Conservatório Estadual de Música “Pe. José Maria Xavier”
Leis 811 e 825, de 13 e 14 /12 de 1951 - Decreto 3.970 de 8 de setembro de 1952
Rua Padre José Maria Xavier, 164 – Centro Histórico
CEP. 36.307-340 - São João del-Rei - MG
Tel: (32) 3371-7672 – Telefax: (32) 3371-8781
E-mail: conservatoriosjdr@gmail.com | Home:www.conservatoriosjdr.com.br

EDITAL 02/2021
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO / EQUIPAMENTOS

A Caixa Escolar Padre José Maria Xavier, inscrita no CNPJ: 19.664.978/0001-86, localizada na
Rua Padre José Maria Xavier, nº 164 - Bairro Centro, município de São João del-Rei - MG, em
conformidade com o Decreto n° 45.085/2009 e a Resolução SEE n° 3.670 de 28/12/2017 e
3.741 de 2018 de 04/05/2018, torna público que realizará processo licitatório na modalidade
Convite, regido pelo Regulamento Próprio de Licitação da Caixa Escolar, e convida os
interessados a apresentarem documentação de habilitação e proposta comercial dos itens
constantes no Anexo I, parte integrante deste Edital, mediante condições abaixo:

OBJETO:
Constitui objeto do presente processo licitatório a aquisição de mobiliário / equipamentos.
RECURSOS FINANCEIROS:
Os recursos para aquisição do objeto acima descrito estão assegurados e são originários da
Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, Termo de Compromisso nº 962108/2021
1. ENTREGA DOS ENVELOPES DE “PROPOSTACOMERCIAL” E “DOCUMENTAÇÃO DE
HABILITAÇÃO”.
1.1. Os envelopes com a “Proposta Comercial” e a “Documentação de Habilitação” deverão ser
entregues lacrados à Comissão de Licitação, conforme endereço, dia e horário especificados
abaixo:

Local: CONSERVATÓRIO ESTADUAL DE MÚSICA PADRE JOSÉ MARIA XAVIER
Endereço: RUA PE JOSÉ MARIA XAVIER, 164 - CENTRO
Cep: 36307-340 - SÃO JOÃO DEL-REI – MG
Data limite para entrega dos envelopes: 30 DE NOVEMBRO DE 2021
Horário: 8h 30min

1.2. O envelope contendo a Proposta Comercial deverá, ainda, indicar em sua parte externa e
frontal os seguintes dizeres:

CAIXA ESCOLAR PADRE JOSÉ MARIA XAVIER
PROCESSO DE LICITAÇÃO 02/2021
ENVELOPE 1 - PROPOSTA COMERCIAL
PROPONENTE:
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1.3. O envelope contendo os documentos de habilitação do proponente deverá, ainda, indicar em
sua parte externa e frontal os seguintes dizeres:

CAIXA ESCOLAR PADRE JOSÉ MARIA XAVIER
PROCESSO DE LICITAÇÃO 02/2021
ENVELOPE 2 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PROPONENTE:

2. FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL E DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO:
2.1. A proposta comercial deverá ser entregue de forma legível em uma via, sem emendas ou
rasuras, contendo preços unitários e totais propostos em moeda corrente do país;
2.2. A empresa deverá apresentar, também, cópia dos seguintes documentos listados:
a) Atos constitutivos (contrato social e/ou declaração de firma individual devidamente registrado
na Junta Comercial ou Cartório de Registro Civil de PJ) e alterações contratuais simples
referentes ao quadro societário, razão social e ramo de atividade, se houver devidamente
registrada no órgão competente ou última alteração contratual consolidada devidamente
registrada no órgão competente;
b) Documento de identidade do (s) representante (s) legal (is) da empresa;
c) CNPJ com situação ativa;
d) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Fed. e à Dívida Ativa da União;
e) Certidão negativa de débitos relativa aos tributos estaduais;
f) Certificado vigente de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
g) Declaração negativa de vínculo do(s) sócio(s) ou do diretor administrativo (conf. Modelo Anexo);
h) Certidão Negativa vigente de Débitos Trabalhistas (CNDT).
i) A apresentação do Certificado de Registro Cadastral (CRC) emitido pela Secretaria de Estado
de Planejamento e Gestão (SEPLAG) pela empresa substitui os documentos nele previstos, não
dispensando a apresentação dos demais. Os documentos integrantes do CRC que tenham prazo
próprio de vigência, quando vencidos no período de validade do Certificado, deverão ser
apresentados em versão atualizada dentro do envelope de habilitação.
2.3. A validade mínima da proposta é de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da
realização da reunião de licitação. A omissão desta informação caracteriza aceitação pelo
proponente do prazo mínimo estabelecido, não invalidando a proposta comercial.
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2.4. A apresentação da proposta pressupõe o conhecimento e aceitação, pelo licitante, das
exigências/condições deste edital, não cabendo qualquer alegação futura em contrário.
2.5. Os documentos exigidos acima deverão ser apresentados de acordo com modelo padrão
adotados pelos órgãos responsáveis por seu gerenciamento.
2.6. Os documentos emitidos por via eletrônica (Internet) deverão ser confirmados pela
Comissão de Licitação quanto à sua autenticidade, através dos seus endereços eletrônicos.
2.7. Caso necessário, a Comissão de Licitação poderá solicitar os documentos originais para fins
de autenticação.

