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ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA 
  

ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2022 
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as 
disposições da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00020/2022, que 
objetiva: Contratação de uma empresa do ramo para aquisição parcelada de mobiliários 
diversos destinado a esta Prefeitura; ADJUDICO o seu objeto a: PONTUAL COMERCIO 
DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI - R$ 848.440,00. 

Curral de Cima - PB, 13 de Dezembro de 2022 
BRUNO ALISSON DE LIMA SANTANA - Pregoeiro Oficial 

  

  

  
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA 
  

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2022 
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00020/2022, que objetiva: 
Contratação de uma empresa do ramo para aquisição parcelada de mobiliários diversos 
destinado a esta Prefeitura; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: PONTUAL COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI - R$ 
848.440,00. 

Curral de Cima - PB, 13 de Dezembro de 2022 
ANTÔNIO RIBEIRO SOBRINHO - Prefeito 

  

  
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA 
  

GESTOR E FISCAL DO CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2022 
Nos termos da norma vigente e observado o disposto no respectivo processo, que objetiva: 
Contratação de uma empresa do ramo para aquisição parcelada de mobiliários diversos 
destinado a esta Prefeitura; DESIGNO as servidoras Ana Maria Farias Ribeiro da Silva, 
Secretária de Educação, como Gestora; e Maria da Conceição Aguiar Ribeiro, Secretária 
de Finanças, para Fiscal, do contrato decorrente da licitação, modalidade Pregão 
Presencial nº 00020/2022, especialmente para acompanhar e fiscalizar a execução do 
referido contrato, respectivamente. 

Curral de Cima - PB, 13 de Dezembro de 2022 
ANTÔNIO RIBEIRO SOBRINHO - Prefeito 

  

  

  
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA 
  

EXTRATO DE CONTRATO 
OBJETO: Contratação de uma empresa do ramo para aquisição parcelada de mobiliários 
diversos destinado a esta Prefeitura. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00020/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Curral de Cima: 05.01 – 
Secretaria municipal de educação e cultura; 12.361.0188.1008 – Reequipar as unidades 
escolares; 542 Transferências do FUNDEB – complemetação da União VAAT; 
4.4.90.52.01 – Equipamento e Material Permanente.. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Curral de Cima e: 
CT Nº 00195/2022 - 13.12.22 - PONTUAL COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO 
EIRELI - R$ 848.440,00. 

  

  

  

 
ESTADO DA PARAÍBA 

ATOS 
 PODER EXECUTIVO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA 

  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00020/2022 

  

Aos 13 dias do mês de Dezembro de 2022, na sede da Comissão 

Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Curral de Cima, 

Estado da Paraíba, localizada na Rua Josefa Eugênia - Centro - 

Curral de Cima - PB, nos termos da Decreto Federal nº 7.892, de 23 

de Janeiro de 2013; Decreto Municipal nº 425, de 03 de Janeiro de 

2017; e legislação pertinente, consideradas as alterações 

posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a 

classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 

00020/2022 que objetiva o registro de preços para: Contratação de 

uma empresa do ramo para aquisição parcelada de mobiliários 

diversos destinado a esta Prefeitura; resolve registrar o preço nos 

seguintes termos: 

  

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de 

Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA - CNPJ nº 

01.612.372/0001-31. 

  

VENCEDOR: PONTUAL COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI 

CNPJ: 33.737.137/0001-82 

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL 

1 Mesa Reta: Tampo em 

MDP25mm, retaguardas em 

MDP BP 15 mm e pés 

tubulares com ponteiras 

sextavadas na medida de 

750mm(A) x 1200mm(L) x 600 

mm(P), seguindo as 

características abaixo: 

Tampo: Confeccionado em 

MDP BP (25mm) (Partículas 

de Média Densidade) 

fabricado através de 

partículas de madeira com 

resinas sintéticas (Ureia 

Formol),revestido por 

ambas as faces por uma 

folha celulósica 

decorativa banhada em 

solução melamínica fixada 

através de um processo de 

prensa de baixa pressão 

com acabamento em fita em 

PVC (poliestireno) com 

2mm espessura com bordas 

aparentes. Retaguarda da 

mesa: Confeccionado em 

MDP BP (15mm) (Partículas 

de Média Densidade) 

fabricado através de 

partículas de madeira com 

resinas sintéticas (Ureia 

Formol), revestido por 

ambas as faces por uma 

folha celulósica 

decorativa banhada em 

solução melamínica fixada 

através de um processo de 

prensa de baixa pressão 

medindo: 1084mm(L) x 

250mm(P) x 15mm (E), 

fixada através de 02 

canaletas de aço. MEDIDA 

TAMPO: 25mm(A) x 1200mm 

(L2) X 600 mm(P). MEDIDAS 

RETAGUARDAS: 1084mm(L) X 

PANDIN Und 20 840,00 16.800,00 
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250mm (A). Pés da Mesa – 

Confeccionado em chapa de 

aço 18 (1,20mm), em 

formato tubular, medindo 

50mm(L) x 30mm(P) com 

passagem para fios, 

apoiado em 04 ponteiras 

reguláveis sextavada 

sendo 02 de cada um dos 

pés para proporcionar 

melhor nivelamento e 

maior estabilidade a 

mesa, possui 1 canaleta 

soldada para fixação das 

retaguardas. Ponteiras: 

em formato sextavado 

confeccionadas em 

poliestireno sobre uma 

base rosca, acopladas aos 

tubos inferiores com 

utilização de buchas 

plásticas que permite a 

regulagem quando há 

desnível do piso 

facilitando assim o 

manuseio do produto. 

ACABAMENTO: Todas a 

partes em aço recebem 

Tratamento anti–corrosivo 

por um processo de 

nanotecnologia e pintura 

eletrostática a pó (tinta 

Hibrida) com camada de 30 

a 40 mícrons com secagem 

em estufa a 240 

°C.Processo com rigoroso 

controle de qualidade 

analisado por um 

laboratório certificado 

pelo INMETRO atendendo as 

normas da NBR 8094:1983 " 

Material metálico 

revestido e não revestido 

a corrosão por exposição 

a Névoa Salina", onde é 

feito ensaio de corrosão 

acelerada com névoa 

salina por 500h, devendo 

o grau de corrosão 

determinado conforme a 

ISO 4628–3, não devendo 

ser maior que Ri 1, 

conforme item 4.3.1 da 

norma ABNT 13961:2010. 

Pintura eletrostática 

controlada por 

Reciprocado, tornando à 

aplicação uniforme. 

DIMENSÕES (ALTURA x 

LARGURA x PROFUNDIDADE): 

750mm x 1200mm x 600mm.O 

licitante vencedor do 

certame deverá apresentar 

por parte do fabricante os 

documentos abaixo 

direcionados a este 

órgão: Laudo de 

conformidade ergonômica 

para com a NR 17, por 

profissional de ergonomia 
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certificado pela ABERGO 

com validade a vencer, em 

papel timbrado do 

profissional que faz a 

analise, emite e assina o 

laudo, com foto do produto 

e sua descrição técnica em 

documento do fabricante, 

menção a norma NR–17, 

analise e conclusão, data 

e validade. Cadastro 

técnico federal de 

Certificado de 

regularidade perante o 

IBAMA código 7–4 

(fabricação de estruturas 

de madeira e de moveis e 

3–10 fabricação de 

artefatos de ferro, aço e 

de metais não–ferrosos 

com ou sem tratamento de 

superfície, inclusive 

galvanoplastia. Certidão 

de registro de pessoa 

jurídica CREA. Certidão 

de responsabilidade 

técnica de profissional 

CREA. Laudo de nevoa 

salina NBR–8094/1983 500 

horas. Laudo de Câmera 

úmida NBR–8095/2015 500 

horas. Laudo de Dióxido de 

Enxofre NBR–8096/1983 – 

500 horas ou 21 ciclos de 

24 horas. 

