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EDITAL DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO - PQ 001/2018   

  

 

1- OBJETO:  

A COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS – COHAB 

MINAS, com sede na Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves – Rodovia 

Papa João Paulo II, 4001  - Edifício Gerais – 14º andar - Bairro Serra Verde – Belo 

Horizonte/MG, CEP 31630-901, informa que realizará a Pré-qualificação 

Permanente PQ 001/2018, objetivando identificar bens que atendam às 

especificações técnicas e de qualidade exigidas pela Cohab Minas, bem como 

restringir na futura licitação a oferta tão somente de bens  aprovados nesta Pré-

qualificação. 

 

1.1- PRODUTOS JÁ APROVADOS PELA COHAB MINAS: 

Em cada item a Cohab Minas indicará os produtos já aprovados anteriormente a 

essa pré-qualificação e, portanto, não necessitam ser submetidos à nova análise. O 

licitante somente submeterá a essa Pré-qualificação as marcas/modelos dos 

produtos ainda não aprovados pela Cohab Minas.  

 

1.2- BENS OBJETO DA PRÉ-QUALIFICALÇÃO: 

1.2.1- Os produtos a serem pré-qualificados referem-se aos materiais de escritório e 
de informática, abaixo relacionados, divididos em três lotes, cuja divisão será 
utilizada na futura licitação: 
 

LOTE 1:  CAIXA DE ARQUIVO MORTO E PASTAS 
ITEM DESCRIÇÃO 

 

1 

Caixa para arquivo morto - confeccionada em papel kraft natural duplex (não 

reciclado), onda alta, medindo 420x180x300mm, na cor parda, modelo 

desmontável, gramatura 526 g/m², sem impressão, fechamento com travas 

internas para sustentação da tampa com visor na frente, fundo e tampa 

PRODUTO JÁ APPROVADO: ARQUIMIG  

 

2 

Pasta suspensa - confeccionada em papel cartão marmorizado, plastificado 

com grampo plástico, medindo aproximadamente 360x240mm, suporte 

metálico com ponteira em plástico reforçado, visor em plástico transparente, 

etiqueta para identificação, gramatura mínima de 330 g/m², suporte metálico 

com tratamento antiferrugem, 6 posições para alojamento do visor.  

PRODUTOS JÁ APPROVADOS:  TIMPEL, ARQUIMIG 

 

 

3 

Pasta AZ - em papelão prensado rígido, lombo largo de 70mm, medindo 

285x350mm, acionamento por alavanca com 2 argolas, distância entre as guias 

de, aproximadamente, 80mm, formato das guias em D com visor, revestimento 

externo com plástico polipropileno para evitar desgaste por fricção, espessura 

da capa de 2mm, aproximadamente. As ferragens devem ser antioxidantes e 

de alta precisão para o fechamento perfeito dos arcos. Deve conter barra de 

contenção. 

 PRODUTOS JÁ APPROVADOS:  CHIES ECONOMIC, POLICART 9200 PT
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LOTE 2:  INFORMÁTICA 
ITEM DESCRIÇÃO 

 

 

1 

CD gravável - capacidade de armazenamento: 700 MB, velocidade de 

gravação: até 52x, superfície de gravação prateada, superfície de mídia para 

escrita com caneta de tinta permanente, acondicionado em estojo de acrílico. 

A superfície deverá conter informações do padrão do CD-R, da marca, da 

capacidade suportada para dados e para áudio. 

 PRODUTOS JÁ APROVADOS: SONY, PHILIPS, ELGIN, MAXPRINT, 

MULTILASER  

 

 

2 

CD regravável - capacidade de armazenamento: 700MB; superfície de 

gravação prateada; superfície de mídia: escrita com caneta de tinta 

permanente; acondicionado em estojo de acrílico individual. A superfície de 

mídia deverá conter informações sobre o padrão da mídia (CD-RW), a marca, 

capacidade suportada para dados e para áudio. Velocidade de gravação até 

24x.   

