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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO FMSC Nº 14/2022 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2022 

PROCESSO nº 050/2022 

 

 

Torna público, para conhecimento dos interessados, que se encontra aberta a licitação na 

modalidade “PREGÃO”, na forma eletrônica, do tipo "MENOR PREÇO", que tem como objeto  

registrar preço para a contratação de empresa especializada no fornecimento de móveis diversos, 

em atendimento às demandas da Fundação Municipal de Saúde de Canoas (FMSC), conforme as 

especificações deste Edital e seus anexos.  

O presente procedimento licitatório reger-se-á pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 

2002; Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006; Decreto Municipal nº 106, de 

3 de abril de 2018; Decreto Federal nº 10.024/2019, de 23 de setembro de 2019; Decreto Municipal 

nº 171, de 24 de maio de 2021; subsidiariamente, pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 

e pelas condições previstas neste Edital e seus anexos. 

As empresas que desejarem participar do referido “PREGÃO” devem acessar o sítio 

www.pregaobanrisul.com.br necessitando estar credenciadas junto à Seção de Cadastro da CELIC 

(Central de Licitações do Estado/RS), podendo ser acessada pelo sítio www.celic.rs.gov.br. 

O Edital e seus anexos poderão ser baixados por download no sítio www.fmsc.rs.gov.br. 

link “licitações e contratos”.  

 

 

Esta licitação é do tipo MENOR PREÇO. 
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1. OBJETO 

 

Constitui objeto da presente licitação registro de preços para a contratação de empresa 

especializada no fornecimento de móveis diversos, em atendimento às demandas da Fundação 

Municipal de Saúde de Canoas (FMSC), situada na Rua General Salustiano, nº 678, Bairro 

Marechal Rondon, Canoas/RS, conforme especificações constantes no Termo de Referência.  

2. DO CALENDÁRIO 

 

2.1. O edital será divulgado no dia 02/08/2022.  

2.2. Data da abertura das propostas: 12/08/2022.  

2.3. Data e Hora limite para recebimento de propostas: 12/08/2022 às 9h15min. 

2.4. Data e Hora da abertura de propostas: 12/08/2022 às 9h15min.  

2.5. Data e hora para início da Sessão e disputa de preços: 12/08/2022 às 9h30min. 

2.6. Formalização de consultas/impugnações/recursos: compras@fmsc.rs.gov.br 

2.7. Endereço Eletrônico para entrega das propostas e disputa: www.pregaobanrisul.com.br 

2.8. Referência de tempo: Todas as referências de tempo citadas no aviso da licitação, neste Edital, 

e durante a sessão pública, observarão obrigatoriamente o horário de Brasília/DF e serão registradas 

no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame. 

3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

3.1. Os interessados em participar na presente licitação deverão estar regularmente credenciados 

junto ao provedor do sistema, dispor de chave de identificação e senha pessoal (intransferíveis) 

através do site www.pregaobanrisul.com.br necessitando estar credenciadas junto à Sessão de 

Cadastro da Central de Compras/RS - CELIC, podendo também ser acessada através do site 

www.celic.rs.gov.br.  

3.2. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados deverão dispor de chave de identificação e 

senha, pessoal e intransferível, obtidas junto ao provedor do sistema, onde também deverão 

informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua 

correta utilização. 

3.2.1. A chave de identificação e a senha recebida junto a CELIC poderão ser utilizadas em 

qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou outro fato 

impeditivo de participação de licitação em órgãos públicos. 

3.3. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer 

transação por ele efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do 

sistema ou a FMSC responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, 

ainda que por terceiros.  

3.4. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do 

sistema, para imediato bloqueio de acesso.  

http://www.fmsc.rs.gov.br/
mailto:compras@fmsc.rs.gov.br
http://www.pregaobanrisul.com.br/
http://www.pregaobanrisul.com.br/
http://www.celic.rs.gov.br/
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3.5. O credenciamento do licitante ou de seu representante implica a responsabilidade legal pelos 

atos praticados e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao 

pregão eletrônico. 

3.6. 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. 

3.7. Como requisito para participação neste Pregão, o licitante deverá declarar, em campo próprio 

do sistema eletrônico, que está ciente e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação 

definidos neste Edital. 

  3.7.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação sujeitará o 

licitante às sanções previstas neste Edital, sem prejuízo às demais cominações legais. 

3.8. Os representantes de microempresas e empresas de pequeno porte deverão declarar em campo 

próprio do sistema, quando do envio da proposta inicial, que as respectivas empresas enquadram-se 

nessa(s) categoria(s). 

3.8.1. A ausência da declaração, naquele momento, significará a desistência da microempresa 

ou empresa de pequeno porte de utilizar-se das prerrogativas a elas concedidas pela Lei 

Complementar Federal nº 123/2006. 

3.9. Não poderão participar deste Pregão licitantes:  

a) temporariamente suspensas de participar de licitação ou impedidas de contratar com a 

Administração, com fulcro no art. 87, III, Lei Federal nº 8.666/93; 

b) sob processo de falência, dissolução ou liquidação; 

c) declaradas inidôneas para licitar e contratar com a Administração Pública em qualquer 

esfera de governo, com fulcro no art. 87, IV, Lei Federal nº 8.666/93; 

d) enquadradas nas hipóteses do art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93; 

e) cujos objetos sociais não sejam compatíveis com o objeto deste Pregão; e 

f) empresas reunidas sob a forma de consórcio;  

g) que possuam, no quadro da empresa, sócios ou empregados com vínculo de parentesco em 

linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, ou, ainda, que sejam cônjuges ou 

companheiros de ocupantes do quadro da FMSC;  

h) é vedada a participação de empresa que possua em seu quadro societário, 

funcionários/servidores (efetivos ou comissionados) da Fundação Municipal de Saúde de Canoas, 

na condição de Sócios ou Administradores; 

i) empresas não enquadradas como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. 

 

4. DA PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

4.1. Os licitantes deverão elaborar e ENVIAR A PROPOSTA INICIAL E OS DOCUMENTOS 

DE HABILITAÇÃO ATÉ A DATA E HORA MARCADAS PARA A ABERTURA DA 

SESSÃO, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, em campo próprio do sistema, quando 

se encerrará a fase de recebimento de propostas e encaminhamento de documentos de habilitação. 

4.2. DA PROPOSTA 

 4.2.1. A proposta deverá ter prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias a contar da data 

da abertura da licitação. 

http://www.fmsc.rs.gov.br/
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 4.2.2. Se não constar o prazo de validade, entende-se 60 (sessenta) dias. 

 4.2.3. Os licitantes deverão consignar o valor unitário e total da contratação da proposta em reais, 

considerado suficiente e completo, já inclusas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 

decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros, ainda 

que aqui não especificado, que possa incidir ou ser necessária à execução e ao cumprimento integral 

do objeto da licitação. 

 4.2.3.1. Será de inteira responsabilidade da licitante o preço proposto, não sendo consideradas 

reclamações por erros ou equívocos manifestados após a abertura das propostas, não lhe assistindo 

o direito de pleitear qualquer alteração sob a alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

 4.2.3.2. É de inteira responsabilidade do licitante obter dos órgãos competentes informações 

sobre a incidência ou não de tributos de qualquer natureza relativos ao objeto desta licitação, nos 

mercados interno e/ou externo, não se admitindo alegação de desconhecimento de incidência 

tributária, ou outras correlatas. 

 4.2.4. A apresentação da proposta financeira pressupõe o pleno conhecimento e a plena 

aceitação, por parte da licitante, das normas, exigências e condições de habilitação estabelecidas no 

edital e seus anexos. 

 4.2.5. A eventual omissão na proposta financeira em relação a exigências do edital importa na 

submissão da licitante às normas nele estabelecidas. 

 4.2.6. Até data e hora marcada para o início da sessão, o licitante poderá retirar ou substituir a 

proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

 4.2.7. Após a abertura da sessão, não cabe desistência da proposta, salvo por motivo resultante 

de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro. 

 4.2.8. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital, 

que forem omissas ou apresentarem irregularidades. 

 4.2.9. As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico. 

 4.2.10. Não será admitida a subcontratação. 

4.3. DAS DECLARAÇÕES 

 4.3.1. No momento do envio da proposta e dos documentos de habilitação, o licitante deverá 

prestar, por meio do sistema eletrônico, as seguintes declarações: 

 4.3.1.1. que está ciente das condições contidas neste Edital, bem como que cumpre 

plenamente os requisitos de habilitação; 

 4.3.1.2. que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a sua participação, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

 4.3.1.3. que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, 

estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49; 

http://www.fmsc.rs.gov.br/
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 4.3.1.4. que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 

não emprega menor de dezesseis anos, ressalvado na condição de aprendiz a partir de quatorze 

anos; 

 4.3.1.5. que assume o compromisso de guardar todos os documentos originais/autenticados, 

anexados eletronicamente ou apresentados para digitalização, se for o caso, pelo prazo de 10 (dez) 

anos, e apresentá-los quando requeridos pela Administração Pública; 

 4.3.1.6. que os documentos anexados eletronicamente ou apresentados para digitalização, se 

for o caso, são fiéis aos originais e válidos para todos os efeitos legais, incorrendo nas sanções 

previstas na Lei Federal nº10.520/2002, Lei Federal 12.462/2011, Decreto Municipal nº 171/2021 

em caso de declaração falsa, sem prejuízo da responsabilização civil e criminal. 

 4.3.2. As declarações mencionadas nos subitens anteriores são condicionantes para a 

participação no Pregão. 

 4.3.3. Nos casos de emissão de declaração falsa, o licitante estará sujeito à tipificação no crime 

de falsidade ideológica, previsto no art. 299 do Código Penal Brasileiro, nos crimes previstos nos 

arts. 90 e 93 da Lei Federal nº 8.666/1993, e ao art. 5º da Lei Federal nº 12.846/2013 e da Lei 

Municipal 5.893/2014, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas previstas no presente 

Edital. 

4.4. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 São exigidos os seguintes documentos de habilitação abaixo discriminados. 

Habilitação Jurídica 

4.4.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ; 

4.4.2. ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado, ainda, de 

documentos de eleição de seus administradores; e registro comercial, no caso de empresa 

individual;   

Regularidade Fiscal e Trabalhista  

 4.4.3. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, 

relativo à sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual; 

 4.4.4. prova de regularidade de situação perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS), fornecido pela Caixa Econômica Federal;  

4.4.5. prova de regularidade quanto aos tributos federais, abrangendo inclusive os relativos à 

seguridade social, e à dívida ativa da União, emitida pelo Ministério da Fazenda; 

4.4.6. prova de regularidade para com a Fazenda Estadual da sede do licitante, contemplando 

todos os tributos de competência da esfera; 

4.4.7. prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede do licitante, contemplando 

todos os tributos de competência da esfera;  

http://www.fmsc.rs.gov.br/
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4.4.8. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT (Lei Federal nº 12.440/2011); 

Qualificação Técnica 

 4.4.9. no mínimo, 01 (um) atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, que comprove haver a licitante fornecido com bom desempenho objeto 

compatível com o desta licitação em características, prazo e quantidade. O referido atestado de 

capacidade técnica deverá conter a Razão Social de ambas as empresas (contratante e contratada);  

Declaração Conjunta 

4.4.10. declaração (anexo II do Edital): de superveniência, de fato impeditivo da habilitação; 

de que o licitante está cumprindo com a exigência contida no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 

8.666/93, no que diz respeito ao trabalho noturno, perigoso ou insalubre para menores de dezoito 

anos, e ainda, ao trabalho de menor entre quatorze e dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz; 

a inexistência de servidor/empregado da Fundação Municipal de Sáude de Canoas em seu quadro 

funcional, seja na qualidade de titular, sócio ou mantenedor de qualquer vínculo de natureza 

técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista para sua habilitação no processo licitatório 

acima descrito, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

Qualificação Econômico-Financeira  

 4.4.11. Certidão negativa de falência ou concordata, expedida por cartório distribuidor da sede 

da licitante.   

4.5. Documentos Complementares para Habilitação: 

 4.5.1. Os documentos para habilitação serão complementados, conforme o caso, de acordo com o 

que está disposto no Anexo I - Termo de Referência. 

 4.5.2. A entrega da documentação física original ou autenticada, fica dispensada, podendo ser 

solicitada a qualquer momento em prazo estabelecido pelo pregoeiro. 

 4.5.3. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado 

somente serão disponibilizados para acesso público após o encerramento do envio de lances. 

 4.5.4. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à 

confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão encaminhados pelo licitante 

melhor classificado após o encerramento do envio de lances, no prazo definido pelo pregoeiro de, 

no mínimo, 02 (duas) horas. 

 

4.6. No julgamento das certidões referentes à regularidade fiscal e trabalhista (itens 4.4.4 a 4.4.8), 

apresentadas pelas microempresas e/ou empresas de pequeno porte, serão observadas as disposições 

da Lei Complementar Federal nº 123/06, em especial seus arts. 42 e 43. 