3. DA ABERTURA DOS ENVELOPES
3.1. Os envelopes contendo as propostas comerciais serão abertos no dia 30 de novembro de
2021, às 9 horas, na sede da escola e verificados pela Comissão de Licitação que, após
julgamento da proposta comercial de menor preço, por lote, examinará os documentos do
envelope de habilitação.
4. ANÁLISE E JULGAMENTO DA PROPOSTA
4.1. Será escolhida para o fornecimento dos materiais a empresa que ofertar o menor preço por
lote, desde que apresente toda documentação regular solicitada neste Edital. A comissão poderá
solicitar dos 3 fornecedores que ofertaram o menor preço uma amostra do item para análise.
4.2. Será adjudicada pelo presidente da Comissão de Licitação a proposta de menor preço por
lote, desde que a empresa esteja com a documentação regular.
4.3. Às microempresas e as empresas de pequeno porte, após apresentação da documentação
solicitada no Edital, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao
momento em que o proponente for declarado vencedor do certame para regularização da
documentação, e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de
certidão negativa.
4.4. A não regularização da documentação, no prazo previsto no item 4.3 deste edital, implicará
decadência do direito à contratação, devendo a Comissão de Licitação convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação.
4.5. Será homologado pelo Presidente da Caixa Escolar o resultado do processo Licitatório,
conforme julgamento da Comissão de Licitação.
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5. DOS RECURSOS
5.1. Caberá recurso administrativo das decisões de habilitação e julgamento proferidas pela
Comissão de Licitação, que poderá ser interposto até o segundo dia útil subsequente à
divulgação da decisão.
5.2. Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no
prazo de 2(dois) dias úteis.
5.3. O recurso, contendo fundamentação clara e sucinta, será dirigido ao presidente da
Comissão de Licitação, a quem competirá decidir, justificadamente, e divulgar a decisão no
prazo máximo de 3 (três) dias úteis, após esgotado o prazo para impugnação.
5.4. Da decisão do recurso interposto na forma prevista no item 5 .3 caberá recurso ao
presidente da Caixa Escolar, que poderá ser interposto até o primeiro dia útil subsequente à
divulgação aos licitantes da decisão da Comissão de Licitação.
5.5. Os recursos têm efeito suspensivo.
5.6. Julgado procedente o recurso, o processo de licitação retornará à Comissão de Licitação
para continuidade do procedimento licitatório, observados os termos do julgamento.
5.7. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, o presidente da
Caixa Escolar homologará o processo licitatório.

6. AUTORIZAÇÃO DEFORNECIMENTO/CONTRATO
6.1. Tão logo seja homologado o resultado do processo licitatório, o presidente da Caixa Escolar
emitirá a competente autorização de fornecimento ou convocará o licitante vencedor para
assinatura do contrato.
6.2. Após convocado, o licitante vencedor terá o prazo máximo de 3 (três) dias úteis para
assinatura do contrato, sob pena de perda do direito à contratação do objeto homologado.

7. CONDIÇÕES DE ENTREGA
7.1. As mercadorias adquiridas através deste edital deverão ser entregues pela empresa
vencedora na sede da escola, a partir do recebimento da convocação para entrega imediata.

8. FORMA DE PAGAMENTO
8.1. Para as aquisições com entrega imediata, o pagamento será feito no ato da entrega da
mercadoria, conforme as especificações do anexo I, mediante apresentação de documento
fiscal.

