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LICITAÇÃO Nº 010/2016 

    PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2016 

 

 

 

 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SERGIPE por intermédio de sua 

pregoeira Srª. Denise Vasconcelos G. Bendocchi torna público para conhecimento das 

firmas interessadas que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 

008/2016, para aquisição de mobiliário para o gabinete da 1ª Secretaria deste Poder, 

estando a sessão pública para recebimento dos envelopes contendo as propostas de preços 

e a documentação de habilitação, prevista para às 8:30 horas do dia 20.07.2016  , na sala 

da Comissão Permanente de Licitação, situada no seu Edifício Sede da Assembleia 

Legislativa do Estado de Sergipe Palácio Governador “João Alves Filho” – 2º andar – 

Avenida Ivo do Prado s/nº - Centro – Aracaju/SE. 

 

O Edital completo e demais informações poderão ser adquiridos no endereço supracitado 

ou através do site www.al.se.gov.br. 

 

Aracaju/SE, 05 de julho de 2016. 

 

 

DENISE VASCONCELOS G. BENDOCCHI 

Pregoeira Oficial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.al.se.gov.br/
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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 

LICITAÇÃO Nº 010/2016 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2016 

 

Razão Social: _________________________________________________________ 

 

Nome Fantasia :________________________  

 

CNPJ Nº: ______________________   Inscrição Estadual : ____________________ 

 

Cidade: _______________________ Estado: ________________. 

 

Telefone : (  ____) _________________ 

 

Pessoa para contato:_____________________________________ 

 

E-mail: ________________________________ 

 

Recebemos, através do acesso à página http://www.al.se.gov.br nesta data, cópia do ins-

trumento convocatório da licitação acima identificada , que tem por objeto a aquisição de 

mobiliário para o Gabinete da 1ª Secretaria deste Poder. 

 

Local: ___________________, _____ de ____________________ de 2016. 

 

Assinatura do responsável pelo preenchimento:______________________________ 

 

Senhor Licitante, 

Visando comunicação futura entre a Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe e as em-

presas licitantes, solicito aos interessados  o preenchimento do recibo de retirada do edital, 

remetendo-o à Comissão Permanente de Licitação por meio do fax (79) 3216-6821 ou para 

o e-mail: deniseb@al.se.gov.br. O encaminhamento deste recibo, antes da abertura da ses-

são, garante a empresa à comunicação futura, em caso de alteração de datadas ou no conte-

údo do Edital. 

Informo que a comunicação de eventuais retificações no instrumento convocatório, bem 

como informações adicionais sobre a presente licitação, será repassada a todos os licitantes 

que nos remeteram o presente recibo, ressaltando também que a não remessa exime a Pre-

goeira de qualquer responsabilidade acima mencionadas. 

 

       Aracaju/SE, 05 de julho de 2016. 

 

Denise Vasconcelos Gama Bendocchi 

Pregoeira Oficial 

mailto:deniseb@al.se.gov.br
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EDITAL 

 

LICITAÇÃO Nº 010/2016 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2016 

 

1.DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

A Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, por intermédio de seu Pregoeiro e sua 

Equipe de Apoio, nomeados pelo Ato nº 22.583, de 09 de fevereiro de 2015 e autorizados 

pelo Ato nº 22.727, de 01 de março de 2016, torna público, para conhecimento dos 

interessados, que fará realizar licitação do tipo MENOR PREÇO POR LOTE sob a 

modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2016, que objetiva a aquisição de 

mobiliário para o gabinete da 1ª Secretaria deste Poder, conforme especificações técnicas 

e quantitativos constantes do Anexo I deste Edital. 

 

DATA DE ABERTURA: 20/07/2016 

HORÁRIO:  8:30 horas (horário local) 

LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA:  Sala da Comissão Permanente de Licitação, situada 

no seu Edifício Sede da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe - Palácio 

Governador “João Alves Filho” - 2º andar-Avenida Ivo do Prado s/n – Centro - Aracaju – 

Sergipe. 

 

1.1. A licitação será regida na forma da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e, 

subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, obedecendo integralmente os 

regulamentos aprovados pelo Decreto Federal nº 3.555, de 08 de agosto de 2000 e pelo 

Decreto Estadual nº 22.619, de 18 de dezembro de 2003, e, ainda, pelas Leis 

Complementares nº
s
 123/2006 e 147/2014 Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 

1990 (Código de Defesa do Consumidor) observadas as alterações posteriores 

introduzidas nos referidos diplomas legais. 

 

1.2. Formalização de consultas e Edital: www.al.se.gov.br-licitações, fone/fax : (079) 

3216-6821, situada na Avenida Ivo do Prado s/n, Palácio Governador João Alves Filho, 2º 

andar, Centro, Aracaju-SE, no horário das 7:30 às 12:30 horas, nos dias úteis, os interessa-

dos deverão apresentar pen drive ou CD-ROM 

 

No local acima indicado, serão realizados os procedimentos pertinentes a este Pregão, com 

respeito ao: 
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1. Credenciamento dos representantes legais dos licitantes interessados em participar deste 

Pregão; 

2. Recebimento da declaração de habilitação e dos envelopes “Proposta de Preços” e “Do-

cumentação de Habilitação”; 

3. Abertura dos envelopes “Proposta de Preços” e exame da conformidade das propostas; 

4. Divulgação dos licitantes classificados e das desclassificados; 

5. Condução dos trabalhos relativos aos lances verbais; 

6. Abertura do envelope “Documentação de Habilitação” do licitante detentor do menor 

preço e exame da habilitação e verificação da situação dos licitantes perante as exigências 

contidas neste Edital; 

7. Outros que se fizerem necessários à realização deste Pregão. 

 

2. DO OBJETO 

2.1. A aquisição de mobiliário para o gabinete da 1ª Secretaria deste Poder, conforme 

especificações técnicas e quantitativos constantes do Anexo I- Termo de Referência deste 

Edital. 

 

2.2. A despesa com a aquisição do material importa em R$ 43.492,06 (quarenta e três mil, 

quatrocentos e noventa e dois  reais e seis centavos) conforme, especificações e 

quantitativos constantes do Anexo I do Edital. 

 

3. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

3.1. As despesas oriundas do objeto desta licitação, conforme consta dos autos, obedece-

rão à classificação abaixo: Unidade orçamentária : 01.031.0001.0461- Coordenação da 

Ação Legislativa, Classificação da despesa 3.3.90-Outras Despesa Correntes , Fonte de 

Recurso 0101. 

 

4. Fazem parte deste instrumento convocatório os seguintes anexos: 

ANEXO I: TERMO DE REFERÊNCIA; 

ANEXO II: MODELO DE PROCURAÇÃO; 

ANEXO III: MODELO DE DECLARAÇÃO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO; 

ANEXO IV: MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS; 

ANEXOV: MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA A TRABALHO DE 

MENORES; 

ANEXO VI: MODELO DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICRO-

EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE; 

ANEXO VII: TERMO DE GARANTIA DOS MÓVEIS 

ANEXO VIII: TERMO DE ACEITE 
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5. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

 

5.1. Poderão participar deste Pregão quaisquer licitantes que: 

a) detenham atividade pertinente e compatível com o seu objeto; 

b) comprovem atender a todas as exigências contidas neste Edital e seus anexos. 

5.2. Não poderão participar deste Pregão: 

a) consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição; 

b) empresas suspensas de contratar com a Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe; 

c) empresas que estejam declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administra-

ção Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a rea-

bilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; 

d) empresas que estejam sob falência, concordata, dissolução ou liquidação; e 

e) servidores ou dirigentes de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. 

5.3. Não será permitida a participação na licitação de mais de uma empresa sob o controle 

de um mesmo grupo de pessoas, físicas ou jurídicas. 

5.4. A participação neste certame implica na aceitação de todas as condições 

estabelecidas neste instrumento convocatório 

 

6. DA CONDUÇÃO DO CERTAME 

6.1. O presente certame será conduzido por Pregoeiro, assistida por sua Equipe de Apoio, 

que terá, em especial as seguintes atribuições : 

I - coordenar os trabalhos da equipe de apoio; 

II – o credenciamento dos licitantes; 

III – responder às questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame; 

IV – advertir os licitantes; 

V – receber os envelopes Propostas de Preços e Habilitação dos interessados; 

VI – abrir as propostas de preços; 

VII – analisar a aceitabilidade das propostas; 

VIII – desclassificar propostas indicando os motivos; 

IX – estabelecer tempo para o oferecimento dos lances; 

X – conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta ou do lance de 

menor preço; 

XI – verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar; 

XII – suspender a etapa de lances; 

XIII – declarar o vencedor; 

XIV – receber, examinar e submeter os recursos à autoridade competente para julgamento; 

XV – elaborar a ata da sessão; 

XVI – encaminhar o processo devidamente instruído, após a adjudicação, à autoridade su-

perior para homologar e autorizar contratação. 
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7. DO CREDENCIAMENTO E REPRESENTAÇÃO 

 

7.1. No dia, hora e local designados no preâmbulo deste Edital, antes do início da sessão 

pública para recebimento das propostas e documentos de habilitação, o Pregoeiro creden-

ciará os interessados ou seus representantes legais. 

7.2. Para credenciarem-se, os interessados ou seus representantes legais apresentarão o 

Pregoeiro: 

7.2.1. Documento oficial de identificação, com foto; 

7.2.2. Comprovação da existência dos poderes necessários para formulação de propostas e 

prática de todos os demais atos inerentes ao certame. 

7.3. A existência dos poderes referidos no subitem 7.2.2 será verificada mediante apresen-

tação de documentos (ato constitutivo, estatuto, contrato social, ata da eleição de diretoria, 

dentre outros) que demonstrem o enquadramento do interessado na condição de proprietá-

rio, sócio, diretor ou administrador da empresa, podendo praticar atos em nome do licitan-

te; 

7.4. Caso o licitante se faça representar por procurador ou mandatário, a existência dos po-

deres referidos no subitem 7.3 será verificada através de procuração (Anexo II – Modelo, 

do Edital), outorgando-lhe poderes para a prática de atos em nome do interessado: 

7.4.1. A procuração concedida mediante instrumento particular deverá estar acompanhada 

dos documentos referidos no subitem 7.3, permitindo a verificação da existência dos pode-

res do outorgante; 

7.4.2. Será dispensada a exigência contida no subitem 7.4.1 para procurações concedidas 

mediante instrumento público. 

7.5. É vedada a um mesmo procurador ou representa legal ou credenciado representar mais 

de um licitante, sob pena de afastamento do procedimento licitatório dos licitantes envol-

vidos; 

7.6. Microempresas e empresas de pequeno porte 

7.6.1. As microempresas e empresa de pequeno porte, para utilizarem as prerrogativas es-

tabelecidas nas Leis Complementares nº
s
 123/2006 e 141/2014, deverão apresentar, fora 

dos envelopes, declaração de que ostentam essa condição e de que não se enquadram em 

nenhum dos casos enumerados no § 4º do art. 3º da referida Lei (Anexo III ). Se, todavia, a 

referida declaração não estiver de posse do representante legal da empresa, o mesmo deve-

rá declarar publicamente o Pregoeiro que a sua empresa se enquadra em uma dessas hipó-

teses, devendo tal afirmação, ficar expressamente consignada em Ata. 

7.6.2. A declaração de que trata o subitem anterior, para efeito de comprovação da condi-

ção Microempresa (ME) ou Empresa de pequeno porte (EPP), poderá ser substituída pela 

certidão  expedida pela Junta Comercial, nos termos da Instrução Normativa nº. 103, de 30 

de abril de 2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC. 
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7.7. Caso no momento do credenciamento o licitante constate que a procuração ou contrato 

social, conforme a situação encontrar-se dentro do envelope de documentação poderá o 

Pregoeiro, na frente de todos os licitantes presentes, solicitar que a mesma abra seu enve-

lope, retire os documentos necessários e o lacre novamente; 

7.8. Os documentos relativos ao credenciamento deverão ser apresentados em sepa-

rado das propostas e documentos de habilitação; 

7.9. Ficará impedido de formular lances e praticar atos inerentes ao certame o licitante cujo 

credenciamento seja indeferido, pela falta de apresentação de qualquer dos documentos 

exigidos para essa finalidade; 

7.10. Os licitantes cujo credenciamento seja indeferido, bem como as que optarem pelo 

envio das propostas pelo Correio ou por terceiro não credenciado, desde que os envelopes 

de Preço e Habilitação sejam entregues simultaneamente, junto à Declaração de pleno co-

nhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas neste Edital, participarão 

da disputa com o preço indicado no envelope de proposta. 