4.6.1. Havendo alguma restrição quanto às certidões mencionadas, será assegurado à 

microempresa ou empresa de pequeno porte o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual 

período, a critério da Administração, cujo termo inicial corresponderá à convocação para a 

apresentação dos documentos de habilitação.  

4.6.2. Não terá direito ao prazo previsto no subitem anterior a microempresa ou empresa de 

pequeno porte que tenha deixado de apresentar algum dos documentos relativos à regularidade 

http://www.fmsc.rs.gov.br/
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fiscal.  

4.6.3. A não regularização desta documentação no prazo previsto implicará a decadência do 

direito à contratação, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste Pregão, e o 

Pregoeiro convocará a próxima empresa, conforme a ordem de classificação da etapa de lances. 

5. DA OPERACIONALIZAÇÃO DA SESSÃO ELETRÔNICA 

 

5.1. Os trabalhos serão conduzidos pelo pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados 

gerados ou transferidos no endereço eletrônico mencionado no item 3.1. 

5.2. A participação no certame dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do 

licitante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta, exclusivamente por meio do 

sistema eletrônico, observados data e horário estabelecidos neste Edital. 

5.3. Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública da 

licitação, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 

qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão. 

5.4. Se ocorrer a desconexão do pregoeiro durante a etapa de lances, e o sistema eletrônico 

permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos 

realizados. 

5.5. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez 

minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a 

comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

5.6. No caso de desconexão do licitante, o mesmo deverá de imediato, sob sua inteira 

responsabilidade, providenciar sua conexão ao sistema. 

6. DA REFERÊNCIA DE TEMPO 

6.1. Todas as referências de tempo citadas no aviso da licitação, neste Edital, e durante a sessão 

pública, observarão obrigatoriamente o horário de Brasília/DF e serão registradas no sistema 

eletrônico e na documentação relativa ao certame. 

7. DA ABERTURA DA PROPOSTA E DA ETAPA COMPETITIVA 

7.1. A abertura da sessão pública ocorrerá na data e na hora indicadas no item 2. 

7.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre o pregoeiro e os licitantes ocorrerá 

exclusivamente pelo sistema eletrônico. 

 7.2.1. Não será aceito nenhum outro tipo de contato, como meio telefônico ou e-mail. 

7.3. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que 

não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. 

7.4. A desclassificação da proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real pelos licitantes, anexando-se cópia das propostas desclassificadas 

aos autos do processo licitatório. 

http://www.fmsc.rs.gov.br/
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7.5. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro. 

7.6. Somente os licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances. 

7.6.1. Os lances se darão pelo valor unitário do item. 

7.7. Os licitantes classificados poderão encaminhar lances sucessivos, exclusivamente por meio do 

sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do horário e do valor consignados no registro 

de cada lance. 

7.8. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da 

sessão pública e as regras estabelecidas no edital. 

7.9. O licitante somente poderá oferecer valor inferior ou maior percentual de desconto ao último 

lance por ele ofertado e registrado pelo sistema, observado, quando houver, o intervalo mínimo de 

diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances 

intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta. 

 7.9.1. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que for recebido e 

registrado primeiro. 

7.10. Durante o transcurso da sessão, os licitantes terão informações, em tempo real, do valor do 

menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação do ofertante. 

7.11. Não poderá haver desistência dos lances ofertados após a abertura da sessão, sujeitando-se os 

licitantes desistentes às sanções previstas neste Edital, salvo as decorrentes de caso fortuito ou 

imprevisível com a devida justificativa aceita pelo pregoeiro. 

7.12. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

7.13. Durante a fase de lances, o pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja 

manifestamente inexequível. 

7.14. A disputa ocorrerá pelo modo aberto. 

7.15. A etapa de envio de lances na sessão pública durará 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. 

7.16. A prorrogação automática da etapa de envio de lances será de dois minutos e ocorrerá 

sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando 

se tratar de lances intermediários. 

7.17. Na hipótese de não haver novos lances na forma estabelecida nos itens 7.15 e 7.16 a sessão 

pública será encerrada automaticamente. 

7.18. No caso de a sessão encerrar sem prorrogação automática, o pregoeiro poderá admitir o 

reinício da etapa de envio de lances, mediante justificativa, aplicando-se os subitens 7.15 e 7.16. 

7.19. Definida a proposta vencedora, para fins de empate ficto, aplica-se o disposto no item 8.1.1, se 

for o caso. 
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8. DA NEGOCIAÇÃO 

8.1. Após o encerramento da etapa de lances e da aplicação do empate ficto, o pregoeiro deverá 

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance mais 

vantajoso, visando que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento 

estabelecido, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas no Edital. 

 8.1.1. Caso existam duas ou mais propostas com valor idêntico, sem que haja qualquer 

redução de valor por parte dos fornecedores na etapa de lances, o sistema se encarregará de apontar, 

como mecanismo de desempate para prioridade na convocação de negociação, o fornecedor que 

houver lançado primeiro a sua oferta no portal eletrônico. 

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

licitantes. 

9. DA ACEITABILIDADE E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

9.1. O licitante classificado em primeiro lugar, por convocação e no prazo definido pelo pregoeiro 

de, no mínimo 02 (duas) horas, deverá encaminhar a proposta de preço adequada ao valor proposto, 

exclusivamente, por meio eletrônico (no endereço constante no item 3.1), a qual fará parte do 

contrato como anexo, bem como os documentos de habilitação complementares a serem definidos 

pelo pregoeiro. 

9.2. O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a proposta, habilitação ou a 

documentação complementar solicitada, será desclassificado e estará sujeito às sanções previstas 

neste Edital. 

9.3. O pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da Fundação 

Municipal de Saúde de Canoas ou de terceiros, para orientar sua decisão. 

9.4. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive 

financiamentos subsidiados ou a fundo perdido. 

9.5. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 

incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 

propriedade do licitante, para os quais ele renuncie expressamente à parcela ou à totalidade de 

remuneração. 

9.6. Na verificação da conformidade da melhor proposta apresentada com os requisitos deste Edital, 

será desclassificada aquela que: 

9.6.1. não atenda às exigências do ato convocatório da licitação; 

9.6.2. apresentar preços em desacordo com os critérios de aceitabilidade estabelecidos no Anexo I 

– Termo de Referência; 

9.6.3. apresentar preços manifestamente inexequíveis não comprovando sua exequibilidade. 

9.7. Em caso de divergência entre valores grafados em algarismos e por extenso, prevalecerá o valor 

por extenso. 

9.8. A Administração concederá ao licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade de sua 

proposta. 

http://www.fmsc.rs.gov.br/
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 9.8.1. O pregoeiro poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade da proposta ou exigir 

do licitante a sua demonstração; 

 9.8.2. se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, o pregoeiro poderá adotar, 

dentre outros, os seguintes procedimentos: 

 9.8.2.1. questionamentos junto ao licitante para a apresentação de justificativas e 

comprovações em relação aos custos com indícios de inexequibilidade; 

 9.8.2.2. pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas; 

 9.8.2.3. verificação de outros contratos que o licitante mantenha com a Administração Pública 

ou com a iniciativa privada; 

 9.8.2.4. pesquisa de preço com fornecedores dos insumos utilizados, tais como: atacadistas, 

lojas de suprimentos, supermercados e fabricantes; 

 9.8.2.5. verificação de notas fiscais dos produtos adquiridos pelo licitante; 

 9.8.2.6. estudos setoriais; 

 9.8.2.7. consultas às Secretarias de Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal; 

 9.8.2.8. análise de soluções técnicas escolhidas e/ou condições excepcionalmente favoráveis 

que o licitante disponha para o fornecimento; 

 9.8.2.9. demais verificações que porventura se fizerem necessárias. 

 9.8.3. Será considerada inexequível a proposta que não venha a ter demonstrada sua viabilidade 

por meio de documentação que comprove que os custos envolvidos na contratação são coerentes 

com os de mercado do objeto deste Pregão. 

9.9. Será vencedor o licitante que atender a íntegra do Edital e ofertar o menor preço por item. 

9.10. A classificação dos lances apresentados, a indicação da proposta vencedora e demais 

informações relativas à sessão pública constarão de ata divulgada no sistema eletrônico, sem 

prejuízo das demais formas de publicidade previstas na legislação pertinente. 

10. DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO 

10.1. Quando da apreciação dos documentos para habilitação, o pregoeiro procederá ao que segue: 

 10.1.1. na falta de consignação do prazo de validade dos documentos arrolados no subitem 4.4, 

serão considerados válidos pelo prazo de 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão. 

 10.1.2. os documentos referentes à habilitação do licitante deverão estar válidos no dia de 

abertura da sessão pública. 

 10.1.2.1. Caso a data do julgamento da habilitação não coincidir com a da abertura da sessão, 

e não for possível ao pregoeiro verificar esta condição por meio de consulta a sites oficiais, o 

licitante será convocado a encaminhar no prazo de no mínimo 2 (duas) horas, documento válido que 

comprove sua condição de habilitação na data da convocação, sob pena de inabilitação, ressalvado o 

http://www.fmsc.rs.gov.br/
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disposto quanto à comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno 

porte, conforme estatui o art. 43, §1º, da Lei Complementar nº 123/2006. 

 10.1.2.2. Convocado o licitante na forma do item 10.1.2.1, fica dispensada a comprovação de 

que o mesmo estava habilitado na data de abertura da sessão, considerando-se para fins de 

habilitação, somente a data da sua última convocação. 

 

 10.1.3. se os documentos para habilitação não estiverem completos e corretos, ou contrariarem 

qualquer dispositivo deste Edital, considerando o disposto no item 11.4.3, o pregoeiro considerará o 

licitante inabilitado. 

10.2. no caso de inabilitação do primeiro classificado, serão retomados os procedimentos descritos 

no item 8, respeitada a ordem de classificação do licitante que tenha apresentado lance mais 

vantajoso, e assim sucessivamente, até que sejam atendidas as condições do Edital. 

10.3. na hipótese de necessidade de envio de documentos complementares após o julgamento da 

proposta, os documentos deverão ser apresentados em formato digital, via sistema, após solicitação 

do pregoeiro no sistema eletrônico, no prazo por este definido, de no mínimo 2 (duas) horas. 

10.4. Os licitantes remanescentes ficam obrigados a atender à convocação e no prazo fixado pela 

Administração, ressalvados os casos de vencimento das respectivas propostas, sujeitando-se às 

penalidades cabíveis no caso de recusa. 

10.5. Os documentos deverão ser apresentados no idioma oficial do Brasil e as exigências de 

habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados com 

tradução livre. Para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos 

serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto 

Federal nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados 

pelos respectivos consulados ou embaixadas. 

10.6. Nos casos de apresentação de documento falso, o licitante estará sujeito à tipificação nos 

crimes de falsidade, previstos nos artigos 297 e 298 do Código Penal Brasileiro, nos crimes 

previstos nos arts. 90 e 93 da Lei Federal nº 8.666/1993, e no art. 5º da Lei Federal 12.846/2013, 

sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas previstas no presente Edital. 

10.7. Os documentos apresentados pelo licitante que forem emitidos pela internet, ou que sejam 

substituídos pelo CRC, terão sua validade verificada pelo Pregoeiro no momento da habilitação. 

 

11. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAÇÕES, RECURSOS E DEMAIS 

DISPOSIÇÕES 

11.1. Dos Pedidos de Esclarecimentos 

 11.1.1. Os esclarecimentos quanto ao Edital poderão ser solicitados ao pregoeiro em até 3 (três) 

dias úteis anteriores à data fixada para a abertura da licitação, exclusivamente pelo sistema. 

 11.1.2. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 2 (dois) dias úteis, 

contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis 

pela elaboração do edital e dos anexos. 

 11.1.3. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os 

http://www.fmsc.rs.gov.br/
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participantes e a administração. 

11.2. Das Impugnações ao Edital 

 11.2.1. Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, por meio do sistema, 

até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública. As impugnações ao 

Edital deverão ser dirigidas ao pregoeiro. 

 11.2.2. Decairá do direito de impugnação ao Edital o licitante que não se manifestar em até 3 

(três) dias úteis antes da data fixada para a abertura da licitação, apontando as falhas ou 

irregularidades que o viciaram, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

 11.2.3. O licitante que apresentar impugnação deverá encaminhar suas razões fundamentadas ao 

pregoeiro em campo próprio do sistema, que responderá e submeterá à aprovação da autoridade 

competente. 

 11.2.4. 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 2 

(dois) dias úteis, contado da data de recebimento da impugnação. 

 11.2.5. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 

motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

 11.2.6. A impugnação feita tempestivamente não impedirá o licitante de participar do processo 

licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

 11.2.7. Acolhida a impugnação contra o instrumento convocatório, será definida e publicada 

nova data para realização do certame, quando da resposta resultar alteração que interfira na 

elaboração da proposta. 

11.3. Dos Recursos 

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

intenção de recorrer, em campo próprio do sistema, com registro em ata da síntese das suas razões. 

 11.3.2. Será concedido o prazo de 3 (três) dias, contados da declaração de vencedor, para o 

licitante interessado apresentar suas razões fundamentadas, exclusivamente no sistema em que se 

realiza o certame, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentar 

contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis  à defesa dos seus interesses. 