PRODUTOS JÁ APROVADOS: SONY, PHILIPS, ELGIN, MAXPRINT 

 

3 

DVD gravável - capacidade de armazenamento de 4,7GB; padrão DVD-R; 

acondicionamento em caixa acrílica. 

 PRODUTOS JÁ APROVADOS: SONY, PHILIPS, ELGIN, MAXPRINT, 

MULTILASER 

 

4 

Mouse - óptico, 3 botões, incluindo o botão de rolagem, resolução 800DPI, 

interface de conexão USB, plug and play, comprimento do cabo: mínimo de 

1,5m. 

PRODUTOS JÁ APROVADOS: HP, LOGITECH  

5 Pen drive - capacidade: 8GB; interface: USB 2.0.   

PRODUTOS APROVADOS: SANDISK, MULTILASER  

  

 

LOTE 3: MATERIAL DE ESCRITÓRIO 
ITEM DESCRIÇÃO 

 

 

1 

Umedecedor de dedos - tipo: cremoso, não glicerinado, atóxico; base: pote plástico 

com 12 gramas e com tampa. Na embalagem deverá constar a data de validade e 

número do lote do produto. 

 PRODUTO JÁ APROVADO: RADEX  

 

2 

Papel autoadesivo para recados – medidas: 76 x 76mm - com 100 folhas, cor 

amarela, gramatura de 63 gr/m2, sem impressão. 

 PRODUTOS JÁ APROVADOS: 3M, NOTE FIX  

 

3 

Bloco autoadesivo para recados – medidas: 38x50mm - com 100 folhas, cor 

amarela, gramatura de 63 gr/m2, sem impressão.  

PRODUTOS JÁ APROVADOS: 3M, NOTE FIX  

 

4 

Borracha escolar/escritório - formato retangular; dimensões: aproximadamente 

3,5x2,2x1,0cm; matéria-prima: látex natural; cor: branca; com capa. 

PRODUTO JÁ APROVADO: MERCUR  

 

 

5 

Caneta esferográfica - cor azul, escrita média, corpo cilíndrico transparente em 

plástico rígido, ponta de tungstênio, carga fixa, sem acionamento, tamanho total 

aproximado de 15 cm com protetor plástico entre a ponta e o corpo da caneta, 

tampa ventilada, ponta de latão de 1mm, corpo transparente e hexagonal com furo 

para uniformização de pressão dentro da caneta, embalagem com data de 

fabricação e data de validade.  

PRODUTOS JÁ APROVADOS: BIC, COMPACTOR ECONOMIC  
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ITEM DESCRIÇÃO 

 

 

6 

Caneta esferográfica - cor preta, escrita média, corpo cilíndrico transparente em 

plástico rígido, ponta de tungstênio, carga fixa, sem acionamento, tamanho total 

aproximado de 15 cm com protetor plástico entre a ponta e o corpo da caneta, 

tampa ventilada, ponta de latão de 1mm, corpo transparente e hexagonal com furo 

para uniformização de pressão dentro da caneta, embalagem com data de 

fabricação e data de validade.   

PRODUTOS JÁ APROVADOS: BIC, COMPACTOR ECONOMIC  

 

 

7 

Caneta esferográfica - cor vermelha, escrita média, corpo cilíndrico transparente 

em plástico rígido, ponta de tungstênio, carga fixa, sem acionamento, tamanho total 

aproximado de 15 cm com protetor plástico entre a ponta e o corpo da caneta, 

tampa ventilada, ponta de latão de 1mm, corpo transparente e hexagonal com furo 

para uniformização de pressão dentro da caneta, embalagem com data de 

fabricação e data de validade.  

PRODUTOS JÁ APROVADOS: BIC, COMPACTOR ECONOMIC  

 

8 

Caneta marca texto - tamanho aproximado de 12 cm de comprimento, ponta macia 

e indeformável, chanfrada para linhas finas/grossas, tinta fluorescente a base de 

água na cor amarela. Gravada no corpo a marca do fabricante. Embalagem com 

dados de identificação do produto e prazo de validade. 

