presente Edital.   

17. DO REAJUSTE  

17.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data 
limite para a apresentação das propostas e especificações.  

18. DAS SANÇÕES   

18.1. 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:   

18.1.1. Cometer fraude fiscal;   

18.1.2. Apresentar documento falso;   

18.1.3. Fizer declaração falsa;   

18.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;   

18.1.5. Não entregar o Objeto licitado no prazo estabelecido;   

18.1.6. Deixar de entregar a documentação exigida no certame;   

18.1.7. Não mantiver a proposta.  

18.2. 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.  

19.  DISPOSIÇÕES FINAIS   

19.1. 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.   

19.1.1. A anulação do Pregão induz à do contrato, quando acordado.   

19.1.2. As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da 
anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito da contratada de boa-
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fé de ser ressarcida pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do 
contrato.   

19.2. 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.   

19.3.  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.   

19.4. Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente 
indicados na proposta, eles serão considerados como aceitos para efeito de 
julgamento deste Pregão.   

19.5. 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.  

19.6. Em caso de divergência entre normas infralegais e as contidas neste 
Edital, prevalecerão às últimas.   

19.7. 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.   

20. DOS ANEXOS   

20.1. É parte integrante deste Edital o seguinte anexo:   

20.1.1. Anexo I – Termo de Referência;   

20.1.2. Anexo II – Modelo de Proposta Comercial   

21. DO FORO   

21.1. 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.  
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Belo Horizonte, 19 de outubro de 2020   

De acordo:     

JÚNIA CÉLIA DE MEDEIROS 
Presidente do CRF/MG    

ANEXO I   

TERMO DE REFERÊNCIA   

MODO DE DISPUTA: ABERTO    

1. DO OBJETO  

1.1. Aquisição de “Mesas de escritório”, através de pregão eletrônico visando 
contratação de empresa especializada para fornecimento, entrega e montagem com 
atendimento as demandas levantadas pelo Conselho Regional de Farmácia de Minas 
Gerais, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e 
seus anexos.  

1.2. Estará disponibilizado no site do CRF/MG: https://www.crfmg.org.br/Portal-
Transparencia/Pagina/8

 

o projeto do mobiliário de forma que a licitante não poderá 
alegar o desconhecimento das condições e grau de dificuldades existentes como 
justificativa para se eximir das obrigações assumidas ou em favor de eventuais 
pretensões de acréscimos de preços em decorrência da execução do objeto deste 
Pregão.  

Obs.: Os bens objeto da aquisição estão dentro da padronização seguida pelo órgão, 
conforme especificações técnicas e requisitos de desempenho constantes do Catálogo 
Unificado de Materiais - CATMAT do SIASG. Em caso de divergência entre as 
descrições e especificações constantes do CATMAT e do presente Termo de 
Referência, prevalecem estas últimas.  

https://www.crfmg.org.br/Portal-
Transparencia/Pagina/8
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*As figuras são meramente ilustrativas e foram utilizadas como referência para 
compor o descritivo detalhado das mesas. As cores serão escolhidas previamente 
antes da entrega através de mostruário enviado pela empresa vencedora do certame 
e as formas deverão obedecer a uma padronização após análise da Gerência 
Administrativa do CRF/MG juntamente com a arquiteta responsável pelo Projeto.   

GRUPO ÚNICO – CATMAT: 108219 - MESAS  

ITEM

 

DESCRIÇÃO QTE 

 

TOTAL

 

01  

MESA DE CENTRO MEDINDO 1067X600X345 MM  

Mesa de centro, com tampo superior em vidro plano com cantos em 
lapidação boleada, incolor, transparente, de 10 mm de espessura e boa 
resistência a impactos a partir do processo de têmpera.   

Tampo inferior em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de 
granulometria fina, com espessura de 25 mm, e revestido com laminado 
melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, 
bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno e superfície visível lisa, 
com espessura de 2,0 mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de 
contato com o usuário de acordo com NBR13966.   

Tampo inferior fixado à estrutura através de parafusos rosca auto cortante 
para madeira com Ø5 mm x 40 mm e tampo superior fixado através de 
suportes totalmente em aço inoxidável com grande resistência mecânica e 
alta resistência à oxidação, fixados a estrutura lateral através de parafuso 
M6x40, com pastilha distanciadora de PU.   

Estrutura metálica confeccionada em tubo de aço SAE 1020 25 x 35 x 1,5 
mm, de formato retangular e com travessas de sustentação para tampos 
inferior e superior, com revestimento cromado e ponteiras de acabamento 
internas pretas ou similar com qualidade igual/superior.  

Observações:  

As medidas não descritas como mínimas, poderão ter variação de 10%. 
Itens estruturais não serão aceitos variações para menos.  

Documentação técnica:  

Apresentar certificado de conformidade conforme ABNT NBR 13966, versão 
mais atualizado, por empresa certificadora acreditada pelo INMETRO. 
Laudo da NR17 emitido por profissional competente, junto de seu 
credenciamento ao seu conselho de classe. Catálogo técnico de cada 
produto cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos 

01 
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com cotas para todos os itens do grupo, comprovando que os itens 
ofertados fazem parte da sua linha de fabricação. Esta condição será de 
extrema relevância para avaliação dos mesmos, assim como os seguintes 
fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e 
certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, 
acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade.  

Imagem ilustrativa: 

  

02  

MESA DE REUNIÃO PARA 10 PESSOAS MEDINDO 3200X1300x740 MM  

Tampo Tamburato com 40 mm ou 50mm de espessura e borda de 2mm, 
composto por armação e travessas de reforço internas de MDF de 25mm, 
preenchimento interno por colméia de papelão grampeada e duas chapas 
externas de MDF 6mm com acabamento na cor Trancoso (TO).     

Pé lateral do tipo painel Tamburato com 40 mm ou 50 mm de espessura e 
borda de 1 mm, composto por um painel em MDP de 15 mm e outro em 
MDP de 25 mm com acabamento na cor preto.  Medindo 800x670 mm  

Pé centraldo tipo painel Tamburato com 40 mm ou 50 mm de espessura e 
borda de 1 mm, composto por um painel em MDP de 15 mm e outro em 
MDP de 25 mm com acabamento na cor preto.  Medindo 600x670 mm  

Painel frontal para mesas de reunião Tamburato constituído em madeira 
aglomerada com resina fenólica com partículas de granulometria fina, 
atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, na cor 
preta com espessura de 15 mm, e revestido com laminado melamínico de 
baixa pressão em ambas as faces, encabeçada na parte inferior com fita de 
poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 0,45 mm na 
cor do melamínico preto ou similar com qualidade igual/superior. Fixado à 
estrutura através de parafuso de aço conformado para minifix com rosca M6, 
e tambor minifix de zamac altamente resistente ao torque. Acompanha 
chapa metálica para união entre tampo e pés, com tratamento superficial por 
fosfatização e acabamento em pintura epóxi, fixados por parafusos métricos.