 11.3.3. A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de 

recorrer importará decadência desse direito, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao 

licitante declarado vencedor. 

 11.3.4. Caberá ao pregoeiro receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade 

competente, devidamente informados, quando mantiver a sua decisão. 

 11.3.5. A autoridade competente deverá proferir a sua decisão no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

contados a partir do recebimento do recurso. 

 11.3.6. A petição de recurso dirigida à autoridade competente, por intermédio do pregoeiro, 
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deverá ser fundamentada e encaminhada eletronicamente por meio do sistema. 

 11.3.7. O recurso será conhecido pelo pregoeiro, se for tempestivo, se estiver fundamentado 

conforme as razões manifestadas no final da sessão pública, se estiver de acordo com as condições 

deste Edital e se atender as demais condições para a sua admissibilidade. 

 11.3.8. O acolhimento de recurso implicará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

 11.3.9. Os arquivos eletrônicos com textos das razões e contrarrazões serão encaminhados 

eletronicamente por meio do sistema. 

 11.3.10. O recurso terá efeito suspensivo. 

11.4. Disposições Gerais 

 11.4.1. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia de início e se 

incluirá o do vencimento. 

 11.4.2. Os prazos previstos neste Edital iniciam e expiram exclusivamente em dia de expediente 

da Fundação Municipal de Saúde de Canoas. 

 11.4.3. O pregoeiro poderá, no julgamento da habilitação e das propostas, sanar erros ou falhas 

que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante 

decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, e lhes atribuirá validade e 

eficácia para fins de habilitação e classificação, observado o disposto na Lei Federal nº 9.784, de 29 

de janeiro de 1999. 

 11.4.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 

diligências, com vistas ao saneamento de que trata o item 11.4.3, 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. 

12. DA ADJUDICAÇÃO, DA HOMOLOGAÇÃO E DA CONVOCAÇÃO 

12.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do pregoeiro, 

caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos 

recursos apresentados. 

12.2. Constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o 

procedimento licitatório. 

13. DA CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

13.1. Será emitida Ata de Registro de Preços para assinatura da(s) licitante(s) vencedor(as). A Ata 

de Registro de preços será enviada para o correio eletrônico constante na proposta de preços da 

vencedora. 

13.2. O licitante vencedor terá o prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da convocação via e-

mail cadastrado, para devolução da Ata de Registro de Preços devidamente assinada pelo 

representante legal. Este prazo poderá ser prorrogado por uma vez, por igual período, quando 

solicitado pelo licitante durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela 

http://www.fmsc.rs.gov.br/
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administração, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo da sanção prevista no item 

15.2. 

13.3. É facultado à Fundação Municipal de Saúde de Canoas, quando a convocada não assinar a Ata 

de Registro de Preços no prazo e condições estabelecidos, convocar as licitantes remanescentes, na 

ordem de classificação, ou revogar a licitação, sem prejuízo da sanção prevista no item 15.2. 

13.4. Decorridos sessenta dias da data da entrega das propostas, sem convocação para a contratação, 

ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos.  

13.5. Quem convocado dentro do prazo de validade da sua proposta financeira, não celebrar o 

contrato e/ou recusar a receber a Ordem de Compra (ou outro instrumento hábil expedido pela 

Administração, conforme art. 62, caput e §2 da Lei Federal nº 8.666/93), deixar de entregar ou 

apresentar documentação falsa exigida para a licitação, ensejar o retardamento da execução de seu 

objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato/Ordem de Compra (ou 

outro instrumento hábil expedido pela Administração, conforme art. 62, caput e §2º, da Lei Federal 

nº 8.666/93), comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e 

contratar com a Fundação Municipal de Saúde de Canoas pelo prazo de até 05 (cinco) anos, bem 

como sujeito à multa de 2% (dois por cento), aplicada sobre o valor total da proposta 

financeira/contrato/ordem de compra, atualizado, conforme artigo 7º, da Lei Federal nº 

10.520/2002. 

13.6. As cláusulas relativas ao Registro de Preços, reajuste e atualização dos preços, bem como 

Prazos, Condições Gerais, Obrigações, Penalidades e demais cláusulas e condições relativas à 

execução do objeto, estão previstas neste Edital e seus anexos e deverão ser atendidas na íntegra 

pela(s) licitante(s) vencedora(s), bem como pelas licitantes que tiverem suas propostas financeiras 

classificadas e seus preços registrados e que venham a ter o menor preço em virtude de reajuste ou 

reequilíbrio econômico-financeiro.   

13.7. As obrigações decorrentes da prestação de serviços constantes no Registro de Preços a serem 

firmadas entre a Fundação Municipal de Saúde de Canoas e o fornecedor serão formalizadas através 

da Ata de Registro de Preços, observando-se as condições estabelecidas neste Edital e em seus 

Anexos, bem como na legislação vigente. 

13.8. Na hipótese de o fornecedor primeiro classificado ter seu registro cancelado, não assinar a Ata 

de Registro de Preços, ou solicitar reajuste do preço e/ou reequilíbrio econômico-financeiro do 

objeto, cujo resultado deferido elevar seu preço a preço maior do que o segundo menor preço 

registrado, poderão ser convocados os fornecedores remanescentes, na ordem de classificação. 

Neste caso persistirão as obrigações referidas neste Edital e na Ata de Registro de Preços para o 

novo fornecedor detentor do menor preço. 

13.9. Observados os critérios e condições estabelecidos neste Edital, a Fundação Municipal de 

Saúde de Canoas poderá contratar de mais de um prestador de serviço registrado, segundo a ordem 

de classificação, desde que razões de interesse público justifiquem e que o primeiro classificado não 

possua capacidade de fornecimento compatível com o solicitado pela Administração, observadas as 

condições do Edital e o preço registrado. 

13.10. A existência de preços registrados não obriga a Fundação Municipal de Saúde de Canoas a 

firmar contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, 

respeitada a legislação relativa às licitações, assegurado o direito de preferência ao Detentor da Ata 

de Registro de Preços, em igualdade de condições. 
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13.11. Todas as convocações para assinatura da Ata de Registro de Preços e para contratação se 

dará através de convocação enviada ao e-mail da licitante informado em sua proposta financeira 

e/ou documentos de habilitação. 

14. DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

14.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, a Ata de Registro de Preços oriunda desta 

licitação, durante a sua vigência, poderá ser aderida por qualquer órgão ou entidade da 

Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante a anuência da 

FMSC (órgão gerenciador), mediante o cumprimento das seguintes fases:  

 a) Recebimento da manifestação de interesse do órgão em aderir a Ata de Registro de Preços 

gerenciada pela Fundação Municipal de Saúde de Canoas; 

 b) Resposta ao órgão interessado, indicando os possíveis fornecedores e respectivos preços a 

serem praticados; 

 c) Interesse do fornecedor/prestador em atender ao pedido, observada as condições 

estabelecidas na ata, optando pela aceitação ou não do fornecimento/prestação, e desde que esta 

adesão não comprometa o fornecimento do material/serviço à Fundação Municipal de Saúde de 

Canoas. 

14.2. As aquisições ou contratação adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por 

órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos dos itens registrados nesta Ata de 

Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

14.3. Em atendimento ao disposto no §4º do art. 7 do Decreto Municipal nº 354/15, o quantitativo 

decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não excederá, na totalidade, ao quíntuplo do 

quantitativo de cada item registrado para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

14.4. De acordo com o § 6º do art. 7 do Decreto Municipal nº 354/15, autorizada a adesão, o órgão 

não participante (o “carona”) deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 

(noventa dias), observado o prazo de vigência da Ata. 

15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

15.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a Fundação Municipal de Saúde de Canoas, pelo 

prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no Termo de Referência e das 

demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do 

prazo de validade de sua proposta: 

a) não receber ordem de compra/serviço; 

b) não entregar a documentação exigida no edital; 

c) apresentar documentação falsa; 

d) causar o atraso na execução do objeto; 

e) não mantiver a proposta; 

f) falhar na execução do objeto; 

g) fraudar a execução do objeto; 

h) comportar-se de modo inidôneo; 

i) declarar informações falsas; e 

j) cometer fraude fiscal. 

 

15.2. No caso de não assinatura do Instrumento Contratual no prazo fixado neste Edital, será 

aplicada, ainda, multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total adjudicado. 

http://www.fmsc.rs.gov.br/
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15.3. O inadimplemento contratual ensejará a aplicação das sanções conforme a minuta contratual e 

legislação vigente. 

 

16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

16.1. As atas serão geradas eletronicamente após o encerramento da sessão pública pelo pregoeiro. 

 16.1.1. Nas atas da sessão pública, deverão constar os registros dos licitantes participantes, das 

propostas apresentadas, da análise da documentação de habilitação, das manifestações de intenção 

de interposição de recursos, se for o caso, do respectivo julgamento dos recursos, e do vencedor da 

licitação. 

 16.1.2. Os demais atos licitatórios serão registrados nos autos do processo da licitação. 

16.2. O licitante deverá examinar detidamente as disposições contidas neste Edital, pois a simples 

apresentação da proposta o vincula de modo incondicional ao competitório. 

16.3. A falsidade de qualquer documento ou a inverdade das informações nele contidas implicará a 

imediata desclassificação do licitante que o tiver apresentado, sem prejuízo das demais sanções 

cabíveis. 

16.4. O contratado deverá conceder livre acesso aos seus documentos e registros contábeis, 

referentes ao objeto da licitação, para os servidores da Fundação Municipal de Saúde de Canoas e 

dos órgãos de controle interno e externo. 

16.5. O presente Edital, bem como a proposta vencedora, fará parte integrante do instrumento de 

contrato, como se nele estivessem transcritos. 

16.6. Durante a execução do objeto, a contratada deverá manter as mesmas condições de 

habilitação, prestar as informações solicitadas pela fiscalização da FMSC, dentro dos prazos 

estipulados, bem como não transferir a outrem as obrigações decorrentes da licitação. 

16.7. É facultado ao pregoeiro ou à autoridade superior convocar os licitantes para quaisquer 

esclarecimentos necessários ao entendimento de suas propostas. 

16.8. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 

disputa entre as interessadas, desde que não comprometam o interesse da Administração, a 

finalidade e a segurança da contratação 

16.9. A autoridade competente para homologar o procedimento licitatório somente poderá revogá-lo 

em razão do interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, 

pertinente e suficiente para justificar a revogação, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por 

provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado. 

 

16.9.1. Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento 

licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé ao ressarcimento dos encargos que tiver 

suportado no cumprimento do objeto. 

16.10. Enquanto estiver válido o negócio jurídico, a Contratada obriga-se a manter todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas nesta licitação. 

16.11. São partes integrantes e indesmembráveis deste Edital os seguintes anexos: 

http://www.fmsc.rs.gov.br/
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 Anexo I – Termo de Referência; 

 Anexo II – Modelo de Declaração Conjunta; 

 Anexo III – Modelo de Proposta; 

 Anexo IV – Minuta da Ata de Registo de Preços. 

16.12. Quaisquer dúvidas porventura existentes sobre os procedimentos dispostos no presente Edital 

poderão ser dirimidas pela Unidade de Compras da Diretoria Administrativa da FMSC, Rua 

General Salustiano, nº 678, Bairro Marechal Rondon em Canoas/RS, pelo correio eletrônico 

compras@fmsc.rs.gov.br. 

16.13. Aplicam-se aos casos omissos as disposições constantes na Lei Federal nº 8.666/93. 

16.14. Em caso de divergência entre as disposições deste Edital ou demais peças que compõem o 

processo, prevalecerá as deste Edital. 

16.15. Fica eleito o foro da Comarca de Canoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou questões 

relacionadas a este Edital ou ao contrato vinculado a esta licitação. 

 

Canoas, ___ de ____________ de 2022. 

 

 

Míria Elisabete Bairros de Camargo 

Diretora Presidente FMSC 

http://www.fmsc.rs.gov.br/
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO 

1.1. Constitui objeto da presente licitação registro de preços para a contratação de empresa 

especializada no fornecimento de móveis diversos, em atendimento às demandas da Fundação 

Municipal de Saúde de Canoas (FMSC), situada na Rua General Salustiano, nº 678, Bairro 

Marechal Rondon, Canoas/RS.   

 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1. O Registro de Preços do referido objeto se justifica em razão do aumento do quadro de 

empregados da FMSC; do aumento dos serviços demandados pela SMS; da estruturação da Sala 

de Reuniões e da Copa; do desgaste natural sofrido pelo mobiliário ao longo do tempo, o que 

provoca quebra e acarreta inutilidade e a impossibilidade da continuidade de seu uso. As 

aquisições também visam adaptar o ambiente às condições de trabalho e às características das 

atividades realizadas pelos servidores lotados na sede, de modo a propiciar-lhes conforto, 

segurança e desempenho eficiente. As cores foram mencionadas para manter o padrão dos móveis 

já existentes.  

Pelas razões acima expostas, o setor demandante solicita a contratação através de Registro de 

Preços para que os serviços sejam contratados conforme necessidade da instituição. 