 

8.. Da apresentação dos envelopes “Proposta de Preços” e  “Documentos de Habilitação”  

8.1. Os envelopes deverão ser apresentados, contendo as seguintes informações: 

 

ENVELOPE N.º 01 - PROPOSTA DE PREÇOS 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 006/2016 

[Razão social da empresa licitante] 

[Endereço, telefone e fax da empresa licitante] 

 

ENVELOPE N.º 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 006/2016 

[Razão social da empresa licitante] 

[Endereço, telefone e fax da empresa licitante] 

8.2. Não será admitido o encaminhamento de proposta por fax, por meio eletrônico ou si-

milar; 

8.3. Após o recebimento dos envelopes, não poderá haver a retificação de preços ou condi-

ções; 

8.4 O recebimento dos envelopes não conferirá às proponentes qualquer direito contra a 

Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, observadas as prescrições da legislação es-

pecífica. 
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9. DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 

9.1. A Proposta de Preços a ser apresentada no Envelope nº 01, contendo 01 via, em papel 

timbrado da empresa, redigida com clareza, em língua portuguesa, salvo quanto a expres-

sões técnicas de uso corrente, sem alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, datada e 

rubricada em todas as folhas, assinada na última folha pelo representante legal da empresa 

ou por seu preposto, legalmente estabelecido, deverá conter: 

a) razão social e CNPJ, endereço completo, telefone/fax para contato, nº da conta corrente, 

agência e respectivo Banco e, se possível, correio eletrônico (e-mail). 

b) especificação dos objetos a ser executado em conformidade com o constante do Anexo I 

deste Edital, com marca e modelo. O proponente não deve se limitar a simplesmente co-

piar termo de referência, quando da descrição das características; 

c) Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional, em algarismos e por exten-

so, com apenas duas casas decimais, considerando as quantidades constantes do objeto, 

neles incluídas todas as despesas que direta ou indiretamente influenciem no valor dos 

produtos, como por exemplo: impostos, transporte, frete, encargos sociais e demais despe-

sas indispensáveis ao perfeito cumprimento do objeto da licitação. Não será permitido, 

portanto, que tais encargos sejam discriminados em separado; 

9.2- A proposta do licitante deverá conter preço unitário e global da proposta em real, ex-

pressos em algarismo e por extenso. Havendo divergência entre o preço em algarismo e 

por extenso, prevalecerá este último; 

9.3 Declaração de garantia, devidamente preenchida, com firma reconhecida pelo represen-

tante legal da empresa (Anexo- VII) e assistência técnica em Aracaju. 

9.4 - Afim de que se ateste o atendimento das condições fixadas para os objetos licitados 

no anexo I do edital, informamos a necessidade de que a empresa ao formular as sua pro-

postas apresente os folderes, caso a CPL necessite serão solicitadas amostras . 

9.4.1. O licitante que tiver o menor preço global, no prazo de até cinco dias úteis, contado 

de sua solicitação formal, deverá apresentar à Pregoeira,  um protótipo dos Lotes 01 e 02 

em conformidade com  todas as especificações técnicas, para previa aprovação. 

9.5. A simples participação neste certame implica: 

a) a aceitação de todas as condições estabelecidas neste Pregão; 

b) que o prazo de validade da proposta é de sessenta dias, contado da data estipulada para 

sua entrega, o qual, se maior, deverá ser explicitado na proposta. Caso o referido prazo 

não esteja expressamente indicado na proposta, o mesmo será considerado como acei-

to para efeito de Julgamento. 

9.6. Não serão consideradas propostas com oferta de vantagem não prevista neste Edital; 

9.7. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistin-

do o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou 

qualquer outro pretexto. 
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10. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

10.1. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO 

 

10.1.1. A Licitante deverá incluir no envelope nº “2”, com o título – DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO, os seguintes documentos em original, ou por qualquer processo de có-

pia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração deste Poder ou 

publicação em órgão da Imprensa Oficial; 

10.1.2. Caso as cópias dos documentos venham acompanhadas dos originais, estes últi-

mos deverão vir fora do envelope de documentação a fim de evitar transtornos e facilitar 

os trabalhos do Pregoeiro. 

 

11.2. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA 

11.2.1. Registro Comercial, no caso de empresário individual; 

11.2.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em 

se tratando de sociedades comerciais e, no caso de Sociedades Anônimas, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores, no qual deverá estar contemplado, dentre 

os objetivos sociais, a execução de atividades da mesma natureza ou compatíveis com o 

objeto da licitação; 

11.2.3. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

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

órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

 

11.3. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

11.3.1 . Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), do Ministério da Fa-

zenda. 

11.3.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes estadual ou municipal, se houver, rela-

tivo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o obje-

to deste Edital. 

11.3.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação da Certi-

dão Conjunta de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, que abrange 

inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas “a” e “d” do parágrafo único do art. 11 da 

Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. 

11.3.4 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e/ou Municipal, do domicílio ou sede do 

licitante ou outro equivalente na forma da Lei. 

11.3.5. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços – FGTS, medi-

ante apresentação do CRF – Certificado de Regularidade do FGTS, expedido pela Caixa Eco-

nômica Federal - CEF, demonstrando situação regular no  cumprimento dos encargos sociais insti-

tuídos por Lei. 

11.3..6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme Lei nº. 12.440, 
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de 07 de julho de 2011, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, 

aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 

11.3.7. A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno 

porte somente será exigida no caso de virem a ser a(s) adjudicatária(s) deste certame, nos 

termos do art. 42 da Lei Complementar nº 123/2006, alterada pelo Lei Complementar nº 

147/2014. 

11.3.7.1. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão, no entanto, apresentar 

os documentos elencados nos subitens 8.3.1 a 8.3.6, deste Edital, mesmo que contenham 

alguma restrição; 

11.3.5.7.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal exigida neste 

Edital, será(ão)assegurado(s), à(s) microempresa(s) e empresa(s) de pequeno porte adjudi-

catária(s) deste certame, o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do momento em 

que for(em) declarada(s) a(s) vencedora(s),prorrogáveis por igual período, a critério da 

Administração deste Poder, para a regularização da documentação, pagamento ou parcela-

mento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de cer-

tidão negativa; 

11.3.5.7.3. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 8.3.5.7.2, 

implicará decadência do direito à(s) contratação(ões), sem prejuízo das sanções previstas 

no art. 81 da Lei nº 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar as Licitantes re-

manescentes, na ordem de classificação, para celebrar(em) a(s) contratação(ões), ou re-

vogar a licitação. 

 

11.4  QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

11.4.1. Documento comprobatório de que possui compromisso com a sustentabilidade 

ambiental, nos termos da Instrução Normativa nº 01/2010/MPOG. 

11.4.2.  O compromisso e responsabilidade com a Sustentabilidade Ambiental exigido para 

habilitação pode ser feito das seguintes formas: 

11.4.2.1 - conforme previsto no art. 5º da IN nº 01/2010/MPOG;  

11.4.2.2 - por Declaração, com a firma reconhecida em Cartório de Registro Público, onde 

o licitante afirma possuir o compromisso de responsabilidade com a Sustentabilidade 

Ambiental, nos termos das exigências impostas pela IN 01/2010;  

11.4.2.3 - com declaração de documento comprobatório (atestado, declaração, certificado, 

registro, credenciamento, etc.) emitido por Órgão Público de qualquer ente da Federação 

que tenha competência legal na área ambiental que o produto ofertado, comercializado, ou 

por fornecedor, distribuidor ou fabricante está devidamente cadastrado, registrado, ou por 

meio de outro procedimento no respectivo órgão; ou,  

11.4.2.4 - com apresentação de documento registrado em Cartório de Ofício de Registros 

Públicos informando que o fornecedor está em fase de implantação de práticas 

sustentáveis, ou informando, no referido documento, quais são as práticas já implantadas e, 

quais as metas pretendidas a atingir na questão de sustentabilidade ambiental.  
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11.4.3. Certificados de conformidade com a NBR 13.961:2010(Móveis para escritório-

armários), NBR 13.962:2006 (Móveis para escritório- cadeiras), NBR 13.966:2008 

(móveis para escritório-mesas); 

11.4.4. No caso de uso de madeira, esta deverá ser de reserva ambiental autorizada pelo 

IBAMA, (ter Documento de Origem Florestal - DOF, conforme IN nº 112 de 2006 e rientações 

da Instrução Normativa nº187 de 2008, ambas do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis).  

11.4.4.1 Caso a licitante tenha algum tipo de benefício de isenção para legislações do item 

11.4.4, deverá apresentar a juntamente com a documentação de habilitação a Declaração de 

isenção de licença ambiental (ou isenção de autorização ambiental) de funcionamento do em-

preendimento expedido pelo órgão competente da sede da licitante; 

11.4.4.2 – Caso a licitante tenha algum tipo de benefício de isenção para legislações do item 

11.4.4.1, deverá apresentar a juntamente com a documentação de habilitação a Declaração de 

isenção de licença ambiental (ou isenção de autorização ambiental) de funcionamento do em-

preendimento expedido pelo órgão competente da sede da licitante; 

11.4.5. Atestado emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, distinta, não 

pertencente ao grupo da licitante, que comprove o fornecimento e a execução  da monta-

gem e instalação das divisórias, compatível em características, quantidades e prazos com as 

do objeto desta licitação (inciso II, § 1º do Artigo 30, da Lei 8.666/93, em sua atual reda-

ção); 

11.4.5.1. Não será aceito atestado de contratações não concluídas, executadas parcialmen-

te ou em andamento. 

11.4 Para Qualificação Econômica e Financeira: 

Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação judicial e extrajudicial de empre-

sa, expedida pelo Cartório de Distribuição da sede do licitante, sendo a apresentação da 

certidão de Recuperação Judicial e Extrajudicial de Empresa facultativa, nos casos em que 

o respectivo Cartório Distribuidor ainda estiver se adaptando às exigências da nova lei de 

falências, devendo este fato ser declarado pelo respectivo cartório distribuidor. 

 

11.5. DECLARAÇÕES RELATIVAS A TRABALHO DE MENORES E FATOS IM-

PEDITIVOS 

11.5.1. Declaração firmada pela Licitante, nos termos do modelo constante do Anexo V, 

deste Edital, expressando que não possui menor de dezoito anos em trabalho noturno, peri-

goso ou insalubre, e menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição 

de aprendiz, a partir de quatorze anos, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do 

art. 7º da Constituição Federal de 1988 e de acordo com o inciso V do art. 27 da Lei Fede-

ral nº 8.666/93, que foi acrescido pela Lei Federal nº 9.854/00, regulamentada pelo Decreto 

nº 4.358, de 05.09.2002; 

11.5.2 - Declaração expressa da Licitante, firmada sob as penas das leis, de que não existe 

qualquer fato impeditivo à sua habilitação, ou à sua contratação com o Poder Público, por 
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atender integralmente as condições exigidas para sua habilitação, nos termos previstos na 

legislação em vigor e no presente Edital, mediante modelo de declaração constante do 

Anexo IV. 

11.6. Os documentos emitidos, via Internet, por órgãos ou entidades públicas e suas cópias 

reprográficas dispensam a necessidade de autenticações e, em caso de não apresentação ou 

deficiência nas informações constantes no documento apresentado, inclusive quanto ao 

prazo de validade, os mesmos poderão ser obtidos via Internet durante a sessão, para veri-

ficação da regularidade. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponi-

bilidade dos meios eletrônicos de informações, no momento da verificação da habilitação. 

Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela 

verificação, a Licitante será inabilitada; 

11.7. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição 

aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos; 

11.8. O Pregoeiro manterá em seu poder (sob a guarda da Comissão de Licitação) os do-

cumentos das demais Licitantes pelo prazo de quinze dias, após a homologação da licitação 

e as empresas devem retirá-los ao fim imediato deste período, sob pena de inutilização dos 

mesmos. 