2 Mesa Reta: Tampo em 

MDP25mm, retaguardas em 

MDP BP 15 mm e pés 

tubulares com ponteiras 

sextavadas na medida de 

750mm(A) x 1500mm(L) x 600 

mm(P), seguindo as 

características abaixo: 

Tampo: Confeccionado em 

MDP BP (25mm) (Partículas 

de Média Densidade) 

fabricado através de 

partículas de madeira com 

resinas sintéticas (Ureia 

Formol),revestido por 

ambas as faces por uma 

folha celulósica 

decorativa banhada em 

solução melamínica fixada 

através de um processo de 

prensa de baixa pressão 

com acabamento em fita em 

PVC (poliestireno) com 

2mm espessura com bordas 

aparentes. Retaguarda da 

mesa: Confeccionado em 

MDP BP (15mm) (Partículas 

de Média Densidade) 

fabricado através de 

partículas de madeira com 

resinas sintéticas (Ureia 

Formol), revestido por 

ambas as faces por uma 

folha celulósica 

PANDIN Und 15 918,00 13.770,00 
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decorativa banhada em 

solução melamínica fixada 

através de um processo de 

prensa de baixa pressão 

medindo: 1084mm(L) x 

250mm(P) x 15mm (E), 

fixada através de 02 

canaletas de aço. MEDIDA 

TAMPO: 25mm(A) x 1500mm 

(L2) X 600 mm(P). MEDIDAS 

RETAGUARDAS: 1384mm(L) X 

250mm (A). Pés da Mesa – 

Confeccionado em chapa de 

aço 18 (1,20mm), em 

formato tubular, medindo 

50mm(L) x 30mm(P) com 

passagem para fios, 

apoiado em 04 ponteiras 

reguláveis sextavada 

sendo 02 de cada um dos 

pés para proporcionar 

melhor nivelamento e 

maior estabilidade a 

mesa, possui 1 canaleta 

soldada para fixação das 

retaguardas. Ponteiras: 

em formato sextavado 

confeccionadas em 

poliestireno sobre uma 

base rosca, acopladas aos 

tubos inferiores com 

utilização de buchas 

plásticas que permite a 

regulagem quando há 

desnível do piso 

facilitando assim o 

manuseio do produto. 

ACABAMENTO: Todas a 

partes em aço recebem 

Tratamento anti–corrosivo 

por um processo de 

nanotecnologia e pintura 

eletrostática a pó (tinta 

Hibrida) com camada de 30 

a 40 mícrons com secagem 

em estufa a 240 °C. 

Processo com rigoroso 

controle de qualidade 

analisado por um 

laboratório certificado 

pelo INMETRO atendendo as 

normas da NBR 8094:1983 " 

Material metálico 

revestido e não revestido 

a corrosão por exposição 

a Névoa Salina", onde é 

feito ensaio de corrosão 

acelerada com névoa 

salina por 500h, devendo 

o grau de corrosão 

determinado conforme a 

ISO 4628–3, não devendo 

ser maior que Ri 1, 

conforme item 4.3.1 da 

norma ABNT 13961:2010. 

Pintura eletrostática 

controlada por 

Reciprocador, tornando à 

aplicação uniforme. 

DIMENSÕES (ALTURA x 
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LARGURA x PROFUNDIDADE): 

750mm x 1500mm x 600mm. O 

licitante vencedor do 

certame deverá apresentar 

por parte do fabricante os 

documentos abaixo 

direcionados a este 

órgão: Laudo de 

conformidade ergonômica 

para com a NR 17, por 

profissional de ergonomia 

certificado pela ABERGO 

com validade a vencer, em 

papel timbrado do 

profissional que faz a 

analise, emite e assina o 

laudo, com foto do produto 

e sua descrição técnica em 

documento do fabricante, 

menção a norma NR–17, 

analise e conclusão, data 

e validade. Cadastro 

técnico federal de 

Certificado de 

regularidade perante o 

IBAMA código 7–4 

(fabricação de estruturas 

de madeira e de moveis e 

3–10 fabricação de 

artefatos de ferro, aço e 

de metais não–ferrosos 

com ou sem tratamento de 

superfície, inclusive 

galvanoplastia. Certidão 

de registro de pessoa 

jurídica CREA. Certidão 

de responsabilidade 

técnica de profissional 

CREA. Laudo de nevoa 

salina NBR–8094/1983 500 

horas. Laudo de Câmera 

úmida NBR–8095/2015 500 

horas.Laudo de Dióxido de 

Enxofre NBR–8096/1983 – 

500 horas ou 21 ciclos de 

24 horas. 

3 Estação de trabalho: 

Modelo Delta para um 

usuário com tampo em 

MDP25mm, retaguardas em 

MDP BP 15 mm e pés 

tubulares com ponteiras 

sextavadas na medida de 

750mm(A) x 1350mm(L1) x 

1350mm(L2) X 600 mm(P), 

seguindo as 

características abaixo: 

Tampo: Confeccionado em 

MDP BP (25mm) (Partículas 

de Média Densidade) 

fabricado através de 

partículas de madeira com 

resinas sintéticas (Ureia 

Formol), revestido por 

ambas as faces por uma 

folha celulósica 

decorativa banhada em 

solução melamínica fixada 

através de um processo de 

PANDIN Und 10 1.400,00 14.000,00 
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prensa de baixa pressão 

com acabamento em fita em 

PVC (poliestireno) com 

2mm espessura com bordas 

aparentes. Retaguarda das 

mesas: Confeccionado em 

MDP BP (15mm) (Partículas 

de Média Densidade) 

fabricado através de 

partículas de madeira com 

resinas sintéticas (Ureia 

Formol), revestido por 

ambas as faces por uma 

folha celulósica 

decorativa banhada em 

solução melamínica fixada 

através de um processo de 

prensa de baixa pressão 

medindo: 1248mm(L) x 

250mm(P) x 15mm (E), 

fixada através de 02 

canaletas de aço. MEDIDA 

TAMPO: 25mm(A) x 

1350mm(L1) x 1350mm(L2) X 

600 mm(P). MEDIDAS 

RETAGUARDAS: 02 de 

1148mm(L) X 250mm (A). Pés 

da Estação Trabalho – 

Confeccionado em chapa de 

aço 18 (1,20mm), em 

formato tubular, medindo 

50mm(L) x 30mm(P) com 

passagem para fios, 

apoiado em 04 ponteiras 

reguláveis sextavada 

sendo 02 de cada um dos 

pés para proporcionar 

melhor nivelamento e 

maior estabilidade a 

mesa, possui 1 canaleta 

soldada para fixação das 

retaguardas. Pé central – 

confeccionado em aço 

chapa #18 (1,20mm) em 

formato tubular, medindo 

50mm(L) x 50mm(P) com 

passagem para fios, sendo 

apoiado em ponteira 

regulável sextavada, para 

proporcionar melhor 

nivelamento e maior 

estabilidade a mesa, 

possui 1 canaleta soldada 

para fixação das 

retaguardas. Ponteiras: 

em formato sextavado 

confeccionadas em 

polies(reno sobre uma 

base rosca, acopladas aos 

tubos inferiores com 

utilização de buchas 

plásticas que permite a 

regulagem quando há 

desnível do piso 

facilitando assim o 

manuseio do produto. 

ACABAMENTO: Todas a 

partes em aço recebem 

Tratamento anti–corrosivo 

por um processo de 
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nanotecnologia e pintura 

eletrostática a pó (tinta 

Hibrida) com camada de 30 

a 40 mícrons com secagem 

em estufa a 240 °C. 

Processo com rigoroso 

controle de qualidade 

analisado por um 

laboratório certificado 

pelo INMETRO atendendo as 

normas da NBR 8094:1983 " 

Material metálico 

revestido e não revestido 

a corrosão por exposição 

a Névoa Salina", onde é 

feito ensaio de corrosão 

acelerada com névoa 

salina por 500h, devendo 

o grau de corrosão 

determinado conforme a 

ISO 4628–3, não devendo 

ser maior que Ri 1, 

conforme item 4.3.1 da 

norma ABNT 13961:2010. 

Pintura eletrostática 

controlada por 

Reciprocador, tornando à 

aplicação uniforme. 

DIMENSÕES (ALTURA x 

LARGURA x PROFUNDIDADE): 

750mm x 1350mm x 1350mm x 

600mm. O licitante 

vencedor do certame 

deverá apresentar por 

parte do fabricante os 

documentos abaixo 

direcionados a este 

órgão: Laudo de 

conformidade ergonômica 

para com a NR 17, por 

profissional de ergonomia 

certificado pela ABERGO 

com validade a vencer, em 

papel timbrado do 

profissional que faz a 

analise, emite e assina o 

laudo, com foto do produto 

e sua descrição técnica em 

documento do fabricante, 

menção a norma NR–17, 

analise e conclusão, data 

e validade. Cadastro 

técnico federal de 

Certificado de 

regularidade perante o 

IBAMA código 7–4 

(fabricação de estruturas 

de madeira e de moveis e 

3–10 fabricação de 

artefatos de ferro, aço e 

de metais não–ferrosos 

com ou sem tratamento de 

superfície, inclusive 

galvanoplastia. Certidão 

de registro de pessoa 

jurídica CREA. Certidão 

de responsabilidade 

técnica de profissional 

CREA. Laudo de nevoa 

salina NBR–8094/1983 500 
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horas. Laudo de Câmera 

úmida NBR–8095/2015 500 

horas. Laudo de Dióxido de 

Enxofre NBR–8096/1983 – 

500 horas ou 21 ciclos de 

24 horas. 

4 MESA REUNIÃO: Mesa com 

tampo de 25mm com sua 

medida total de 750mm(A) 

x 2000mm(L) x 900mm(P), 

com acabamento em fita em 

PVC (Poliestireno) com 

2mm espessura com bordas 

aparentes encabeçadas. 