  

Calha tipo leito para alojamento de cabos de eletrificação, lógica e telefonia, 
confeccionada em chapa de aço SAE 1020 com 0,9 mm de espessura, 
estruturada longitudinalmente através de dobras. Possui tratamento 
anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta. 
Fixação ao painel frontal através de parafusos do tipo 

01 
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autocortantechipboard.  

Eletroduto do tipo leito duplo confeccionado em alumínio com espessura de 
1,5mm e dimensões 570 x 73 x 25 mm (comprimento x largura x altura), com 
separador para cabos elétricos e lógicos, tampa ranhurada com acabamento 
na cor preta ou similar com qualidade igual/superior.    

02 Caixas de mesa para acesso a pontos de energia, telefonia, lógica, HDMI 
e USB, medindo 115 x 265 mm, com dimensões para o recorte de encaixe 
no tampo de 255 x 105 mm. Aba superior e tampa em alumínio injetado e 
abertura de no mínimo 10 mm para passagem de cabos, abertura da tampa 
tipo basculante, com tratamento superficial fosfatizante e acabamento em 
pintura epóxi. Corpo em ABS fixado a aba através de 04 parafusos e fixação 
ao tampo através de 04 parafusos para madeira ou similar com qualidade 
igual/superior.   

Três tomadas de energia alimentadas por cabo de três fios com prensa 
cabos na extremidade da caixa e conector para espera de fios, três blocos 
para conectores RJ45 padrão Keystone, um bloco para HDMI e um bloco 
para USB ou similar com qualidade igual/superior.  

Observações:  

As medidas não descritas como mínimas, poderão ter variação de 10%. 
Itens estruturais não serão aceitos variações para menos.  

Documentação técnica:  

Apresentar certificado de conformidade conforme ABNT NBR 13966, versão 
mais atualizado, por empresa certificadora acreditada pelo INMETRO. 
Laudo da NR17 emitido por profissional competente, junto de seu 
credenciamento ao seu conselho de classe. Catálogo técnico de cada 
produto cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos 
com cotas para todos os itens do grupo, comprovando que os itens 
ofertados fazem parte da sua linha de fabricação. Esta condição será de 
extrema relevância para avaliação dos mesmos, assim como os seguintes 
fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e 
certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, 
acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade.  

Imagem ilustrativa: 
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03  

MESA PRESIDENTE 1800X800X740 MM COM ARMÁRIO LATERAL 
MEDINDO 1800X500 MM COMPOSTO DE NICHO E ARMÁRIO 02 
PORTAS E GAVETEIRO  

Tampo reto para mesas autoportantes ou sistemas de estações de trabalho, 
em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria 
fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, 
com espessura de 25 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa 
pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas 
encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível, com espessura 
de 2,0mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o 
usuário de acordo com NBR13966. Fixado à estrutura através de parafusos 
rosca autocortante tipo chipboard.  

Painel frontal constituído em madeira aglomerada com resina fenólica com 
partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de 
emissão de formaldeído, nas cores argila, branco, cinza cristal, carvalho 
avelã, carvalho ametista, carvalho berlin, carvalho munique marfim atenas, 
com espessura de 18 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa 
pressão em ambas as faces, encabeçada na parte inferior com fita de 
poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 1,0 mm na 
cor do melamínico. Fixado à estrutura através de parafuso de aço do tipo 
auto brocante.  

Caixa de mesa para acesso a pontos de energia, telefonia, lógica, HDMI e 
USB, medindo 115 x 265mm, com dimensões para o recorte de encaixe no 
tampo de 255 x 105mm. Aba superior e tampa em alumínio injetado e 
abertura de no mínimo 10 mm para passagem de cabos, abertura da tampa 
tipo basculante, com tratamento superficial fosfatizante e acabamento em 
pintura epóxi. Corpo em ABS fixado a aba através de 04 parafusos e fixação 
ao tampo através de 04 parafusos para madeira ou similar com qualidade 
igual/superio. Três tomadas de energia alimentadas por cabo de três fios 
com prensa cabos na extremidade da caixa e conector para espera de fios, 
três blocos para conectores RJ45 padrão Keystone, um bloco para HDMI e 
um bloco para USB ou similar com qualidade igual/superior.  

Estrutura para tampos de trabalho sem acesso ao cabeamento por tampa 
basculante. Estrutura com pernas de secção retangular em aço tubular SAE 
1020 de 30 x 70 x 1,9 mm, com inclinação de 10° e travessa superior de 
secção retangular em aço tubular SAE 1020 de 40 x 50 x 1,5 mm ou similar 
com qualidade igual/superior. Tratamento anticorrosivo por fosfatização e 
acabamento em pintura epóxi. Unidas às barras de união através de 
parafusos e porcas métricas de montagem. Ponteiras de acabamento na 
extremidade superior do tubo, injetada em polipropileno. Sapatas de 
nivelamento do piso com rosca métrica M6 e corpo injetado em 
polipropileno. 
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Estrutura para estação de trabalho gerencial sem acesso ao cabeamento 
por tampa basculante. Travessa superior, de secção retangular em aço 
tubular SAE 1020 de 20 x 50 x 1,06 mm ou similar com qualidade 
igual/superior, com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento 
em pintura epóxi. Unidas às barras de união através de parafusos e porcas 
métricas de montagem.  

Barras de união para estruturas de plataformas de trabalho de secção 
retangular em aço tubular SAE 1020 de 30 x 50 x 1,06 mm ou similar com 
qualidade igual/superior, com tratamento anticorrosivo por fosfatização e 
acabamento em pintura epóxi. Fixadas às estruturas laterais e centrais 
através de parafusos e porcas métricas de montagem.  

Nicho para base da estação gerencial, sem portas e sem tampo, pronto para 
receber o tampo gerencial, com nichos para acomodação de CPU e 
periféricos. Corpo do armário, prateleiras e divisões em madeira aglomerada 
com resina fenólica e partículas de granulometria fina, atendendo as normas 
vigentes de níveis de emissão de formaldeído, de 18 mm de espessura e 
fundo em 15 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em 
ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno 
com superfície visível texturizada com espessura de 0,45 mm com alta 
resistência a impactos. Prateleiras e divisões recuadas para possibilitar a 
passagem de cabeamento dos equipamentos que possam ser instalados no 
armário. Sistema de montagem através de conjunto minifix, composto de 
parafuso e tambor injetado em zamak, e tampa injetada em material 
termoplástico.  