 

12. DO PROCEDIMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DA HABILI-

TAÇÃO 

12.1. No local, dia e hora indicados no preâmbulo deste Edital, será aberta a sessão de pro-

cessamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados; 

12.2. Após a fase de credenciamento das licitantes, na forma do disposto no item 7, o Pre-

goeiro procederá a abertura das Propostas de Preços, verificando, preliminarmente, a con-

formidade das propostas com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório e 

seus anexos, com a consequente divulgação dos preços cotados pelas licitantes classifica-

das, sendo desclassificadas as que estiverem em desacordo; 

12.3. Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério do MENOR 

PREÇO POR LOTE,  observados os prazos máximos para a entrega do produto, as espe-

cificações técnicas e os parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos neste 

edital e seus anexos; 

12.4. Serão qualificadas pela Pregoeira, para ingresso na fase de lances, o autor da proposta 

de menor preço e todos os demais licitantes que tenham apresentado propostas em valores 

sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) à de menor preço; 

12.5. Não havendo pelo menos três propostas de preços na condição definida no item ante-

rior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 

três, independentemente do valor. No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as 

propostas empatadas, seja qual for o número de licitantes, ou, conforme o caso, por meio 

dos procedimentos elencados nos subitens 9.5.1 a 9.5.3 deste Edital; 
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12.5.1. Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as 

microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 44 da Lei Complementar 

nº 123/2006 alterado pelo Lei Complementar nº 147/2014, entendendo-se por empate, nes-

te caso, aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empre-

sas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta de 

melhor preço; 

12.5.2. Para efeito do disposto no subitem 9.5.1 acima, ocorrendo o empate, serão adotados 

os seguintes procedimentos: 

12.5.2.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte, mais bem classificada poderá 

apresentar proposta de preço inferior àquela considerada de menor preço, para determina-

ção da ordem de oferta dos lances; 

12.5.2.2. Não ocorrendo a apresentação da proposta da microempresa ou empresa de pe-

queno porte, na forma do subitem 9.5.2.1 acima, serão convocadas as remanescentes que, 

porventura, se enquadrem na hipótese do subitem 9.5.1 deste Edital, na ordem classificató-

ria, para o exercício do mesmo direito; 

12.5.2.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empre-

sas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 9.5.1 acima, 

será realizado sorteio entre elas, para que se identifique aquela que primeiro poderá apre-

sentar melhor oferta; 

12.5.2.4. Na hipótese da não-ordenação das propostas nos termos previstos nos subitens 

9.5.1 a 9.5.2.3 acima, será considerado o valor apresentado pela proposta originalmente de 

menor preço; 

12.5.3. O disposto nos subitens 9.5.1 a 9.5.2.4 acima, somente se aplicará quando a melhor 

oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte; 

12.6. Caso duas ou mais propostas escritas apresentem preços iguais, será realizado sorteio, 

também, para determinação da ordem de oferta dos lances ou, conforme o caso, por meio 

dos procedimentos elencados nos subitens 9.5.1 a 9.5.3 deste Edital; 

12.7. O Pregoeiro convidará, individualmente, as Licitantes qualificadas, na forma dos 

itens 9.3 a 9.6, a apresentar os lances verbais, a começar pela autora da proposta escrita de 

maior preço, seguido das demais, em ordem decrescente de valor; 

12.8. O Pregoeiro poderá, motivadamente, estabelecer limite de tempo para lances, bem 

como o valor ou percentual mínimo para redução dos lances, mediante prévia comunicação 

às Licitantes e expressa menção na Ata da Sessão; 

12.9. Somente serão aceitos lances cujos valores sejam inferiores ao último apresentado; 

12.10. No tocante aos preços, às propostas serão verificadas quanto à exatidão das opera-

ções aritméticas que conduziram ao valor total geral orçado, procedendo-se às correções no 

caso de eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários. As correções efetu-

adas serão consideradas para apuração do valor da proposta; 

12.11. Será vencedora aquela que ofertar o menor preço; 
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12.12. A etapa de lances será considerada encerrada quando, indagadas pelo Pregoeiro, to-

das as participantes qualificadas manifestarem desinteresse em apresentar novos lances, ou 

quando encerrado o prazo estipulado na forma do subitem 9.8; 

12.13. Caso não se realizem lances verbais, será verificada pelo Pregoeiro a conformidade 

entre a(s)proposta(s) escrita(s) de menor(es) preço(s) e o valor estimado para a contratação, 

ficando vedada a aceitação de proposta(s) com valor(es) superior(es) ao(s) estimado(s) no 

Termo de Referência - Anexo I deste Edital; 

12.14. Declarada encerrada a etapa de lances e ordenadas as propostas, o Pregoeiro exami-

nará a aceitabilidade da(s) primeira(s) classificada(s), quanto ao objeto e valor(es), deci-

dindo, motivadamente, a respeito, ficando vedada a aceitação de proposta(s), com valor(es) 

por lote(s) superior(es) a(os) estimado(s) no Termo de Referência – Anexo I deste Edital; 

12.15. A(s) microempresa(s) e a(s) empresa(s) de pequeno porte mais bem classificada(s) 

será(ão)convocada(s) para apresentar(em) nova(s) proposta(s), no prazo máximo de 5 (cin-

co) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão, de acordo com o esta-

belecido no §3º, art. 45 da Lei Complementar nº 123/2006; 

12.16. O Pregoeiro poderá negociar com a autora da oferta de menor valor, com vistas à 

redução do preço; 

12.17. Sendo aceitável(is) a(s) proposta(s) final(is) classificada(s) em primeiro lugar, após 

negociação com o Pregoeiro, será(ão) aberto(s) o(s) envelope(s) contendo a documentação 

de habilitação da(s) licitante(s) que a(s) tiver(em) formulado, para confirmação das suas 

condições de habilitação, descritas no item 8 deste edital; 

12.18. Se a oferta não for aceitável, ou se a Licitante desatender às exigências para a habi-

litação, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes de menor preço, negociará com a 

sua autora, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições 

de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cuja autora 

atenda aos requisitos de habilitação, caso em que será declarada vencedora do certame; 

12.19. Todas as propostas e os documentos de habilitação serão rubricados, obrigatoria-

mente, pela Pregoeira ,pela Equipe de Apoio e pelos representantes legais das Licitantes 

presentes à sessão deste Pregão; 

12.20. Ultrapassada a fase de análise das propostas e abertos os envelopes contendo a Do-

cumentação, não caberá desclassificar as Licitantes por motivo relacionado com a propos-

ta, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento; 

12.21. O encerramento de quaisquer das sessões, será lavrada Ata de Reunião, para assen-

tamento de fatos relevantes que ocorreram, que deverá ser assinada pelo Pregoeiro, Equipe 

de Apoio e pelos representantes legais e/ou procuradores das Licitantes presentes; 

12.22. Toda e qualquer declaração feita pelos representantes legais e/ou procuradores das 

Licitantes deverá constar em Ata. Não terá validade qualquer reclamação posterior sobre 

assuntos relacionados com a sessão respectiva que não tiverem registro na referida Ata; 

12.23. Constatado o atendimento aos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a Li-

citante será habilitada e declarada vencedora do certame; 
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12.24. Serão consideradas inaceitáveis as propostas que: 

a) ofereçam preços ou vantagens baseadas nas ofertas das demais Licitantes; 

b) contiverem cotação de objeto diverso daquele requerido nesta licitação; 

12.25. Caso haja intenção por parte da(s) Licitante(s) de recorrer contra a decisão do Pre-

goeiro, a(s) mesma(s) guardará (ão) o encerramento das fases de Classificação das Propos-

tas e de verificação dos Documentos de Habilitação das proponentes, de acordo com a or-

dem de classificação, para que se manifeste contra a decisão do Pregoeiro; 

12.26. Se todas as propostas forem desclassificadas ou todas as Licitantes inabilitadas, o 

Pregoeiro poderá fixar o prazo de oito dias úteis, nos termos do art. 48, § 3º, da Lei 

8.666/93 e alterações posteriores, para apresentação de outras propostas ou nova documen-

tação, escoimadas das causas da desclassificação ou inabilitação; 

12.27. Para fins de julgamento das propostas deverão ser considerados os preços referentes 

ao Anexo I deste Edital. 

 

13. DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO. 

13.1. Ao final da sessão e declarada a Licitante vencedora pelo Pregoeiro, qualquer Lici-

tante poderá manifestar, imediata e motivadamente, a intenção de recorrer, com registro 

em Ata da síntese das suas razões, desde que munida de carta de credenciamento ou procu-

ração com poderes específicos para tal. As Licitantes poderão interpor recurso, no prazo de 

três dias, ficando as demais Licitantes, desde logo, intimadas para apresentar contrarrazões 

por igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes asse-

gurada vista imediata dos autos; 

13.2. A falta de manifestação, imediata e motivada da Licitante importará a decadência do 

direito ao recurso, e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro à vencedora e ao 

encaminhamento do processo à autoridade competente para homologação; 

13.3. O recurso contra a decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento 

importará a invalidação apenas dos atos não suscetíveis de aproveitamento; 

13.4. Os recursos e as contra razões interpostos pelas Licitantes deverão ser entregues no 

Serviço de Protocolo deste Poder, localizado no Edifício Sede da Assembleia Legislativa 

do Estado de Sergipe Palácio Governador João Alves Filho localizado na Avenida Ivo do 

Prado s/n, Centro, nesta Capital, das 07:00 às 17:00 horas, diariamente, exceto aos sába-

dos, domingos e feriados e sexta-feira á tarde; 

13.5. Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo, 

devidamente informado, à autoridade competente; 

13.6. Decididos os recursos, no prazo de cinco dias úteis, constatada a regularidade dos 

atos procedimentais, a autoridade competente deve adjudicar o resultado da licitação. 

 

14. DO PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO 

14.1. O prazo de entrega e montagem  do objeto desta licitação é de até  45 (quarenta e 

cinco)dias, contados  a partir do recebimento da nota de empenho; 
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14.2. O seu recebimento dar-se-á de acordo com o Art 73, inciso II, letra “a” e “b” e seus 

parágrafos da Lei 8.666/93, com alterações posteriores; 

14.3. Os móveis entregues em desacordo com o estipulado neste instrumento e na propos-

ta do adjudicatário, será rejeitado, parcial ou totalmente, conforme o caso; 

14.4. As quantidades indicadas no Termo de Referência Anexo I podem ser alteradas, 

para mais ou para menos, de acordo com as necessidades deste Poder, (artigo 65, § 1º da 

Lei nº 8.666/93), 

14.5. Caberá ao Diretor Administrativo,  Chefe Núcleo de Patrimônio e o Coordenador de 

Recursos Materiais deste Poder, o recebimento e a atestação da(s) Nota(s) Fis-

cal(is)/Fatura(s) correspondente aos serviços executados e entrega dos equipamentos, 

sendo lavrado o Termo de Aceite (Anexo VIII) em pleno acordo com as especificações 

contidas no Anexo I deste Edital. 

14.5.1. O Termo de Aceite será lavrado após a montagem dos mesmos, no gabinete na 

Primeira Secretaria;  

14.6. Os equipamentos deverão ser entregues no Núcleo de Patrimônio deste Poder, locali-

zado na Rua Maruim nºs 41 e 47, nesta Capital, que juntamente como o Departamento de 

Administração indicará o dia e horário para montagem dos móveis. 

 

15. DO PAGAMENTO 

15.1 O pagamento será efetuado, mediante entrega dos produtos, no prazo de até 30 dias 

da apresentação, no protocolo deste Poder, da Nota Fiscal devidamente atestada, 

acompanhada da documentação abaixo: 

I- Termo de Aceite; 

II - Certidão de Regularidade Fiscal com a Fazenda Estadual, Certidões de FGTS e CNDT, 

conforme dispõe a Resolução nº 208/2001, do Tribunal de Contas de Sergipe. 

15.2. Não haverá reajuste de preços. Havendo atraso de pagamento, a parcela atrasada será 

atualizada segundo a variação do INPC, desde a data final do período de adimplemento, até 

a data do efetivo pagamento. Para o efeito deste item, não serão computados os atrasos 

atribuíveis à contratada e os decorrentes da não aprovação dos documentos de quitação ou, 

ainda, da não aceitação da mercadoria. 

15.3.De acordo com o art.185 do Regulamento do ICMS do Estado de Sergipe, aquele que 

participar de licitação neste Estado e que adquirir mercadorias de outras unidades da fede-

ração, recolherá o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interesta-

dual. 

 

16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

16.1. Iniciada a sessão do pregão, não cabe desistência das propostas ou lances e a propo-

nente que se recusar a cumprir a obrigação, bem como vier a fazê-lo fora das condições e 

especificações por ela propostas inicialmente, estará sujeita, de acordo com a gravidade 
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da falta e a critério da Administração da Assembleia Legislativa, as seguintes sanções 

administrativas: 

16.1.1. Advertência; 

16.1.2. Multa na forma prevista no item 13.2; 

13.1.3. Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com 

a Administração; 

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

16.2. A multa a que se refere o item anterior será aplicada até o limite de 20% (vinte por 

cento) do valor da adjudicação e, no caso de atraso não justificado devidamente, cobrar-

se-á 1% (um por cento) por dia, sobre o valor da respectiva Nota de Empenho, o que não 

impedirá, a critério da Administração da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, a 

aplicação das demais sanções a que se refere o item 13.1, podendo a multa ser descontada 

dos pagamentos devidos pela Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, ou cobrada 

diretamente da empresa, amigável ou judicialmente. 

16.3. A Licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a 

proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fi-

zer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da 

ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de 

até 5 (cinco) anos, sem prejuízo da aplicação das demais cominações legais, tudo propor-

cionalmente ao grau de culpabilidade da conduta apenada, enquanto perdurarem os moti-

vos determinados da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade; 

16.4. A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla 

defesa por parte da adjudicatária, na forma da lei. 