 

3. ELABORAÇÃO DA PROPOSTA FINANCEIRA 

3.1. O valor proposto será cotado para o valor unitário do item.  

3.2. No valor ofertado (unitário e total), já devem estar incluídos os encargos sociais, 

previdenciários, trabalhistas, fiscais e comerciais, bem como demais encargos incidentes, tributos 

(impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, etc.), o fornecimento de mão de 

obra especializada, montagem, materiais, a administração, o lucro e deslocamentos de qualquer 

natureza, bem como qualquer outra despesa, ainda que não especificada e que possa incidir ou ser 

necessária ao fornecimento do objeto. 

3.3. As marcas dos móveis, quando houver, deverão ser especificadas, sob pena de 

desclassificação.  

4. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO, QUANTIDADE E VALOR ESTIMADO 

4.1. As especificações técnicas para cada item são os constantes no quadro abaixo: 

 

Item Ilustração Descrição 

Qde Valor   

Unitário 

estimado   

 

Valor total 

estimado  

01 

 

Mesa para refeitório com 10 bancos 

individuais escamoteáveis, tampo fabricado em 

MDP de 25mm (maciço) em formato retangular, 

cantos arredondados, revestimento laminado 

melamínico de alta pressão (fórmica), texturizada 

na cor branca, acabamento do tampo em bordas 

de Poliestireno (PP) de 2,00 mm de espessura, 

05 R$ 3.129,64 R$ 15.646,20 

http://www.fmsc.rs.gov.br/
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aplicado pelo processo de colagem 

HOTMELTING a quente na mesma cor do 

tampo em toda sua extensão na mesma cor do 

tampo, assentos em formato oval em MDP de 

25mm (maciço) revestido em laminado 

melamínico de alta pressão (fórmica), texturizada 

na cor branca, medindo 350x290 mm, mesma 

acabamento do tampo, estrutura em requadro em 

tubo de aço industrial 50x30 mm , 1 ¼mm, 

tratamento das peças metálicas, Apresentar 

Relatório de Ensaio NBR 8095: 2015 – Material 

metálico revestido e não revestido a corrosão por 

exposição à atmosfera úmida saturada de no 

mínimo 2.000 horas – ABNT NBR 5841/2015 

grau empolamento 0 em nome do fabricante, 

acabamento com ponteiras de alta resistência , 

pintura epóxi pó aplicada pelo processo de 

reposição eletrostática com polimerização em 

estufa acabamento texturizado fosco. Medindo 

2740 mm de comprimento x 800 mm de largura, 

altura total da mesa 780mm. Garantia de 12 

meses (contra defeito de fabricação). 

02 

 

Cadeira Universitária com prancheta 

escamoteável: Encosto e assento- Material: 

Compensado Multilaminado Revestido em 

Courino; - Espuma: Injetada de 30 mm; - Cor: 

Preto – Anatômicos, Tubo de aço em U. 

Estrutura: - Material: Tubo de aço redondo 

diâmetro 22,22 (7/8); - Base: 4 pés - Tratamento 

Anti Ferrugem e Corrosão - Pintura: Epóxi-pó; - 

Cor: Preto; -Ponteiras: Internas em polipropileno 

de alta resistência Dimensões: - Assento: 400 x 

430 mm - Encosto: 265 x 370 mm - Altura até o 

Assento: 460 mm - Altura até o Encosto: 840 

mm. Prancheta com dimensões 32cm x 25cm. 

Com porta livros. 

100 R$ 584,30 R$ 58.430,00 

03 

 

Mesa de Reunião Ovalada. Cor Avelã, carvalho 

colonial ou similar. Medidas: L – 3m - P – 1,20m 

e H – 73cm Estrutura metálica cor prata. Tampo 

oval para mesa de reunião 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, 

revestido com laminado melamínico de baixa 

pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, 

bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno 

de superfície visível texturizada, com espessura de 

2,0 mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico 

de contato com o usuário de acordo com NBR 

13966 . Fixação à estrutura através de parafusos 

rosca autocortante tipo chipboard com ø 5 mm. 

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 

02 R$ 2.227,40 R$ 4.454,80 

http://www.fmsc.rs.gov.br/
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cinza matrix, branco, grafite e preto 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. Estrutura metálica 

com tratamento anticorrosivo por fosfatização e 

acabamento em pintura epóxi. Coluna central em 

chapa de aço SAE 1020 com 200x652x1,2mm 

estampado com design diferenciado, com passagem 

de cabos na parte interna da coluna com tampa de 

acabamento em chapa de aço SAE 1020 com 

610x91,5x0,6mm. Possui orifício lateral em 

formato oblongo 24x80mm com acabamento e 

tampa injetados em ABS possibilitando a passagem 

de cabos entre as estruturas. Travessa superior em 

chapa de aço SAE 1020 75 x 480 x 1,9 mm, 

travessa inferior confeccionada em chapa de aço 

SAE 1020 60x735x1,9mm conformado com raio 

médio de 3750 mm, dotado de passagens de cabos 

na região da coluna, com formato oblongo 24 x 80 

mm e acabamento injetado em ABS. Sapatas 

reguláveis em formato redondo com rosca M8 

injetadas em polietileno copolímero de alta 

resistência a impactos e abrasão. Fixação ao tampo 

através de parafuso para madeira rosca auto 

cortante cementado 4,5 x 20 mm com alta 

resistência ao torque. Fixação aos painéis frontais 

através de parafuso sistema minifix com rosca M6. 

04 

 

 Mesa autoportante (mesa em “L”) 1,40x1,40m 

- cor avelã, carvalho colonial ou 

similar.*Tampo: Confeccionado em uma única 

peça de madeira prensada de MDP ou MDF com 

mínimo de 25mm de espessura, revestido em 

ambas as faces com laminado melamínico 

texturizado de alta ou baixa pressão liso ou 

madeirado. Bordas em termoplástico, coladas no 

sistema "hot melt", na mesma cor do tampo e 

com espessura mínimo de 2,0mm. Saída de 

cabeamento da parte inferior para a superior com 

tampa removível.* Painel frontal e lateral: 

Fabricados em madeira prensada de MDP ou 

MDF com espessura mínima de 15mm, revestido 

em ambas as faces com laminado melamínico 

texturizado de baixa pressão nas cores cinza, 

com bordas em termoplástico.* Estrutura: 

Estruturas laterais metálicas em chapa de aço 

estampado em forma elíptica, ou similar, com 

passagem de fiação e tampa metálica com saque 

10 R$ 1.669,80 R$ 16.698,00 

http://www.fmsc.rs.gov.br/
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frontal, nas cores cinza. Fixadas ao tampo através 

de parafusos. Estrutura central em coluna de 

metal. Todas estruturas pintadas em epóxi. Leito 

para fiação/cabos: Canal confeccionado em 

chapa de aço ou perfil de alumínio extrudado 

fixado à superfície inferior do tampo para 

garantir uma melhor estabilidade. O leito deverá 

ser fixado de forma que, na manutenção dos 

cabeamentos, não seja necessária a sua 

remoção.* Dimensões da mesa: 1,40m x 1,40m 

e altura entre 73 a 75 cm (tolerância de variação: 

5%). 

05 

 

Mesa reta 1,20x0,60m - cor avelã, carvalho 

colonial ou similar.* Tampo: A mesa deverá 

conter tampo inteiriço em formato retangular, 

tipo estação de trabalho, em madeira aglomerada 

com resina fenólica com espessura de 25mm, 

revestido com laminado melamínico de baixa 

pressão em ambas as faces, bordas retas 

encabeçadas com fita de bordas de PVC com 

2,0mm com raio ergonômico de acordo com a 

NBR13966 na parte frontal e bordas laterais na 

mesma cor do laminado.* Painel frontal: Painel 

frontal em madeira aglomerada com resina 

fenólica com espessura de 15mm e revestido com 

laminado melamínico de baixa pressão em ambas 

as faces, encabeçada na parte inferior com fita de 

borda 0,4mm da cor do melamínico. * 

Estrutura: Estruturas metálicas com tratamento 

anticorrosivo e acabamento em pintura epóxi, 

com coluna central em chapa de aço e tampa para 

a passagem de fiação metálica, travessa superior 

em tubo de aço e travessa inferior em tubo de aço 

elíptico, com sapatas reguláveis em forma 

octogonal com rosca. Estrutura fixada ao tampo 

através de parafuso cementado com alta 

resistência ao torque. * Dimensões da mesa: 

1,20m, x 60cm, x 73cm (tolerância de variação: 

5%). 

40 R$ 698,82 R$ 27.952,80 

http://www.fmsc.rs.gov.br/
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06 

 

  Cadeira operacional (com rodízio) espaldar 

alto - cor marrom * Assento/Encosto: Assento 

e encosto, revestidos com tecido sintético ou 

vinil, com carenagem texturizada e conchas do 

encosto injetadas em polipropileno. Concha do 

assento injetada em polipropileno ou em madeira 

multilaminada com no mínimo 12mm de 

espessura. Espumas anatômicas de poliuretano 

de no mínimo 50mm de espessura, com 

densidade mínima D40, sendo que o assento 

deve apresentar borda frontal ligeiramente 

curvada para não obstruir a circulação 

sanguínea.* Mecanismos: Altura ao assento 

regulável mecanicamente pelo sistema de esferas 

de, no mínimo, 5(cinco) posições ou através de 

sistema de acionamento pneumático, de 

indefinidas posições. Regulagem de altura do 

encosto, através de mecanismo dentado e trava 

sequencial, permitindo um mínimo de 5(cinco) 

posições, sem necessidade de alavancas ou outro 

tipo de acionador externo. * Base: Base de apoio 

ao piso, giratória, com cinco pás de aço tubular 

com capa de proteção em polipropileno e 

rodízios duplo em nylon com banda de rodagem 

em poliuretano, fixados a base por meio de anel 

de pressão. Pintura em epóxi na cor preta fosco 

aplicado pelo processo de decomposição 

eletrostática com secagem em estufa.* Braço: 

Apoia-braço em formato “T” com regulagem de 

altura de, no mínimo, 6 posições, com corpo 

injetado em material termoplástico e apoia-braço 

injetado em poliuretano com alma de aço.* 

Regulagem: Acionamento da regulagem de 

altura através de botão, fixado ao assento da 

cadeira por meio de parafuso métrico. * Medidas 

da cadeira: Assento – mínimo 490x480mm 

(LXP) – Espuma de 55mm (densidade D55) e 

Encosto – mínimo 440x520mm (LxA) – Espuma 

de 65mm (densidade D55). Demais 

especificações conforme NR17 – Ergonomia do 

Ministério do Trabalho e a ABNT NBR 13962 e 

NBR 13962:2006.  

20 R$ 1.004,10 R$ 20.082,00 

http://www.fmsc.rs.gov.br/
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07 

 

  Cadeira operacional (com rodízio) espaldar 

médio - cor marrom * Assento/Encosto: 

Assento e encosto, revestidos com tecido 

sintético ou vinil, com carenagem texturizada e 

conchas do encosto injetadas em polipropileno. 

Concha do assento injetada em polipropileno ou 

em madeira multilaminada com no mínimo 

12mm de espessura. Espumas anatômicas de 

poliuretano de no mínimo 50mm de espessura, 

com densidade mínima D40, sendo que o assento 

deve apresentar borda frontal ligeiramente 

curvada para não obstruir a circulação 

sanguínea.* Mecanismos: Altura ao assento 

regulável mecanicamente pelo sistema de esferas 

de, no mínimo, 5(cinco) posições ou através de 

sistema de acionamento pneumático, de 

indefinidas posições. Regulagem de altura do 

encosto, através de mecanismo dentado e trava 

sequencial, permitindo um mínimo de 5(cinco) 

posições, sem necessidade de alavancas ou outro 

tipo de acionador externo. * Base: Base de apoio 

ao piso, giratória, com cinco pás de aço tubular 

com capa de proteção em polipropileno e 

rodízios duplo em nylon com banda de rodagem 

em poliuretano, fixados a base por meio de anel 

de pressão. Pintura em epóxi na cor preta fosco 

aplicado pelo processo de decomposição 

eletrostática com secagem em estufa.* Braço: 

Apoia-braço em formato “T” com regulagem de 

altura de, no mínimo, 6 posições, com corpo 

injetado em material termoplástico e apoia-braço 

injetado em poliuretano com alma de aço.* 

Regulagem: Acionamento da regulagem de 

altura através de botão, fixado ao assento da 

cadeira por meio de parafuso métrico. * Medidas 

da cadeira: - largura assento (s/ braços): 0,50 m. 

- profundidade total: 0,68 m. - altura assento 

(curso): 0,41 a 0,51 m. - Altura total: 100 a 106 

cm (tolerância de variação: 5%). Demais 

especificações conforme NR17 – Ergonomia do 

Ministério do Trabalho e a ABNT NBR 13962. 