Tampo da mesa: Tampo em 

MDP25mm (Partículas de 

Média Densidade) 

fabricado através de 

partículas de madeira com 

resinas sintéticas (Ureia 

Formol), revestido por 

ambas as faces por uma 

folha celulósica 

decorativa banhada em 

solução melamínica fixada 

através de um processo de 

prensa de baixa pressão 

medindo: 2000mm(L) x 

900mm(P) x 25mm (E), com 

acabamento em fita em PVC 

(Poliestireno) com 2mm 

espessura com bordas 

aparentes encabeçadas. 

Retaguarda da mesa: 

Confeccionado em MDP BP 

(15mm) (Partículas de 

Média Densidade) 

fabricado através de 

partículas de madeira com 

resinas sintéticas (Ureia 

Formol), revestido por 

ambas as faces por uma 

folha celulósica 

decorativa banhada em 

solução melamínica fixada 

através de um processo de 

prensa de baixa pressão 

medindo: 1290mm(L) x 

250mm(P) x 15mm (E), 

fixada ao tampo e aos pés 

utilizando sistema 

girofix com castanhas de 

15mm e pinos 6mm com rosca 

soberba. Pés da mesa. 

Confeccionado em MDP BP 

(25mm) (Partículas de 

Média Densidade) 

fabricado através de 

partículas de madeira com 

resinas sintéticas (Ureia 

Formol), revestido por 

ambas as faces por uma 

folha celulósica 

decorativa banhada em 

solução melamínica fixada 

através de um processo de 

prensa de baixa pressão 

medindo 680mm(A) x 

600mm(L) x 25mm(E), com 2 

PANDIN Und 8 1.100,00 8.800,00 
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espaçadores injetados em 

poliestireno com pintura 

metalizada na medida de 

15mm(A) x 50mm(L) x 

15mm(P) utilizados como 

arremate de acabamento 

entre tampo e pés, 

ponteira tipo Octogonal 

com espessura de (5mm)de 

poliestireno (Plástico de 

Alto Impacto) que permite 

a regulagem quando há 

desnível do piso 

facilitando assim o 

manuseio do produto, 

fixado ao tampo 

utilizando sistema 

girofix com castanhas de 

15mm e pinos 6mm com rosca 

soberba. DIMENSÕES 

(ALTURA x LARGURA x 

PROFUNDIDADE): 750mm x 

2000mm x 900m. O licitante 

vencedor do certame 

deverá apresentar por 

parte do fabricante os 

documentos abaixo 

direcionados a este 

órgão: Laudo de 

conformidade ergonômica 

para com a NR 17, por 

profissional de ergonomia 

certificado pela ABERGO 

com validade a vencer, em 

papel timbrado do 

profissional que faz a 

analise, emite e assina o 

laudo, com foto do produto 

e sua descrição técnica em 

documento do fabricante, 

menção a norma NR–17, 

analise e conclusão, data 

e validade. Cadastro 

técnico federal de 

Certificado de 

regularidade perante o 

IBAMA código 7–4 

(fabricação de estruturas 

de madeira e de moveis e 

3–10 fabricação de 

artefatos de ferro, aço e 

de metais não–ferrosos 

com ou sem tratamento de 

superfície, inclusive 

galvanoplastia. Certidão 

de registro de pessoa 

jurídica CREA. Certidão 

de responsabilidade 

técnica de profissional 

CREA. Laudo de nevoa 

salina NBR–8094/1983 500 

horas. Laudo de Câmera 

úmida NBR–8095/2015 500 

horas. 

5 MESA REUNIÃO REDONDA: 

Tampo Confeccionado em 

MDP BP (25mm) (Partículas 

de Média Densidade) 

fabricado através de 

PANDIN Und 12 810,00 9.720,00 
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partículas de madeira com 

resinas sintéticas (Ureia 

Formol), revestiao por 

ambas as faces por uma 

folna celulósica 

decorativa banhada em 

solução melamínico fixada 

através de um processo de 

prensa de baixa pressão 

com acabamento em fita em 

PVC (poliestireno) de 2mm 

espessura nas bordas. Pé 

Painel: Confeccionaaos em 

MDP BP (25mm) (Partículas 

de Média Densidade) 

fabricado através de 

partículas de maneira com 

resinas sintéticas (Ureia 

Formol), revestido por 

ambas as faces por uma 

folna celulósica 

decorativa banhado em 

solução melamínico fixada 

através de um processo de 

prensa de baixa pressão 

com acabamento em fita em 

PVC (poliestireno) de 2mm 

espessura com bordas 

aparentes encabeçadas 

fixados ao tampo através 

de castanhas e pinos 

Girofix em sistema ae pé 

cruzado com sobreposição 

de encaixe. Ponteiras: 

Sapata tipo “U” em Aço 

chapa #20(0,90mm) com 

ponteiro regulável tipo 

octogonal em poliestireno 

(Plástico de Alto 

Impacto) derivado do 

petróleo possibilitando a 

regulagem que não houver 

desnível de piso nas 

dimensões 750mm(A) x 

1100mm diâmetro. 

DIMENSÕES (ALTURA X 

LARGURA X PROFUNDIDADE): 

750mm x 1100mm x 1100mm. 

O licitante vencedor do 

certame deverá apresentar 

por parte do fabricante os 

documentos abaixo 

direcionados a este 

órgão: Laudo de 

conformidade ergonômica 

para com a NR 17, por 

profissional de ergonomia 

certificado pela ABERGO 

com validade a vencer, em 

papel timbrado do 

profissional que faz a 

analise, emite e assina o 

laudo, com foto do produto 

e sua descrição técnica em 

documento do fabricante, 

menção a norma NR–17, 

analise e conclusão, data 

e validade. Cadastro 

técnico federal de 

Certificado de 
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regularidade perante o 

IBAMA código 7–4 

(fabricação de estruturas 

de madeira e de moveis e 

3–10 fabricação de 

artefatos de ferro, aço e 

de metais não–ferrosos 

com ou sem tratamento de 

superfície, inclusive 

galvanoplastia. Certidão 

de registro de pessoa 

jurídica CREA. Certidão 

de responsabilidade 

técnica de profissional 

CREA. Laudo de nevoa 

salina NBR–8094/1983 500 

horas. Laudo de Câmera 

úmida NBR–8095/2015 500 

horas. 

6 Armário Alto: Tampo: 

Confeccionado em MDP BP 

(25mm) (Partículas de 

Média Densidade) 

fabricado através de 

partículas de madeira com 

resinas sintéticas (Ureia 

Formol), revestido por 

ambas as faces por uma 

folha celulósica 

decorativa banhada em 

solução melamínica fixada 

através de um processo de 

prensa de baixa pressão 

medindo 25mm(E) x 

799mm(L) x 405mm(P) com 

acabamento em fita em PVC 

(poliestireno)com 2mm 

espessura com bordas 

aparentes. Laterais: 

Confeccionado em MDP BP 

(15mm) (Partículas de 

Média Densidade) 

fabricado através de 

partículas de madeira com 

resinas sintéticas (Ureia 

Formol), revestido por 

ambas as faces por uma 

folha celulósica 

decorativa banhada em 

solução melamínica fixada 

através de um processo de 

prensa de baixa pressão 

medindo 15mm(E) x 

1545mm(A) x 385mm(L) com 

acabamento em fita PVC 

(poliestireno) com 

(0,45mm) de espessura. 

Prateleiras: 

Confeccionadas em MDP BP 

(15mm) (Partículas de 

Média Densidade) 

fabricado através de 

partículas de madeira com 

resinas sintéticas (Ureia 

Formol),revestido por 

ambas as faces por uma 

folha celulósica 

decorativa banhada em 

solução melamínica fixada 

PANDIN Und 25 1.230,00 30.750,00 
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através de um processo de 

prensa de baixa pressão 

medindo 15mm(E) x 

768mm(L) x 335mm(P) com 

acabamento em fita 

PVC(poliestireno) com 

(0,45mm) de espessura, 

com 4 furações circulares 

que recebem por um sistema 

de encaixe e pressão um 

dispositivo VB 35 M/16 

Preto, com PINO GIROFIX VB 

116,3X11 DU279. fixadas a 

laterais do armário, 

possibilitando ao produto 

melhor estabilidade. 