Armário baixo com 02 portas e 01 prateleira, pronto para receber o tampo 
gerencial. Corpo do armário em madeira aglomerada com resina fenólica e 
partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de 
emissão de formaldeído, de 18 mm de espessura e fundo em 15 mm, 
revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, 
resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície 
visível texturizada com espessura de 0,45 mm com alta resistência a 
impactos. Portas em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas 
de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão 
de formaldeído, de 18 mm de espessura, revestido com laminado 
melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, 
encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada, com 
espessura de 1,0 mm com alta resistência a impactos. Dobradiça do tipo 
caneco diâmetro 35 mm para portas de armários, confeccionada em aço de 
alta resistência, automática, com tecnologia Silent System, que permite 
fechamento suave da porta através de um sistema com micro pistão 
hidráulico, com amortecedor integrado à dobradiça, impedindo as 
tradicionais pancadas da porta ao fechar ou similar com qualidade 
igual/superior. Sistema de montagem com calço tipo click, evitando o uso de 
parafusos. Regulagem horizontal livre e ajuste lateral integrado, com ângulo 
de abertura de 105° para portas com recobrimento total, com amortecimento 
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e sistema de alojamento interno na madeira para um melhor acabamento ao 
móvel e para gerar maior espaço interno do mesmo, com acabamento 
niquelado ou similar com qualidade igual/superior. Possibilita o uso em 
portas com espessuras entre 14 e 21 mm. Apresenta cobertura de 
acabamento encaixada para corpo e caneco, evitando o acúmulo de poeira 
e garantindo maior vida útil aos componentes. Fixação ao móvel através de 
parafusos para madeira. Sistema de travamento das portas com batente 
interno na porta esquerda, fixado através de parafusos rosca auto cortante 
para madeira, e com fechadura frontal e chave para porta direita com alma 
interna em aço de alta resistência ao torque, com capa plástica externa de 
proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável para adaptar-se 
ao móvel caso não seja retirada, e minimizar choques acidentais ao usuário 
ou similar com qualidade igual/superior. Sistema de puxadores embutidos 
injetados em ABS de formato retangular com raios ergonômicos na cor 
prata.  

Observações:  

As medidas não descritas como mínimas, poderão ter variação de 10%. 
Itens estruturais não serão aceitos variações para menos.  

Documentação técnica:  

Apresentar certificado de conformidade conforme ABNT NBR 13966, versão 
mais atualizado, por empresa certificadora acreditada pelo INMETRO. 
Laudo da NR17 emitido por profissional competente, junto de seu 
credenciamento ao seu conselho de classe. Catálogo técnico de cada 
produto cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos 
com cotas para todos os itens do grupo, comprovando que os itens 
ofertados fazem parte da sua linha de fabricação. Esta condição será de 
extrema relevância para avaliação dos mesmos, assim como os seguintes 
fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e 
certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, 
acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade.   

Imagem ilustrativa: 

  

04  MESA DIRETOR 1600X800X740 MM COM ARMÁRIO LATERAL 
MEDINDO 1400X500 MM COMPOSTO DE NICHO E GAVETEIRO 
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Tampo reto para mesas autoportantes ou sistemas de estações de trabalho, 
em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria 
fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, 
com espessura de 25 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa 
pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas 
encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível, com espessura 
de 2,0mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o 
usuário de acordo com NBR13966. Fixado à estrutura através de parafusos 
rosca autocortante tipo chipboard.  

Painel frontal constituído em madeira aglomerada com resina fenólica com 
partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de 
emissão de formaldeído, nas cores argila, branco, cinza cristal, carvalho 
avelã, carvalho ametista, carvalho berlin, carvalho munique marfim atenas, 
com espessura de 18 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa 
pressão em ambas as faces, encabeçada na parte inferior com fita de 
poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 1,0 mm na 
cor do melamínico. Fixado à estrutura através de parafuso de aço do tipo 
auto brocante.  

Caixa de mesa para acesso a pontos de energia, telefonia, lógica, HDMI e 
USB, medindo 115 x 265mm, com dimensões para o recorte de encaixe no 
tampo de 255 x 105mm. Aba superior e tampa em alumínio injetado e 
abertura de no mínimo 10 mm para passagem de cabos, abertura da tampa 
tipo basculante, com tratamento superficial fosfatizante e acabamento em 
pintura epóxi. Corpo em ABS fixado a aba através de 04 parafusos e fixação 
ao tampo através de 04 parafusos para madeira ou similar com qualidade 
igual/superior. Três tomadas de energia alimentadas por cabo de três fios 
com prensa cabos na extremidade da caixa e conector para espera de fios, 
três blocos para conectores RJ45 padrão Keystone, um bloco para HDMI e 
um bloco para USB ou similar com qualidade igual/superior.  

Estrutura para tampos de trabalho sem acesso ao cabeamento por tampa 
basculante. Estrutura com pernas de secção retangular em aço tubular SAE 
1020 de 30 x 70 x 1,9 mm, com inclinação de 10° e travessa superior de 
secção retangular em aço tubular SAE 1020 de 40 x 50 x 1,5 mm ou similar 
com qualidade igual/superior. Tratamento anticorrosivo por fosfatização e 
acabamento em pintura epóxi. Unidas às barras de união através de 
parafusos e porcas métricas de montagem. Ponteiras de acabamento na 
extremidade superior do tubo, injetada em polipropileno. Sapatas de 
nivelamento do piso com rosca métrica M6 e corpo injetado em 
polipropileno.  

Estrutura para estação de trabalho gerencial sem acesso ao cabeamento 
por tampa basculante. Travessa superior, de secção retangular em aço 
tubular SAE 1020 de 20 x 50 x 1,06 mm ou similar com qualidade 
igual/superior, com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento 
em pintura epóxi. Unidas às barras de união através de parafusos e porcas 
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métricas de montagem.  

Barras de união para estruturas de plataformas de trabalho de secção 
retangular em aço tubular SAE 1020 de 30 x 50 x 1,06 mm ou similar com 
qualidade igual/superior, com tratamento anticorrosivo por fosfatização e 
acabamento em pintura epóxi. Fixadas às estruturas laterais e centrais 
através de parafusos e porcas métricas de montagem.  

Nicho para base da estação gerencial, sem portas e sem tampo, pronto para 
receber o tampo gerencial, com nichos para acomodação de CPU e 
periféricos. Corpo do armário, prateleiras e divisões em madeira aglomerada 
com resina fenólica e partículas de granulometria fina, atendendo as normas 
vigentes de níveis de emissão de formaldeído, de 18 mm de espessura e 
fundo em 15 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em 
ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno 
com superfície visível texturizada com espessura de 0,45 mm com alta 
resistência a impactos. Prateleiras e divisões recuadas para possibilitar a 
passagem de cabeamento dos equipamentos que possam ser instalados no 
armário ou similar com qualidade igual/superior. Sistema de montagem 
através de conjunto minifix, composto de parafuso e tambor injetado em 
zamak, e tampa injetada em material termoplástico.  