PRODUTO JÁ APROVADO: PILOT  

 

 

9 

Clips para papeis - número 01 em aço galvanizado, caixa com 100 unid, tamanho: 

31mm de altura e 8mm de largura, acomodados em sacos plásticos dentro da caixa, 

acabamento nas extremidades para evitar que o papel rasgue.   Na embalagem 

deverá constar a descrição do produto. 

PRODUTO JÁ APROVADO: ACC  

 

10 

 

Cola branca - frasco de 40g, líquida, a base de poliacetato de vinila, teor sólido de 

25%, livre de grumos e/ou materiais estranhos e odor característico de acetato de 

vinila (PVA), com tampa de rosquear, embalagem com dados de identificação do 

produto, data de fabricação e de validade e numero do lote.  

PRODUTOS JÁ APROVADOS: 3M, BIC 

 

 

11 

Corretivo líquido - Frasco de 18ml, à base de água, com aplicador tipo pincel fino e 

resistente, atóxico, inodoro, secagem rápida, ideal para corrigir erros de escrita, 

cópias e digitação. Frasco com dados de identificação do produto e prazo de 

validade. 

PRODUTOS JÁ APROVADOS: 3M, MERCUR 

 

12 

Marcador permanente para CD, DVD, plásticos, vinil, acrílico e vidros - tinta a base 

de corantes orgânicos e solventes, cor preta, ponta redonda escrita média 

de 2mm, grip emborrachado e rápida secagem.  

PRODUTO JÁ APROVADO: PILOT   

 

13 

Pincel atômico - à base de álcool, cor preta, ponta chanfrada e de feltro descartável, 

espessura de escrita aproximada de 2,0 mm. Na embalagem deverá constar a data 

da fabricação, a data de validade e o controle de lote do produto.                    

PRODUTO JÁ APROVADO: PILOT  

 

14 

Pasta L – confeccionada em polipropileno, espessura 0,20, cor transparente, 

mediando 210 x 297 mm, sem visor, corte em meia lua na borda.  

PRODUTOS JÁ APROVADOS: YES, ACP, DAC  

 

 

 

15 

Perfurador para papel - em aço metálico pintado, na cor  preta, possui 02 furos de 

7mm de diâmetro cada um, distância de 80 mm dos furos, com capacidade de 

perfuração de, no mínimo, 35 folhas, com marginador em aço inox para 

posicionamento do papel, dimensões aproximadas: 148 x 103 x 70 mm, peso 

aproximado 503 gr, com apoio da base em polietileno (reservatório com bandeja 

removível), pinos perfuradores e molas em aço. 

PRODUTO JÁ APROVADO: GENMES 9780  
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ITEM DESCRIÇÃO 

 

16 

Etiqueta adesiva para ink jet - medida 33,9 x 101,6 cm, sem remalina, cor branca, 

sem impressão, caixa com 100 folhas no formato 216x279mm (carta), 2 carreiras e 

14 etiquetas por folha , gramatura de 125 a 157 g/m2. 

PRODUTO JÁ APROVADO: PIMACO 6182  

 

17 

Extrator de grampos - tipo alavanca (espátula), medindo aproximadamente 15 cm, 

em aço (material resistente e não empretece), medindo 15x2 cm. 

PRODUTOS JÁ APROVADOS:  ACC, JAPAN  

 

 

18 

Fita adesiva para embalagem (fita PVC) - adesivo à base de resina e borracha 

sintética sensível à pressão, constituído de um dorso de filme polipropileno 

biorientado, medindo 45mmx45m, espessura total de 0,04mm com aderência de 

uma face, cor transparente. Na embalagem deverá constar a data da fabricação, 

prazo de validade e número de lote. 

 PRODUTO JÁ APROVADO: 3M  

 

 

19 

Fita adesiva escritório - durex, é constituído de um dorso de filme polipropileno, é 

coberto com um adesivo à base de borracha e resina sintética, medindo 12 x 30m, 

cor transparente e corta facilmente na mão e dispensadores. Na embalagem deverá 

constar a data da fabricação, prazo de validade e número de lote.  