Retaguarda: 2 unidades 

confeccionado em MDF 

(9mm) (Fibras de Média 

Densidade) fabricado 

através de fibras de 

madeira com resinas 

sintéticas (Ureia 

Formol), com pintura em 

ambos os lados, medindo 

9mm(E) x 1530mm(A) x 

387mm(L). Fundo: 

Confeccionado em MDP BP 

(15mm) (Partículas de 

Média Densidade) 

fabricado através de 

partículas de madeira com 

resinas sintéticas (Ureia 

Formol), revestido por 

ambas as faces por uma 

folha celulósica 

decorativa banhada em 

solução melamínica fixada 

através de um processo de 

prensa de baixa pressão 

medindo 15mm(E) x768mm(L) 

x 368mm(P). Portas: 2 

Portas Confeccionado em 

MDP BP (15mm) (Partículas 

de Média Densidade) 

fabricado através de 

partículas de madeira com 

resinas sintéticas (Uréia 

Formol), revestido por 

ambas as faces por uma 

folha celulósica 

decorativa banhada em 

solução melamínica fixada 

através de um processo de 

prensa de baixa pressão 

medindo 1535mm (A) x 390mm 

(L) x 15mm (E), com 

acabamento em fita ABS 

(0,45mm espessura). 

Fechadura cilíndrica Tipo 

Yale: com sistema 

articulado contendo 2 

chaves. Puxadores: em 

Polietileno (Plástico de 

alto impacto derivado do 

petróleo) tipo concha. 

Medindo 458(L) 1 dobra com 

(15mm) á 90º,2° dobra com 

(29mm) á 315º.Pés: Tipo 

Octogonal com espessura 
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de (5mm) de polietileno 

(Plástico de Alto 

Impacto) com regulagem 

que permite a regulagem 

quando á desnível do piso 

facilitando assim o 

manuseio do produto. Pés: 

Tipo Octogonal com 

espessura de (5mm) de 

poliestireno (Plástico de 

Alto Impacto) com 

regulagem que permite a 

regulagem quando há 

desnível do piso 

facilitando assim o 

manuseio do produto. 

Dobradiças: Alta com 

travas plásticas com 

garras que se travam a 

porta de aço. DIMENSÕES 

EXTERNAS (ALTURA x 

LARGURA x PROFUNDIDADE): 

1580mm x 800mm x 400m. O 

licitante vencedor do 

certame deverá apresentar 

por parte do fabricante os 

documentos abaixo 

direcionados a este 

órgão: Laudo de 

conformidade ergonômica 

para com a NR 17, por 

profissional de ergonomia 

certificado pela ABERGO 

com validade a vencer, em 

papel timbrado do 

profissional que faz a 

analise, emite e assina o 

laudo, com foto do produto 

e sua descrição técnica em 

documento do fabricante, 

menção a norma NR–17, 

analise e conclusão, data 

e validade. Cadastro 

técnico federal de 

Certificado de 

regularidade perante o 

IBAMA código 7–4 

(fabricação de estruturas 

de madeira e de moveis e 

3–10 fabricação de 

artefatos de ferro, aço e 

de metais não ferrosos com 

ou sem tratamento de 

superfície, inclusive 

galvanoplastia. Certidão 

de registro de pessoa 

jurídica CREA. 

7 Armário Baixo: Tampo: 

Confeccionado em MDP BP 

(25mm) (Partículas de 

Média Densidade) 

fabricado através de 

partículas de madeira com 

resinas sintéticas (Ureia 

Formol), revestido por 

ambas as faces por uma 

folha celulósica 

decorativa banhada em 

solução melamínica fixada 

PANDIN Und 18 700,00 12.600,00 
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através de um processo de 

prensa de baixa pressão 

medindo 25mm(E) x 

799mm(L) x 405mm(P) com 

acabamento em fita em PVC 

(poliestireno)com 2mm 

espessura com bordas 

aparentes. Laterais: 

Confeccionado em MDP BP 

(15mm) (Partículas de 

Média Densidade) 

fabricado através de 

partículas de madeira com 

resinas sintéticas (Ureia 

Formol), revestido por 

ambas as faces por uma 

folha celulósica 

decorativa banhada em 

solução melamínica fixada 

através de um processo de 

prensa de baixa pressão 

medindo 15mm(E) x 

650mm(A) x 385mm(L) com 

acabamento em fita PVC 

(poliestireno) com 

(0,45mm) de espessura. 

Prateleiras: 

Confeccionadas em MDP BP 

(15mm) (Partículas de 

Média Densidade) 

fabricado através de 

partículas de madeira com 

resinas sintéticas (Ureia 

Formol),revestido por 

ambas as faces por uma 

folha celulósica 

decorativa banhada em 

solução melamínica fixada 

através de um processo de 

prensa de baixa pressão 

medindo 15mm(E) x 

768mm(L) x 335mm(P) com 

acabamento em fita 

PVC(poliestireno) com 

(0,45mm) de espessura, 

com 4 furações circulares 

que recebem por um sistema 

de encaixe e pressão um 

dispositivo VB 35 M/16 

Preto, com PINO GIROFIX VB 

116,3X11 DU279. fixadas a 

laterais do armário, 

possibilitando ao produto 

melhor estabilidade. 

Retaguarda: 2 unidades 

confeccionado em MDF 

(9mm) (Fibras de Média 

Densidade) fabricado 

através de fibras de 

madeira com resinas 

sintéticas (Ureia 

Formol), com pintura em 

ambos os lados, medindo 

9mm(E) x 640mm(A) x 

387mm(L). Fundo: 

Confeccionado em MDP BP 

(15mm) (Partículas de 

Média Densidade) 

fabricado através de 

partículas de madeira com 
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resinas sintéticas (Ureia 

Formol), revestido por 

ambas as faces por uma 

folha celulósica 

decorativa banhada em 

solução melamínica fixada 

através de um processo de 

prensa de baixa pressão 

medindo 15mm(E) x768mm(L) 

x 368mm(P). Portas: 2 

Portas Confeccionado em 

MDP BP (15mm) (Partículas 

de Média Densidade) 

fabricado através de 

partículas de madeira com 

resinas sintéticas (Uréia 

Formol), revestido por 

ambas as faces por uma 

folha celulósica 

decorativa banhada em 

solução melamínica fixada 

através de um processo de 

prensa de baixa pressão 

medindo 643mm (A) x 390mm 

(L) x 15mm (E), com 

acabamento em fita ABS 

(0,45mm espessura). 

Fechadura cilíndrica Tipo 

Yale: com sistema 

articulado contendo 2 

chaves. Puxadores: em 

Polietileno (Plástico de 

alto impacto derivado do 

petróleo) tipo concha. 

Medindo 458(L) 1 dobra com 

(15mm) á 90º,2° dobra com 

(29mm) á 315º.Pés: Tipo 

Octogonal com espessura 

de (5mm) de polietileno 

(Plástico de Alto 

Impacto) com regulagem 

que permite a regulagem 

quando á desnível do piso 

facilitando assim o 

manuseio do produto. Pés: 

Tipo Octogonal com 

espessura de (5mm) de 

poliestireno (Plástico de 

Alto Impacto) com 

regulagem que permite a 

regulagem quando há 

desnível do piso 

facilitando assim o 

manuseio do produto. 

Dobradiças: Alta com 

travas plásticas com 

garras que se travam a 

porta de aço. DIMENSÕES 

EXTERNAS (ALTURA X 

LARGURA X PROFUNDIDADE): 

688mm X 800mm X 400m. O 

licitante vencedor do 

certame deverá apresentar 

por parte do fabricante os 

documentos abaixo 

direcionados a este 

órgão: Laudo de 

conformidade ergonômica 

para com a NR 17, por 

profissional de ergonomia 
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certificado pela ABERGO 

com validade a vencer, em 

papel timbrado do 

profissional que faz a 

analise, emite e assina o 

laudo, com foto do produto 

e sua descrição técnica em 

documento do fabricante, 

menção a norma NR–17, 

analise e conclusão, data 

e validade. Cadastro 

técnico federal de 

Certificado de 

regularidade perante o 

IBAMA código 7–4 

(fabricação de estruturas 

de madeira e de moveis e 

3–10 fabricação de 

artefatos de ferro, aço e 

de metais não ferrosos com 

ou sem tratamento de 

superfície, inclusive 

galvanoplastia. Certidão 

de registro de pessoa 

jurídica CREA. 

8 Armário Misto: Tampo: 

Confeccionado em MDP BP 

(25mm) (Partículas de 

Média Densidade) 

fabricado através de 

partículas de madeira com 

resinas sintéticas (Ureia 

Formol), revestido por 

ambas as faces por uma 

folha celulósica 

decorativa banhada em 

solução melamínica fixada 

através de um processo de 

prensa de baixa pressão 

medindo 25mm(E) x 

799mm(L) x 405mm(P) com 

acabamento em fita em PVC 

(poliestireno)com 2mm 

espessura com bordas 

aparentes. Laterais: 

Confeccionado em MDP BP 

(15mm) (Partículas de 

Média Densidade) 

fabricado através de 

partículas de madeira com 

resinas sintéticas (Ureia 

Formol), revestido por 

ambas as faces por uma 

folha celulósica 

decorativa banhada em 

solução melamínica fixada 

através de um processo de 

prensa de baixa pressão 

medindo 15mm(E) x 

1545mm(A) x 385mm(L) com 

acabamento em fita PVC 

(poliestireno) com 

(0,45mm) de espessura. 