Gaveteiro fixo com 02 gavetas e 01 gavetão sem tampo, pronto para receber 
o tampo gerencial. Corpo do gaveteiro em madeira aglomerada com resina 
fenólica e partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes 
de níveis de emissão de formaldeído, de 18 mm de espessura e fundo em 
15 mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão 
em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita em 
poliestireno de superfície visível texturizada de espessura 0,45 mm com alta 
resistência a impactos ou similar com qualidade igual/superior. Conjunto 
gaveta em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de 
granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de 
formaldeído, com frente de 18 mm de espessura, laterais e fundo em 15 mm 
de espessura, densidade média de 600 kg/m, revestida com laminado 
melamínico de baixa pressão em ambas as faces, com resistente a abrasão. 
Para frente da gaveta, encabeçada com fita de poliestireno de superfície 
visível texturizada com espessura de 0,45 mm no corpo e 1 mm na frente da 
gaveta, com alta resistência a impactos e base da gaveta em chapa de fibra 
de madeira de 3,2 mm de espessura com revestimento melamínico na face 
superior. Sistema de travamento da gaveta através de haste de alumínio 
resistente a tração com acionamento frontal através de fechadura com 
chave de alma interna com capa plástica externa de proteção em polietileno 
injetado e sistema escamoteável para adaptar-se ao móvel caso não seja 
retirada, e minimizar choques acidentais ao usuário ou similar com 
qualidade igual/superior. Corrediça da gaveta menor fabricada em aço 
laminado SAE 1020 com deslizamento suave através de roldanas de 
poliacetalautolubrificada com tratamento anticorrosivo fosfatizante e 
acabamento em pintura epóxi, presas ao corpo do gaveteiro através de 
parafuso auto cortante para madeira ou similar com qualidade igual/superior. 
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Corrediça da gaveta para pastas suspensas fabricada em aço laminado SAE 
1020 com deslizamento suave através de esferas de rolamento e sistema de 
haste telescópica, facilitando o acesso a todas as pastas acondicionadas. 
Suporte metálico para pastas suspensas fabricado em haste cilíndrica de 
aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento zincado branco, 
fixadas a madeira através de bucha plástica de rosca milimétrica. Abertura 
das gavetas através de cavidades laterais sem a utilização de puxador 
aparente, perfil do puxador composto por aba de acabamento sobre as 
laterais da gaveta ou similar com qualidade igual/superior.  

Observações:  

As medidas não descritas como mínimas, poderão ter variação de 10%. 
Itens estruturais não serão aceitos variações para menos.  

Documentação técnica:  

Apresentar certificado de conformidade conforme ABNT NBR 13966, versão 
mais atualizado, por empresa certificadora acreditada pelo INMETRO. 
Laudo da NR17 emitido por profissional competente, junto de seu 
credenciamento ao seu conselho de classe. Catálogo técnico de cada 
produto cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos 
com cotas para todos os itens do grupo, comprovando que os itens 
ofertados fazem parte da sua linha de fabricação. Esta condição será de 
extrema relevância para avaliação dos mesmos, assim como os seguintes 
fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e 
certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, 
acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade.   

Imagem ilustrativa: 

 

05  

MESA PLENÁRIO EM U MEDINDO 4900X3600X4900X800X740 MM   

Tampo Tamburato com 40mm de espessura e borda de 2mm, composto por 
armação e travessas de reforço internas de MDF de 25mm, preenchimento 
interno por colméia de papelão grampeada e duas chapas externas de MDF 
6mm ou 43mm sendo o tampo inferior com 25mm e superior 18mm com 
acabamento na cor Trancoso (TO).     

Pé lateral do tipo painel Tamburato com 40 a 50 mm de espessura e borda 
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de 1 mm, composto por um painel em MDP de 15 mm e outro em MDP de 
25 mm com acabamento na cor preto ou similar com qualidade 
igual/superior.  Medindo 800x670 mm.  

Pé central do tipo painel Tamburato com 40 a 50 mm de espessura e borda 
de 1 mm, composto por um painel em MDP de 15mm e outro em MDP de 25 
mm com acabamento na cor preto ou similar com qualidade igual/superior.  
Medindo 600x670 mm  

Painel frontal para mesas de reunião Tamburato constituído em madeira 
aglomerada com resina fenólica com partículas de granulometria fina, 
atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, na cor 
preta com espessura de 15 mm, e revestido com laminado melamínico de 
baixa pressão em ambas as faces, encabeçada na parte inferior com fita de 
poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 0,45 mm na 
cor do melamínico ou similar com qualidade igual/superior. Fixado à 
estrutura através de parafuso de aço conformado para minifix com rosca M6, 
e tambor minifix de zamac altamente resistente ao torque. Acompanha 
chapa metálica para união entre tampo e pés, com tratamento superficial por 
fosfatização e acabamento em pintura epóxi, fixados por parafusos métricos 
ou similar com qualidade igual/superior.  

Calha tipo leito para alojamento de cabos de eletrificação, lógica e telefonia, 
confeccionada em chapa de aço SAE 1020 com 0,9 mm de espessura, 
estruturada longitudinalmente através de dobras. Possui tratamento 
anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta. 
Fixação ao painel frontal através de parafusos do tipo 
autocortantechipboard.  

Eletroduto do tipo leito duplo confeccionado em alumínio com espessura de 
1,5mm e dimensões 570 x 73 x 25 mm (comprimento x largura x altura), com 
separador para cabos elétricos e lógicos, tampa ranhurada com acabamento 
na cor preta ou similar com qualidade igual/superior.  

11 Caixas de mesa para acesso a pontos de energia, telefonia, lógica, HDMI 
e USB, medindo 115 x 265 mm, com dimensões para o recorte de encaixe 
no tampo de 255 x 105 mm. Aba superior e tampa em alumínio injetado e 
abertura de no mínimo 10 mm para passagem de cabos, abertura da tampa 
tipo basculante, com tratamento superficial fosfatizante e acabamento em 
pintura epóxi. Corpo em ABS fixado a aba através de 04 parafusos e fixação 
ao tampo através de 04 parafusos para madeira ou similar com qualidade 
igual/superior. Três tomadas de energia alimentadas por cabo de três fios 
com prensa cabos na extremidade da caixa e conector para espera de fios, 
três blocos para conectores RJ45 padrão Keystone, um bloco para HDMI e 
um bloco para USB ou similar com qualidade igual/superior.  