PRODUTO JÁ APROVADO: 3M  

 

20 

Fita crepe - medindo 19mm x 50m, boa resistência à solvente, umidade e 

temperatura. É aceita a diferença de até 1mm na largura ou comprimento, tubete 

indicando marca do fabricante e validade do produto. 

 PRODUTOS JÁ APROVADOS: 3M, EUROCEL, ALDEBRÁS  

 

21 

Fita crepe - medindo 50mm x 50m, boa resistência à solvente, umidade e 

temperatura. É aceita a diferença de até 2mm na largura ou comprimento, tubete 

indicando marca do fabricante e validade do produto  

PRODUTOS JÁ APROVADOS: 3M, EUROCEL, ALDEBRÁS  

 

 

22 

Fita adesiva escritório (fita mágica) – tipo invisível; matéria-prima: polipropileno; 

medidas: 12mmx33m; cor transparente; adesivo à base de resina sintética, 

constituída de dorso de filme de acetato de celulose fosco translúcido (melhor 

resistência à umidade, ao desempenho durante o envelhecimento, boa resistência 

ao impacto e abrasão) 

PRODUTO JÁ APROVADO: 3M  

 

23 

Régua tipo escritório em acrílico medindo 30 cm, cor cristal, com escala milimétrica, 

de boa qualidade e excelente resistência à queda. 

 PRODUTOS JÁ APROVADOS: ACRINIL, WALEU        

 

24 

Cola em bastão - à base de água, polivinilpirrolidona, atóxica, adesivo em barras 

de 8 a 10 gr presa à base, tem aparência de massa, adesivo monocomponente de 

secagem rápida em forma de bastão, não enruga o papel, sem glicerina, tampa 

hermética para evitar ressecamento, sem solventes orgânicos. 

PRODUTOS JÁ APROVADOS: 3M, BIC, PRITT  

 

25 

Plástico para pasta catálogo – em polietileno baixa densidade, medindo 240 x 

330mm, espessura de 0,15mm, possui 04 furos . Pacote com 100 unidades. 

PRODUTOS JÁ APROVADOS:  DAC, ACP  

 

26 

Colchete para papel e pasta - em metal latonado nº 9, haste dupla e flexível, não 

quebra quando dobra a perna (bailarina), com revestimento, cor amarela, cabeça 

redonda (aproximadamente 13 mm) e perna de 48 mm, caixa com 72 und.    

PRODUTO JÁ APROVADO:  ACC  

 

]27 

Caneta marca texto - tamanho aproximado de 12 cm de comprimento, ponta macia 

e indeformável, chanfrada para linhas finas/grossas, tinta fluorescente a base de 

água na cor rosa. Gravada no corpo a marca do fabricante. Embalagem com dados 

de identificação do produto e prazo de validade. 

 MARCA PILOT  
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ITEM DESCRIÇÃO 

  

28 

Pincel atômico - à base de álcool, cor azul, ponta chanfrada e de feltro descartável, 

espessura de escrita aproximada de 2,0 mm. Na embalagem deverá constar a data 

da fabricação, a data de validade e o controle de lote do produto.                    

MARCA PILOT  

 

29 

Clips para papeis - numero 8/0 em aço niquelado tipo convencional, caixa com 25 

und, tamanho: 57mm de altura e 23mm de largura, acomodados em saco plástico 

dentro da caixa, acabamento nas extremidades para evitar que o papel rasgue. Na 

embalagem deverão constar os dados de identificação do produto.  

PRODUTOS JÁ APROVADOS:   ACC, BACCHI  

 

30 

Pasta aba e elástico - em polipropileno, 0,5mm de espessura; sem revestimento; 

245mm X 335mm; cor transparente; lombo: 40mm; sem alça. 

PRODUTOS JÁ APROVADOS:  ACP, DELLO  

 

31 

Gominha – em látex numero 18, elástico de boa resistência, cor amarela. 