 

17. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

17.1. O esclarecimento de dúvidas e informações, sobre o presente Edital, poderão ser 

requeridas, por escrito, ao Pregoeiro ou Membros da Equipe de Apoio na Sala da Comis-

são de Licitação deste Poder,  situado na Avenida Ivo do Prado, s/n, no Palácio Governa-

dor “João Alves Filho”, Centro – 2º Andar  – Sergipe, ou pelo, no horário das 07:30 às 

12:30 horas, diariamente, exceto aos sábados, domingos e feriados, inclusive por fax-

símile, pelo telefone (79) 3216-6631; 

17.2. Caso a adjudicatária não compareça para receber a Nota de Empenho, no prazo de 

05 (cinco) dias corridos do recebimento do aviso da adjudicação, ou, quando convocada 

dentro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar situação regular, de que trata 

o item 8, deste Edital, a Assembleia poderá convocar, para substituir a empresa vencedo-

ra, as Licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e 

nas condições de suas propostas, podendo ser negociada a obtenção de melhor preço, ve-

rificando-se a aceitabilidade da proposta e o cumprimento das exigências habilitatórias, 

ou revogará o Processo Licitatório, observado o interesse público; 
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17.2.1. Os documentos, exigidos para esta Licitação, poderão ser apresentados em origi-

nal, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor 

da Administração ou publicação em órgão da Imprensa Oficial. Os que forem de emissão 

da própria proponente, deverão ser datilografados ou impressos em papel timbrado da 

Licitante, registrar o número desta Licitação, estar datados e assinados por seu represen-

tante legal ou preposto legalmente estabelecido. A exibição do documento original ao 

Pregoeiro dispensa a autenticação em cartório; 

17.3. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação 

da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não 

comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação; 

17.4. O resultado do presente certame será divulgado no Diário Oficial do Estado de Ser-

gipe, bem como os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação. Em 

caráter estritamente informativo, é facultado à Administração divulgar atos da licitação na 

sua página na Internet (www.al.se.gov.br); 

17.5. Até 2 (dois) dias úteis, antes da sessão pública, nos termos do Art. 12º caput, § 1º e 

2º, do Dec. 3.555, de 08/08/2000, qualquer cidadão, licitante ou não, poderá solicitar es-

clarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório. Após este prazo, indepen-

dente de declaração expressa, a simples participação nesta licitação implica em aceitação 

plena das condições estipuladas neste Edital, desistindo do direito de impugnar os seus 

termos a Licitante que, tendo o aceito sem objeção, vier, após o julgamento desfavorável, 

apresentar falhas e irregularidades que o viciem, cabendo ao Pregoeiro decidir sobre o 

requerimento no prazo de 01(um) dia útil ou 24 (vinte e quatro) horas. A petição será di-

rigida à autoridade subscritora do Edital; 

17.6. Caso seja acolhida à impugnação contra o ato convocatório, será designada nova 

data para a realização do certame; 

17.7. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital, por falhas ou irregularidades, 

a Licitante que não o fizer no prazo previsto no subitem 17.5 deste Edital; 

17.8. A impugnação feita tempestivamente pela Licitante não a impedirá de participar do 

processo licitatório; 

17.9. Qualquer modificação no Edital será divulgada pelo mesmo instrumento de publi-

cação em que se deu o texto original sendo comunicada aos adquirentes do Edital, via te-

le-fax, telegrama, AR ou entrega pessoal, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, 

exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas; 

17.10. A(s) vencedora(es) desta licitação deverá(ão), durante a sua execução, manter as 

condições de habilitação apresentadas na licitação; 

17.11. A(s) Licitante(s) vencedora(s) fica(m) obrigada(s) a aceitar, nas mesmas condições 

os acréscimos ou supressões de até 25% do objeto licitado, nos termos do §1º, artigo 65 

da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores; 

17.12. O Edital completo será disponibilizado na Internet, no endereço: www.al.se.gov.br 

e ainda, poderá ser consultado ou retirado gratuitamente (mediante o fornecimento de 
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um CD-ROM), na Sala da Comissão Permanente de Licitação deste Poder, onde serão 

prestados todos os esclarecimentos, caso solicitados pelos interessados, estando disponí-

vel para atendimento nos dias úteis, das 08 às 12 horas (horário local), no Edifício Sede 

da Assembleia Legislativa no 2º andar, descritos no preâmbulo deste Edital; 

17.13. O Pregoeiro, no interesse público, poderá relevar omissões puramente formais, 

desde que não esteja infringido o princípio da vinculação ao instrumento convocatório; 

17.14. É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase desta licita-

ção, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do pro-

cesso, inclusive para verificar a compatibilidade das especificações do objeto ofertado 

diante dos requisitos previstos neste Edital e seus anexos, vedada a inclusão posterior de 

documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta ou na docu-

mentação de habilitação; 

17.15. As Licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas pro-

postas e a Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, não será, em nenhum caso, res-

ponsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo 

licitatório; 

17.16. As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e 

dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação; 

17.17. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 

primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, des-

de que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário; 

17.18. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o 

dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 

expediente na Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe; 

17.19. O desatendimento de exigências formais, não essenciais, não importará no afasta-

mento da Licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata com-

preensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública do Pregão; 

17.20. A apresentação da proposta implicará pleno conhecimento e aceitação, por parte 

da Licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos; 

17.21. Nenhuma indenização será devida às Licitantes pela elaboração e/ou apresentação 

de quaisquer documentos relativos a esta licitação; 

17.22. A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à contrata-

ção, salvo disposição em contrário; 

17.23. A critério do Pregoeiro, o início dos trabalhos poderá ser prorrogado em até 10 

(dez) minutos da hora estabelecida neste Pregão; 

17.24. Caso o Pregoeiro julgue conveniente, a seu critério exclusivo, poderá suspender a 

reunião em qualquer fase, a fim de que tenha melhores condições de analisar as propostas 

ou documentos apresentados, encaminhando-os às áreas envolvidas para manifestação, ou 

para promover diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do pro-
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cesso, desde que não implique em inclusão de documento ou informação que deveria 

constar inicialmente; devendo proceder ao registro em Ata, da suspensão dos trabalhos e 

a continuidade dos mesmos; 

17.25. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de 

apoio; 

17.26. A Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe reserva-se o direito de: 

a) revogar, no todo ou em parte, sempre que forem verificadas razões de interesse públi-

co, decorrentes de fatos supervenientes, ou anular o procedimento licitatório, quando 

constatada ilegalidade no seu processamento; 

b) alterar as condições deste Edital, reabrindo o prazo para apresentação de propostas, na 

forma da legislação, salvo quando a alteração não afetar a formulação das mesmas; 

c) adiar o recebimento das propostas divulgando, mediante aviso público, a nova data. 

17.27. A Administração poderá cancelar a Nota de Empenho que vier a ser emitida, em 

decorrência desta licitação e rescindir o correspondente Contrato, independentemente de 

interpelação judicial ou extrajudicial, ficando assegurado o contraditório e o direito de 

defesa: 

a) for requerida ou decretada a falência ou liquidação da Contratada, ou quando ela for 

atingida por execução judicial, ou outros fatos que comprometam a sua capacidade eco-

nômica e financeira; 

b) a Contratada for declarada inidônea ou punida com proibição de licitar ou contratar 

com qualquer órgão da Administração Pública; 

c) em cumprimento de determinação administrativa ou judicial que declare a nulidade da 

adjudicação. 

17.28. Em caso de concordata, o contrato poderá ser mantido, se a Contratada oferecer 

garantias que sejam consideradas adequadas e suficientes para o satisfatório cumprimento 

das obrigações por ela assumidas; 

17.29. A Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe e as licitantes do certame elegem o 

foro da Cidade de Aracaju, para dirimir qualquer questão relacionada com o presente Edi-

tal. 

Aracaju (SE),  05 de julho de 2016 

 

Denise Vasconcelos Gama Bendocchi 

Pregoeira 
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ANEXO I 

LICITAÇÃO Nº 010/2016 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2016 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1.DO OBJETO 

 

O presente Termo de Referência tem por objetivo a aquisição de mobiliário para o gabinete 

da 1ª Secretaria deste Poder, conforme as especificações mínimas, quantitativos e demais 

condições constantes neste Termo, descritos na forma abaixo: 

 

LOTE 

01 

ESPECFICAÇÃO UNID QUANT PREÇO 

UNIT (R$) 

PREÇO 

TOTAL 

(R$) 

1.1 Cadeira de diálogo fixa com 

encosto (ou espaldar) médio, 

com apoia braço, modelo de 

apoio com encosto estofado 

und 02 1.153,00 2.306,00 

1.2 Cadeira diretor und 01 2.759,26 2.759,26 

1.3 Cadeira Giratória Escritório und 04 956,03 3.824,12 

1.4 Cadeira giratória operacional 

com encosto (ou espaldar) 

baixo, com apoia-braço. mo-

delo staff com encosto esto-

fado. mecanismo contato 

permanente ativo 

und 04 2.218,83 8.875,32 

1.5 Sofá  modelo Domea de 1 

lugar 

und 01 2.500,00 2.500,00 

1.6 Sofá modelo Domea de 02 

lugares 

und 01 3.729,75 3.729,75 

VALOR  TOTAL DO LOTE 1  POR EXTENSO:(QUINZE MIL, CENTO E 

DEZENOVE REAIS E TREZE CENTAVOS) 

23.994,45 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO LOTE 1 

 

 

1.1 - CADEIRA DE DIÁLOGO FIXA COM ENCOSTO (OU ESPALDAR) MÉDIO, 

COM APOIABRAÇO.MODELO DE APOIO COM ENCOSTO ESTOFADO. 

Estrutura fixa: fabricada em tubo de aço com formato contínuo, empilhável, com acabamento 

em pintura epóxi-pó na cor preta. 

Encosto: possui estrutura interna feita por madeira anatômica compensada, onde apóia-se a es-

puma, que é produzida em poliuretano injetado com densidade controlada, isenta de cfc, com 

30mm de espessura. Revestimento tecido especial em malha de poliéster com acabamento em 

3d (cor preta). Não se utiliza qualquer tipo de cola na fabricação deste estofado. Fixado à estru-

tura pela extensão dos braços. 

Assento: possui estrutura interna feita por madeira anatômica compensada, onde apóia-se a es-

puma, que é produzida em poliuretano injetado com densidade controlada, isenta de cfc, com 

30mm de espessura. Revestimento tecido especial em malha de poliéster com acabamento em 

3d (cor preta). Revestimento inferior feito por manta de polipropileno. 

Braços: são feitos pela extensão do encosto fabricados em polipropileno injetado. 

Medidas: altura da extensão vertical do encosto de 520mm. Altura do assento ao chão: 450mm. 

Largura do assento: 460mm. Profundidade do assento: 440mm. altura total da cadeira: 965mm. 

Largura total, com braços: 590mm. Profundidade total: 580mm. QUANTIDADE: 02 

 

1.2 - CADEIRA DIRETOR. Assento compensado multilaminado com 14mm de espessura; 

espuma injetada anatomicamente com 60mm de espessura média e densidade de 45 a 50kg/m³, 

carenagem do assento injetado em polipropileno copolímero; revestimento em tecido space. En-

costo estrutura de sustentação em tubo de aço industrial redondo com 22,22mm de diâmetro 

(7/8”), e parede de 2,25mm; revestimento em tela 100% poliéster com acabamento em resina 

acrílica LAL, espessura de 0,85mm e 200g/m² de gramatura. Apoio de cabeça: estrutura em bar-

ra redonda de aço SAE 1213 trefilado e curvado a frio ,10mm; espuma expandida laminada com 

20mm de espessura média e densidade 33kg/m³; espuma expandida/laminada com 10mm de 

espessura média e densidade 28kg/m³. braço: apóia braços 3D em poliuretano injetado e regula-

gem de altura, profundidade e giro lateral. Estrutura em poliamida injetada com alma de aço tu-

bular cromada, totalizado 8 posições de regulagem de altura e 80mm de curso. Chapa para fixa-

ção no assento com 2 furos oblongos, permitindo ajuste horizontal por parafusos. Base: giratória 

desmontável com aranha de 5 hastes em alumínio injetado, apoiada sobre 5 rodízios e duplo giro 

e duplo rolamento com 50mm de diâmetro em nylon com capa, semiesfera plástica injetada jun-

to a estrutura, que facilita o giro, banda de rolagem em poliuretano para uso em piso duro, ama-

deirados e com revestimentos vinílico; coluna central desmontável fixada por encaixe cônico, 

rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço temperado de alta resistência, sistema de regu-

lagem de altura da cadeira com mola a gás, regulagem feita por alavanca; mecanismo: tipo relax 
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syncron com 4 estágios de regulagem e travamento da posição desejada, ou relax livre. Possui 

ajuste de tensão da mola por manipulo frontal. Acabamento: componentes metálicos internos do 

mecanismo preparados através de processo de zincagem. Superfície da aranha em alumínio po-

lido. Acabamento em banho de cromo com base niquelada sobre aço polido tratado quimica-

mente, com espessura de camada que atende a requisitos de resistência e durabilidade. Acaba-

mento em pintura a pó do tipo hibrida com camada de 60 microns e cura em estufa à 200°C, na 

cor preto liso semi-brilho W-Eco, com superfícies metálicas preparadas previamente através de 

tratamento com fosfato de zinco, propiciando maior aderência e acabamento da pintura. 