Observações:  

As medidas não descritas como mínimas, poderão ter variação de 10%. 
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Itens estruturais não serão aceitos variações para menos.  

Documentação técnica:  

Apresentar certificado de conformidade conforme ABNT NBR 13966, versão 
mais atualizado, por empresa certificadora acreditada pelo INMETRO. 
Laudo da NR17 emitido por profissional competente, junto de seu 
credenciamento ao seu conselho de classe. Catálogo técnico de cada 
produto cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos 
com cotas para todos os itens do grupo, comprovando que os itens 
ofertados fazem parte da sua linha de fabricação. Esta condição será de 
extrema relevância para avaliação dos mesmos, assim como os seguintes 
fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e 
certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, 
acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade.  

Imagem ilustrativa: 

 

06  

MESA PLENÁRIO RETANGULAR MEDINDO 3600X800X740 MM   

Tampo Tamburato com 40 mm a 50 mm de espessura e borda de 2mm, 
composto por armação e travessas de reforço internas de MDF de 25mm, 
preenchimento interno por colméia de papelão grampeada e duas chapas 
externas de MDF 6mm ou com 43mm sendo o tampo inferior com 25mm e 
superior 18mm com acabamento na cor Trancoso (TO).     

Pé lateral do tipo painel Tamburato com 40 a 50 mm de espessura e borda 
de 1 mm, composto por um painel em MDP de 15 mm e outro em MDP de 
25 mm com acabamento na cor preto ou similar com qualidade 
igual/superior.  Medindo 800x670 mm  

Pé central do tipo painel Tamburato com 40 a 50 mm de espessura e borda 
de 1 mm, composto por um painel em MDP de 15 mm e outro em MDP de 
25 mm com acabamento na cor preto ou similar com qualidade 
igual/superior.  Medindo 600x670 mm  

Painel frontal para mesas de reunião Tamburato constituído em madeira 
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aglomerada com resina fenólica com partículas de granulometria fina, 
atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, na cor 
preta com espessura de 15 mm, e revestido com laminado melamínico de 
baixa pressão em ambas as faces, encabeçada na parte inferior com fita de 
poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 0,45 mm na 
cor do melamínico. Fixado à estrutura através de parafuso de aço 
conformado para minifix com rosca M6, e tambor minifix de zamac altamente 
resistente ao torque. Acompanha chapa metálica para união entre tampo e 
pés, com tratamento superficial por fosfatização e acabamento em pintura 
epóxi, fixados por parafusos métricos ou similar com qualidade 
igual/superior.  

Calha tipo leito para alojamento de cabos de eletrificação, lógica e telefonia, 
confeccionada em chapa de aço SAE 1020 com 0,9 mm de espessura, 
estruturada longitudinalmente através de dobras. Possui tratamento 
anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta 
ou similar com qualidade igual/superior. Fixação ao painel frontal através de 
parafusos do tipo autocortantechipboard.  

Eletroduto do tipo leito duplo confeccionado em alumínio com espessura de 
1,5mm e dimensões 570 x 73 x 25 mm (comprimento x largura x altura), com 
separador para cabos elétricos e lógicos, tampa ranhurada com acabamento 
na cor preta ou similar com qualidade igual/superior.    

03 Caixas de mesa para acesso a pontos de energia, telefonia, lógica, HDMI 
e USB, medindo 115 x 265 mm, com dimensões para o recorte de encaixe 
no tampo de 255 x 105 mm. Aba superior e tampa em alumínio injetado e 
abertura de no mínimo 10 mm para passagem de cabos, abertura da tampa 
tipo basculante, com tratamento superficial fosfatizante e acabamento em 
pintura epóxi. Corpo em ABS fixado a aba através de 04 parafusos e fixação 
ao tampo através de 04 parafusos para madeira ou similar com qualidade 
igual/superior. Três tomadas de energia alimentadas por cabo de três fios 
com prensa cabos na extremidade da caixa e conector para espera de fios, 
três blocos para conectores RJ45 padrão Keystone, um bloco para HDMI e 
um bloco para USB ou similar com qualidade igual/superior.  

Observações:  

As medidas não descritas como mínimas, poderão ter variação de 10%. 
Itens estruturais não serão aceitos variações para menos.  

Documentação técnica:  

Apresentar certificado de conformidade conforme ABNT NBR 13966, versão 
mais atualizado, por empresa certificadora acreditada pelo INMETRO. 
Laudo da NR17 emitido por profissional competente, junto de seu 
credenciamento ao seu conselho de classe. Catálogo técnico de cada 
produto cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos 
com cotas para todos os itens do grupo, comprovando que os itens 
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ofertados fazem parte da sua linha de fabricação. Esta condição será de 
extrema relevância para avaliação dos mesmos, assim como os seguintes 
fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e 
certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, 
acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade.  

Imagem ilustrativa: 

  

07  

MESA PLENÁRIO RETANGULAR MEDINDO 1200X800X740 MM   

Tampo Tamburato com 40mm de espessura e borda de 2mm, composto por 
armação e travessas de reforço internas de MDF de 25mm, preenchimento 
interno por colméia de papelão grampeada e duas chapas externas de MDF 
6mm  ou com 43mm sendo o tampo inferior com 25mm e superior 18 mm 
com acabamento na cor Trancoso (TO).     

Pé lateral do tipo painel Tamburato com 40 a 50 mm de espessura e borda 
de 1 mm, composto por um painel em MDP de 15 mm e outro em MDP de 
25 mm com acabamento na cor preto ou similar com qualidade 
igual/superior.  Medindo 800x670 mm  

Pé central do tipo painel Tamburato com 40 a 50 mm de espessura e borda 
de 1 mm, composto por um painel em MDP de 15 mm e outro em MDP de 
25 mm com acabamento na cor preto ou similar com qualidade 
igual/superior.  Medindo 600x670 mm  

Painel frontal para mesas de reunião Tamburato constituído em madeira 
aglomerada com resina fenólica com partículas de granulometria fina, 
atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, na cor 
preta com espessura de 15 mm, e revestido com laminado melamínico de 
baixa pressão em ambas as faces, encabeçada na parte inferior com fita de 
poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 0,45 mm na 
cor do melamínico ou similar com qualidade igual/superior. Fixado à 
estrutura através de parafuso de aço conformado para minifix com rosca M6, 
e tambor minifix de zamac altamente resistente ao torque. Acompanha 
chapa metálica para união entre tampo e pés, com tratamento superficial por 
fosfatização e acabamento em pintura epóxi, fixados por parafusos métricos.

  

Calha tipo leito para alojamento de cabos de eletrificação, lógica e telefonia, 
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confeccionada em chapa de aço SAE 1020 com 0,9 mm de espessura, 
estruturada longitudinalmente através de dobras. Possui tratamento 
anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta. 
Fixação ao painel frontal através de parafusos do tipo 
autocortantechipboard.  