40 R$ 835,61 R$ 33.424,40 

http://www.fmsc.rs.gov.br/
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08 

 

Armário Baixo - cor avelã, carvalho colonial 

ou similar. Duas portas com tampo superior e 

rodapé metálico. Tampo em madeira aglomerada 

com resina fenólica do tipo okasuper com 

partículas de granulometria fina de 25mm de 

espessura revestido com laminado melamínico de 

baixa pressão ambas as faces, encabeçado com 

fita de borda PVC 3,0mm na parte frontal e nas 

demais arestas com fita de borda de PVC de 

1,5mm com alta resistência a impactos na cor do 

laminado. Corpo do armário em madeira 

aglomerada com resina fenólica do tipo okasuper 

com partículas de granulometria fina de 18mm 

de espessura revestido com laminado melamínico 

de baixa pressão em ambas as faces na cor avelã, 

carvalho colonial ou similar, encabeçado com 

fita de borda PVC com espessura 0,4mm de alta 

resistência a impactos. Portas em madeira 

aglomerada com resina fenólica do tipo okasuper 

com partículas de granulometria fina de 18mm 

de espessura revestido com laminado melamínico 

de baixa pressão em ambas as faces com fita de 

borda PVC com espessura 0,4mm altamente 

resistente a impactos na cor do laminado, com 

dobradiça em aço de alta resistência, automática 

com tecnologia Snap-on, regulagem horizontal 

livre e ajuste lateral integrado, com ângulo de 

abertura de 105º com sistema de alojamento 

interno na madeira para um melhor acabamento 

ao móvel e para gerar maior espaço interno do 

mesmo, com acabamento niquelado. Tranca das 

portas com trinco metálico na porta esquerda, 

fixado através de parafusos auto-arraxante para 

madeira, e chave para fechadura frontal com 

alma interna em aço de alta resistência ao torque, 

com capa plástica externa de proteção em 

polietileno injetado. Chave com sistema 

escamoteável para adaptar-se ao móvel caso não 

seja retirada, e minimizar choques acidentais ao 

usuário. Puxadores tipo retangular em ABS, com 

sapatas de acabamento entre móvel e puxador 

também em forma curva acompanhando o design 

do mesmo, injetado em polietileno. Fixado com 

parafuso de rosca para fixação em termoplásticos 

em aço cementado com cabeça flangeada e com 

tratamento de zincagem. Armário com fundo 

inteiriço, sem divisão central e prateleira em 

15 R$ 746,96 R$ 11.204,40 

http://www.fmsc.rs.gov.br/
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madeira aglomerada com resina fenólica do tipo 

okasuper com partículas de granulometria fina de 

18mm de espessura revestido com laminado 

melamínico em ambas as faces nas cores cinza 

matrix ou preto encabeçadas com fita de borda 

PVC 0,4 mm de espessura altamente resistente a 

impactos. Rodapé metálico em tubo de aço SAE 

1020 20x50mm com tratamento anti-corrosivo 

fosfatizante, pintura epóxi e secagem em estufa 

com sapata reguladora de nível com rosca M6 

em forma octogonal. Comprimento: 80cm 

Profundidade: 50cm Altura: 73cm 

09 

 

Armário Alto - cor avelã, carvalho colonial ou 

similar. Duas portas com tampo superior e 

rodapé metálico. Tampo em madeira aglomerada 

com resina fenólica do tipo okasuper com 

partículas de granulometria fina de 25mm de 

espessura revestido com laminado melamínico de 

baixa pressão ambas as faces, encabeçado com 

fita de borda PVC 3,0mm na parte frontal e nas 

demais arestas com fita de borda de PVC de 

1,5mm com alta resistência a impactos na cor do 

laminado. Corpo do armário em madeira 

aglomerada com resina fenólica do tipo okasuper 

com partículas de granulometria fina de 18mm 

de espessura revestido com laminado melamínico 

de baixa pressão em ambas as faces na cor 

carvalho escuto ou similar, encabeçado com fita 

de borda PVC com espessura 0,4mm de alta 

resistência a impactos. Portas em madeira 

aglomerada com resina fenólica do tipo okasuper 

com partículas de granulometria fina de 18mm 

de espessura revestido com laminado melamínico 

de baixa pressão em ambas as faces com fita de 

borda PVC com espessura 0,4mm altamente 

resistente a impactos na cor do laminado, com 

dobradiça em aço de alta resistência, automática 

com tecnologia Snap-on, regulagem horizontal 

livre e ajuste lateral integrado, com ângulo de 

abertura de 105º com sistema de alojamento 

interno na madeira para um melhor acabamento 

ao móvel e para gerar maior espaço interno do 

mesmo, com acabamento niquelado. Tranca das 

portas com trinco metálico na porta esquerda, 

fixado através de parafusos auto-arraxante para 

madeira, e chave para fechadura frontal com 

alma interna em aço de alta resistência ao torque, 

15 R$ 1.164,92 R$ 17.473,80 

http://www.fmsc.rs.gov.br/
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com capa plástica externa de proteção em 

polietileno injetado. Chave com sistema 

escamoteável para adaptar-se ao móvel caso não 

seja retirada, e minimizar choques acidentais ao 

usuário. Puxadores tipo retangular em ABS, com 

sapatas de acabamento entre móvel e puxador 

também em forma curva acompanhando o design 

do mesmo, injetado em polietileno. Fixado com 

parafuso de rosca para fixação em termoplásticos 

em aço cementado com cabeça flangeada e com 

tratamento de zincagem. Armário com fundo 

inteiriço, sem divisão central e prateleira em 

madeira aglomerada com resina fenólica do tipo 

okasuper com partículas de granulometria fina de 

18mm de espessura revestido com laminado 

melamínico em ambas as faces nas cores cinza 

matrix ou preto encabeçadas com fita de borda 

PVC 0,4 mm de espessura altamente resistente a 

impactos (3 prateleiras, desconsiderando a base 

do fundo). Rodapé metálico em tubo de aço SAE 

1020 20x50mm com tratamento anti-corrosivo 

fosfatizante, pintura epóxi e secagem em estufa 

com sapata reguladora de nível com rosca M6 

em forma octogonal. Comprimento: 80cm 

Profundidade: 50cm Altura: 1,60m 

10 

 

Gaveteiro volante com 02 Gavetas + 01 

gavetão para pasta suspensa - cor avelã, 

carvalho colonial ou similar.a) Corpo 

Confeccionado em madeira prensada em MDP 

ou MDF revestido em laminado melamínico 

texturizado de alta ou baixa pressão nas duas 

faces, com espessura mínima de 18mm, cor 

cinza, com bordas protegidas por perfil em 

termoplástico, coladas no sistema "hot melt", na 

mesma cor. b) Gavetas Confeccionadas 

integralmente em melamina, com espessura 

mínima de 18mm, em madeira prensada MDP ou 

MDF, revestido em laminado melamínico baixa 

pressão cor cinza e fita de borda na mesma cor, 

abertura através de trilhos com corrediças em 

aço, com roldanas de nylon de alta resistência e 

baixo ruído. c) Frente das gavetas 

Confeccionadas em madeira prensada MDP ou 

MDF com 18mm de espessura mínima revestido 

em laminado melamínico texturizado de alta ou 

baixa pressão nas duas faces e bordas protegidas 

por perfil em termoplástico.  

d) Fechadura de comando único com trava 

20 R$ 814,33 R$ 16.286,60 

http://www.fmsc.rs.gov.br/
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simultânea de todas as gavetas e chave 

escamoteável. Rodízios de duplo giro injetados 

em material termoplástico, na cor do corpo do 

gaveteiro, presos a base do gaveteiro através de 

parafusos para madeira. MEDIDAS: 0,40 x 0,50 

x 0,62 cm 

11 

 

Estante de aço fechada na lateral e no fundo - 

1980x920x420 mm (altura x largura x 

profundidade), com 6 prateleiras, reguláveis de 

5cm a 5cm (aproximadamente), com reforço de 

borda retentor na prateleira da estante de aço e 

porta etiqueta. Folhas de aço com tratamento 

antiferruginoso e após, pintura eletrostática em 

tinta epóxi em pó, cor cinza. Espessura mínima 

chapa: 14 para as colunas e 22 nas prateleiras (que 

suporte, no mínimo, 80kg por base horizontal).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

40 R$ 1.196,80 R$ 47.872,00 

12 

 

Mesa redonda com 6 lugares - cor avelã, 

carvalho colonial ou similar. Tampo em MDP 

com 25mm de espessura, Passagem de cabo pelo 

interior da estrutura, caixa de tomadas com tampa 

em alumínio, base em aço com 5 pés. Dimensões 

1200x730mm. 

05 R$ 1.053,86 R$ 5.269,30 

13 

 

Mesa reta 1,40x0,60m com 2 gavetas - cor avelã, 

carvalho colonial ou similar.* Tampo: A mesa 

deverá conter tampo inteiriço em formato 

retangular, tipo estação de trabalho, em madeira 

aglomerada com resina fenólica com espessura de 

25mm, revestido com laminado melamínico de 

baixa pressão em ambas as faces, bordas retas 

encabeçadas com fita de bordas de PVC com 

2,0mm com raio ergonômico de acordo com a 

NBR13966 na parte frontal e bordas laterais na 

mesma cor do laminado.* Painel frontal: Painel 

frontal em madeira aglomerada com resina 

fenólica com espessura de 15mm e revestido com 

laminado melamínico de baixa pressão em ambas 

as faces, encabeçada na parte inferior com fita de 

borda 0,4mm da cor do melamínico. * Estrutura: 

Estruturas metálicas com tratamento anticorrosivo 

e acabamento em pintura epóxi, com coluna 

central em chapa de aço e tampa para a passagem 

de fiação metálica, travessa superior em tubo de 

aço e travessa inferior em tubo de aço elíptico, 

com sapatas reguláveis em forma octogonal com 

rosca. Estrutura fixada ao tampo através de 

parafuso cementado com alta resistência ao torque. 

As gavetas deverão possuir fechadura e fornecido 

2 cópias das chaves. * Dimensões da mesa: 

1,40m, x 60cm, x 73cm (tolerância de variação: 

5%). 

40 R$ 1.048,80 R$ 41.952,00 

http://www.fmsc.rs.gov.br/
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14 

 

Sofá de 3 lugares Dimensões aproximadas 

(LxAxP) 200 x 88 x 70cm, confeccionado com 

materiais de alta qualidade, sendo sua estrutura 

em madeira de reflorestamento e seu 

revestimento em couro sintético (courino) de 

excelente durabilidade, de cor preta. Assentos 

fixos em espuma D26, que suportem no mínimo 

120 kg por cada assento. Pés em PVC. Altura 

dos Pés 5 cm, Altura do Assento até o Chão

 44 cm, Altura do Encosto 48 cm, Altura 

(cm) 88 cm, Largura (cm) 200 cm, 

profundidade (cm) 70 cm.  

 

10 R$ 2.416,00 R$ 24.160,00 

15 
 

 

Cozinha compacta com 5 portas e uma gaveta, 

Dimensões (Largura x Altura x 

Profundidade):1660X1900X520mm. Cor bege, 

branco, preto ou marrom. Matéria-prima: MDP, 

Revestimento: Pintura UV, Portas: 5, Gavetas:1, 

Corrediças: Metálicas, Altura dos pés: 17 cm, 

Largura do nicho para forno: 54 cm, Altura do 

nicho para forno: 35cm, Profundidade do 

nicho para forno:52 cm.  A largura poderá ser de 

no máximo 1,66m em razão do espaço limitado 

para instalação. 

01 R$ 851,40 R$ 851,40 

                               VALOR TOTAL ESTIMADO PARA ESTA LICITAÇÃO R$ 341.757,70 

 

4.2. Poderão ser solicitados outros documentos, além dos já previsto em Edital e seus anexos, com 

descrição detalhada dos produtos ofertados, com menção expressa do FABRICANTE/MARCA, 

fotos, catálogos que permitam à Administração aferir a necessária e perfeita compatibilidade entre o 

que está sendo solicitado e o efetivamente ofertado. 

4.3. Para o fornecimento dos móveis a empresa licitante deverá observar a NBR 13962 e NBR 

13966, e demais normas pertinentes ao objeto desta licitação.  

5. LOCAL, MONTAGEM, PRAZO DE ENTREGA E GARANTIA   

5.1. O prazo de entrega será de no máximo 20 (vinte) dias úteis a contar do envio, por e-mail, da 

Ordem de Compra pela FMSC.  

5.2. Os produtos deverão ser entregues na sede administrativa da Fundação Municipal de Saúde de 

Canoas (FMSC) estabelecida na Rua General Salustiano, nº 678, Bairro Marechal Rondon em 

Canoas/RS, CEP 92.020-310. Além da entrega no local designado deverá a Contratada também 

descarregar, bem como MONTAR os móveis, comprometendo-se, ainda, integralmente com 

eventuais danos causados aos mesmos. Toda e qualquer entrega fora do local e/ou fora das 

especificações estabelecidas neste Edital fará com que a Contratada seja notificada por escrito, a 

qual ficará obrigada a recolher/ substituir os mesmos, o que fará prontamente, ficando entendido 

que correrá por sua conta e risco tal recolhimento/substituição.  

http://www.fmsc.rs.gov.br/


 

 

 

 

   Página 29 de 45 
Rua General Salustiano n.º 678 – Marechal Rondon – Canoas/RS     CEP 92.020-310 

Fone: (51) 3059-4922           www.fmsc.rs.gov.br 

5.3. As entregas deverão ocorrer, conforme endereço elencado no item 452, no horário de 

expediente de segunda à sexta-feira das 8h30min às 16h30min. Caso a montagem não seja 

executada no mesmo dia da entrega, esta deverá ser realizada no máximo em 2 (dois) dias úteis após 

a entrega. 