Prateleiras: 

Confeccionadas em MDP BP 

(15mm) (Partículas de 

Média Densidade) 

fabricado através de 

partículas de madeira com 

PANDIN Und 12 1.100,00 13.200,00 
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resinas sintéticas (Ureia 

Formol),revestido por 

ambas as faces por uma 

folha celulósica 

decorativa banhada em 

solução melamínica fixada 

através de um processo de 

prensa de baixa pressão 

medindo 15mm(E) x 

768mm(L) x 335mm(P) com 

acabamento em fita 

PVC(poliestireno) com 

(0,45mm) de espessura, 

com 4 furações circulares 

que recebem por um sistema 

de encaixe e pressão um 

dispositivo VB 35 M/16 

Preto, com PINO GIROFIX VB 

116,3X11 DU279. fixadas a 

laterais do armário, 

possibilitando ao produto 

melhor estabilidade. 

Retaguarda: 2 unidades 

confeccionado em MDF 

(9mm) (Fibras de Média 

Densidade) fabricado 

através de fibras de 

madeira com resinas 

sintéticas (Ureia 

Formol), com pintura em 

ambos os lados, medindo 

9mm(E) x 1530mm(A) x 

387mm(L). Fundo: 

Confeccionado em MDP BP 

(15mm) (Partículas de 

Média Densidade) 

fabricado através de 

partículas de madeira com 

resinas sintéticas (Ureia 

Formol), revestido por 

ambas as faces por uma 

folha celulósica 

decorativa banhada em 

solução melamínica fixada 

através de um processo de 

prensa de baixa pressão 

medindo 15mm(E) x768mm(L) 

x 368mm(P). Portas: 2 

Portas Confeccionado em 

MDP BP (15mm) (Partículas 

de Média Densidade) 

fabricado através de 

partículas de madeira com 

resinas sintéticas (Uréia 

Formol), revestido por 

ambas as faces por uma 

folha celulósica 

decorativa banhada em 

solução melamínica fixada 

através de um processo de 

prensa de baixa pressão 

medindo 643mm (A) x 390mm 

(L) x 15mm (E), com 

acabamento em fita ABS 

(0,45mm espessura). 

Fechadura cilíndrica Tipo 

Yale: com sistema 

articulado contendo 2 

chaves. Puxadores: em 

Polietileno (Plástico de 
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alto impacto derivado do 

petróleo) tipo concha. 

Medindo 458(L) 1 dobra com 

(15mm) á 90º,2° dobra com 

(29mm) á 315º.Pés: Tipo 

Octogonal com espessura 

de (5mm) de polietileno 

(Plástico de Alto 

Impacto) com regulagem 

que permite a regulagem 

quando á desnível do piso 

facilitando assim o 

manuseio do produto. Pés: 

Tipo sextavado com 

espessura de (5mm)de 

poliestireno (Plástico de 

Alto Impacto) com 

regulagem que permite a 

regulagem quando há 

desnível do piso 

facilitando assim o 

manuseio do produto. 

Dobradiças: Alta com 

travas plásticas com 

garras que se travam a 

porta de aço. DIMENSÕES 

EXTERNAS (ALTURA X 

LARGURA X PROFUNDIDADE): 

1580mm X 800mm X 400mm. O 

licitante vencedor do 

certame deverá apresentar 

por parte do fabricante os 

documentos abaixo 

direcionados a este 

órgão: Laudo de 

conformidade ergonômica 

para com a NR 17, por 

profissional de ergonomia 

certificado pela ABERGO 

com validade a vencer, em 

papel timbrado do 

profissional que faz a 

analise, emite e assina o 

laudo, com foto do produto 

e sua descrição técnica em 

documento do fabricante, 

menção a norma NR–17, 

analise e conclusão, data 

e validade. Cadastro 

técnico federal de 

Certificado de 

regularidade perante o 

IBAMA código 7–4 

(fabricação de estruturas 

de madeira e de moveis e 

3–10 fabricação de 

artefatos de ferro, aço e 

de metais não ferrosos com 

ou sem tratamento de 

superfície, inclusive 

galvanoplastia. Certidão 

de registro de pessoa 

jurídica CREA. 

9 ARMÁRIO DE AÇO MONTÁVEL 

COM 2 PORTAS 

Características: 

Confeccionado em chapa de 

aço #26(0,45mm) 

normalizada laminada a 

PANDIN Und 20 2.280,00 45.600,00 
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frio nas laterais, fundo 

e portas. Com travas 

estruturais em chapa de 

aço #20 (0,90mm). A – 

Produto montável 

utilizando sistema de 

travas, alavanca e unha, 

desenvolvidas em altas 

tecnologias de 

estampagem, não havendo 

necessidade de utilização 

de parafusos. B – Trava 

superior confeccionada em 

chapa de aço #20 (0,90mm) 

com 3 dobras 

perpendiculares sendo a 

1ª a 25mm com 90°, a 2ª a 

25mm com 90°, a terceira 

a 15mm com 90° e termina 

com 10mm, e com sistema de 

alavanca para travamento 

nas laterais. C – Trava 

inferior confeccionada em 

chapa de aço # 20 (0,90mm) 

2 dobras perpendiculares 

sendo a 1ª a 20mm com 90°, 

a 2ª a 45mm com 90° e 

termina com 15mm e com 

sistema de alavanca para 

travamento nas laterais. 

D – Portas com fechamento 

sobreposto com medidas 

esquerdas e direitas de 

432mm(L)x1920mm(A) em 

chapa de aço #26 (0,45mm), 

lado esquerdo moldado por 

2 dobras sendo a 1ª a 

390mm com 225°, a 2ª a 

20mm com 135° e finaliza 

com 30mm, e lado direito 

com sistema de puxador 

estampado caracterizado 

por 4 dobras sendo a 1ª a 

388mm com 315°, a 2ª a 

20mm com 45°, a 3ª a 25mm 

com 90°, a 4ª a 15mm com 

90° e finaliza com uma 

dobra em curva de 360°, 

com acabamento em perfil 

PVC na cor cinza cristal 

ou grafite, 3 reforços em 

“Ômega” na horizontal e 1 

na vertical em chapa de 

aço #26 (0,45mm) laminada 

a frio com 4 dobras, 1ª a 

5mm com 90°, 2ª a 15mm com 

90°, 3ª a 25mm com 90°, a 

4ª a 15mm com 90° e 

termina com 5mm com 

furação para ventilação 

no canto superior de cada 

porta com 15 furos 

circulares com 6mm de 

diâmetro em formação 

triangular com 

espaçamento de 15mm entre 

os furos, sem dobradiças, 

com articulação pivotante 

mediante PINO ARRUELADO 

SUP FASTFIXX com encaixe 
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em furação na parte 

superior da porta 

travando na parte 

inferior da prateleira 

acima e PINO INFERIOR 

FASTFIXX para encaixe na 

parte inferior da porta a 

uma Bucha de nylon fixada 

a prateleira base, com um 

estampo na parte interna 

inferior da porta 

formando uma aba dobrável 

para travamento do pino. 

E – Laterais em chapa de 

aço #26 (0,45mm) com 

1980mm(A) com garras para 

travamento da prateleira 

inferior e superior para 

travamento do produto com 

sistema de cremalheira 

estampada na própria 

lateral com 27 posições de 

regulagens e tendo em 

sentido horizontal 5 

dobras, sendo a 1ª dobra 

a 10mm com 180°, 2ª dobra 

a 20mm com 90°, a 3ª a 

25mm com 90°, a 4ª a 400mm 

com 180° e termina com 

10mm. F – Contém 1 

prateleira fixa e 3 

prateleiras móveis com 

opção de regulagem por 

cremalheiras de 50 em 

50mm, ambas em chapa de 

aço #26 (0,45mm) 

normalizada laminado a 

frio nas medidas de 

30mm(A) x 895mm(L) x 

350mm(P) com 6 dobras em 

sua profundidade sendo a 

1ª a 5mm com 90°, a 2ª a 

10mm com 90°, a 3ª a 30mm 

com 90°, a 4ª a 350mm com 

90°, a 5ª a 30mm com 90°, 

a 6ª a 10mm com 90° e 

finaliza com 5mm e 4 

dobras em sua largura 

sendo a 1ª a 10mm com 90°, 

a 2ª a 30mm com 90°, a 3ª 

a 895mm com 90°, a 4ª a 

30mm com 90° e termina com 

10mm, com reforço Omega 

com 890mm de largura 

centralizado abaixo da 

prateleira confeccionado 

em chapa de aço 24(0,60mm) 

com 4 dobras 

perpendiculares sendo a 

1ª a 10mm com 90°, a 2ª a 

8,50mm com 90°, a 3ª com 

24mm com 90° a 4ª com 

8,5mm com 90° e termina 

com 10mm. G– Retaguarda 

confeccionada em chapa de 

aço #26(0,45mm) em 

sistema bipartido, sendo 

cada parte na medida de 

1980mm(A) x 446mm(L) 

unidas por um sistema de 
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encaixe sobreposto com 

dobras curvas invertidas, 

com 2 dobras na horizontal 

sendo a 1ª a 10mm com 270° 

a 2° a 446mm com 270° e 

termina com 10mm e na 

vertical com 2 dobras 

sendo a 1ª a 1980mm com 

90° e a 2ª a 10mm com 270° 

e termina com 3mm. 