Embalagem hermeticamente fechada, constando os dados de identificação, data 

de fabricação e validade do produto. Pacote com 120 unidades. 

PRODUTOS JÁ APROVADOS:  MERCUR, FULGOR  

 

32 

Mina de grafite para lapiseiras - traço: 0,7 mm; textura: HB; embalagem em tubo 

plástico com 12 minas e dados de identificação do produto e marca do fabricante.   

PRODUTOS JÁ APROVADOS:  FABER CASTELL, PENTEL  

 

33 

Mina de grafite para lapiseiras - traço: 0,5 mm; textura: HB; embalagem em tubo 

plástico com 12 minas e dados de identificação do produto e marca do fabricante. 

PRODUTOS JÁ APROVADOS:  FABER CASTELL, PENTEL  

 

34 

Pilha alcalina AA 1,5 volts. Na embalagem deverá constar a data da fabricação, da 

validade e numero do lote. 

PRODUTOS JÁ APROVADOS:   DURACELL, RAYOVAC  

 

 

 

 

35 

Grampeador de mesa - tamanho: 12cm de comprimento x 0,5cm de altura x 3,5cm 

de largura, para grampo 26/6 com capacidade mínima para grampear 20 folhas de 

papel 75 g/m2; cabo e base fabricados em chapa de aço pintado, com no mínimo 

1,0 mm de espessura; base para fechamento do grampo com duas posições 

(grampo aberto ou fechado), com acabamento niquelado; estojo de  alojamento dos 

grampos em chapa de aço, faca  em  aço temperado e resistente; mola em aço 

resistente. Capacidade de carga mínima 01(um) pente de 100 grampos, possui 

apoio da base em borracha para não deslizar. Admite-se a variação superior ou 

inferior a 5 por cento nas dimensões correspondentes ao tamanho do grampeador. 

PRODUTOS JÁ APROVADOS:  STABIL NOVUS (ACC), GENMES 5777, RAPID  

 

 

36 

Grampo para grampeador - tamanho 26/6, para grampear até 20 folhas, sem 

rebarba de corte e/ou excesso de cola, em aço galvanizado (cor branqueada), caixa 

com 5000 und, embalagem com dados de identificação do produto, indicação de 

quantidade e marca do fabricante. 

PRODUTO JÁ APROVADO:  ACC  

 

 

37 

Grampo p/ grampeador – tamanho 9/10, para grampear até 100 folhas, sem 

rebarba de corte e/ou excesso de cola, em aço niquelado, caixa com 1000 und., 

embalagem com dados de identificação do produto, indicação de quantidade e 

marca do fabricante 

PRODUTO JÁ APROVADO:  ACC  

 

38 

 

Grampo para pasta - em metal niquelado tipo trilho, haste de 50 mm, distância entre 

os furos de 80mm, caixa com 50 unid, com capacidade para prender até 300 folhas. 

PRODUTO JÁ APROVADO:  ACC  

 

39 

Lápis preto - tipo 2HB cilíndrico, medindo 17,5cm apontado, corpo redondo, em 

madeira reflorestada. mina resistente e escrita macia, traço escuro com excelente 

apagabilidade, maior resistência à quebra. 

PRODUTO JÁ APROVADO:  FABER CASTEL  
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ITEM DESCRIÇÃO 

 

40 

Pilha recarregável - tipo NI-MH, tamanho AA tensão de 1,2 volts com capacidade 

de 2500 MAH com vida útil de, no mínimo, 1000 recargas. 

PRODUTOS JÁ APROVADOS:  SONY, ELGIN  

 

41 

Livro para registro de protocolo - medidas aproximadas: 160 X 220mm; com 100 

folhas, capa dura, miolo em papel apergaminado de 75 g/m².  

PRODUTO JÁ APROVADO:  GRIFFE 

 

 

42 

Apontador para lápis – confeccionado em resina termoplástica , com 01 furo de 

0,8 cm, formato retangular anatômico, medindo aproximadamente 27 mm de 

comprimento x 16,8 mm de largura x 15 mm de altura, lâmina de aço inox, sem 

depósito, cores sortidas.    