5.4 Os custos do transporte e entrega dos produtos devem ser mensurados no preço do item 

apresentado na proposta, não podendo ser cobrado pela empresa nenhum valor adicional de 

transporte, frete e taxas assemelhadas.   

5.5. A proposta financeira deverá conter o prazo mínimo de garantia do objeto de 24 (vinte e 

quatro) meses, que serão contados a partir do término do prazo de 90 (noventa) dias da garantia 

legal, de que trata a Lei Federal nº 8.078/90.  

5.5.1. Durante este prazo de garantia a licitante se obriga a reparar ou substituir quaisquer peças ou 

unidades que venham a apresentar defeitos de fabricação ou funcionamento, sem quaisquer ônus 

para a FMSC. 

6. RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO 

6.1. O recebimento dos itens será realizado por funcionário(s) da equipe da Diretoria Administrativa 

da Fundação Municipal de Saúde de Canoas (FMSC). 

 

6.2. A aceitação do objeto, não exclui a responsabilidade civil, por vícios de forma, quantidade, 

qualidade ou técnicos ou por desacordo com as correspondentes especificações, verificadas 

posteriormente. 

6.3. O material recusado será considerado como não entregue. 

6.4. Os custos de retirada e devolução dos materiais recusados, bem como quaisquer outras 

despesas decorrentes, correrão por conta da contratada. 

6.5. Uma vez devolvido(s), a empresa contratada deverá providenciar a substituição do(s) item(s) 

em, no máximo, 05 (cinco) dias úteis visando o atendimento das especificações, sem prejuízo da 

incidência das sanções previstas no Edital, na Lei Federal nº 8.666/93 e no Código do Consumidor 

(Lei Federal nº 8.078/90). Após este prazo, a não substituição poderá caracterizar inexecução 

parcial ou total do objeto da contratação e a licitante estará sujeita às penalidades previstas neste 

Edital 

 7. DA FISCALIZAÇÃO 

7.1. A FMSC designará funcionário que ficará a cargo do acompanhamento e fiscalização técnica 

da(s) ata(s) oriundas da licitação, que poderá comunicar à(s) licitante(s) vencedora(s) sobre 

possíveis ocorrências que a seu critério exijam medidas corretivas, e emitir o Termo de 

Fiscalização. 

7.2. Quando necessário, serão emitidas notificações à(s) licitante(s) vencedora(s) demonstrando 

objetivamente os descumprimentos verificados pela fiscalização. 

7.2.1. A fiscalização exercerá rigoroso controle em relação à qualidade dos serviços executados, a 

fim de possibilitar a aplicação das penalidades previstas quando desatendidas as disposições a ela 

relativas. 

http://www.fmsc.rs.gov.br/
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8. DO PAGAMENTO  

8.1. O pagamento será efetuado via boleto ou depósito bancário, no prazo máximo de 30 (trinta) 

dias, mediante a apresentação de: 

I – Nota fiscal/fatura;  

II – Documentos de regularidade fiscal (Certidão Negativa Federal; Certidão Negativa Estadual; 

Certidão Negativa Municipal; Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço – FGTS; Prova de regularidade de Débitos Trabalhistas – CNDT); 

III – Termo de Fiscalização aprovado e emitido pelo responsável da fiscalização da(s) ata(s) da 

Fundação Municipal de Saúde de Canoas, Município de Canoas/RS. 

8.1.1. Nos valores apresentados na nota fiscal já deverão estar inclusas taxas, fretes, impostos, 

seguros e outros encargos legais, sendo que não haverá quaisquer ônus adicionais para a FMSC. 

8.1.2. Caso o faturamento apresente alguma incorreção, a Nota Fiscal será devolvida para a 

devida correção e o prazo de pagamento alterado sem quaisquer ônus para o FMSC. 

8.1.3. A devolução da fatura não aprovada pela FMSC não servirá de motivo para que a(s) 

licitante(s) vencedora(s) suspenda(m) a execução dos serviços. 

8.1.4. Nenhum pagamento será efetuado enquanto estiver pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira que lhe tiver sido imposta em decorrência de aplicação de penalidade. 

8.1.5. A FMSC poderá sustar o pagamento de qualquer fatura apresentada pela CONTRATADA, 

no todo ou em parte, nos seguintes casos: 

a) execução defeituosa dos serviços; 

b) descumprimento de obrigação relacionada com os serviços contratados, inclusive no que se 

refere a eventuais decisões judiciais ou administrativas por um dos órgãos de controle e 

fiscalização, hipótese em que o pagamento ficará retido até que a CONTRATADA atenda à 

cláusula infringida; 

c) débito da licitante com a FMSC, proveniente da execução da ata decorrente desta licitação. 

8.2. A FMSC efetuará o pagamento somente após o recebimento definitivo dos itens/serviços 

solicitados. 

9. RECURSOS FINANCEIROS  

9.1. Os recursos financeiros que darão suporte às despesas provenientes deste objeto têm origem 

estabelecida no Contrato nº 319/2019, firmado entre esta Fundação Municipal de Saúde de Canoas 

e a Prefeitura Municipal de Canoas, conforme Declaração de Disponibilidade Financeira anexada 

ao Processo Administrativo Originário. 

10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

10.1. Em caso de inexecução total ou parcial, ou qualquer outra inadimplência, sem motivo de força 

maior, a CONTRATADA estará sujeita às seguintes sanções:  

 a. Advertência escrita, considerando o número de advertências e a gravidade do 

descumprimento, poderá ser encaminhado o caso a autoridade competente, com pedido formal de 

rescisão do Contrato, sem prejuízo das demais penalidades previstas no Edital, Ata de Registro de 

Preços, Contrato/Ordem de Serviço ou de Compra e na Lei Federal nº 8.666/93. 

http://www.fmsc.rs.gov.br/
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  b. Multa na proporção de 0,1% ao dia (baixa criticidade); 0,2% ao dia (média criticidade); ou 

0,3% ao dia (alta criticidade), sendo em todos os casos limitado até o percentual de 10% (dez por 

cento) sobre o valor mensal da parcela do serviço em atraso. 

  c. Suspensão de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo 

prazo de até 05 (cinco) anos; 

  d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade por inexecução total do contrato. 

10.2. As sanções previstas nos itens a, c e d poderão ser aplicadas juntamente com o item b, 

facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

10.3. As multas deverão ser recolhidas dentro do prazo de 10 (dez) dias a contar da correspondente 

notificação ou descontadas do pagamento, ou, ainda, quando for o caso, cobradas judicialmente. 

10.4. A aplicação das penalidades previstas no item 10.1 não exime a CONTRATADA da 

reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que sua conduta venha causar a FMSC. 

10.5. Na aplicação destas sanções serão admitidos os recursos previstos em lei, garantida a ampla 

defesa. 

11. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

11.1. O critério de julgamento das propostas financeiras será o de MENOR PREÇO UNITÁRIO 

para o item, desde que cumpridas as exigências técnicas do presente Termo de Referência. 

12. EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO 

12.1. As exigências de habilitação são as constantes no item 8 do Edital e estão em conformidade 

com o art. 4º inciso XIII, da Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93 

e ao Decreto Municipal nº 171/2021. 

13. OUTRAS DISPOSIÇÕES 

13.1. Demais informações e demais condições relativas à execução do objeto, estão previstas no 

Edital e seus anexos e deverão ser atendidas na íntegra pela licitante vencedora.         
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ANEXO II 

 

INSTRUÇÕES: 

• Entregar a declaração em papel timbrado da empresa. 

 

(TIMBRE DA EMPRESA) 

 

DECLARAÇÃO CONJUNTA 

 

À 

Fundação Municipal de Saúde de Canoas 

CNPJ: 14.885.499/0001-76 

 

 

  A empresa ___________________________________________________, inscrita 

no CNPJ n° ____________________________________________, por intermédio de seu 

representante legal o(a) Sr(a) 

__________________________________________________________,  portador(a) da Carteira de 

Identidade nº _______________________, DECLARA:  

 

a. que não está temporariamente suspensa de participar em licitação e impedida de contratar 

com a Administração, não ter sido declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, em suas esferas Municipal, Estadual ou Federal; 

  

b. que todo e qualquer fato que importe em modificação da situação ora declarada será 

imediatamente comunicado, por escrito, a Diretoria Administrativa da Fundação Municipal de 

Saúde de Canoas; 

 

c. o cumprimento de todos os requisitos de habilitação da licitação, em atendimento ao disposto 

no artigo 4º, inciso VII, da Lei Federal nº 10.520/2002; 

 

d. a inexistência de servidor/empregado da Fundação Municipal de Sáude de Canoas em seu 

quadro funcional, seja na qualidade de titular, sócio ou mantenedor de qualquer vínculo de natureza 

técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista para sua habilitação no processo licitatório 

acima descrito, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

 

e. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso e insalubre e não emprega 

menor de 16 anos, ressalvado, quando for o caso, o menor, a partir de 14 anos, na condição de 

aprendiz, demonstrando cumprimento do disposto no artigo 7°, inciso XXXIII, da CF/88 e do artigo 

27, inciso V da Lei Federal n° 8.666/93, por aplicação subsidiária. 

     Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ).  

 

 [CIDADE], [DATA] 

 

 

Assinatura do representante legal 

_____________________________________ 

Nome e cargo do representante legal 

http://www.fmsc.rs.gov.br/
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ANEXO III 

MODELO DE PROPOSTA 

 

  

INSTRUÇÕES: 

• ENTREGAR A PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA. 

• AS EMPRESAS PARTICIPANTES PODEM OPTAR POR ENTREGAR SUAS 

PROPOSTAS EM MODELO/FORMATAÇÃO PRÓPRIA, NO ENTANTO, DEVEM 

TOMAR O CUIDADO DE FAZER CONSTAR TODAS AS INFORMAÇÕES 

CONSTANTES DESTE MODELO SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 

• É OBRIGATÓRIO INFORMAR NA PROPOSTA A MARCA, QUANDO HOUVER. 

 

1. DADOS DO PROPONENTE: 

Nome da empresa:  

CNPJ: 

Endereço: 

Telefone: 

E-mail: 

Nome do responsável legal:   

 

2. PROPOSTA DE PREÇO: 

(a tabela pode ser editada conforme item(ns) a ser(em) ofertado(s)) 

 

Item Ilustração Descrição 
Qde Valor 

Unitário 

Valor total   

01  

Mesa para refeitório Mesa para refeitório com 

10 bancos individuais escamoteáveis, tampo 

fabricado em MDP de 25mm (maciço) em 

formato retangular, cantos arredondados, 

revestimento laminado melamínico de alta 

pressão (fórmica), texturizada na cor branca, 

acabamento do tampo em bordas de Poliestireno 

(PP) de 2,00 mm de espessura, aplicado pelo 

processo de colagem HOTMELTING a quente 

na mesma cor do tampo em toda sua extensão na 

mesma cor do tampo, assentos em formato oval 

em MDP de 25mm (maciço) revestido em 

laminado melamínico de alta pressão (fórmica), 

texturizada na cor branca, medindo 350x290 

mm, mesma acabamento do tampo, estrutura em 

requadro em tubo de aço industrial 50x30 mm , 1 

¼mm, tratamento das peças metálicas, 

Apresentar Relatório de Ensaio NBR 8095: 2015 

– Material metálico revestido e não revestido a 

corrosão por exposição à atmosfera úmida 

saturada de no mínimo 2.000 horas – ABNT 

NBR 5841/2015 grau empolamento 0 em nome 

do fabricante, acabamento com ponteiras de alta 

resistência , pintura epóxi pó aplicada pelo 

processo de reposição eletrostática com 

05 
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polimerização em estufa acabamento texturizado 

fosco. Medindo 2740 mm de comprimento x 800 

mm de largura, altura total da mesa 780mm. 

Garantia de 12 meses (contra defeito de 

fabricação). 

02  

Cadeira Universitária com prancheta 

escamoteável: Encosto e assento- Material: 

Compensado Multilaminado Revestido em 

Courino; - Espuma: Injetada de 30 mm; - Cor: 

Preto – Anatômicos, Tubo de aço em U. 

Estrutura: - Material: Tubo de aço redondo 

diâmetro 22,22 (7/8); - Base: 4 pés - Tratamento 

Anti Ferrugem e Corrosão - Pintura: Epóxi-pó; - 

Cor: Preto; -Ponteiras: Internas em polipropileno 

de alta resistência Dimensões: - Assento: 400 x 

430 mm - Encosto: 265 x 370 mm - Altura até o 

Assento: 460 mm - Altura até o Encosto: 840 

mm. Prancheta com dimensões 32cm x 25cm. 