QUANTIDADE: 01 

 

1.3 - CADEIRA GIRATÓRIA ESCRITÓRIO  

Assento: Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente 

com pressão e espessura de 10,5mm. Espuma em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resili-

ência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga 

dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 50 a 55kg/m³ e moldada anatomi-

camente com espessura mínima de 40mm. Largura mínima de 460mm e profundidade mínima 

de 460m. capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arre-

dondadas que dispensam o uso de perfil de PVC. De fácil limpeza, alta resistência mecânica 

contra impactos e resistente a produtos químicos. Encosto: Interno em compensado multilâmi-

nas de madeira anatomicamente a quente com pressão e espessura de 10,5mm. Espuma em po-

liuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência e propagação de rasgo, alta 

tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com 

densidade de 45 a 50kg/m³ e moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espes-

sura mínima de 40mm. Largura mínima de 430mm, e altura mínima de 460mm. Capa de prote-

ção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o 

uso de perfil de PVC. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a 

produtos químicos. Revestimento em tecido crepe ou couro ecológico. Suporte para encosto ou 

capa para acabamento: Suporte para encosto com regulagem de altura fabricado em chapa de 

aço estampada de 6,00mm, com nervura estrutural de reforço que confere alta resistência mecâ-

nica, sendo adequada para poltronas de médio e grande porte. Acabamento em pintura eletrostá-

tica totalmente automatizada em epóxi pó com pré-tratamento antiferruginoso ( fosfatizado ), 

revestido totalmente a superfície com película  de aproximadamente 100 microns com proprie-

dade de resistência a agentes químicos. Para um perfeito apoio lombar, dispõe de regulagem de 

altura com curso de 65mm, com 12 estágios e acionamento automático sem necessidade de bo-

tões ou manípulos. O sistema de regulagem é fabricado em resina de engenharia poliamida ( 

nylon 6 ) de alta resistência mecânica e durabilidade, com engates fáceis, preciso e isentos de 

ruídos. Capa de suporte para encosto injetada em polipropileno texturizado que proporciona per-

feito acabamento, integrando o design entre o assento e o encosto. Mecanismo com regulagem 

independente do assento e do encosto e mais posição livre para apoio lombar ( contato perma-

nente ): Mecanismo para cadeiras operativas com corpo fabricado por processo robotizado de 
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solda sistema MIG em chapa de aço estampada de 3mm. Acabamento do corpo e encosto em 

pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi pó com pré tratamento antiferruginoso ( 

fosfatizado ), revestindo totalmente o mecanismo com película de aproximadamente 100 mi-

crons com propriedades de resistência a agentes químicos. Mecanismo multifuncional com re-

gulagem independente do assento e do encosto e com sistema individual de  “ contato perma-

nente “ para o encosto com bloqueio em qualquer posição. Sistema A-syncron : mecanismo com 

regulagem independente de inclinação do assento e do encosto com bloqueio em qualquer posi-

ção ou livre flutuação do conjunto. Assento com inclinação regulável com curso de – 5º a + 7º  e 

encosto com inclinação regulável com curso de -7º a + 14º . Travamento do conjunto através do 

sistema tipo “ freio fricção “ de laminas de comando por alavanca de ponta excêntrica que per-

mite a liberação e o bloqueio do conjunto de forma simples e com mínimo esforço através de 

simples toque ( não sendo necessário o aperto através de rosca na alavanca e que o usuário fique 

segurando a alavanca para obter a livre flutuação ). Sistema de contato permanente: com a as-

sento bloqueado o mecanismo disponibiliza o uso do sistema de “ contato permanente “ : do en-

costo junto ao dorso do usuário. Esse recurso é obtido através de um segundo sistema de “ freio 

de fricção” de 7 laminas de comando por alavanca de ponta excêntrica independente, também 

alojada no mecanismo, o que permite a liberação e o bloqueio de forma simples e com mínimo 

esforço através de simples toque ( não sendo necessário o aperto através de rosca na alavanca e 

que o usuário fique segurando a alavanca para obter a livre flutuação ). Suporte para o encosto 

com regulagem de altura fabricado em chapa de aço estampada de 6,00mm com nervura estrutu-

ral de reforço que confere alta resistência mecânica. Acabamento em pintura eletrostática total-

mente automatizada em epóxi pó  com pré tratamento antiferruginoso ( fosfatizado ) , revestindo 

totalmente a superfície com a película de aproximadamente 100 microns com propriedades de 

resistência a agentes químicos. Para um perfeito apoio lombar, dispõe de regulagem de altura 

com curso de 65mm com no mínimo 11 estágios e acionamento automático sem necessidades de 

botões ou manípulos. O sistema de regulagem é fabricado em resina de engenharia poliamida ( 

nylon 6 ) de alta resistência mecânica e durabilidade, com engates fáceis, preciso e isentos de 

ruídos. Capa do suporte para encosto injetada em polipropileno texturizado que proporciona 

perfeito acabamento, integrando o design entre o assento e o encosto. Coluna de regulagem de 

altura e tubo telescópio de acabamento: coluna de regulagem de altura por acionamento a gás 

com 125mm de curso, fabricada em tubo de aço de 1,50mm. Acabamento em pintura eletrostá-

tica totalmente automatizada em epóxi pó com pré-tratamento antiferruginoso ( fosfatizado ) 

revestindo totalmente a coluna com película de aproximadamente 100 microns com proprieda-

des de resistência a agentes químicos. A bucha guia para pistão é injetada em resina de engenha-

ria poliacetal de alta resistência ao desgaste e calibrada individualmente em dois passes com 

precisão de 0,03mm. Com comprimento de 86mm proporciona a guia adequada para o perfeito 

funcionamento do conjunto, evitando folgas e garantindo a durabilidade. Pistão a gás para regu-

lagem de altura em conformidade com a norma DIN4550, fixados ao tubo central através de 

porca rápida. O movimento de rotação da coluna é sobre o rolamento de esferas tratadas termi-

camente garantindo alta resistência ao desgaste e mínimo atrito suavizando o movimento de ro-
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tação. Sua reduzida dimensão na vertical a torna especialmente recomendada para mecanismos 

usados em poltronas de grande porte onde a altura mínima é fator limitante. Seu sistema preciso 

de acoplamento ao mecanismo e a base dá-se através de cone Morse, o que confere facilidade 

para montagens e casos eventuais de manutenção. Capa telescopia de 3 elementos, injetada em 

polipropileno texturizado que proporciona ótimo acabamento e proteção à coluna central, sendo 

elemento de ligação estética entre a base e o mecanismo. Eficiente sistema de fixação tanto na 

parte superior quanto a inferior propiciam travamento perfeito evitando que durante o uso da 

cadeira esta venha a se desprender da base, ou deixe o pistão aparecendo na parte superior per-

dendo  sua função estética e de proteção, possibilitando assim, que o acúmulo de partículas pos-

sa prejudicar o funcionamento do sistema de regulagem de altura. Base: base para cadeira e pol-

trona , com 5 patas, fabricada por processo de injeção em resina de engenharia, poliamida ( 

nylon 6 ), com aditivo anti-ultravioleta modificador de impacto  e fibra de vidro com caracterís-

ticas de excepcional tenacidade, resistência mecânica, resistência a abrasão dos calçados e pro-

dutos químicos. Com 5 ( cinco ) hastes e alojamento para engate do rodízio no diâmetro de 

11mm dispensando o uso de buchas de fixação. Seus sistema preciso de acoplamento a coluna 

central dá-se através de cone Morse, o que confere facilidade para montagens e casos eventuais 

de manutenção. Rodízios: rodízios duplo, com rodas de 50mm de diâmetro injetados em resinas 

de engenharia, poliamida ( nylon 6 ), com  aditivo anti-ultravioleta e modificador de impacto, 

eixo vertical em aço trefilado 1010/1020 com diâmetro de 11mm e eixo horizontal em aço trefi-

lado 1010/1020 com diâmetro de 8mm e rodas com diâmetro de 50mm. O eixo vertical é dotado 

de anel elástico em aço que possibilita o acoplamento fácil e seguro à base. Por ser injetado em 

nylon possui grande resistência  estrutural o que assegura ausência de folgas no cavalete e mí-

nimo desgaste das rodas mesmo após a realização dos mais rígidos testes segundo normas inter-

nacionais. É indicado para usos em carpetes e similares. Apóia braços: Com alma de aço estru-

tural revestido em poliuretano pré-polimero integral skin, texturizado. Por se tratar de um pré-

polímero possui toque macio e altíssima resistência ao rasgo, que não é possível nos materiais 

convencionais. Dimensões externas mínimas: 240x80mm. Suporte de apóia-braço regulável, 

injetado em termoplástico composto texturizado e alma de aço estrutural estampada de 6,00mm 

de espessura indicado para cadeiras e poltronas de médio e grande porte. Acabamento em pintu-

ra eletrostática totalmente automatizada em epóxi a pó com pré tratamento antiferruginoso ( fos-

fatizado ), revestindo totalmente a superfície com película de aproximadamente  100 microns 

com propriedades de resistência a agentes químicos. Possui regulagem vertical com 7 estágios e 

curso de 55mm. O sistema interno de regulagem é fabricado em resina de engenharia poliacetal 

que confere alta resistência ao desgaste e durabilidade ao produto. QUANTIDADE: 04 

 

1.4 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ENCOSTO (OU ESPALDAR) 

BAIXO, COM APOIA-BRAÇO. MODELO STAFF COM ENCOSTO ESTOFADO. ME-

CANISMO CONTATO PERMANENTE ATIVO. 

Base giratória: em peça única injetada em poliamida (nylon) com reforços estruturais. rodízios 

100mm de regulagem, dispondo ainda de sistema de ajuste auxiliar, permitindo elevar em de 
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corpo duplo com 65mm de diâmetro, fabricados em nylon, com eixos de fixação e giro em aço, 

possuindo sistema de auto freio, que dificulta a movimentação da cadeira quando está sem peso, 

evitando deslocamentos involuntários. coluna de regulagem de altura com pistão a gás com 

30mm e abaixar em 20mm a posição inicial de altura do assento. 

Mecanismo: contato permanente com bloqueio multiposicional (5 posições) feito por alavanca 

de fácil manuseio. ajuste da tensão feito por manípulo giratório, de 40 a120kg. Posição livre de 

contato permanente, ou seja, possibilita o suporte ao usuário sem necessidade de travamento. 

Suporte do encosto (lâmina regulável): através de um fecho mecânico, existente na parte traseira 

inferior do encosto, é possível fazer a regulagem de altura do mesmo, com curso de 70mm em 7 

posições de travamento. 

Encosto: possui estrutura interna feita por madeira anatômica compensada, onde apoia-se a es-

puma, que é produzida em poliuretano injetado com densidade controlada, isenta de cfc, com 

50mm de espessura. Acabamento da parte traseira feito por peça de polipropileno injetado. Re-

vestimento feito por tecido de poliéster com desenho do tipo crepe não utiliza-se qualquer tipo 

de cola na fabricação deste estofado. 

Assento: estrutura fabricada em peça única de poliamida injetada, com sistema de respiro para 

preservar a espuma, que é produzida em poliuretano injetado com densidade controlada, isenta 

de cfc, com 50mm de espessura como peça de reforço, e onde são fixados o mecanismo e os 

braços, existe uma chapa de aço estampado. Revestimento feito por tecido de poliéster com de-

senho do tipo crepe. não utiliza-se qualquer tipo de cola na fabricação deste estofado. 

Braços reguláveis: apoio superior em poliuretano injetado, com sistema de regulagem de altura 

feito em polipropileno injetado, acionado por botão lateral, com nove passos de regulagem, pos-

suindo ainda a identificação destes passos na parte interna do mesmo. Curso de regulagem de 

11cm. Fixado ao assento por chapa de aço estampada, possuindo ainda sistema de regulagem do 

afastamento lateral feito através de alavanca de pressão, de fácil manuseio, que pode ser aciona-

da com o usuário sentado. 

Medidas: altura da extensão vertical do encosto de 430mm. Altura do assento ao chão: de 410 a 

510mm. Largura do assento: 460mm. Profundidade do assento: 460mm. Altura total da cadeira: 

1030mm. Largura total, com braços: 685mm. Profundidade total: 680mm. QUANTIDADE: 04 

 

 

1.5 - SOFÁ DOMEA DE 01 LUGAR 

Estrutura de madeira 100% de eucalipto (reflorestamento) c/ 40mm e 70mm de largura e 22mm 

de espessura. 

Assento (fixo): Com percintas elásticas e espuma de 70mm de espessura D28, frente e costas 

com espuma de 10mm de espessura D18. Dimensões: 770mm de profundidade, 190mm de  altu-

ra e 600mm largura.  

Encosto (fixo): Espuma de 60m de espessura D23, pare superior com espuma de 20mm de es-

pessura e D26, costas com espuma 10mm de espessura D18. Dimensões: 260mm de profundi-

dade, chanfro negativo na parte frontal (inferior), 330mm de  altura e 600mm de largura. 
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Braços: Espuma com 10mm de espessura D18 nas laterais e apoio com espuma 20mm de espes-

sura D26. Dimensões: 770mm de profundidade arredondado na parte frontal, altura parte trás 

470 mm e 420mm na frente, com largura de 85mm. 