Eletroduto do tipo leito duplo confeccionado em alumínio com espessura de 
1,5mm e dimensões 570 x 73 x 25 mm (comprimento x largura x altura), com 
separador para cabos elétricos e lógicos, tampa ranhurada com acabamento 
na cor preta ou similar com qualidade igual/superior.    

01 Caixa de mesa para acesso a pontos de energia, telefonia, lógica, HDMI 
e USB, medindo 115 x 265 mm, com dimensões para o recorte de encaixe 
no tampo de 255 x 105 mm. Aba superior e tampa em alumínio injetado e 
abertura de no mínimo 10 mm para passagem de cabos, abertura da tampa 
tipo basculante, com tratamento superficial fosfatizante e acabamento em 
pintura epóxi. Corpo em ABS fixado a aba através de 04 parafusos e fixação 
ao tampo através de 04 parafusos para madeira com qualidade 
igual/superior. Três tomadas de energia alimentadas por cabo de três fios 
com prensa cabos na extremidade da caixa e conector para espera de fios, 
três blocos para conectores RJ45 padrão Keystone, um bloco para HDMI e 
um bloco para USB com qualidade igual/superior.  

Observações:  

As medidas não descritas como mínimas, poderão ter variação de 10%. 
Itens estruturais não serão aceitos variações para menos.  

Documentação técnica:  

Apresentar certificado de conformidade conforme ABNT NBR 13966, versão 
mais atualizado, por empresa certificadora acreditada pelo INMETRO. 
Laudo da NR17 emitido por profissional competente, junto de seu 
credenciamento ao seu conselho de classe. Catálogo técnico de cada 
produto cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos 
com cotas para todos os itens do grupo, comprovando que os itens 
ofertados fazem parte da sua linha de fabricação. Esta condição será de 
extrema relevância para avaliação dos mesmos, assim como os seguintes 
fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e 
certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, 
acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade.  

Imagem ilustrativa: 
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MESA REDONDA REUNIÃO PÉ DISCO 1200 MM DE DIÂMETRO E 740 
MM H – COM CAIXA DE TOMADA  

Tampo em formato circular para reuniões, em madeira aglomerada com 
resina fenólica com partículas de granulometria fina, atendendo as normas 
vigentes de níveis de emissão de formaldeído, com espessura de 25 mm 
e³revestimento em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as 
faces resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em 
poliestireno de superfície visível texturizada ou lisa, com espessura de 2,0 
mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico no contato com o usuário de 
acordo com NBR 13966. Fixado à estrutura através de parafusos para 
madeira com Ø 4,5 x 22 mm.  

Pé tipo disco, com travessa de base do tampo com fixação em 8 pontos 
equidistantes a 72,5 mm entre si, em formato de “X” confeccionado em 
alumínio fundido com altura de 11 mm; fixação à coluna central através de 
uma haste com rosca total 3/8” x 600 mm, sendo fixada na parte inferior do 
disco através de duas porcas 3/8” e uma arruela M10; coluna central de Ø 
63 mm com espessura de 1,5mm e altura de 545 mm; base em formato de 
disco com Ø 650 mm; acabamento em alumínio polido ou pintura epóxi na 
cor preta ou branca similar com qualidade igual/superior.  

Caixa de mesa para acesso a pontos de energia, telefonia, lógica, HDMI e 
USB, medindo diâmetro de 116 mm, com dimensões para o recorte de 
encaixe no tampo de diâmetro 104 mm. Aba superior e tampa em alumínio 
injetado e abertura de no mínimo 10 mm para passagem de cabos, abertura 
da tampa tipo basculante, com tratamento superficial fosfatizante e 
acabamento em pintura epóxi. Corpo em ABS fixado a aba através de 04 
parafusos e fixação ao tampo através de 04 parafusos para madeira. Possui 
duas tomadas de energia e apresenta pré disposição para o encaixe de 2 
conectores RJ45 padrão Keystone ou Systimax, 1 encaixe para USB e 1 
para HDMI.  

Observações:  

As medidas não descritas como mínimas, poderão ter variação de 10%. 
Itens estruturais não serão aceitos variações para menos.  

Documentação técnica: 
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Apresentar certificado de conformidade conforme ABNT NBR 13966, versão 
mais atualizado, por empresa certificadora acreditada pelo INMETRO. 
Laudo da NR17 emitido por profissional competente, junto de seu 
credenciamento ao seu conselho de classe. Catálogo técnico de cada 
produto cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos 
com cotas para todos os itens do grupo, comprovando que os itens 
ofertados fazem parte da sua linha de fabricação. Esta condição será de 
extrema relevância para avaliação dos mesmos, assim como os seguintes 
fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e 
certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, 
acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade.  

Imagem ilustrativa: 

     

PLANILHA PARA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

   

Grupo único – Mesas de Escritório

   

ITEM 1 QTDE

 

V. UNITÁRIO V.TOTAL 

 

Mesa de centro  
medindo 1067X600X345 mm

 

01 R$ 1.480,00 R$ 1.480,00

 

ITEM 2 

    

Mesa de reunião  
10 pessoas medindo  3200X1300x740 mm 

01 R$ 6.650,00 R$ 6.650,00

 

ITEM 3 

    

Mesa presidente  1800X800X740 mm  
com armário lateral medindo 1800X500 mm composto 

 

de nicho e armário 02 portas e gaveteiro 

01 R$ 3.890,00 R$ 3.890,00

 

ITEM 4 
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Mesa diretor 1600X800X740 mm  

com armário lateral  
medindo 1400X500 mm  

composto de nicho e gaveteiro

 
08 R$ 3.550,00 R$ 28.400,00

 

ITEM 5 

    

Mesa plenário em U  
medindo 4900X3600X4900X800X740 mm 

01 R$ 26.950,00 R$ 26.950,00

 

ITEM 6 

    

Mesa plenário retangular  
medindo 3600X800X740 mm 

02 R$ 6.758,00 R$ 13.516,00

 

ITEM 7 

    

Mesa plenário retangular  
medindo 1200X800X740 mm 

01 R$ 2.950,00 R$ 2.950,00

 

ITEM 8 

    

Mesa redonda reunião pé disco  
1200 mm de diâmetro e 740 mm  

com caixa de tomada 

03 R$ 1.975,00 R$ 5.925,00

  

Valor Total Estimado – R$ 89.761,00 (oitenta e nove mil setecentos e sessenta e um 
reais).  

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

2.1. As mesas deverão ser entregues e instaladas na Sede do CRF/MG localizada na 
Rua Rodrigues Caldas, 493 - Bairro Santo Agostinho, conforme especificações 
contidas neste Edital e Termo de referência e o prazo de entrega, instalação/montagem 
de 20 (vinte) dias corridos, depois de retirada da ordem de serviço.  