Com porta livros. 

100 

  

03  

Mesa de Reunião Ovalada. Cor Avelã, carvalho 

colonial ou similar. Medidas: L – 3m - P – 1,20m 

e H – 73cm Estrutura metálica cor prata. Tampo 

oval para mesa de reunião 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, 

revestido com laminado melamínico de baixa 

pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, 

bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno 

de superfície visível texturizada, com espessura de 

2,0 mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico 

de contato com o usuário de acordo com NBR 

13966 . Fixação à estrutura através de parafusos 

rosca autocortante tipo chipboard com ø 5 mm. 

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 

cinza matrix, branco, grafite e preto 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. Estrutura metálica 

com tratamento anticorrosivo por fosfatização e 

acabamento em pintura epóxi. Coluna central em 

chapa de aço SAE 1020 com 200x652x1,2mm 

estampado com design diferenciado, com passagem 

de cabos na parte interna da coluna com tampa de 

acabamento em chapa de aço SAE 1020 com 

610x91,5x0,6mm. Possui orifício lateral em 

02 
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formato oblongo 24x80mm com acabamento e 

tampa injetados em ABS possibilitando a passagem 

de cabos entre as estruturas. Travessa superior em 

chapa de aço SAE 1020 75 x 480 x 1,9 mm, 

travessa inferior confeccionada em chapa de aço 

SAE 1020 60x735x1,9mm conformado com raio 

médio de 3750 mm, dotado de passagens de cabos 

na região da coluna, com formato oblongo 24 x 80 

mm e acabamento injetado em ABS. Sapatas 

reguláveis em formato redondo com rosca M8 

injetadas em polietileno copolímero de alta 

resistência a impactos e abrasão. Fixação ao tampo 

através de parafuso para madeira rosca auto 

cortante cementado 4,5 x 20 mm com alta 

resistência ao torque. Fixação aos painéis frontais 

através de parafuso sistema minifix com rosca M6. 

04  

Mesa autoportante (mesa em “L”) 1,40x1,40m - 

cor avelã, carvalho colonial ou 

similar.*Tampo: Confeccionado em uma única 

peça de madeira prensada de MDP ou MDF com 

mínimo de 25mm de espessura, revestido em 

ambas as faces com laminado melamínico 

texturizado de alta ou baixa pressão liso ou 

madeirado. Bordas em termoplástico, coladas no 

sistema "hot melt", na mesma cor do tampo e 

com espessura mínimo de 2,0mm. Saída de 

cabeamento da parte inferior para a superior com 

tampa removível.* Painel frontal e lateral: 

Fabricados em madeira prensada de MDP ou 

MDF com espessura mínima de 15mm, revestido 

em ambas as faces com laminado melamínico 

texturizado de baixa pressão nas cores cinza, 

com bordas em termoplástico.* Estrutura: 

Estruturas laterais metálicas em chapa de aço 

estampado em forma elíptica, ou similar, com 

passagem de fiação e tampa metálica com saque 

frontal, nas cores cinza. Fixadas ao tampo através 

de parafusos. Estrutura central em coluna de 

metal. Todas estruturas pintadas em epóxi. Leito 

para fiação/cabos: Canal confeccionado em 

chapa de aço ou perfil de alumínio extrudado 

fixado à superfície inferior do tampo para 

garantir uma melhor estabilidade. O leito deverá 

ser fixado de forma que, na manutenção dos 

cabeamentos, não seja necessária a sua 

remoção.* Dimensões da mesa: 1,40m x 1,40m 

e altura entre 73 a 75 cm (tolerância de variação: 

5%). 

10 
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05  

Mesa reta 1,20x0,60m - cor avelã, carvalho 

colonial ou similar.* Tampo: A mesa deverá 

conter tampo inteiriço em formato retangular, 

tipo estação de trabalho, em madeira aglomerada 

com resina fenólica com espessura de 25mm, 

revestido com laminado melamínico de baixa 

pressão em ambas as faces, bordas retas 

encabeçadas com fita de bordas de PVC com 

2,0mm com raio ergonômico de acordo com a 

NBR13966 na parte frontal e bordas laterais na 

mesma cor do laminado.* Painel frontal: Painel 

frontal em madeira aglomerada com resina 

fenólica com espessura de 15mm e revestido com 

laminado melamínico de baixa pressão em ambas 

as faces, encabeçada na parte inferior com fita de 

borda 0,4mm da cor do melamínico. * 

Estrutura: Estruturas metálicas com tratamento 

anticorrosivo e acabamento em pintura epóxi, 

com coluna central em chapa de aço e tampa para 

a passagem de fiação metálica, travessa superior 

em tubo de aço e travessa inferior em tubo de aço 

elíptico, com sapatas reguláveis em forma 

octogonal com rosca. Estrutura fixada ao tampo 

através de parafuso cementado com alta 

resistência ao torque. * Dimensões da mesa: 

1,20m, x 60cm, x 73cm (tolerância de variação: 

5%). 

40 

  

06  

Cadeira operacional (com rodízio) espaldar alto 

- cor marrom * Assento/Encosto: Assento e 

encosto, revestidos com tecido sintético ou vinil, 

com carenagem texturizada e conchas do encosto 

injetadas em polipropileno. Concha do assento 

injetada em polipropileno ou em madeira 

multilaminada com no mínimo 12mm de 

espessura. Espumas anatômicas de poliuretano 

de no mínimo 50mm de espessura, com 

densidade mínima D40, sendo que o assento 

deve apresentar borda frontal ligeiramente 

curvada para não obstruir a circulação 

sanguínea.* Mecanismos: Altura ao assento 

regulável mecanicamente pelo sistema de esferas 

de, no mínimo, 5(cinco) posições ou através de 

sistema de acionamento pneumático, de 

indefinidas posições. Regulagem de altura do 

encosto, através de mecanismo dentado e trava 

sequencial, permitindo um mínimo de 5(cinco) 

posições, sem necessidade de alavancas ou outro 

20 
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tipo de acionador externo. * Base: Base de apoio 

ao piso, giratória, com cinco pás de aço tubular 

com capa de proteção em polipropileno e 

rodízios duplo em nylon com banda de rodagem 

em poliuretano, fixados a base por meio de anel 

de pressão. Pintura em epóxi na cor preta fosco 

aplicado pelo processo de decomposição 

eletrostática com secagem em estufa.* Braço: 

Apoia-braço em formato “T” com regulagem de 

altura de, no mínimo, 6 posições, com corpo 

injetado em material termoplástico e apoia-braço 

injetado em poliuretano com alma de aço.* 

Regulagem: Acionamento da regulagem de 

altura através de botão, fixado ao assento da 

cadeira por meio de parafuso métrico. * Medidas 

da cadeira: Assento – mínimo 490x480mm 

(LXP) – Espuma de 55mm (densidade D55) e 

Encosto – mínimo 440x520mm (LxA) – Espuma 

de 65mm (densidade D55). Demais 

especificações conforme NR17 – Ergonomia do 

Ministério do Trabalho e a ABNT NBR 13962 e 

NBR 13962:2006.  

07  

Cadeira operacional (com rodízio) espaldar 

médio - cor marrom * Assento/Encosto: 

Assento e encosto, revestidos com tecido 

sintético ou vinil, com carenagem texturizada e 

conchas do encosto injetadas em polipropileno. 

Concha do assento injetada em polipropileno ou 

em madeira multilaminada com no mínimo 

12mm de espessura. Espumas anatômicas de 

poliuretano de no mínimo 50mm de espessura, 

com densidade mínima D40, sendo que o assento 

deve apresentar borda frontal ligeiramente 

curvada para não obstruir a circulação 

sanguínea.* Mecanismos: Altura ao assento 

regulável mecanicamente pelo sistema de esferas 

de, no mínimo, 5(cinco) posições ou através de 

sistema de acionamento pneumático, de 

indefinidas posições. Regulagem de altura do 

encosto, através de mecanismo dentado e trava 

sequencial, permitindo um mínimo de 5(cinco) 

posições, sem necessidade de alavancas ou outro 

tipo de acionador externo. * Base: Base de apoio 

ao piso, giratória, com cinco pás de aço tubular 

com capa de proteção em polipropileno e 

rodízios duplo em nylon com banda de rodagem 

em poliuretano, fixados a base por meio de anel 

40 
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de pressão. Pintura em epóxi na cor preta fosco 

aplicado pelo processo de decomposição 

eletrostática com secagem em estufa.* Braço: 

Apoia-braço em formato “T” com regulagem de 

altura de, no mínimo, 6 posições, com corpo 

injetado em material termoplástico e apoia-braço 

injetado em poliuretano com alma de aço.* 

Regulagem: Acionamento da regulagem de 

altura através de botão, fixado ao assento da 

cadeira por meio de parafuso métrico. * Medidas 

da cadeira: - largura assento (s/ braços): 0,50 m. 

- profundidade total: 0,68 m. - altura assento 

(curso): 0,41 a 0,51 m. - Altura total: 100 a 106 

cm (tolerância de variação: 5%). Demais 

especificações conforme NR17 – Ergonomia do 

Ministério do Trabalho e a ABNT NBR 13962 e 

NBR 13962:2006.  

08  

Armário Baixo - cor avelã, carvalho colonial 

ou similar. Duas portas com tampo superior e 

rodapé metálico. Tampo em madeira aglomerada 

com resina fenólica do tipo okasuper com 

partículas de granulometria fina de 25mm de 

espessura revestido com laminado melamínico de 

baixa pressão ambas as faces, encabeçado com 

fita de borda PVC 3,0mm na parte frontal e nas 

demais arestas com fita de borda de PVC de 

1,5mm com alta resistência a impactos na cor do 

laminado. Corpo do armário em madeira 

aglomerada com resina fenólica do tipo okasuper 

com partículas de granulometria fina de 18mm 

de espessura revestido com laminado melamínico 

de baixa pressão em ambas as faces na cor avelã, 

carvalho colonial ou similar, encabeçado com 

fita de borda PVC com espessura 0,4mm de alta 

resistência a impactos. Portas em madeira 

aglomerada com resina fenólica do tipo okasuper 

com partículas de granulometria fina de 18mm 

de espessura revestido com laminado melamínico 

de baixa pressão em ambas as faces com fita de 

borda PVC com espessura 0,4mm altamente 

resistente a impactos na cor do laminado, com 

dobradiça em aço de alta resistência, automática 

com tecnologia Snap-on, regulagem horizontal 

livre e ajuste lateral integrado, com ângulo de 

abertura de 105º com sistema de alojamento 

interno na madeira para um melhor acabamento 

ao móvel e para gerar maior espaço interno do 

15 
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mesmo, com acabamento niquelado. Tranca das 

portas com trinco metálico na porta esquerda, 

fixado através de parafusos auto-arraxante para 

madeira, e chave para fechadura frontal com 

alma interna em aço de alta resistência ao torque, 

com capa plástica externa de proteção em 

polietileno injetado. Chave com sistema 

escamoteável para adaptar-se ao móvel caso não 

seja retirada, e minimizar choques acidentais ao 

usuário. Puxadores tipo retangular em ABS, com 

sapatas de acabamento entre móvel e puxador 

também em forma curva acompanhando o design 

do mesmo, injetado em polietileno. Fixado com 

parafuso de rosca para fixação em termoplásticos 

em aço cementado com cabeça flangeada e com 

tratamento de zincagem. Armário com fundo 

inteiriço, sem divisão central e prateleira em 

madeira aglomerada com resina fenólica do tipo 

okasuper com partículas de granulometria fina de 

18mm de espessura revestido com laminado 

melamínico em ambas as faces nas cores cinza 

matrix ou preto encabeçadas com fita de borda 

PVC 0,4 mm de espessura altamente resistente a 

impactos. Rodapé metálico em tubo de aço SAE 

1020 20x50mm com tratamento anti-corrosivo 

fosfatizante, pintura epóxi e secagem em estufa 

com sapata reguladora de nível com rosca M6 

em forma octogonal. Comprimento: 80cm 

Profundidade: 50cm Altura: 73cm 

09  

Armário Alto - cor avelã, carvalho colonial ou 

similar. Duas portas com tampo superior e 

rodapé metálico. Tampo em madeira aglomerada 

com resina fenólica do tipo okasuper com 

partículas de granulometria fina de 25mm de 

espessura revestido com laminado melamínico de 

baixa pressão ambas as faces, encabeçado com 

fita de borda PVC 3,0mm na parte frontal e nas 

demais arestas com fita de borda de PVC de 

1,5mm com alta resistência a impactos na cor do 

laminado. Corpo do armário em madeira 

aglomerada com resina fenólica do tipo okasuper 

com partículas de granulometria fina de 18mm 

de espessura revestido com laminado melamínico 

de baixa pressão em ambas as faces na cor 

carvalho escuto ou similar, encabeçado com fita 

de borda PVC com espessura 0,4mm de alta 

resistência a impactos. Portas em madeira 

15 
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aglomerada com resina fenólica do tipo okasuper 