Proteção de tecido entre a espuma e a persinta para evitar o desgaste, proporcionando maior du-

rabilidade das espumas.  

Estrutura (madeiras) totalmente revestidas com espuma de 10mm D18. 

Costuras com sobrecosturas para melhor efeito visual de acabamento e maior resistência na uni-

ão dos tecidos. 

União do assento ao encosto com 04 parafusos ¼ x 55 SX RS ZB. Braços unidos  

ao assento e encosto com 05 parafusos ¼ x 55 SX RS ZB para cada braço. 

Acabamento na parte inferior com TNT 60G. 

Revestimento em tecido de poliéster ou laminado sintético 

Pés em formato “U” confeccionado em tubo de aço 30x70x1,9mm , cromado ou com pintado 

em epóxi, dotados da ponteira 30x70x12 mm conjugada com sapata niveladora estriada Ø32x8 

mm com parafuso M6, acabamento na cor  preta. 

Embalagem em caixa de papelão duplo modelo aba 

Dimensões: 

Comprimento: 770 mm 

Profundidade: 770 mm 

Altura: 800 mm.  QUANTIDADE: 01 

 

1.6 - SOFÁ DOMEA 02 LUGARES 

Estrutura de madeira 100% de eucalipto (reflorestamento) c/ 40mm e 70mm de largura e 22mm 

de espessura. 

Assento (fixo): Dois assentos com percintas elásticas e espuma de 70mm de espessura D28, 

frente e costas com espuma de 10mm de espessura D18. Dimensões: 770mm de profundidade, 

190mm de  altura e 600mm largura.  

Encosto (fixo): Espuma de 60m de espessura D23, pare superior com espuma de 20mm de es-

pessura e D26, costas com espuma 10mm de espessura D18. Dimensões: 260mm de profundi-

dade, chanfro negativo na parte frontal (inferior), 330mm de  altura e 1200mm de largura. 

Braços: Espuma com 10mm de espessura D18 nas laterais e apoio com espuma 20mm de espes-

sura D26. Dimensões: 770mm de profundidade arredondado na parte frontal, altura parte trás 

470 mm e 420mm na frente, com largura de 85mm. 

Proteção de tecido entre a espuma e a persinta para evitar o desgaste, proporcionando maior du-

rabilidade das espumas.  

Estrutura (madeiras) totalmente revestidas com espuma de 10mm de espessura D18. 

Costuras com sobrecosturas para melhor efeito visual de acabamento e maior resistência na uni-

ão dos tecidos. 

União entre assentos com 03 parafusos ¼ x 2 ZB e 03 porcas de garra ¼, fixados ao encosto 

com 08 parafusos ¼ x 55 SX RS ZB. Braços unidos ao assento e encosto com 05 parafusos ¼ x 
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55 SX RS ZB para cada braço. 

Acabamento na parte inferior com TNT 60G. 

Revestimento em tecido de poliéster ou laminado sintético 

Pés em formato “U” confeccionado em tubo de aço 30x70x1,9mm , cromado ou com pintado 

em epóxi, dotados da ponteira 30x70x12 mm conjugada com sapata niveladora estriada Ø32x8 

mm com parafuso M6, acabamento na cor  preta. 

Embalagem em caixa de papelão duplo modelo aba 

Dimensões: 

Comprimento: 1350 mm 

Profundidade: 770 mm 

Altura: 800 mm.  QUANTIDADE: 01  

LOTE 02 

 

LOTE 

02 

ESPECFICAÇÃO UNID QUANT PREÇO 

UNIT (R$) 

PREÇO 

TOTAL 

(R$) 
2.1 Armário baixo com 02 portas 

medindo 800x472x730mm. 

und 02 1.103,77 2.207,54 

2.2 Armário baixo com porta de 

vidro medindo 800x472x730 

mm 

und 01 1.187,55 1.187,55 

2.3 Armário baixo para Gabinete 

com portas: Armário fechado 

com medidas 800x472x737 mm 

und 03 1.133,26 3.399,78 

2.4 Conexão auxiliar medindo 

1015x797x730mm: Tampo op-

ção em lâmina de madeira 

und 01 1.799,75 1.799,75 

2.5 Gaveteiro móvel medindo 

430x550x613 mm 

und 01 1.312,57 1.312,57 

2.6 Mesa de canto com vidro trans-

parente, medindo 770x770x264 

mm 

und 01 1.200,00 1.200,00 

2.7 Mesa de reunião circular medin-

do 1200X730 mm 

und 01 1.300,00 1.300,00 

2.8 Mesa de reunião medindo Ø 

1170x730mm 

und 01 2.552,52 2.552,52 

2.9 Mesa de trabalho diretoria para 

Gabinete, medindo 

2300x2100x730mm, com bivar 

central deslizante, dando acesso 

à caixa de tomadas. 

und 01 4.537,90 4.537,90 

VALOR TOTAL DO LOTE 2 POR EXTENSO: ( DEZENOVE MIL, QUA-

TROCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS 

19.497,61 

VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO (LOTE 1+LOTE2) POR EXTEN-

SO:(QUARENTA E TRES MI, QUATROCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E 

QUARENTA E DOIS CENTAVOS 

43.492,06 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO  LOTE 02 

 

2.1 -ARMÁRIO BAIXO COM 02 PORTAS MEDINDO 800X472X730MM, Sobre tampo e 

os montantes laterais confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade 

(MDF) de 18 mm de espessura, revestido na face superior em lâmina de madeira natural pré 

composta à definir, com no mínimo 0,7mm de espessura, na cor a definir, conforme cartela do 

fornecedor, e na face inferior em lâmina de madeira jequitibá com no mínimo 0,7 mm de espes-

sura, com acabamento em resina poliuretânica aplicada pelo processo “ UV” com bordas usina-

das chanfradas à 45º em todo o contorno. Internamente com 01 prateleira regulável apoiadas 

sobre pinos de aço, formando dois vãos. Sistema de fixação feita através de parafusos e buchas 

metálicas com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem sem danificar o pro-

duto. Laterais, tampo, base, fundo e prateleiras em madeira aglomerada de média densidade 

(MDP) com 18 mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão na cor 

grafite com bordas em PVC extrudado de 0,45 mm na mesma cor. No sentido longitudinal, das 

laterais, contém duas fileiras de furos com diâmetro de 05mm, distanciados entre si 64 mm, pos-

sibilitando o ajuste da prateleira regulável a cada 64 mm. Base do armário possui furação para 

quatro niveladoras de piso na cor preto em duas peças, uma com diâmetro de 45 mm, embutidas 

na face inferior da base com rosca e uma peça com diâmetro de 28 mm e altura de 20 mm, ajus-

te de no mínimo 15 mm por meio de parafuso de aço zincado e rosca padrão 5/16”, em polipro-

pileno injetado, com regulagem interna e externa através de rosca 5/16. Sistema de montagem 

através de conjunto minifix, composto de parafuso e tambor injetado em zamak, e tampa injeta-

da em material termoplástico. Prateleira fixa nas laterais do armário por quatro parafusos aço 

6,7 DU 251e quatro dispositivos VB 35M/16 preto embutidos na face inferior da prateleira. Por-

tas confeccionadas em fibra de madeira (MDP) de 18 mm de espessura. Acabamento em ambas 

as faces e topos com lâmina de madeira natural, pintura em poliéster aplicada pelo processo 

‘UV’. Dotadas de duas dobradiças clip com amortecedor cada porta, caneco de 35 mm, com sis-

tema de fechamento pneumático, abertura de 270º, cobertura para o caneco e calço, produzida 

em aço polido, fechamento suave sem ruído, proporcionado pelo pistão pneumático instalado no 

corpo da dobradiça, controlando a força de fechamento e a resistência na abertura, basta uma 

leve pressão dos dedos e a dobradiça está encaixada. Caso haja a necessidade de remover a por-

ta, a dobradiça é desencaixada, pressionando-se a trava, com sistema de alojamento interno na 

madeira para melhor acabamento ao móvel e para gerar maior espaço interno do mesmo, fixadas 

por parafusos auto atarraxantes, de cabeça panela medindo 16x4,5 mm. Sistema de travamento 

com batente interno na porta esquerda em chapa de aço 44x32x1,2 mm, cromado sem arestas 

cortantes e arredondadas, fixados através de parafusos cortantes tipo chipboard para madeira, 

com fechadura frontal em aço cromado com diâmetro de 19 mm, dotado de molas e pinos em 

latão, possui lingueta de aço com mecanismo que permite o giro da haste em alumínio no eixo 

vertical na parte superior, fixado por meio de parafusos auto atarraxantes de cabeça chata me-

dindo 14x3,5 mm possui haste em alumínio extrudado com formato plano convexo com diâme-
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tro de 6 mm, Numa das extremidades da haste contém um acessório de travamento com formato 

de gancho em sentido perpendicular à haste, com buchas em plástico de engenharia poliamida 

fixados por meio de parafusos auto atarraxantes de cabeça chata medindo 25x3,5 mm, trava-

mento simultâneo das portas, com chave escamoteável para adaptar-se ao móvel caso não seja 

retirada e minimizar choques acidentais ao usuário, com capa plástica externa de proteção em 

polietileno injetado, puxador HO380 alça medindo aproximadamente 150 mm, com furação 128 

mm cromo acetinado, fixado com parafusos M4x25 mm. QUANTIDADE: 02 

 

2.2 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTA DE VIDRO MEDINDO 800X472X730 MM, So-

bre-tampo e os montantes laterais confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média 

densidade (MDF) de 18mm de espessura, revestido na face superior em lâmina de madeira natu-

ral pré composta imbuia com no mínimo 0,7mm de espessura na cor a definir, conforme cartela 

do fornecedor, e na face inferior em lâmina de madeira jequitibá com no mínimo 0,7mm de 

espessura, com acabamento em resina poliuretânica aplicada pelo processo “ UV” com bordas 

usinadas chanfradas à 45º em todo o contorno. Internamente com duas reguláveis apoiadas so-

bre pinos de aço, formando tres vãos. Sistema de fixação feita através de parafusos e buchas me-

tálicas com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem sem danificar o produto. 

Laterais, tampo, base, fundo e prateleiras em madeira aglomerada de média densidade (MDP) 

com 

 

 18 mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão na cor grafite com 

bordas em PVC extrudado de 0,45 mm na mesma cor. No sentido longitudinal, das laterais, con-

tém duas fileiras de furos com diâmetro de 05mm, distanciados entre si 64 mm, possibilitando o 

ajuste da prateleira regulável a cada 64 mm. Base do armário possui furação para quatro nivela-

doras de piso na cor preto em duas peças, uma com diâmetro de 45 mm, embutidas na face infe-

rior da base com rosca e uma peça com diâmetro de 28 mm e altura de 20 mm, ajuste de no mí-

nimo 15 mm por meio de parafuso de aço zincado e rosca padrão 5/16”, em polipropileno inje-

tado, com regulagem interna e externa através de rosca 5/16. Sistema de montagem através de 

conjunto minifix, composto de parafuso e tambor injetado em zamak, e tampa injetada em mate-

rial termoplástico. Prateleira fixa nas laterais do armário por quatro parafusos aço 6,7 DU 251e 

quatro dispositivos VB 35M/16 preto embutidos na face inferior da prateleira. Porta confeccio-

nada em perfil de alumínio extrudado com acabamento anodizado, vidro fume temperado com 

4mm de espessura, sem fechadura e com puxadores de alça em zamack com acabamento cromo 

acetina. Dobradiças caneco em aço estampado com +abertura de 270º. Nivelador de piso em 

polipropileno injetado e haste metálica com regulagem através de rosca 5/16.  QUANTIDADE: 

01 

 

2.3 -ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS: Armário fechado com medidas 800x472x737 mm, 

composto de laterais, fundo, base, uma prateleira móvel, portas e tampo.Tampo; confeccionado em 

fibra de madeira aglomerada (MDP) com 25 mm de espessura, possui bordas protegidas por fita 
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borda em poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) com 2,5mm de espessura na mesma cor do tam-

po, com bordas arredondadas em todo seu perímetro com raio mínimo de 2,5 mm, coladas a quente 

por meio do processo HOLT MELT; Possui fixado em seu lado inferior um pino de aço inoxidável 

para o travamento da fechadura. 

Portas dobradiças 100°; duas portas de abrir em laminado (MDP) com 18 mm de espessura. Aca-

bamento em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão (BP). Encabeçamento nos 

topos com fita borda em poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) com 2,0mm de espessura com alta 

resistência a impactos. Dotadas de duas dobradiças clip com amortecedor cada porta, caneco de 35 

mm, com sistema de fechamento pneumático, abertura de 100º, cobertura para o caneco e calço, 

produzida em aço polido, fechamento suave sem ruído, proporcionado pelo pistão pneumático insta-

lado no corpo da dobradiça, controlando a força de fechamento e a resistência na abertura, basta 

uma leve pressão dos dedos e a dobradiça está encaixada. Um encaixe perfeito, sem perda de tempo. 