Fechadura cilíndrica do 

tipo Yale com 2 chaves com 

travamento da porta na 

prateleira fixa central. 

Acompanha kit composto 

por 4 cantoneiras e 4 

sapatas reguláveis 5/16 

confeccionadas em 

poliestireno de alto 

impacto, 4 buchas com 

rosca interna 5/16 e 12 

parafusos 3,5 X 13mm. 

ACABAMENTO: Tratamento 

anti–corrosivo por um 

processo 

10 ARMÁRIO DE AÇO MONTÁVEL 

COM 2 PORTAS 

Características: 

Confeccionado em chapa de 

aço #22 (0,75) 

normalizada laminada a 

frio nas laterais, no 

fundo e portas, A – 

Produto montável 

utilizando sistema de 

travas, alavanca e unha, 

desenvolvidas em altas 

tecnologias de 

estampagem, não havendo 

necessidade de utilização 

de parafusos. B – Trava 

superior confeccionada em 

chapa de aço #20 (0,90mm) 

com 3 dobras 

perpendiculares sendo a 

1ª a 25mm com 90º, a 2ª a 

25mm com 90º, a terceira 

a 15mm com 90º e termina 

com 10mm, e com sistema de 

alavanca para travamento 

nas laterais. C – Trava 

inferior confeccionada em 

chapa de aço # 20 (0,90mm) 

2 dobras perpendiculares 

sendo a 1ª a 20mm com 90º, 

a 2ª a 45mm com 90º e 

termina com 15mm e com 

sistema de alavanca para 

travamento nas laterais. 

D – Laterais 

confeccionadas em chapa 

de aço #22 (0,75mm) sendo 

4 dobras na 

perpendiculares em 

sentido vertical com a 1ª 

a 5mm com 180º, a 2ª a 5mm 

com 90º, 3ª a10mm com 90º, 

a 4ª a 1580mm com 180º e 

termina com 5mm e na sua 

PANDIN Und 40 1.790,00 71.600,00 
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profundidade com 6 dobras 

sendo a 1ª a 5mm com 180º, 

a 2ª a 20mm com 90º, a 3ª 

com 25mm a 90º, a 4ª a 

450mm com 90º, a 5ª a 10mm 

com 90º a 6ª com 180º 

termina com 5mm, com 

sistema de engate por 

cremalheiras com 

espaçamento de 50 em 50 mm 

para como suporte para 

prateleiras. seguindo o 

disposto no item 4.4.2 da 

norma ABNT 13961:2010 com 

bordas arredondadas e 

livres de rebarbas, e não 

devem ter arestas 

cortantes conforme ensaio 

de bordas cortantes (5.8 

da NM 300–1). E – Portas 

confeccionadas em chapa 

de aço #22 (0,75mm) com 

fechamento sobreposto com 

medidas esquerdas e 

direitas de 

432mm(L)x1520mm(A), lado 

esquerdo moldado por 2 

dobras sendo a 1ª a 390mm 

com 225º, a 2ª a 20mm com 

135º e finaliza com 30mm, 

e lado direito com sistema 

de puxador estampado 

caracterizado por 4 

dobras sendo a 1ª a 388mm 

com 315º, a 2ª a 20mm com 

45º, a 3ª a 25mm com 90º, 

a 4ª a 15mm com 90º e 

finaliza com uma dobra em 

curva de 360º, com 

acabamento em perfil PVC 

na cor cinza cristal ou 

grafite, 3 reforços em 

“Ômega” na horizontal e 1 

na vertical em chapa de 

aço #22 (0,75mm) laminada 

a frio com 4 dobras, 1ª a 

5mm com 90º, 2ª a 15mm com 

90º, 3ª a 25mm com 90º, a 

4ª a 15mm com 90º e 

termina com 5mm, seguindo 

o disposto no item 4.4.2 

da norma ABNT 13961:2010 

com bordas arredondadas e 

livres de rebarbas, e não 

devem ter arestas 

cortantes conforme ensaio 

de bordas cortantes (5.8 

da NM 300–1). F – Porta 

articulada por dobradiças 

30mm de altura na chapa 

#20 (0.90mm) soldada 

através de solda ponto 

eletrônico–pneumático e 

pino anelado (3,85mm x 

62mm) de articulação 

reforçado zincado branco, 

projetas de modo a evitar 

movimentos involuntários, 

bem como travamentos ou 

afrouxamentos indesejados 
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ou perda de 

funcionalidade de 

qualquer componente 

conforme item 4.4.3 da 

norma ABNT 13961:2010, 

devendo projetadas de 

modo a minimizar o risco 

de tombarem sobre as mãos 

do usuário, conforme 

disposto no item 4.4.4 da 

norma ABNT 13961:2010. G 

– Contém 2 prateleiras 

móveis com opção de 

regulagem por 

cremalheiras de 50 em 50 

mm e 1 fixa, ambas em 

chapa de aço #22 (0,75mm) 

normalizada laminado a 

frio nas medidas de 

30mm(A)x897mm(L)x350mm(P) 

com 6 dobras em sua 

profundidade sendo a 1ª a 

5mm com 90º, a 2ª a 10mm 

com 90º, a 3ª a 30mm com 

90º, a 4ª a 400mm com 90º, 

a 5ª a 30mm com 90º, a 6ª 

a 10mm com 90º e finaliza 

com 5mm e 4 dobras em sua 

largura sendo a 1ª a 10mm 

com 90ª. Fechadura 

cilíndrica do tipo Yale 

com 2 chaves com 

travamento da porta na 

prateleira fixa central. 

Acompanha kit composto 

por 4 cantoneiras e 4 

sapatas reguláveis 5/16 

confeccionadas em 

poliestireno de alto 

impacto, 4 buchas com 

rosca interna 5/16 e 12 

parafusos 3,5 X 13mm. 

ACABAMENTO: Tratamento 

anti–corrosivo por um 

processo de 

nanotecnologia e pintura 

eletrostática a pó (tinta 

Hibrida) com camada de 30 

a 40 mícron com secagem em 

estufa a 240 °C. Processo 

com rigoroso controle de 

qualidade analisado por 

um laboratório 

certificado pelo INMETRO 

atendendo as normas da NBR 

8094:1983 " Material 

metálico revestido e não 

revestido 

11 ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS 

P/ PASTAS SUSPENSAS 

CARACTERÍSTICAS: Arquivo 

com 4 gavetas, 

confeccionado em chapa de 

aço #22 (0,75mm) 

normatizada e laminada a 

frio nas laterais, fundo, 

tampo superior e frentes 

das gavetas, Trilho 

Corrediça 

PANDIN Und 30 1.900,00 57.000,00 
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550mm(L)x42mm(A) em chapa 

1,20mm com 18 pares de 

esferas de aço. Tampo 

Superior – confeccionado 

em chapa de aço #22 

(0,75mm) normatizada e 

laminada a frio na medida 

de 36mm(A) x 470mm(L) x 

630mm(P) com 4 dobras na 

sua largura sendo a 1ª a 

15mm com ângulo de 90°, a 

2º a 36mm com ângulo de 

90° a 3º a 470mm com 

ângulo de 90°, a 4ª a 36mm 

com ângulo de 90° e 

termina com 15mm, e 4 

dobras na sua 

profundidade sendo a 1ª a 

15mm com ângulo de 90°, a 

2º a 36mm com ângulo de 

90° a 3º a 470mm com 

ângulo de 90°, a 4ª a 36mm 

com ângulo de 90° e 

termina com 15mm, com 

fechadura tipo Yale com 2 

chaves e alongador em 

ARAME BTC 5,3mm para 

articulação do varão de 

travamento das gavetas. 