com partículas de granulometria fina de 18mm 

de espessura revestido com laminado melamínico 

de baixa pressão em ambas as faces com fita de 

borda PVC com espessura 0,4mm altamente 

resistente a impactos na cor do laminado, com 

dobradiça em aço de alta resistência, automática 

com tecnologia Snap-on, regulagem horizontal 

livre e ajuste lateral integrado, com ângulo de 

abertura de 105º com sistema de alojamento 

interno na madeira para um melhor acabamento 

ao móvel e para gerar maior espaço interno do 

mesmo, com acabamento niquelado. Tranca das 

portas com trinco metálico na porta esquerda, 

fixado através de parafusos auto-arraxante para 

madeira, e chave para fechadura frontal com 

alma interna em aço de alta resistência ao torque, 

com capa plástica externa de proteção em 

polietileno injetado. Chave com sistema 

escamoteável para adaptar-se ao móvel caso não 

seja retirada, e minimizar choques acidentais ao 

usuário. Puxadores tipo retangular em ABS, com 

sapatas de acabamento entre móvel e puxador 

também em forma curva acompanhando o design 

do mesmo, injetado em polietileno. Fixado com 

parafuso de rosca para fixação em termoplásticos 

em aço cementado com cabeça flangeada e com 

tratamento de zincagem. Armário com fundo 

inteiriço, sem divisão central e prateleira em 

madeira aglomerada com resina fenólica do tipo 

okasuper com partículas de granulometria fina de 

18mm de espessura revestido com laminado 

melamínico em ambas as faces nas cores cinza 

matrix ou preto encabeçadas com fita de borda 

PVC 0,4 mm de espessura altamente resistente a 

impactos (3 prateleiras, desconsiderando a base 

do fundo). Rodapé metálico em tubo de aço SAE 

1020 20x50mm com tratamento anti-corrosivo 

fosfatizante, pintura epóxi e secagem em estufa 

com sapata reguladora de nível com rosca M6 

em forma octogonal. Comprimento: 80cm 

Profundidade: 50cm Altura: 1,60m 

10  

Gaveteiro volante com 02 Gavetas + 01 

gavetão para pasta suspensa - cor avelã, 

carvalho colonial ou similar.a) Corpo 

Confeccionado em madeira prensada em MDP 

ou MDF revestido em laminado melamínico 

20 
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texturizado de alta ou baixa pressão nas duas 

faces, com espessura mínima de 18mm, cor 

cinza, com bordas protegidas por perfil em 

termoplástico, coladas no sistema "hot melt", na 

mesma cor. b) Gavetas Confeccionadas 

integralmente em melamina, com espessura 

mínima de 18mm, em madeira prensada MDP ou 

MDF, revestido em laminado melamínico baixa 

pressão cor cinza e fita de borda na mesma cor, 

abertura através de trilhos com corrediças em 

aço, com roldanas de nylon de alta resistência e 

baixo ruído. c) Frente das gavetas 

Confeccionadas em madeira prensada MDP ou 

MDF com 18mm de espessura mínima revestido 

em laminado melamínico texturizado de alta ou 

baixa pressão nas duas faces e bordas protegidas 

por perfil em termoplástico.  

d) Fechadura de comando único com trava 

simultânea de todas as gavetas e chave 

escamoteável. Rodízios de duplo giro injetados 

em material termoplástico, na cor do corpo do 

gaveteiro, presos a base do gaveteiro através de 

parafusos para madeira. MEDIDAS: 0,40 x 0,50 

x 0,62 cm 

11  

Estante de aço fechada na lateral e no fundo - 

1980x920x420 mm (altura x largura x 

profundidade), com 6 prateleiras, reguláveis de 

5cm a 5cm (aproximadamente), com reforço de 

borda retentor na prateleira da estante de aço e 

porta etiqueta. Folhas de aço com tratamento 

antiferruginoso e após, pintura eletrostática em 

tinta epóxi em pó, cor cinza. Espessura mínima 

chapa: 14 para as colunas e 22 nas prateleiras (que 

suporte, no mínimo, 80kg por base horizontal).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

40 

  

12  

Mesa redonda com 6 lugares - cor avelã, 

carvalho colonial ou similar. Tampo em MDP 

com 25mm de espessura, Passagem de cabo pelo 

interior da estrutura, caixa de tomadas com tampa 

em alumínio, base em aço com 5 pés. Dimensões 

1200x730mm. 

05 

  

13  

Mesa reta 1,40x0,60m com 2 gavetas - cor avelã, 

carvalho colonial ou similar.* Tampo: A mesa 

deverá conter tampo inteiriço em formato 

retangular, tipo estação de trabalho, em madeira 

aglomerada com resina fenólica com espessura de 

25mm, revestido com laminado melamínico de 

baixa pressão em ambas as faces, bordas retas 

encabeçadas com fita de bordas de PVC com 

2,0mm com raio ergonômico de acordo com a 

NBR13966 na parte frontal e bordas laterais na 

mesma cor do laminado.* Painel frontal: Painel 

frontal em madeira aglomerada com resina 

40 
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fenólica com espessura de 15mm e revestido com 

laminado melamínico de baixa pressão em ambas 

as faces, encabeçada na parte inferior com fita de 

borda 0,4mm da cor do melamínico. * Estrutura: 

Estruturas metálicas com tratamento anticorrosivo 

e acabamento em pintura epóxi, com coluna 

central em chapa de aço e tampa para a passagem 

de fiação metálica, travessa superior em tubo de 

aço e travessa inferior em tubo de aço elíptico, 

com sapatas reguláveis em forma octogonal com 

rosca. Estrutura fixada ao tampo através de 

parafuso cementado com alta resistência ao torque. 

As gavetas deverão possuir fechadura e fornecido 

2 cópias das chaves. * Dimensões da mesa: 

1,40m, x 60cm, x 73cm (tolerância de variação: 

5%). 

14  

Sofá de 3 lugares Dimensões aproximadas 

(LxAxP) 200 x 88 x 70cm, confeccionado com 

materiais de alta qualidade, sendo sua estrutura 

em madeira de reflorestamento e seu 

revestimento em couro sintético (courino) de 

excelente durabilidade, de cor preta. Assentos 

fixos em espuma D26, que suportem no mínimo 

120 kg por cada assento. Pés em PVC. Altura 

dos Pés 5 cm, Altura do Assento até o Chão

 44 cm, Altura do Encosto 48 cm, Altura 

(cm) 88 cm, Largura (cm) 200 cm, 

profundidade (cm) 70 cm.  

 

10 R$ R$ 

15 
 

 

Cozinha compacta com 5 portas e uma gaveta, 

Dimensões (Largura x Altura x 

Profundidade):1660X1900X520mm. Cor bege, 

branco, preto ou marrom. Matéria-prima: MDP, 

Revestimento: Pintura UV, Portas: 5, Gavetas:1, 

Corrediças: Metálicas, Altura dos pés: 17 cm, 

Largura do nicho para forno: 54 cm, Altura do 

nicho para forno: 35cm, Profundidade do 

nicho para forno:52 cm.   

01 R$ R$ 

                                          VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$  

Valor total por extenso:  

________________________________________________________________________________ 

 

3. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 

 

3.1. O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias. 

 

4. CONDIÇÕES GERAIS: 

4.1. Conforme Termo de Referência – Anexo I do Edital. 

 

5. DECLARAÇÕES: 

http://www.fmsc.rs.gov.br/
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5.1. Declaramos que, nos valores propostos, estão inclusas todas as despesas, diretas e indiretas, 

inclusive seguros de transporte, tributos e encargos de qualquer natureza e quaisquer outras 

despesas necessárias ao fornecimento/execução integral do objeto deste Edital; 

5.2. Declaramos para os efeitos legais que atendemos a todas as especificações constantes no Edital 

de Pregão Eletrônico da FMSC nº 14/2022 e seus anexos, bem como aderimos a todas as 

disposições estabelecidas em lei e no certame licitatório, motivo pelo qual apresentamos a presente 

proposta.  

 

 

[CIDADE], [DATA] 

 

 

_________________________________________ 

                            Assinatura 

          Cargo e nome do responsável legal  
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ANEXO IV 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

EDITAL PE Nº 14/2022 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2022 

 

 

A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOAS, inscrita no CNPJ sob o nº 

14.885.499/0001-76, estabelecida na Rua General Salustiano, nº 678, Bairro Marechal Rondon, na 

Cidade de Canoas/RS, CEP 92.020-310, adiante denominada simplesmente FMSC, neste ato 

representada pela sua Diretora Presidente, Sra. Miria Elisabete Bairros de Camargo, inscrita no CPF 

n° ........................., e, de outro lado, a empresa .............., inscrita no CNPJ sob o n°............., 

estabelecida na ........................., nº ......, Bairro ............. na Cidade de ....../...., CEP ......-...., adiante 

denominada COMPROMITENTE, neste ato representada por seu Sócio(a) Administrador(a), Sr(a). 

................, brasileiro(a), empresário(a), portador(a) da Carteira de Identidade nº ....................., 

inscrito(a) no CPF nº ................., residente e domiciliado(a) em ................, firmam a presente Ata 

de Registro de Preços, conforme Processo Administrativo nº 050/2022, EDITAL PE Nº 014/2022 - 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2022, subordinando-se com as disposições da Lei Federal nº. 

10.520/02, Decreto Municipal nº 354/2015, subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/93, bem 

como pela legislação pertinente e pelas cláusulas previstas no Edital e seus Anexos da licitação 

supra, nos termos que seguem: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DA VIGÊNCIA 

1.1. A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para contratação de empresa especializada 

no fornecimento de móveis, de acordo com as especificações do edital e seus anexos e quantidades 

estimadas constantes no Anexo I desta Ata. 

1.2. O prazo de validade do Registro de Preços é de 12 (doze) meses a contar da assinatura da Ata 

de Registro de Preços. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO(S) PREÇO(S) E DO REAJUSTE 

2.1. Os preços registrados terão validade de 12 (doze) meses e estão relacionados no Anexo I desta 

Ata. 

2.2. Durante a vigência desta Ata de Registro de Preços, os preços registrados serão fixos e 

irreajustáveis. 

2.3. Os preços poderão ser revistos nas hipóteses previstas no Decreto Municipal nº 354/2015. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES 

3.1. Dos Direitos: 

3.1.1. Da FMSC: contratar, se necessário, o objeto deste Registro; e 

3.1.2. Do COMPROMITENTE: ser contratado se a FMSC utilizar o Registro de Preços, ou, em 

igualdade de condições, ser preferido, no caso de contratação por outra forma. 

3.2. Das Obrigações: 

3.2.1. Da FMSC: contratar com o COMPROMITENTE, ou em igualdade de condições, dar 

preferência ao mesmo se contratar por outra forma. 

3.2.2. Do COMPROMITENTE: atender, nas condições estabelecidas no Edital e em seus 

Anexos, todos os pedidos de contratação recebidos durante o período de validade do Registro de 

http://www.fmsc.rs.gov.br/
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Preços; reparar, corrigir, remover, reconstituir, ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, 

o objeto do presente Instrumento em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções; 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 

4.1. O preço registrado poderá ser cancelado pela FMSC quando o COMPROMITENTE: 

I - Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

II – Não firmar o Contrato ou negar-se a retirar / aceitar o instrumento contratual (Ordem de 

Compra ou outro instrumento hábil expedido pela Administração, conforme art. 62, caput e §2º, da 

Lei Federal nº 8.666/93) ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem 

justificativa aceitável; 

III - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles 

praticados no mercado; 

IV - Sofrer as penalidades previstas no art. 87, inc. III e IV, da Lei Federal n° 8.666/93 ou no art. 7º 

da Lei Federal nº 10.520/02. 

 4.1.1. O cancelamento do registro nas hipóteses previstas nos subitens I, II e IV, desta cláusula 

será formalizado por despacho da autoridade competente da FMSC assegurado o contraditório e a 

ampla defesa. 

4.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso 

fortuito ou força maior que prejudique o cumprimento da Ata, devidamente comprovados e 

justificados: 

4.3. Por razão de interesse público; ou 

4.4. A pedido do fornecedor. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

5.1. A FMSC e o COMPROMITENTE ficam adstritos à fiel observância das cláusulas do Edital e 

dos Anexos da licitação, em especial quanto a Condições Gerais, Obrigações, Fiscalização, 

Pagamento, Penalidades e demais cláusulas e condições relativas à execução do objeto, que deverão 

ser atendidas na íntegra pela(s) licitante(s) vencedora(s) caso contratada. 

5.2. Integram esta Ata o Edital do Pregão Eletrônico nº 14/2022, e a proposta apresentada pela 

empresa COMPROMITENTE. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO FORO 

6.1. Fica eleito o Foro de Canoas (RS) para dirimir dúvidas ou questões oriundas da presente Ata de 

Registro de Preços. 

E, por estarem às partes justas e compromissadas, assinam a presente Ata de Registro de Preços em 

2 (duas) vias, de igual teor. 

 

Canoas, .... de .............. de 2022. 

 

__________________________________________________ 

Empresa Detentora do Preço Registrado 

 

 

__________________________________________________ 

Diretora Presidente  

Fundação Municipal de Saúde de Canoas 

http://www.fmsc.rs.gov.br/