PRODUTO JÁ APROVADO:  FABER CASTEL     

43 Papel pardo - cor kraft, gramatura 80g/m², medida: 66x96cm. 

 PRODUTO JÁ APROVADO:  SAMPA  

 

1.2.2- ESCOLHA DE BENS PELO INTERESSADO PARA APROVAÇÃO DA 

COHAB MINAS  

1.2.2.1- Não há obrigatoriedade de o interessado submeter todos os produtos 

relacionados em cada lote objeto desta Pré-qualificação, no entanto, a futura 

licitação será restrita aos produtos já aprovados pela Cohab Minas, conforme 

quadros acima, e aqueles aprovados neste certame. No entanto, na futura licitação 

o licitante deverá ofertar proposta para todos os itens de um determinado lote. 

 

1.2.2.2- Os interessados poderão apresentar mais de uma marca e/ou modelo para 

um mesmo item de produto a ser pré-qualificado nos termos deste edital. 

 

2- REGIME LEGAL 

Este procedimento reger-se-á pelas normas consubstanciadas na Lei 13.303/2016 

e pelo Regulamento de Licitações e Contratos da Cohab Minas, disponível no site 

www.cohab.mg.gov.br – link: Licitações – Regulamento de Licitações e Contratos. 

 
3- DA PARTICIPAÇÃO  
Poderão participar desta pré-qualificação a pessoa física ou  jurídica, fabricante, 
fornecedor  ou representante comercial dos bens objeto desta Pré-qualificação. 
 
4-  PROCEDIMENTO - DATA PARA APRESENTAÇÃO DA CARTA DE 
APRESENTAÇÃO DE PRODUTOS E AMOSTRAS 
4.1- O interessado deverá apresentar a carta de apresentação do(s) produtos para 
avaliação pela Cohab Minas, com a especificação de cada bem, contendo a  marca 
(e modelo, se houver), sem indicação de preço – modelo 1, juntamente com a(s) 
respectiva(s) amostra(s). 
 

4.2- Cada amostra deverá estar identificada com o lote e respectivo item contidos 

neste edital, devendo ser entregue na embalagem contendo a especificação do 

produto, sendo admitida a sua identificação e especificação por meio de documento 

impresso na web. Nesse caso deverá ser informado o endereço eletrônico para 

conferência pela Cohab Minas. 

http://www.cohab.mg.gov.br/
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4.3-  DATA PARA APRESENTAÇÃO DA CARTA DE APRESENTAÇÃO DE 

PRODUTOS E AMOSTRAS 

DATA PARA 

ENTREGA DA 

CARTA DE 

APRESENTAÇÃO E 

AMOSTRA 

HORÁRIO  LOCAL DE ENTREGA  

 

 

No período de   25 

(vinte e cinco)    de 

setembro  de  2018 

A   19   (dezenove)  

de outubro de 2018. 

  

 

 

Das 09h:00min às 

11h:00min e das 

14h:00min às 

16h:00min 

   
Horário de 

Brasília 

Entregar à Assessoria de Apoio à Licitação da 

Cohab Minas, em sua sede na Cidade 

Administrativa Presidente Tancredo Neves – 

Rodovia Papa João Paulo II, 4001 - Prédio Gerais – 

14º andar -  Bairro Serra Verde – BH/MG.  
A COHAB MINAS NÃO SE RESPONSABILIZA   

PELO  
RECEBIMENTO INTEMPESTIVO CAUSADO 

PELA ENTREGA EM OUTRO LOCAL QUE NÃO O 

AQUI INDICADO.  

  

4.4- Os produtos serão recebidos pela Assessoria de Apoio à Licitação da Cohab 

Minas que os remeterá para análise da Gerência de Serviços e Logística da Cohab 

Minas – GSL. 

4.4.1- Quando da entrega da Carta de Apresentação e amostras, a GSL emitirá o 
protocolo de seu recebimento, verificando, nesse momento, tão somente se o 
interessado identificou o produto e ofereceu sua amostra. A análise do(s) bem (ns) 
ocorrerá posteriormente, nos termos deste edital. 
 