Seguindo o disposto no 

item 4.4.2 da norma ABNT 

13961:2010 com bordas 

arredondadas e livres de 

rebarbas, e não devem ter 

arestas cortantes 

conforme ensaio de bordas 

cortantes (5.8 da NM 300–

1). LATERAIS – 

confeccionado em chapa de 

aço #22 (0,75mm) 

normatizada e laminada a 

frio na medida de 

1302mm(A) x 630mm(P) com 

6 dobras na sua largura 

sendo a 1ª a 15mm com 

ângulo curvo de 180°, a 2º 

a 20mm com ângulo de 90° 

a 3º a 26mm com ângulo de 

90° a 4ª a 630mm com 

ângulo de 90°, a 5ª a 18mm 

com ângulo de 90° a 6ª a 

18mm com ângulo curvo de 

180° e termina com 15mm 

com 6 reforços internos 

tipo ¨Ômega¨ com 4 dobras 

perpendiculares de 90° 

(medida 1271x93mm) em 

chapa # 24 (0,60mm) nas 

laterais do produto, 

sendo a 1ª dobra de 90° a 

10mm, 2ª dobra de 90° a 

20mm, 3ª dobra de 90° a 

30mm, 4ª dobra de 90° a 

20mm terminando com 10mm. 

Fixados verticalmente por 

sistema de ponteamento 

nas laterais do produto. 

Seguindo o disposto no 

item 4.4.2 da norma ABNT 

13961:2010 com bordas 
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arredondadas e livres de 

rebarbas, e não devem ter 

arestas cortantes 

conforme ensaio de bordas 

cortantes (5.8 da NM 300–

1). RETAGUARDA – 

confeccionado em chapa de 

aço #22 (0,75mm) 

normatizada e laminada a 

frio na medida de 

1208mm(A) x 427,5mm(P) 

com 4 dobras na sua 

largura sendo a 1ª a 15mm 

com ângulo curvo de 180°, 

a 2º a 20mm com ângulo de 

90° a 3º a 427,5mm com 

ângulo de 90° a 4ª a 200mm 

com ângulo curvo de 180° 

e termina com 15mm. Trava 

frontal horizontal tipo U 

(15x15x15mm) entre as 

2(duas) primeiras gavetas 

em chapa #18 (1,20mm). 

Trava na base inferior 

frontal em chapa #20 

(0,90mm), com 4 dobras 

sendo a 1ª de 90° a 10mm, 

a 2ª de 90° a 15mm, a 3ª 

de 90° 45mm, a 4ª de 90° 

a 40mm e termina com 10mm. 

Trava na base inferior 

traseira em chapa #20 

(0,90mm), em formato U com 

2 dobras, a 1ª de 90° a 

15mm, a 2ª de 90° a 45mm 

e termina com 15mm. 

Acompanha kit composto 

por 4 cantoneiras e 4 

sapatas reguláveis 5/16 

confeccionadas em 

poliestireno de alto 

impacto, 4 buchas com 

rosca interna 5/16 e 12 

parafusos cabeça chata de 

3,5 x 10mm para fixação. 

Todas as chapas de aço 

utilizadas nesse produto 

seguem a especificação 

SAE 1008. Sistema de 

deslizamento das gavetas 

por trilhos, corrediça 

telescópica de abertura 

total, prolongamento no 

curso do comprimento 

nominal, deslizamento com 

esferas de aço. Peça única 

de montagem esquerda ou 

direita e trava fim de 

curso aberto que permite 

a retirada da gaveta, 

confeccionada em aço 

galvanizado na espessura 

de 1,20mm com 18 pares de 

esferas em cada lado. A – 

Gavetas montáveis no 

sistema de dobras com 

travamento com utilizando 

cantoneiras traseiras com 

250mm (A) em formato L 

15x15mm confeccionada em 
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Aço (Al+Zn) #20(0,90mm) 

com 4 garras de fixação 

com travamento por 

encaixe a lateral Direita 

e Esquerda ao fundo e 

2(duas) cantoneiras 

frontais com 245mm (A) com 

em formato L 15X15mm 

confeccionada em 

Galvalume (Al+Zn) 

#20(0,90mm) com 2 garras 

de fixação com travamento 

por encaixe com lado pré 

definido, sendo uma 

aplicada ao lado direito 

e outra ao lado esquerdo, 

sendo utilizadas para 

fixação da frente ao corpo 

da gaveta, sendo as 

medidas 

12 ESTANTE DE AÇO COM 6 

PRATELEIRAS: 

Características: Estante 

desmontável de aço com 06 

prateleiras com 2000mm de 

altura por 920mm de 

largura com 450mm de 

profundidade. 

Prateleiras: 06(Seis) 

prateleiras em chapa de 

aço # 22 (0,75mm) na 

medida de 30mm(A) x 

915mm(L) x 450mm(P) com 

dobras duplas nas 

laterais (4 dobras 

perpendiculares sendo a 

1ª 12mm com 90°, a 2ª a 

30mm com 90°, a 3ª a 915mm 

com 90°, a 4ª a 30mm com 

90° e termina com 12mm) e 

triplas nas partes 

frontais e posteriores (6 

dobras perpendiculares 

sendo a 1ª dobra a 10mm 

com 90°, a 2ª a 10mm com 

90°, a 3ª a 30mm com 90°m 

a 4ª a 450mm com 90°, a 5ª 

a 30mm com 90°, a 6ª a 

10mm com 90° e termina com 

10mm), com 2 reforços tipo 

ômega na parte interna 

medindo 20 x 40 x 900mm 

com 4 dobras sendo 1ª a 

15mm com 90°, 2ª a 20mm 

com 90°, 3ª com 40mm a 

90°, 4ª a 20mm com 90° e 

termina com 15mm e reforço 

alma na parte frontal e 

trazeira da prateleria em 

formato U confeccionado 

em chapa de aço 

#14(1,90mm), tendo a 

medida de 27,5mm(A) x 

884mm(L) com 2 dobras 

sendo a 1ª a 11mm com 

dobra curva de 90° a 2ª a 

27,5mm com dobra curva de 

90° e termina com 32,5mm 

fixados ao frontal e 

PANDIN Und 50 608,00 30.400,00 
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trazeira da prateleira 

por sistema de solda a 

fusão. . Seguindo o 

disposto no item 4.4.2 da 

norma ABNT 13961:2010 com 

bordas arredondadas e 

livres de rebarbas, e não 

devem ter arestas 

cortantes conforme ensaio 

de bordas cortantes (5.8 

da NM 300–1). Colunas: 

04(Quatro) colunas 

confeccionadas em chapa 

de aço # 14 (1,90mm) 

medindo 2000mm de altura 

dobra perfilada em "L" de 

30x30 mm com 40 regulagens 

de altura em furação 

oblonga possibilitando 

uma regulagem e um 

travamento mais eficaz 

das prateleiras, Admite 

opcionalmente reforço X 

nas laterais e fundo, ou 

fechamento total com 

chapas laterais e chapas 

de fundos, acompanham 

também 69 parafusos com 

porcas sextavadas 

zincadas de ¼ x ½. Reforço 

em “X” Lateral e Fundo: 4 

(quatro) "X" lateral na 

medida de 650mmx30mm e 1 

"X" de Fundo na medida de 

1150mmX30mm 

confeccionados em chapa 

de aço #18(1,20mm). 

ACABAMENTO: Tratamento 

anti–corrosivo por um 

processo de 

nanotecnologia e pintura 

eletrostática a pó (tinta 

Hibrida) com camada de 30 

a 40 mícrons com secagem 

em estufa a 240 °C. 

Processo com rigoroso 

controle de qualidade 

analisado por um 

laboratório certificado 

pelo INMETRO atendendo as 

normas da NBR 8094:1983 " 

Material metálico 

revestido e não revestido 

a corrosão por exposição 

a Névoa Salina", onde é 

feito ensaio de corrosão 

acelerada com névoa 

salina por 500hrs segundo 

a norma NBR 5770, devendo 

o grau de corrosão 

determinado conforme a 

ISO 4628– 3, não devendo 

ser maior que Ri 1, 

conforme item 4.3.1 da 

norma ABNT 13961:2010. 

Pintura eletrostática 

controlada por 

Reciprocador, tornando à 

aplicação uniforme. 

Capacidade: Peso 
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recomendado por 

prateleira 82 kg 

distribuídos de forma 

uniforme. DIMENSÕES 

EXTERNAS (ALTURA X 

LARGURA X PROFUNDIDADE): 

2000mm X 920mm X 450mm. O 

licitante vencedor do 

certame deverá apresentar 

por parte do fabricante os 

documentos abaixo 

direcionados a este 

órgão: Laudo de 

conformidade ergonômica 

para com a NR 17, por 

profissional de ergonomia 

certificado pela ABERGO 

com validade a vencer, em 

papel timbrado do 

profissional que faz a 

analise, emite e assina o 

laudo, com foto do produto 

e sua descrição técnica em 

documento do fabricante, 

menção a norma NR–17, 

analise e conclusão, data 

e validade. Cadastro 

técnico federal de 

Certificado de 

regularidade perante o 

IBAMA código 7–4 

(fabricação de estruturas 

de madeira e de moveis e 

3–10 fabricação de 

artefatos de ferro, aço e 

de metais não–ferrosos 

com ou sem tratamento de 

superfície, inclusive 

galvanoplastia. Certidão 

de registro de pessoa 

jurídica CREA. Certidão 

de responsabilidade 

técnica de profissional 

CREA. Laudo de nevoa 

salina NBR–8094/1983 500 

horas. Laudo de Câmera 

úmida NBR–8095/2015 500 

horas. Termo de garantia 

de 24 meses contra 

defeitos de fabricação em 

nome do fabricante e 

credenciamento em nome do 

licitante autorizando a 

revender os produtos e 

prestar assistência 

técnica. 