3. DA FISCALIZAÇÃO  

3.1. A prestação dos serviços constantes neste Edital 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.  

3.2. 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 
serviços 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;  

3.3. A ação da Fiscalização não exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades 
na prestação dos serviços.  

4. DAS PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE  

4.1. Além das disposições constantes neste Termo, a Contratada deverá atender, no 
que couber, às demais disposições constantes da Resolução nº 103/2012 do CSJT – 
Guia de Sustentabilidade da Justiça do Trabalho , em especial:  

4.1.1. Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação 
do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO, 
como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus 
similares;  

4.1.2. Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem 
individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de 
forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; e   

4.1.3. Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da 
recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais 
como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-
polibromados (PBBs), éteres difenilpolibromados (PBDEs).  

4.1.4. Os produtos devem apresentar menor consumo e maior eficiência energética 
dentro da categoria.  

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA   

5.1. A CONTRATADA deverá ter total conhecimento dos projetos, das especificações e 
da planilha orçamentária de maneira a executar todos os serviços corretamente e no 
prazo estipulado, programando rigorosamente a fabricação dos materiais e sua 
instalação, fornecendo 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. As mesas deverão ser compatíveis com suas referências e códigos. Deverão 
ainda, serem novas e originais de fábrica.   

5.1.2. As mesas deverão ser entregues, 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 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 e 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 dos serviços, não 
transfere à Administração a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o 
objeto deste Edital;   

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.   

6. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE   

6.1. Efetuar o pagamento das obrigações assumidas.  

6.2. Receber provisoriamente os materiais mediante regular aferição de quantitativos, 
disponibilizando local, data e horário.  

6.3. Acompanhar e fiscalizar a entrega dos materiais, bem como atestar na nota 
fiscal/fatura a efetiva entrega do objeto contratado e o seu aceite.  
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6.4. Aplicar as sanções regulamentares e contratuais, garantindo o contraditório e 
ampla defesa.  

6.5. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos materiais recebidos 
provisoriamente com as especificações constantes do termo de referência e da 
proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos.  

6.6. Notificar o fornecedor, por escrito, sobre imperfeições falhas ou irregularidades 
constantes nos materiais fornecidos, para que sejam corrigidos.  

6.7. Verificar se o material entregue pela empresa contratada está em conformidade 
com as especificações constantes deste termo podendo sustar, recusar, mandar fazer 
ou desfazer qualquer fornecimento do objeto que esteja em desacordo com as 
especificações técnicas descritas neste termo.  

7. DA AMOSTRA  

7.1. O pregoeiro e equipe técnica poderão solicitar ao licitante classificado em primeiro 
lugar amostra/protótipo dos itens licitados em um prazo de 10 dias úteis contados de 
sua solicitação formal. Tal apresentação terá como objetivo a avaliação do 
cumprimento das especificações pela equipe técnica, devendo as amostras estar 
devidamente identificadas com o nome do fornecedor, nº do certame, nome do 
fabricante e respectivo CNPJ.  

7.2. As amostras/protótipos deverão estar em conformidade com as especificações 
técnicas constantes deste Termo de Referência e devidamente identificadas com o 
número do Pregão e nome do licitante, conter os respectivos prospectos, 
documentação técnica e manual, se for o caso, e dispor informações quanto às suas 
características, marca e modelo.  

7.3. Em caso de rejeição das amostras/protótipos, será facultado ao CRF/MG convocar 
a(s) empresa(s) remanescente(s), obedecida a ordem de classificação, para 
apresentação de proposta e catálogo para verificação.  

7.4. Quantidade: Deverá ser apresentado, se necessário, a critério do Pregoeiro, ao 
setor de infraestrutura do CRF/MG uma amostra de cada produto solicitado e 
respectivo componentes.  

7.5. Prazo: um prazo máximo de 10 dias úteis a contar da solicitação do pregoeiro.  

7.6. Critérios de avaliação e eventuais testes de aferição de compatibilidade pelos 
quais o item será submetido: O procedimento de análise da(s) amostra (s) mencionado 
será totalmente conduzido por funcionário ou representante técnico designado pelo 
CRF/MG, tendo por critério objetivo as informações constantes neste Termo de 
Referência, nas Especificações Técnicas, no Projeto de mobiliário e Planilha. A 
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empresa somente terá seu material aceito caso as amostras estejam atendendo a 
todas as exigências de tais documentos técnicos.  

7.7. A amostra poderá ser aberta, desmontada, receber cortes, secções, vincos ou 
movimentos nas peças, sendo devolvida à empresa licitante no estado em que 
encontrar ao final da avaliação técnica, sem ensejar qualquer ônus a este Órgão.  

7.8. O fornecedor poderá ser dispensado dessa amostra caso seja possível a 
apresentação de seu produto instalado na cidade de Belo Horizonte ou região 
metropolitana, a ser verificado por meio de funcionário ou representante técnico 
designado pelo CRF/MG.  

8. DA GARANTIA DOS PRODUTOS  

8.1. O prazo de garantia dos produtos deverá ser de no mínimo 12 meses, contados a 
partir do recebimento definitivo emitido pelo CRF/MG;  

8.2. Na ocasião da entrega do material, os produtos constantes do anexo I conforme 
estipulado neste Edital deverão vir acompanhados dos respectivos certificados de 
garantia;  

8.2.1. A CONTRATADA oferecerá plena garantia do perfeito funcionamento dos 
produtos ofertados, obedecidas às especificações técnicas;  

8.2.2. A CONTRATADA se encarrega, por si ou pela rede credenciada do fabricante, 
dos serviços de assistência técnica de manutenção e reparos dos produtos constantes 
do Anexo I – Termo de referência, substituindo todas as peças defeituosas, 
identificadas como tal pelos técnicos da CONTRATADA. A manutenção inclui, além das 
peças trocadas, toda a mão-de-obra necessária à execução dos serviços;  

8.2.3. A CONTRATADA prestará os serviços de assistência técnica, sem ônus para o 
CRF/MG, durante o período de garantia;  

8.2.4. A assistência técnica deverá ser prestada mediante manutenção corretiva (por 
intermédio da CONTRATADA ou de sua credenciada, se for o caso) de acordo com as 
normas técnicas específicas, a fim de manter os materiais em perfeitas condições de 
uso, sem qualquer ônus adicional para o CRF/MG;  

8.2.5. Entende-se por manutenção corretiva aquela destinada a remover os defeitos 
apresentados pelos produtos ofertados, compreendendo, nesse caso, a substituição de 
peças, ajustes, reparos e correções necessárias.  