Conservatório Estadual de Música “Pe. José Maria Xavier”
Leis 811 e 825, de 13 e 14 /12 de 1951 - Decreto 3.970 de 8 de setembro de 1952
Rua Padre José Maria Xavier, 164 – Centro Histórico
CEP. 36.307-340 - São João del-Rei - MG
Tel: (32) 3371-7672 – Telefax: (32) 3371-8781
E-mail: conservatoriosjdr@gmail.com | Home:www.conservatoriosjdr.com.br

8.2. Para as aquisições com entrega parcelada, a forma de pagamento será prevista no contrato
celebrado entre as partes.

9. DISPOSIÇÕESGERAIS
9.1. O licitante responderá pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos
apresentados em qualquer fase deste processo licitatório.
9.2. A divulgação deste edital e a realização dos demais atos do processo de licitação, desde
que ainda não assinado o contrato ou autorizado o fornecimento imediato, não atribui aos
interessados o direito de contratação, assegurando-se à Caixa Escolar o direito de revogação do
processo a qualquer momento, por ato devidamente motivado e justificado de seu presidente.
9.3. Não poderão se habilitar em licitações ou contratar com a Caixa Escolar pessoas físicas que
tenham vínculo com o serviço público de qualquer ente federativo, bem como pessoas jurídicas
que tenham como administrador servidor público, quando os recursos destinados à contratação
forem de origem pública.

São João del-Rei, 22 de novembro de 2021.

Carlos Eduardo Assis Camarano – MaSP 10523132
Presidente da Comissão de Licitação
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ANEXO I
Especificações Técnicas e Condições Comerciais
Edital nº 1/2021 – Detalhamento dos Itens e quantitativos
Tipo: Menor preço por lote
LOTE I
Item

Un

Qtd.

1

UNID

1

2

UNID

5

3

UNID

1

4

UNID

1

5

UNID

1

Descrição
Aparelho de Som com Rádio,
Reprodutor de CD, CDR, CDR-W, USB,
Bluetooth, MP3/WMA, com 2 caixas
acústicas, potência mínima de 2350W
RMS. Com 2 caixas som. Tensão: 110V
ou Bivolt
Aparelho de Som portátil
Tipo Microsystem (com caixas de som
acopladas), Bluetooth, MP3, USB, CD,
CDR, CDR-W, Rádio, . Tensão: 110V ou
Bivolt. Potência mínima 6W (RMS).
Copiadora – Tipo de Mesa, a laser
monocromática, Formato mínimo A4,
volume médio recomendado mínimo
6.000 cópias/mês, pré aquecimento
máximo de 90 seg., Alimentador de
originais para digitalização frente e
verso, impressão frente e verso
automática, Conect. 10/100/1000 Base T
Ethernet, USB e Wi-fi. 110v ou Bivolt
Impressora – Jato de Tinta Ecotank
formato máximo de A3+ Conectividade
USB 2.0, Ethernet 10/100/1000, Wi fi
Tensão: 110v ou Bivolt
Impressora – Laser monocromática,
Formato mínimo A4, volume médio
recomendado mínimo 3.000 cópias/mês,
impressão frente e verso automática,
Conectividade 10/100/1000 Base
Ethernet, USB e Wi-fi. Tensão: 110v ou
Bivolt

Marca

R$ Unit

R$ Total
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6

UNID

1

7

UNID

1

Projetor Multimídia – 3000 lumens Entrada DVI-D RGB, HDMI, 2 Áudio,
Vídeo, S Vídeo Remote, USB, Áudio
Mínimo 2x 2W. Função tela invertida Resolução real mínima 1024x768 Taxa
de Contraste mínima 500:1 Tamanho da
imagem 40 a 300 polegadas (diagonal)
Lâmpada de projeção com vida útil
mínima de 2000 horas. Tensão: 110V ou
Bivolt. Com controle remoto e cabo de
alimentação de energia.
Tela de Projeção – com tripé 2,00m X
2,00m” - retrátil
VALOR TOTAL DO LOTE
(necessário constar todos os itens do LOTE na proposta)

LOTE II
Item

Un

Qtd.