4.4.2- Somente serão devolvidas as amostras, mediante o protocolo de sua entrega, 
assinado por representante autorizado pela Cohab Minas (empregado lotado na 
Gerência de Serviços e Logística da Cohab Minas), conforme modelo 1 contido 
neste edital.   
 

4.4.3- A GSL fará a avaliação dos produtos em até 3 (três) dias úteis após o 

recebimento da Carta de Apresentação e amostra(s).  

 

4.5- Durante o período de entrega da Carta de Apresentação do(s) produto(s) e 

amostra(s) a Cohab Minas divulgará a aprovação ou reprovação do bens somente 

em seu site www.cohab.mg.gov.br – links: Licitações e Contratos - Pré-qualificação,  

Coluna:  Resultados. Nesse período, o interessado que tiver seu produto reprovado 

poderá submeter outro produto para aprovação.  

 

4.6- Decorrido o período para a entrega da Carta de Apresentação dos produtos e 

amostras, será publicado o resultado final da Pré-qualificação no Diário Oficial do 

Estado de Minas Gerais e no site da Cohab Minas – www.cohab.mg.gov.br – links: 

Licitações e Contratos - Pré-qualificação, Coluna:  Resultados.  

 

http://www.cohab.mg.gov.br/
http://www.cohab.mg.gov.br/
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4.7- As amostras ficarão disponíveis no mesmo local de sua entrega, durante o prazo 

recursal (5 dias úteis após a publicação do resultado final) para análise daqueles 

que se interessarem. 
 

4.8- Decorrido o prazo acima, o interessado poderá solicitar a devolução da(s) 

amostra(s), por meio do “Pedido de Devolução de Amostra – modelo 2, emitido em 

papel timbrado do interessado, no prazo de até 30 (trinta) dias. Após essa data não 

mais caberá esse pedido. No entanto, quando necessário, as amostras ficarão 

retidas para futura comparação com os bens entregues. 

4.8.1- Somente serão devolvidas as amostras, nos termos no item 4.4.2, acima. 
 

5- IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

5.1- Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital de Pré-qualificação o 

interessado que não o fizer até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para início 

da apresentação da Carta de Apresentação dos produtos e amostras. 

 

5.2- A impugnação deverá ser entregue à Assessoria de Apoio à Licitação da Cohab 

Minas, em sua sede, na Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves – 

Rodovia Papa João Paulo II, 4001  - Edifício Gerais – 14º andar - Bairro Serra Verde 

– Belo Horizonte/MG. 

 

6- RECURSO ADMINISTRATIVO 

6.1- Do resultado final desta Pré-qualificação caberá recurso, entregue à Assessoria 

de Apoio à Licitação da Cohab Minas, por escrito, em sua sede, registradas a data 

e hora de seu recebimento, mediante protocolo pela Assessoria de Apoio à Licitação 

da Cohab Minas, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data 

da publicação deste resultado. 

 

6.2-  O acolhimento do recurso invalidará apenas os atos insuscetíveis e 

aproveitamento. 

 

6.3- Os recursos apresentados em local diverso não serão considerados 

 

7- CONSULTAS  

7.1- As dúvidas acerca deste edital de Pré-qualificação poderão ser sanadas perante 

à Assessoria de Apoio à Licitação da Cohab Minas, pelo endereço eletrônico 

cpl@cohab.mg.gov.br, em até 3 (três) dias úteis anteriores à data limite para entrega 

da carta de apresentação dos produtos e amostras.  

 

7.2- Os esclarecimentos serão prestados a todos os interessados, no site da Cohab 

Minas www.cohab.mg.gov.br – Links:  Pré-qualificação – Esclarecimentos.  
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8- PRAZO DE VALIDADE DA PRÉ-QUALIFICAÇÃO:  

O prazo de validade desta Pré-qualificação será de 12 (doze) meses, contados a 

partir data de publicação de seu Resultado Final, no Diário  Oficial  do  Estado de 

Minas Gerais. 