Há um “clic” no momento em que o braço da dobradiça se encaixa no calço. Caso haja a necessida-

de de remover a porta, a dobradiça é desencaixada, pressionando-se a trava, com sistema de aloja-

mento interno na madeira para melhor acabamento ao móvel e para gerar maior espaço interno do 

mesmo, fixadas por parafusos auto atarraxantes, de cabeça panela medindo 16x4,5 mm. Sistema de 

travamento com um batente interno na porta esquerda em chapa de aço 44x32x1,2 mm,  cromado 

sem arestas cortantes e arredondadas, fixados através de parafusos cortantes tipo chipboard para 

madeira, com fechadura frontal em aço cromado com diâmetro de 19 mm, dotado de molas e pinos 

em latão, possui lingueta de aço com mecanismo que permite o giro da haste em alumínio no eixo 

vertical na parte superior, fixado por meio de parafusos auto atarraxantes de cabeça chata medindo 

14x3,5 mm possui haste em alumínio extrudado com formato plano convexo com diâmetro de 6 

mm, Numa das extremidades da haste contém um acessório de travamento com formato de gancho 

em sentido perpendicular à haste, com buchas em plástico de engenharia poliamida fixados por meio 

de parafusos auto atarraxantes de cabeça chata medindo 25x3,5 mm, travamento simultâneo das por-

tas, com chave escamoteável para adaptar-se ao móvel caso não seja retirada e minimizar choques 

acidentais ao usuário, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado, puxador alça 

medindo aproximadamente 150 mm, com furação 128 mm em zamak cromo acetinado, fixado com 

parafusos M4x25 mm. Prateleira; em fibra de madeira aglomerada (MDP) com 18 mm de espessu-

ra. Acabamento em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão (BP). Encabeçamen-

to nos topos com fita borda em poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) com 0,45mm de espessura, 

Prateleira regulável apoiadas em pinos de aço inoxidável fixos nas laterais, com cavidades na face 

inferior para dar melhor apoio sobre os pinos. Laterais, base e fundo; em laminado de madeira na-

tural com pintura “uv (MDP) com 18 mm de espessura. Acabamento em ambas as faces com lami-

nado melamínico de baixa pressão (BP). Encabeçamento nos topos com fita borda em poli cloreto 

de vinil (Polyvinyl chloride) com 0,45mm de espessura, No sentido longitudinal, das laterais, con-

tém duas fileiras de furos com diâmetro de 5 mm, distanciados entre si 64 mm, possibilitando o ajus-

te da prateleira regulável a cada 64 mm;  Base do armário possui furação para quatro niveladoras de 

piso na cor preto  em duas peças,  uma com diâmetro de 45 mm, embutidas na face inferior da base 

com rosca e uma peça com diâmetro de 28 mm e altura de 20 mm, ajuste de no mínimo 15 mm por 

meio de parafuso de aço zincado e rosca padrão 5/16”, em polipropileno injetado, com regulagem 
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interna e externa através de rosca 5/16. Sistema de montagem através de conjunto minifix, composto 

de parafuso e tambor injetado em zamak, e tampa injetada em material termoplástico. QUANTI-

DADE: 03 

 

2.4 - CONEXÃO PARA MESA DO GABINETE 

Conexão auxiliar medindo 1015x797x730mm: Tampo opção em lâmina de madeira; Tam-

po confeccionado em fibra de madeira de média densidade (MDF) Médium Density Fiberboard 

30 mm de espessura, com revestimento na face superior em lâmina de madeira natural pré-

composta mínimo 0,7 mm de espessura na cor a definir, conforme cartela do fornecedor, e na 

face inferior em lâmina de madeira Jequitibá com no mínimo 0,7 mm de espessura, acabamento 

em ambas as faces do tampo em selador melanímico e verniz à base de poliuretano, resultando 

em efeito natural dos veios da lâmina de revestimento, bordas usinadas chanfradas com 45º em 

todo contorno, pintura em verniz aplicado pelo processo ‘UV’. Tampos frontais laterais com 

bordas usinadas chanfradas com 45º em todo contorno. Sistema de fixação feita através de cha-

pas de união 1.1/2x1/4x170 mm com Pintura de acabamento realizada através de um processo 

eletrostático com pré-tratamento de nano cerâmico, em dois estágios, seguido por secagem do 

pré-tratamento em estufa, resfriamento ao ar, aplicação de tinta pó híbrida a base de resinas 

epóxi e poliéster, espessura mínima de 40 mícrons, finalizada com cura em estufa à temperatura 

mínima de 180°C e resfriamento. Parafusos e buchas metálicas c/rosca milimétrica M6, facili-

tando a montagem e desmontagem sem danificar o produto. Base em chapa de aço fina frio com 

Ø380x9.5mm de espessura. Pintura de acabamento realizada através de um processo eletrostáti-

co com pré-tratamento de nano cerâmico, em dois estágios, seguido por secagem do pré-

tratamento em estufa, resfriamento ao ar, aplicação de tinta pó híbrida a base de resinas epóxi e 

poliéster, espessura mínima de 40 mícrons, finalizada com cura em estufa à temperatura mínima 

de 180°C e resfriamento, ou na opção cromada. Coluna cilíndricas 4 ½ ” confeccionadas em tu-

bo de aço laminado a frio, com 1.2 mm de espessura. Pintura de acabamento realizada através 

de um processo eletrostático com pré-tratamento de nano cerâmico, em dois estágios, seguido 

por secagem do pré-tratamento em estufa, resfriamento ao ar, aplicação de tinta pó híbrida a ba-

se de resinas epóxi e poliéster, espessura mínima de 40 mícrons, finalizada com cura em estufa à 

temperatura mínima de 180°C e resfriamento. QUANTIDADE: 01 

 

2.5 - GAVETEIRO EXECUTIVO 

Gaveteiro móvel medindo 430x550x613 mm, Corpo e tampo confeccionado em fibra de 

madeira média densidade (MDF) com 18mm de espessura, pintura gofrato grafite. Frentes 

acabamento em ambas as faces e nos topos em lâmina de madeira natural pré-composta mínimo 

0,7 mm de espessura na cor a definir, conforme cartela do fornecedor, com acabamento em 

ambas as faces das frentes em selador melanímico e verniz à base de poliuretano, resultando em 

efeito natural dos veios da lâmina de revestimento, pintura em verniz aplicado pelo processo 

‘UV’. Gaveta porta objeto em vacum forming com divisores para colocação de objetos na cor 

preto, medindo 473x368x25 mm espessura 2.0 mm. Gaveta dotada de cavidade na face inferior 



 
ESTADO DE SERGIPE 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 

 33 

para travamento junto com as outras gavetas, fixada em uma frente menor com largura 

aproximada de 45 mm dotada de trilhos em aço estampado fixados nas laterais do gaveteiro 

através de oito parafusos auto atarraxante de cabeça chata medindo 14x3,5 m. Gaveta média 

interna dotada de trilho telescópico zincado branco slim 400x35 mm em aço estampado com 

rolamentos de esfera de aço, largura de instalação de 12,7mm removível, abertura que permite 

total acesso à profundidade da gaveta possui limitador de saída e mecanismo contra escape, com 

capacidade de até 25 Kg, fixados nas laterais do gaveteiro e das gavetas por meio de parafuso 

auto cortante 14x3,5 mm tipo chipboard para madeira. Gaveta maior interna fechada dotada de 

trilho telescópico zincado branco slim 450x35 mm em aço estampado com rolamentos de esfera 

de aço, largura de instalação de 12,7mm removível, abertura que permite total acesso à 

profundidade da gaveta possui limitador de saída e mecanismo contra escape, com capacidade 

de até 25 Kg, fixados nas laterais do gaveteiro e das gavetas por meio de parafuso auto cortante 

14x3,5 mm tipo chipboard para madeira, possui duas barras de ferro zincado preto com 

diâmetro de 6 mm para sustentação das pastas, laterais da gaveta com altura mínima de 250 mm. 

Sistema de travamento das gavetas por meio de barra de alumínio comprimento 470 mm, 

largura de 15 mm e espessura de 3.0 mm, com pinos fixos medindo 11x6 mm e 32x6 mm, com 

dois guias de nylon fixados na lateral direita do gaveteiro por meio de parafusos 14x3,5 mm, 

resistente à tração com acionamento frontal através de fechadura dupla face e extração, rotação 

de 180º, cilindro com corpo 20 mm de comprimento e diâmetro de 19 mm com uma aba para 

fixação com chave de alma interna, com capa plástica externa de proteção em polietileno 

injetado e sistema escamoteável para adaptar-se ao móvel caso não seja retirada, e minimizar 

choques acidentais ao usuário, Cada fechadura possui segredo único evitando que a chave de 

um gaveteiro possa abrir o outro. Puxador alça HO380 medindo aproximadamente 150 mm, 

com furação 128 mm cromo acetinado, fixado com parafusos M4x25 mm. Rodízios com corpo 

e rodas injetadas, em termoplástico de alta resistência, eixo e chapa de fixação em aço, 

dimensão de rodas 40 mm de diâmetro, altura total de 56 mm cor preto, fixado na face inferior 

da base móvel através de quatro parafusos rosca auto cortante tipo chipboard cada rodízio, 

rodízio adicional com dimensão de rodas 35 mm na gaveta maior para pasta com haste soldada 

em uma cantoneira em “L” 95x60x35 mm cor preto, fixado na frente da gaveta por meio de 

cinco parafusos auto cortante 16x4.5 mm, (evita que o gaveteiro incline para frente com a 

gaveta aberta). Sistema de montagem através de conjunto minifix, composto de parafuso e 

tambor injetado em zamak, e tampa injetada em material termoplástico. QUANTIDADE: 01 

 

2.6 - MESA DE CANTO COM VIDRO TRANSPARENTE 

Mesa de canto medindo 770x770x264 mm. Tampo em vidro temperado 8 mm de espessura, 

com bordas lapidadas, sobreposto à estrutura . Composto por pórticos em tubo 30x70x2,0mm 

espessura, e travessas superior horizontais  em tubo 30x50x1,2 mm de espessura interligada a os 

pórticos. Pintura eletrostática em epóxi, espessura mínima de 40 mícrons ou acabamento cro-

mado. Dotados de sapatas niveladoras de polipropileno injetado e haste metálica com regulagem 

através de rosca 5/16. Possui pontos de silicone na superfície superior para contato com o tampo 
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de vidro. QUANTIDADE: 01 

 

2.7 -MESA DE REUNIÃO MEDINDO Ø 1200X730MM ; tampo em formato redondo, con-

feccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDF) , (Médium Density Par-

ticleboard), com 25 mm de espessura. Acabamento em ambas as faces com laminado melamíni-

co de baixa pressão 0,3 mm (BP) anti-reflexo e resistente à abrasão e impacto. As chapas 

possuem densidade mínima de 565 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular, resistência 

à flexão estática e resistência à tração superficial. Encabeçamento com fita borda em poli 

cloreto de vinil  (Polyvinyl chloride) com 2,5 mm de espessura, aplicado pelo processo a quente 

hot melt, na mesma  cor do laminado escolhido e raio ergonômico de contato com o usuário de 

2.5 mm, de acordo com o item 3.5, tabela 1 da norma ABNT 13966008/2016. Sistema de fixa-

ção aos pés é feita através de bucha e parafuso com rosca milimétrica , facilitando a montagem e 

desmontagem da mesa sem danificar o produto. Estrutura; composta por três peças , base em 

formato de cruz ( quatro patas) confeccionada em chapa de aço estampada com 2,0 mm de es-

pessura comprimento de 316 mm cada uma, comprimento total de 702 mm, 70 mm de largura , 

28 mm de altura, com duas chapas soldadas na face inferior, espessura 3.0 mm, com rebite 5/16 

para receber sapatas com diâmetro de 50 mm, coluna cilíndrica de 4/12” espessura de 1.5 mm, 

suporte p/fixar o tampo ferro chato 2” x ¼” em formato de “x”. medindo 480x480mm. Pintura 

de acabamento realizada através de um processo eletrostático compre-tratamento de nano cerâ-

mico, em dois estágios, seguidos por secagem do pré-tratamento em estufa, resfriamento ao ar, 

aplicação de tinta pó híbrida a base de resinas epóxi e poliéster , espessura mínima de 40 mí-

crons, finalizada com cura em estufa á temperatura mínima de 180ºC e resfriamento . Nivelador 

de polipropileno injetado e haste metálica com regulagem através de rosca 5/16. Revestimento: 

BP Amadeirado Wengue. QUANTIDADE: 01 

 

2.8 - MESA DE REUNIÃO MEDINDO Ø 1170X730MM, Tampo circular de Ø1170 mm 

confeccionado em fibra de madeira de média densidade (MDF) Médium Density Fiberboard 30 

mm de espessura. Tampo posterior com revestimento na face superior em lâmina de madeira 

natural pré composta com mínimo 0,7 mm de espessura na cor a definir, conforme cartela do 

fornecedor, e na face inferior em lâmina de madeira Jequitibá com no mínimo 0,7 mm de espes-

sura, acabamento em ambas as faces do tampo em selador melanímico e verniz à base de poliu-

retano, resultando em efeito natural dos veios da lâmina de revestimento, bordas usinadas chan-

fradas com 45º em todo contorno, pintura em verniz aplicado pelo processo ‘UV’. Bases em 

chapa de aço fina frio com Ø580 x 9,5 mm de espessura. Pintura eletrostática em epóxi, espes-

sura mínima de 40 mícrons. Colunas cilíndricas 4½” confeccionadas em tubo de aço laminado a 

frio, com 1.2 mm de espessura. Pintura eletrostática em epóxi, espessura mínima de 40 mícrons. 