8

UNID

5

9

UNID

4

10

UNID

50

Descrição
Armário de aço com 4 prateleiras com
capacidade para 50Kg por bandeja,
sendo 1 bandeja fixa e 4 reguláveis. 2
Portas pivotantes com aço #22 com
dobramento duplo em todo seu
perímetro. Acabamento interno com
fechamento do sistema trancamento
tipo almofada com reforço central.
Prateleiras em Chapa 22. 4 pés
niveladores. Dimensões mínimas: 1,98m
X 0,90m X 0,40m
Arquivo para escritório, em aço, com 4
gavetas (Chapa 22), para pastas
suspensas, em tamanho ofício e
carrinhos telescópicos, com porta
etiquetas na face frontal, puxadores
embutidos em PVC na cor cinza
Dimensões mínimas: 1,33m X 0,47m X
0,71m
Cadeira Avulsa - Fixa, Cor Preta, 4 pés,
sem apoio de braços, assento e encosto

Marca

R$ Unit

R$ Total
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11

UNID

8

12

UNID

2

13

UNID

2

14

UNID

2

em polipropileno, suporta peso de até
120Kg. Assento e encosto em madeira
compensada e espuma injetada com
densidade média de 55kg/m3.
Revestimento do assento e encosto em
tecido polipropileno preto e Base
confeccionada em tubo de aço de
carbono com, no mínmo, ¾”.
Cadeira Digitador – Giratória, Cor Preta,
com espaldar médio, com apoio de
braços, assento e encosto em
polipropileno, suporta peso de até
120Kg. Estrutura em Chapa de Aço e 5
pés com rodízios. Regulagem de Assento
com sistema a gás. Contra assento e
contra encosto em Poliestireno.
Cadeira Diretor - Giratória, Cor Preta,
com espaldar grande, com apoio braços,
assento e encosto em concha dupla,
suporta peso de até 150Kg, com
revestimento em vinil. Estrutura em Aço
com pintura epóxi e 5 pés com rodízios.
Regulagem de Assento com sistema a
gás. Contra assento e contra encosto em
Poliestireno.
Conjunto Biblioteca (Mesa com 4
cadeiras) – 1 mesa em MDF revestido
com laminado de alta pressão, cor
branca, formato redondo, com estrutura
em aço carbono, pés em eixo central
sobre 4 sapatas + 4 cadeiras fixas, Cor
Preta, 4 pés, sem apoio de braços,
assento e encosto em polipropileno,
suporta peso de até 120Kg. Assento e
encosto em madeira compensada e
espuma injetada com densidade média
de 55kg/m3. Revestimento do assento e
encosto em tecido polipropileno preto e
Base confeccionada tubo de aço de 1'.
Conjunto Lixeiras para Coleta Seletiva –
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15

UNID

1

16

UNID

5

17

UNID

2

18

UNID

4

19

UNID

1

em 4 unidades conjugadas e fixadas ao
suporte, material polietileno de alta
densidade e capacidade individual
mínima de 50 litros, formato retangular
nas cores amarela, azul, verde e
vermelha com tampa de abertura
articulada ao corpo.
Escaninho - Em aço, medidas 1,98m X
0,42m X 0,63m - compartimentos = 04
Espessura mínima das chapas 22
Longarina - 3 lugares, sem apoio de
braços, assento/contra-assento/encosto
em prolipropileno de alta resistência,
estrutura em tubo de aço 1020, pés com
sapatas.
Mesa Avulsa – Retangular 1,2m X 0,6m
(Profundidade) X 0,75m (altura) tampo
com espessura mínima de 25mm, cor
amadeirada ou preto, com 2 gavetas
com chave, passagem para fiação com
PVC rígido, acabamentos laterais com
bordas na mesma cor da superfície, e
estruturas laterais interligadas por calha
horizontal. Painel frontal na mesma cor
da superfície ou preto, com mínimo de
18mm.
Mesa para Reunião – Formato
retangular em madeira MDP com
espessura mínima de 25mm e
revestimento em laminado melamínico
de alta resistência liso. Bordas retas em
todo perímetro, medida 2m X 0,8m
(Prof.) X 0,75m (altura) com estrutura
metálica sobre 4 pés, Tampo em cor
preta ou tabaco. Sustentação através de
estruturas laterais interligadas por calha
horizontal, metálica aço #18.
Mesa para Reunião – Formato
retangular em madeira MDP com
espessura mínima de 25mm e
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revestimento em laminado melamínico
de alta resistência texturizado. Bordas
retas em todo perímetro, medida 2m X
0,8m (Prof.) X 0,75m (altura) com
estrutura metálica reforçada sobre 4 pés
dobráveis, Tampo em cor preta ou
tabaco.
VALOR TOTAL DO LOTE
(necessário constar todos os itens do LOTE na proposta)

LOTE III
Item

Un

Qtd.