8.2.6. A manutenção corretiva deverá ser realizada em dias úteis, no horário de 
expediente 08h00min as 17h00min.  
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8.2.7. O início do atendimento não poderá ultrapassar o prazo máximo de 05 (cinco) 
dias úteis, contadas da solicitação efetuada;  

8.2.8. O término do atendimento, considerando a instalação das mesas em perfeito 
estado de uso, não poderá ultrapassar 10 (dez) dias úteis, contados do atendimento.  

8.2.8.1. Para efeito desse item, deve considerado, ainda, o seguinte:  

8.2.8.1.1. Início do atendimento: a hora de chegada do técnico ao local onde está 
instalado o equipamento;  

8.2.8.1.2. O término do reparo do equipamento: a sua disponibilidade para uso em 
perfeitas condições.  

8.2.9. Havendo necessidade de troca do equipamento, o término do atendimento não 
poderá ultrapassar o prazo de 10 (dez) dias úteis, contados do atendimento.  

8.2.10. A CONTRATADA aplicará no equipamento, quando necessária a substituição, 
partes e peças originais, adequadas, novas, que mantenham as especificações 
técnicas do fabricante, para o que fica, desde logo, autorizada pelo CRF/MG.  

8.2.11. As peças substituídas pertencerão à CONTRATADA.  

8.2.12. Decorridos os prazos estabelecidos nas alíneas acima, sem o atendimento 
devido, fica o CRF/MG autorizado a contratar esses serviços de outra empresa e a 
cobrar da CONTRATADA os custos respectivos, sem que tal fato acarrete qualquer 
perda quanto à garantia dos produtos ofertados, sem prejuízo da aplicação de 
penalidades previstas neste Instrumento;  

8.2.13. Caberá à Contratada trocar os produtos ofertados no prazo máximo de 10 (dez) 
dias úteis, se no período de 15 (quinze) dias corridos ocorrerem defeitos sistemáticos 
que não sejam corrigidos nos prazos definidos nesta coleta;  

8.2.14. Serão de exclusiva responsabilidade da proponente as despesas decorrentes 
do deslocamento do seu pessoal incumbido da substituição dos produtos ofertados, 
bem como das despesas relacionadas com a assistência técnica dentro do período de 
garantia.  

9. DO PAGAMENTO   

9.1. O pagamento dar-se-á em até 10 (dez) dias, após a conclusão dos serviços e 
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 das mesas, conforme especificações do Edital.  
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9.2.  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.   

9.3. Nos preços contratados já estão incluídos: impostos, contribuições, taxas, frete, 
transporte, bem como todos os demais encargos incidentes.  

9.4. 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.  

9.5. 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. 

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

10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS   

10.1. 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:   

10.1.1. Cometer fraude fiscal;   

10.1.2. Apresentar documento falso;   

10.1.3. Fizer declaração falsa;   

10.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;   

10.1.5. Não entregar o Objeto licitado no prazo estabelecido;   

10.1.6. Deixar de entregar a documentação exigida no certame;   

10.1.7. Não mantiver a proposta.  
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10.2. 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.  

11. DO JULGAMENTO  

11.1. O julgamento será Menor Preço Global do grupo.  

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

12.1. 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.  

12.2. É proibida a subcontratação total ou parcial do objeto licitatório.     

Belo Horizonte, 19 de outubro de 2020   

De acordo:    

JÚNIA CÉLIA DE MEDEIROS 
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 007 /2020 
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 064/2020  

Prezados Senhores,  

Apresentamos nossa proposta de preço, objetivando fornecimento de mesas de 
escritório, de acordo com o objeto do Edital do Pregão Eletrônico Nº. 007/2020. 
Dados do Licitante: 
Razão social:.....................................................CNPJ sob n.º:........................ 
Inscrição estadual n.º:......................... Inscrição municipal n.º......................., 
Endereço Completo: ................................................... Telefone: ..............  
E-mail: ...........  

A empresa proponente deverá apresentar sua proposta comercial composta do 
seguinte de Planilha orçamentária de venda e de acordo com projeto apresentado 
pelo CRF/MG, detalhada de preços unitários e totais dos itens, marca e valor total do 
grupo, expressos em reais, de acordo com o modelo da planilha abaixo.    

GRUPO ÚNICO – MESAS DE ESCRITÓRIO

   

ITEM 1 MARCA

 

QTDE  V. UNITÁRIO

 

V. TOTAL

 

Mesa de centro  
medindo 1067X600X345 mm   01 unidade

   

ITEM 2 

     

Mesa de reunião  
10 pessoas  

medindo  3200X1300x740 mm   
01 unidade

   

ITEM 3 

     

Mesa presidente       
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1800X800X740 mm  
com armário lateral  

medindo 1800X500 mm  
composto de nicho  

e armário 02 portas e gaveteiro 

01 unidade

 

ITEM 4 

     

Mesa diretor 1600X800X740 mm com 
armário lateral medindo 1400X500 mm 

composto de nicho e gaveteiro   
08 unidades

   

ITEM 5 

     

Mesa plenário em U medindo 
4900X3600X4900X800X740 mm   01 unidade

   

ITEM 6 

     

Mesa plenário retangular medindo 
3600X800X740 mm   02 unidades

   

ITEM 7 

     

Mesa plenário retangular medindo 
1200X800X740 mm   

01 unidade

   

ITEM 8 

     

Mesa redonda reunião  
pé disco 1200 mm de diâmetro  

e 740 mm  
com caixa de tomada   

03 unidades

     

VALOR TOTAL DO GRUPO  – R$  

Validade da Proposta: O prazo de validade da proposta não será inferior a 
60(sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.  

Pelo presente, a empresa acima qualificada, por meio do signatário, que 
legalmente a representa, declara e garante que:   

 

Examinou cuidadosamente todo o Edital e Anexos e aceita todas as condições nele 
estipulados e que, ao assinar a presente declaração, renuncia ao direito de alegar 
discrepância de entendimento com relação ao Edital;    

 

Que cumpre plenamente as disposições normativas relativas ao trabalho do menor, 
contida na Lei nº 9.854, de 27/10/1999 e na Constituição Federal de 1988;  
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Que tomou conhecimento de todas as informações e das condições para 
cumprimento das obrigações, objeto da presente licitação;    

 

Que sua proposta engloba todas as despesas referentes à prestação dos serviços 
e produtos, bem como todos os tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas, 
equipamentos e quaisquer outras despesas que incidam ou venham incidir sobre o 
objeto da licitação.    

 

Inexistência de fato superveniente impeditivo de sua habilitação.     

_____________________ , ______ de ______________ de ________. 
___________________________________ 
[Assinatura e carimbo do representante legal da empresa]   

Obs: Este documento deverá ser emitido em papel timbrado.                        