 

9- DISPOSIÇÕES FINAIS:  

9.1- Os casos omissos serão resolvidos pela Assessoria de poio à Licitação da 

Cohab Minas.  

 

9.2- Os bens serão avaliados pela Gerência de Serviços e Logística da Cohab Minas 

– GSL que poderá, a qualquer época, proceder as diligências que julgar necessárias 

para a avaliação dos bens objeto desta Pré-qualificação, podendo, para tanto, exigir 

documentos e informações complementares, atinentes a este certame.  

  

9.3- Em caso de divergência entre o edital disponibilizado na sede da Cohab Minas 

e o disponibilizado na Internet, prevalecerá o primeiro, com as respectivas 

assinaturas.  

 

9.4- É responsabilidade do proponente informar à Gerência de Serviços e Logística 

Cohab Minas quaisquer alterações que ocorram com o produto aprovado, tais como 

processo de fabricação, características, descontinuidade de produção. 

 

10- EDITAL DA PRÉ-QUALIFICAÇÃO:   

O interessado poderá acessar o edital de Pré-qualificação, no site da Cohab Minas 

www.cohab.mg.gov.br – Links: Licitações e Contratos - Pré-qualificação, podendo, 

ainda, obtê-lo na sede da Cohab Minas - Assessoria de Apoio à Licitação – ASL. 

  

  

Belo Horizonte, 12 de setembro de 2018. 
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MODELOS  
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 MODELO 1  -  CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PRODUTOS  

Local e data  
(a data deverá coincidir com a marcada neste edital para entrega das propostas).  

  

Cohab Minas  

BELO HORIZONTE/MG  

  

REF.: PRÉ-QUALIFICAÇÃO PQ 001/2018   

  

Prezados Senhores,  

Estamos encaminhando a(s) amostra(s) do(s) produto(s) abaixo relacionados objeto da Pré-

qualificação PQ 001/2018 para avaliação da Cohab Minas: 
LOTE  ITEM PRODUTO/ESPECIFICAÇÃO MARCA/ 

MODELO 

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO PELA COHAB 

MINAS 

            Recebido 

 

          Não Recebido 

   

Motivo não recebimento: 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

             ___________________________ 

                              COHAB MINAS 

            Recebido 

 

          Não Recebido 

   

Motivo não recebimento: 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

             ___________________________ 

                              COHAB MINAS 

 

 

Declaramos que estamos cientes e aceitamos todas as condições estabelecidas no edital de 

Pré-qualificação PQ 001/2018.  

 

Declaramos que recebemos da Cohab Minas todas as informações necessárias à 

apresentação de nosso(s) produto(s). 

  

 

Atenciosamente,  
 

____________________________________________________________  
NOME/ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DO PROPONENTE 

 

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE:  _________________________________________  

 

TELEFONE:  _____________________________________________________________ 
 

NOME  P/ CONTATO: _____________________________________________________  
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MODELO 2  -  SOLICITAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS  

 

 

 

Local e data  
(a data deverá coincidir com a marcada neste edital para entrega das propostas).  

  

 

 

Cohab Minas  

BELO HORIZONTE/MG  

  

 

REF.: PRÉ-QUALIFICAÇÃO PQ 001/2018 - SOLICITAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS   

  

 

 

Prezados Senhores,  

 

Solicitamos a devolução dos produtos entregues para a Pré-qualifiação PQ 001/2018, 

conforme protocolo de recebimento dos produtos pela Cohab Minas anexo.  

 

Atenciosamente, 

 

NOME/ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DO PROPONENTE 

 

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE:  

_______________________________________________________________________ 

 

TELEFONE:  

_______________________________________________________________________ 

NOME  P/ CONTATO: _____________________________________________________ 

 

 

(OBS.: O INTERESSADO DEVERÁ ANEXAR A CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS 

PRODUTOS, COM O PROTOCOLO DE RECEBIMENTO PELA COHAB MINAS).  


