
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Universidade Estadual de Montes Claros
Gerência de Contratos Administrativos

 

Ofício UNIMONTES/DOF/CONTRATOS nº. 70/2021
Montes Claros, 03 de novembro de 2021.

  
Assunto: Intenção de Adesão Ata Registro de Preços como não
participante (carona)
Referência: [Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
2310.01.0017990/2021-17].
  

Prezados,
 
A Universidade Estadual  de Montes Claros - UNIMONTES, 

22.675.359/0001-00, divulga a intenção de participação (Carona) na ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2021 - Pregão Nº 13/2021 - INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO DO PARANÁ,  tendo como objeto a aquisição MOBILIÁRIO DE
BIBLIOTECA E EM GERAL, condições e especificações contidas na Ata de Registro de
Preços.

 
Licitação: nº 013/2021
Órgão Gestor: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO DO PARANÁ
Vigência da Ata:  09/07/2021 a 09/07/2022
Empresa Beneficiária: DMS Distribuidora
 CNPJ: 13.798.385/0001-26
 
Descrição dos itens:

ITEM/ATA DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO
UNIDADE

DE
MEDIDA

QUANTITATIVO VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

42

CONJUNTO 2 (DUAS) POLTRONAS
DECORATIVAS AZUL
MARINHO 79 X 63X 57 CM.
Conjunto com 2 poltronas
decorativas, estrutura em
madeira maciça de eucalipto,
revestimento em Suede amarelo,
pés de fácil colocação, base em
aço, suporta até 120 kg, pés em
madeira, assento e encosto fixo,
móvel com 02 volumes/unidades,
dimensões aproximadas: alt:79
cm larg: 63 cm prof: 57 cm.
Cor: Azul Marinho.
 

Unidade 06 conjuntos 
 614,50 3.687,00

CONTAINERHABITÁVEL, 20 PÉS,
6X 2,6 X 2,4 M (C X A XL)
– Container habitacional 20 pés
modelo almoxarifado/depósito,
comas seguintes especificações
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mínimas: produzido em chapa de
aço com revestimento nas
paredes e teto adequado as
normas NR10 e NR 18; medidas
aproximadas: 6,0 x2,6 x 2,4 m (c
x a x l); o container deve ser
produzido em chapa de aço, tipo
ondulada ou trapezoidal, de
espessura mínima de 0,6 mm.
Deve ser revestido, nas paredes e
teto, com gesso ou MDF,
tratamento anticorrosivo interno e
externo, pintura interna e externa
do container na cora definir pela
contratante, refere-se a pintura do
revestimento, não excluindo o
tratamento anticorrosivo interno
(também solicitado na descrição),
piso em paviflex ou similar
aplicado sobre madeira original do
container, porta de acesso original
do container (porta marítima),
janela com grade1,00 x 1,20 m,
no mínimo 02pontos de
iluminação led de teto com
interruptores independentes, 03
pontos de tomada 110 v / 220 v a
1,2m do chão, caixa com
disjuntores dos circuitos acima
mencionados, sistema elétrico
totalmente embutido nas paredes
e teto; anteriormente a entrega, a
empresa deverá apresentar o
projeto do objeto para fins de
aprovação do layout interno e
externo pela administração;
incluso todos os custos com frete,
carga e descarga do container no
local informado pela contratante.
Garantia de 12 meses a contar da
data de emissão da nota fiscal.

 

Unidade 03
 35.000,00 105.000,00

    TOTAL R$108.687,00
 
Local de Entrega:
Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMONTES 
Endereço: Campus Universitário Prof. Darcy Ribeiro, Av. Prof. Rui Braga,

s/n – Vila Mauriceia,
Montes Claros – MG, 39401-089
 
Justificativa da Adesão:  A solicitação de container é para atender a

demanda do Almoxarifado Central do campus sede e as poltronas são para atender a
demanda do Gabinete do Reitor e da Biblioteca Central. A aquisição de contêineres é
necessária para suprir a necessidade da administração referente ao atendimento
da demanda de liberação de espaço de armazenagem de materiais, atualmente não
suportada pelo Almoxarifado Central da Unimontes, no campus sede, pois além do
fator sustentabilidade, o container garante economia. As poltronas serão para a sala
de espera do Gabinete do Reitor para receber autoridades e convidados da
comunidade interna e externa, além de atender a demanda de atendimento aos
usuários da Biblioteca Central.

 
 
Atenciosamente,
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Documento assinado eletronicamente por Aloysio Afonso Rocha Vieira, Pró-
Reitor de Planejamento, Gestão e Finanças, em 04/11/2021, às 17:42,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 37441046 e o código CRC 14B37EED.

Referência: Processo nº 2310.01.0017990/2021-17 SEI nº 37441046
Avenida Dr. Ruy Braga, S/Nº.  - Bairro Vila Mauriceia - Montes Claros - CEP 39401-089
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https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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