20

UNID

3

21

UNID

2

22

UNID

1

Descrição
Bebedouro Refrigerado – em aço inox,
Torneira Jato e copo, controle de
temperatura da água externo, Filtro de
água de carvão ativado, tensão 127V,
Altura, 1,03m – Reservatório mínimo de
4 litros
Bebedouro Industrial Refrigerado – Aço
Inox, vazão/capacidade de 50 litros de
água por hora, com 1 torneira e 1 jato
natural e gelado, com aparador de água
(pingadeira), refrigeração por
compressor. Medidas mínimas: 1,21m
(altura) X 59 cm (Larg) X 39cm (Prof.)
Lavadora Jato D’agua Alta Pressão
1500W potência, mangueira com 6
metros, Tensão 110V, Vazão de 360
litros / hora.

Marca

R$ Unit

VALOR TOTAL DO LOTE
(necessário constar todos os itens do LOTE na proposta)

R$ Total
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LOTE IV
Item

Un

Qtd.

23

UNID

10

24

UNID

10

25

UNID

4

Descrição
Quadro Branco Liso com pauta musical
1,5mX1,2m (impressão digital e película
especial para escrita) Borda em alumínio
Quadro Branco Liso 1,5mX1,2m
Material: laminado melamínico branco Borda em alumínio
Quadro de Avisos em feltro e alumínio
120X90 com fechamento em vidro e
fechadura

Marca

R$ Unit

R$ Total

VALOR TOTAL DO LOTE
(necessário constar todos os itens do LOTE na proposta)

LOTE V
Item

Un

Qtd.

26

UNID

5

27

UNID

2

28

UNID

2

29

UNID

15

Descrição
Relógio de Parede, em plástico
Dimensão mínima = 24cm
Funcionamento: Pilha AA
Televisor 55” – tipo Smart TV
Tensão Bivolt, 4K, 3 entradas HDMI 2.0,
2 Entradas USB, 1 Entrada RF, 1 saída
digital Ótica - Tela: IPS – Wi fi integrada
Termômetro Infravermelho Portátil –
Faixa de Temperatura 34° a 42°. Tempo
máximo de resposta = 3 segundos.
Ventilador de parede 60cm - Cor preta –
Mínimo de 3 pás da hélice – Potência
mínima 200W - Tensão: 110V

Marca

R$ Unit

VALOR TOTAL DO LOTE
(necessário constar todos os itens do LOTE na proposta)

R$ Total

Conservatório Estadual de Música “Pe. José Maria Xavier”
Leis 811 e 825, de 13 e 14 /12 de 1951 - Decreto 3.970 de 8 de setembro de 1952
Rua Padre José Maria Xavier, 164 – Centro Histórico
CEP. 36.307-340 - São João del-Rei - MG
Tel: (32) 3371-7672 – Telefax: (32) 3371-8781
E-mail: conservatoriosjdr@gmail.com | Home:www.conservatoriosjdr.com.br

2. CONDIÇÕES COMERCIAIS
2.1 - Prazo de entrega: Mediante a convocação para entrega imediata pela Caixa Escolar.
Obs: Para a entrega, solicitamos realizar agendamento junto à Escola, com fotos dos
produtos a serem entregues, para o email escola.134732@educacao.mg.gov.br
2.2 - Local Entrega: Conservatório Estadual de Música “Padre José Maria Xavier”
Rua Padre José Maria Xavier, nº 164 - Centro - São João del-Rei - MG
São João del-Rei, 22 de novembro de 2021.

Carlos Eduardo Assis Camarano – MaSP 10523132
Presidente da Comissão de Licitação
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ANEXO II - A
Declaração Negativa de Vínculo - Pessoa Jurídica
A empresa ________________________________________________________,
inscrita no CNPJ sob o nº _________________________________________, na
pessoa do seu representante __________________________________________,
portador do CPF nº __________________________________________________,
declara para fins de habilitação em licitações e/ou contratação com a Caixa
Escolar Padre José Maria Xavier, não haver na função de administrador ou sócio
gerente dessa empresa funcionário detentor de cargo ou função pública de
qualquer ente federativo.
Afirmo, sob as penas da Lei, que as informações supras são verdadeiras.
São João del-Rei, _________ de ___________________________ de 2021.

________________________________________
Licitante
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ANEXO II - B
Declaração Negativa de Vínculo - Pessoa Física
Declaro, sob as penas da Lei para fins de habilitação em licitações e/ou
contratações com a Caixa Escolar Padre José Maria Xavier, que eu,
__________________________________________________________________,
portador do CPF nº __________________________________________________,
não possuo cargo ou função pública com qualquer ente federativo.
Afirmo, sob as penas da Lei, que as informações supras são verdadeiras.
São João del-Rei, _________ de ___________________________ de 2021.

________________________________________
Licitante