Suportes em cruz confeccionados em chapa de aço fino frio com 8.0mm de espessura. Pintura 

eletrostática em epóxi, espessura mínima de 40 mícrons. QUANTIDADE: 01 
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2.9 - MESA DE TRABALHO DIRETORIA MEDINDO 2300X2100X730MM, COM BI-

VAR CENTRAL DESLIZANTE, DANDO ACESSO À CAIXA DE TOMADAS:  

Tampo Principal Segmentado; Tampo confeccionado em fibra de madeira de média densidade 

(MDF) Médium Density Fiberboard 30 mm de espessura. Tampo posterior com revestimento na 

face superior em lâmina de madeira natural pré-composta com mínimo 0,7 mm de espessura na 

cor a definir, conforme cartela do fornecedor, e na face inferior em lâmina de madeira Jequitibá 

com no mínimo 0,7 mm de espessura, acabamento em ambas as faces do tampo em selador 

melanímico e verniz à base de poliuretano, resultando em efeito natural dos veios da lâmina de 

revestimento, bordas usinadas chanfradas com 45º em todo contorno, pintura em verniz aplicado 

pelo processo ‘UV’. Tampos frontais laterais com bordas usinadas chanfradas com 45º em todo 

contorno, dotado de perfil em alumínio 490x12.8x4.76 mm, encaixado na face posterior do 

tampos frontais através de um rebaixe feito em centro de usinagem, fixado por parafusos, 

pintura gofrato grafite. Sistema de fixação feita através de chapas de conexões, parafusos e 

buchas metálicas com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem 

danificar o produto. Aplique de couro bivar central confeccionado em fibra de madeira de média 

densidade (MDF) Médium Density Fiberboard 30 mm de espessura.  Bordas usinadas 

chanfradas com 45º na parte frontal, revestimento em couro sintético preto. Dotado de sistema 

injetado que permite o deslocamento frontal e posterior facilitando o acesso ao cabeamento com 

a finalidade de fazer uma abertura que dê acesso ao cabeamento, inclusive dotada de borracha, 

na cor preta, para garantir perfeito acabamento e permitir, quando se fechar o compartimento, 

que os fios passem sem deixar abertura visível.  Painéis laterais confeccionados em fibra de 

madeira de média densidade (MDF) Médium Density Fiberboard 50 mm de espessura. Bordas 

usinadas boleadas no comprimento com pintura gofrato grafite. Perfil de acabamento vertical 

em alumínio 680x12.7x4.76 mm embutido nos topos como se fosse um “sanduíche”. Possui 

duto interno para passagem do cabeamento confeccionado em chapa de aço 0,9mm de espessura 

em formato de “U”, fixado através de pinos de aço e ranhura feita em centro de usinagem, 

pintado em epóxi grafite. Nivelador de piso em alumínio com Ø50x15mm e haste metálica com 

regulagem através de rosca 5/16. Painel frontal confeccionado em fibra de madeira de média 

densidade (MDF) Médium Density Fiberboard 18 mm de espessura, 360 mm de altura, fixado 

aos painéis laterais através de parafuso em aço conformado para minifix com rosca M6, e 

tambor minifix em zamak altamente resistente ao torque. Pintura gofrato grafite.  Calha com 

formato em “U”, comprimento conforme medida da mesa, largura 220 mm, altura de 180 mm, 

dotada de suporte interno móvel para as instalações de tomadas, medindo 1000x180x65/25 mm, 

com aberturas estampadas na qual podem ser instaladas no mínimo quatro tomadas elétricas, 

oito conectores para rede logica e telefonia RJ-45, confeccionadas em chapa de aço 0,9mm de 

espessura, fixada na face inferior dos tampos posterior e frontais através de parafusos tipo 

chipboard e arruelas, posicionada de modo que os usuários tenham acesso livre às tomadas pela 

face superior da mesa ao abrir tampo bivar, Pintura de acabamento realizada através de um 

processo eletrostático com pré-tratamento de nano cerâmico, em dois estágios, seguido por 

secagem do pré-tratamento em estufa, resfriamento ao ar, aplicação de tinta pó híbrida a base de 
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resinas epóxi e poliéster, espessura mínima de 40 mícrons, finalizada com cura em estufa à 

temperatura mínima de 180°C e resfriamento. Mesa auxiliar com tampo e lateral 

confeccionados em fibra de madeira de média densidade (MDF) 30 mm de espessura. Bordas 

usinadas chanfradas com 45º, pintura gofrato grafite. Sistema de fixação feita através de 

cantoneiras em “L” 65x65 mm, chapas em formato “Z” 127x38 mm com pintura de acabamento 

realizada através de um processo eletrostático com pré-tratamento de nano cerâmico, em dois 

estágios, seguido por secagem do pré-tratamento em estufa, resfriamento ao ar, aplicação de 

tinta pó híbrida a base de resinas epóxi e poliéster, espessura mínima de 40 mícrons, finalizada 

com cura em estufa à temperatura mínima de 180°C e resfriamento, parafusos e buchas 

metálicas com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar 

o produto. Sobre tampo em vidro temperado cristal 10 mm de espessura com todas as bordas 

lapidadas fixado no tampo através de discos em alumínio escovado Ø2”x6 mm com rosca ¼, 

tubos em alumínio escovado Ø2”x37 mm, interligados com parafusos com rosca ¼, 

proporcionando um espaçamento entre as peças de 43mm. Nivelador de piso em alumínio com 

Ø30x15 mm e haste metálica com regulagem através de rosca 5/16. QUANTIDADE: 01 

 

02 - APRESENTAÇÃO DE PROTÓTIPO 

O licitante que tiver o menor preço global, no prazo de até cinco dias úteis, contado de sua 

solicitação formal, deverá apresentar à Pregoeira,  um protótipo dos Lotes 01 e 02 em con-

formidade com  todas as especificações técnicas, para previa aprovação. 

 

03- DO PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado, mediante entrega dos produtos, no prazo de até 30 dias da 

apresentação, no protocolo deste Poder, da Nota Fiscal devidamente atestada, acompanha-

da da documentação abaixo: 

I- Termo de Aceite; 

II - Certidão de Regularidade Fiscal com a Fazenda Estadual, Certidões de FGTS e CNDT, 

conforme dispõe a Resolução nº 208/2001, do Tribunal de Contas de Sergipe. 

 

04- DO PRAZO DE ENTREGA E MONTAGEM DOS MÓVEIS. 

O prazo de entrega e montagem  do objeto desta licitação é de até  45 (quarenta e cin-

co)dias, contados  a partir do recebimento da nota de empenho; 

Após a montagem dos móveis no gabinete da Primeira Secretaria será lavrado um Termo 

de Aceite, pelo Diretor Administrativo, Chefe Núcleo de Patrimônio e o Coordenador de 

Recursos Materiais. 

 

Aracaju/SE, 22 de junho 2016 

Paulo Cesar Machado 

Coordenador de Recursos Materiais 
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ANEXO II 

 

MODELO DE PROCURAÇÃO 

 

 

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL N.º 008/2016 

 

 

 

OUTORGANTE: 

 

 

 

OUTORGADO: 

 

 

PODERES : entregar e receber envelopes contendo os documentos e as propostas, juntar 

documentos, assinar atos e termos, tomar deliberações, receber ofícios e relatórios de jul-

gamentos, firmar declarações, dar ciência e, especialmente, formular ofertas e lances de 

preços, enfim, assinar todos os atos e quaisquer documentos indispensáveis ao bom e fiel 

cumprimento do presente mandato junto a esse órgão, relativamente a quaisquer das fases 

do Pregão Presencial  n° 008/2016. 

 

(local e data) 

 

___________________________________________ 

(assinatura do sócio-gerente ou proprietário e carimbo) 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2016 

 

ANEXO III 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

 

______________________________________(Razão Social da empresa), com sede      na 

___________________________________________(endereço completo), inscrita no 

CNPJ nº___________________, vem, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 

_______________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº 

_________________ e do CPF nº ______________________, em atenção ao disposto no 

art. 4º, VII, da Lei Federal nº da Lei nº 10.520de 17 de julho de 2002, declara que cumpre 

plenamente os requisitos exigidos para a habilitação na licitação modalidade Pregão nº 

008/2016 da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe.. 

___________________________________ 

(local e data) 

_______________________________________________________ 

(Nome e assinatura do representante legal ou procurador do licitante) 

 

Observação: 

a) a Declaração em epígrafe deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante e 

estar assinada pelo representante legal da empresa; e 

b) esta declaração deverá ser entregue no ato do credenciamento. 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2016 

ANEXO IV 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 

 

 

A empresa ........ inscrita no CNPJ ..........., por intermédio do seu representante legal ....., 

declara sob as penas da lei, que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua 

habilitação, no processo licitatório. Declara-se idônea para licitar e contratar com o Poder 

Público e não se encontra suspensa do direito de licitar ou contratar com as Administrações 

Federais, Estaduais ou Municipais, cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências pos-

teriores. 

Local,  ___ de _________de _______ 

( assinatura/carimbo ) 

 

 

Observação: 

a) a Declaração em epígrafe deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante e 

estar assinada pelo representante legal da empresa. 
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ANEXO V 

 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL nº 008/2016 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA A TRABALHO DE MENORES 

 

 

A ________(nome da empresa)______________________________, inscrita no CNPJ nº 

____________, situada à __________(endereço completo)____________, por intermédio 

de seu representante legal o(a) Sr(a)._____________________________, portador(a) da 

Carteira de Identidade nº___________________ e do CPF nº 

_________________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 

da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 

1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insa-

lubre e não emprega menores de dezesseis anos. 

Ressalva: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz - SIM ( ) 

NÃO ( ) 

Aracaju,            de                de 2016. 

________________________________ 

Representante legal 

(carimbo e assinatura do responsável legal) 

 

 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). 

A Declaração em epígrafe deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante e estar 

assinada pelo representante legal da empresa. 
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ANEXO VI 

 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2016 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICRO EM-

PRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

 

 

A empresa _____________________ inscrita no CNPJ ____________________________, 

por intermédio do seu representante legal, o(a) Sr.(a)____________________________, 

portador(a) da Carteira de Identidade nº e do CPF nº DECLARA para fins do disposto no 

subitem 7.6, do Edital do processo licitatório Pregão Presencial nº 008/2016, sob as san-

ções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é 

considerada: 

( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 

14/12/2006, alterado pela Lei Complementar nº 147/2014; 

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Comple-

mentar nº 123, de 14/12/2006, alterado pela Lei Complementar nº 147/2014. 

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do arti-

go 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, alterado pela Lei Complementar nº 

147/2014. 

 

Localidade, ___ de _________de _______ 

 

-------------------------------------- 

Representante Legal 

Observação: 

Assinalar com um “X” na condição da empresa. 
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ANEXO VII 

 

 

 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2016 

 

 

TERMO DE GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS 

 

À Assembléia Legislativa do Estado de Sergipe 

Att.: Comissão Permanente de Licitação. 

Ref. Pregão Presencial nº 008/2016 

Declaramos expressamente: 

 

Que os nossos equipamentos (móveis, cadeiras e poltronas)após a entrega terão prazo de 

garantia integral de ( ) anos, contra defeitos de fabricação sem ônus adicionais para a con-

tratante. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

_____________________________________________ 

Assinatura do(s) Representante(s) Legal(is) da Empresa 

(FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO) 
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ANEXO VIII 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº008/2016 

 

 

                                                        

        TERMO DE ACEITE 

 

 

Aos       dias do mês de               do ano de dois mil e dezesseis, foram entregues os materi-

ais  licitados, constante no Anexo I do Edital – Termo de Referência , devidamente monta-

dos,  em cumprimento ao item  14.4 do Edital, o qual atestam a entrega e aceite das merca-

dorias e serviços, através do presente TERMO ora lavrado. 

 

 

 

 

Diretor Administrativo                                    Firma Vencedora 

 

 

 

 

 

Coordenador de Recursos Materiais          Chefe de Núcleo de Patrimônio 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


