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PREGÃO ELETRÔNICO
0804.2021.NLI.PE.0001.SISTEMA FIEMG
PREÂMBULO
Aos
Senhores Licitantes,
O SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS,
inscrito no CNPJ sob o nº.: 03.773.700/0001-70, sediado na Av. do Contorno, n°. 4.456, Bairro
Funcionários, CEP 30.110-028, em Belo Horizonte – MG, através da Comissão Permanente de Licitação
Integrada – COPERLI, torna público que promoverá licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, regida
pelo Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI, conforme os termos e condições expressos no
presente instrumento segundo as regras e condições abaixo:
1 - Objeto
Contratação de empresa para fornecimento e montagem (se aplicável) de mobiliário específico (carteira
universitária com prancheta giratória) para montagem de 3 (três) salas de aula no Centro de Treinamento
e Desenvolvimento Indústria 4.0 SENAI, visando à aplicação das Tecnologias Habilitadoras da Indústria
4.0, conforme especificações e exigências detalhadas no anexo I do edital, em atendimento à Unidade
denominada SENAI Contagem Euvaldo Lodi, localizada em Contagem – MG.
2 - Calendário de eventos:
Data de início de propostas:
Prazo para o envio da proposta:
Início da sessão de disputa de lances:
Referência de tempo:

05/01/2021 11:00
14/01/2021 09:00
14/01/2021 11:00
Horário de Brasília

3 - Método de avaliação: Menor preço
4 - Detalhamento dos itens:

Item

Descrição

Quantidade

1

000000000908188 - CARTEIRA UNIVERSITARIA PRANCHE

120,0000

Un.
medida
UNIDADE

OBSERVAÇÃO 1: É vedada a participação de empresas declaradas inidôneas com fundamento na Lei
Orgânica do Tribunal de Contas da União (TCU);
OBSERVAÇÃO 2: O(s) anexo(s) com todas as especificações do objeto deve(m) ser extraído(s) na aba
“Painel de Controle”.
Tendo em vista as fases de condução do Processo Licitatório, os e-mails deverão ser direcionados como
segue:
Para licitações@fiemg.com.br todos os Esclarecimentos, até 02 (dois) dias antes da data da sessão,
conforme definido no Edital.
Para coperli@fiemg.com.br todos os e-mails relativos à condução dos procedimentos licitatório a partir
da data de abertura das propostas e da sessão.
O Caderno de Bases e Condições – CBC está disponível no Sistema - FIEMG | CIEMG | SESI | SENAI | IEL
(https://compras.fiemg.com.br/), opção: “Edital na íntegra e anexos”.
BELO HORIZONTE, MG 05/01/2021 10:56:07

Atenciosamente,
FIEMG | CIEMG | SESI | SENAI | IEL
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