13 Conjunto adulto mesa – 

cadeira escolar 

Características Material: 

Polipropileno Comprimento 

da cadeira: 35 cm Largura 

da cadeira: 35 cm Altura 

da cadeira: 86 cm 

Comprimento da mesa: 60 cm 

Largura da mesa: 45 cm 

Altura da mesa: 74 cm 

Idade mínima recomendada 

– Idade máxima 

recomendada: 14 anos – 80 

NASA Und 400 838,00 335.200,00 



CURRAL DE CIMA-PB  
Terça-Feira, 13 de Dezembro de 2022 

Diário Oficial do Município 
Poder Executivo 

ANO XXVI – N.º 710 
                                 

 

 

31 

anos Conjunto Adulto CJA 

06 de Mesa e cadeira c/ 

Porta Livros (Normas 

FNDE) Recomendável para 

Crianças de 14 anos acima 

Recomendável para 

Crianças com Altura de 

1,59 a 1,88m Descrição: 

Mesa Escolar com Tampo em 

MDF e Porta Livros em 

Polipropileno, Pintura 

Eletrostática Pó Ferragem 

1,20mm Parede Tampo MDF 

18mm Fita em PVC Pés 

antiderrapantes Medidas: 

Altura – 0,74cm Largura – 

0,45cm Comprimento 0,60cm 

Cadeira com assento e 

encosto em Polipropileno 

Pintura Eletrostática Pó 

Ferragem 1,50mm Parede 

Pés Antiderrapantes 

Medidas: Altura – 0,86cm 

Altura Assento – 0,45cm 

APRESENTAR JUNTO A 

PROPOSTA: – CERTIFICADO 

DE CONFORMIDADE ATENDENDO 

A PORTARIA Nº 105/2012 

INMETRO. – LAUDO NBR 8094 

EXPOSIÇÃO A NÉVOA SALINA 

MÍNIMA DE 400 HORAS. – 

CATALOGO DO PRODUTO. – 

GARANTIA DE NO MINIMO DOIS 

ANOS DO FABRICANTE.  

14 CONJUNTO ALUNO CJA – 03 

Mesa: Tampo em MDP ou MDF, 

com espessura de 18 mm, 

revestido na face 

superior em laminado 

melamínico de alta 

pressão, 0,8 mm de 

espessura, acabamento 

texturizado, na cor 

CINZA, cantos 

arredondados (conforme 

projeto). Revestimento na 

face inferior em chapa de 

balanceamento (contra 

placa fenólica) de 0,6 mm. 

Aplicação de porcas garra 

com rosca métrica M6 e 

comprimento 10 mm (ver 

detalhamento no projeto). 

Dimensões: 450 mm 

(largura) x 600 mm 

(comprimento) x 19,4 mm 

(espessura), admitindo se 

tolerância de até + 2 mm 

para largura e 

comprimento e de +/– 0,6 

mm para espessura. Topos 

encabeçados com fita de 

bordo em PVC (cloreto de 

polivinila) com primer, 

acabamento texturizado, 

na cor AMARELA, colada com 

adesivo "HotMelting". 

Dimensões nominais de 22 

mm (largura) x 3 mm 

NASA Und 200 760,00 152.000,00 
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(espessura), com 

tolerância de + ou –0,5 mm 

para espessura. Estrutura 

composta de: – montantes 

verticais e travessa 

longitudinal 

confeccionados em tubo de 

aço carbono laminado a 

frio, com costura, secção 

oblonga de 29 mm x 58 mm, 

em chapa 16 (1,5 mm); – 

travessa superior 

confeccionada em tubo de 

aço carbono laminado a 

frio, com costura, 

curvado em formato de “C”, 

com secção circular de Ø 

= 31,75 mm (1 1/4”), em 

chapa 16 (1,5 mm); – pés 

confeccionados em tubo de 

aço carbono laminado a 

frio, com costura, secção 

circular de Ø = 38 mm (1 

1/2”), em chapa 16 (1,5 

mm). Porta–livros em 

polipropileno puro (sem 

qualquer tipo de carga) 

composto 

preferencialmente de 50% 

de matéria–prima 

reciclada ou recuperada, 

podendo chegar até 100%, 

injetado na cor CINZA. As 

características 

funcionais, dimensionais, 

de resistência e de 

uniformidade de cor, 

devem ser preservadas no 

produto produzido com 

matéria prima reciclada, 

admitindo–se tolerâncias 

na tonalidade (da cor 

CINZA), a critério da 

equipe técnica do pregão. 

Dimensões, design e 

acabamento conforme 

projeto. No molde do 

porta–livros, deve ser 

gravado o símbolo 

internacional de 

reciclagem, apresentando 

o número identificador do 

polímero; datador de 

lotes indicando mês e ano; 

a identificação “modelo 

FDE–FNDE” (conforme 

indicado no projeto) e o 

nome da empresa 

fabricante do componente 

injetado. Fixação do 

tampo à estrutura através 

de porcas, garra e 

parafusos com rosca 

métrica M6, Ø 6,0 mm, 

comprimento 47 mm (+ou– 2 

mm), cabeça panela ou 

oval, fenda Phillips. 

Fixação do porta–livros à 

travessa longitudinal 

através de rebites de 
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“repuxo”, Ø 4,0 mm, 

comprimento 10 mm. 

Fixação das sapatas 

(frontal e posterior) aos 

pés através de rebites de 

“repuxo”, Ø 4,8 mm, 

comprimento 12 mm. 

Ponteiras e sapatas em 

polipropileno copolímero 

virgem e sem cargas, 

injetadas na cor AMARELA, 

fixadas à estrutura 

através de encaixe. 

Dimensões, design e 

acabamento conforme 

projeto. Nos moldes das 

ponteiras e sapatas, deve 

ser gravado o símbolo 

internacional de 

reciclagem, apresentando 

o número identificador do 

polímero; datador de 

lotes indicando mês e ano; 

a identificação “modelo 

FDE–FNDE” (conforme 

indicado no projeto) e o 

nome da empresa 

fabricante do componente 

injetado. Nas partes 

metálicas deve ser 

aplicado tratamento 

antiferruginoso que 

assegure resistência à 

corrosão em câmara de 

névoa salina de no mínimo 

300 horas. Pintura dos 

elementos metálicos em 

tinta em pó híbrida Epóxi 

/ Poliéster, 

eletrostática, brilhante, 

polimerizada em estufa, 

espessura mínima de 40 

micrometros na cor CINZA. 

Cadeira: Assento e 

encosto em polipropileno 

copolímero virgem e sem 

cargas, injetados, 

moldados anatomicamente, 

pigmentados na cor 

AMARELA. Dimensões, 

design e acabamento 

conforme projeto. Nos 

moldes do assento e do 

encosto, deve ser gravado 

o símbolo internacional 

de reciclagem, 

apresentando o número 

identificador do 

polímero; datador de 

lotes indicando mês e ano; 

a identificação “modelo 

FDE–FNDE” (conforme 

indicado no projeto) e o 

nome da empresa 

fabricante do componente 

injetado. 

Alternativamente o 

assento e o encosto 

poderão ser fabricados em 

compensado anatômico 
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moldado a quente, 

contendo no mínimo sete 

lâminas internas, 

15 CADEIRA GIRATÓRIA 

OPERACIONAL COM ESPALDAR 

MEDIO COM BRAÇO Rodízios 

– Componente utilizado 

para manter a 

estabilidade e apoio ao 

piso e com a função de 

manter a mobilidade da 

cadeira. Através de 

deslocamentos giratórios 

e lineares conforme 

manuseio do usuário. 

Rodízio de PU. 

Constituído de 2 (duas) 

roldanas circulares na 

dimensão de 50mm de 

diâmetro e fabricadas em 

termoplástico denominado 

de poliamida (PA 6,6) e PU 

em sua extremidade, 

dedicadas para serem 

utilizadas em pisos 

rígidos. O corpo do 

rodízio confeccionado de 

forma semicircular e 

fabricado em material 

termoplástico denominado 

de poliamida (PA 6,6). As 

roldanas são fixadas 

neste corpo através de um 

eixo horizontal de aço 

carbono ABNT 1005/10 na 

dimensão de 6 mm que é 

submetido a um processo de 

lubrificação através de 

graxa específica para 

redução de atrito na 

operação de rolamento sob 

o piso. O corpo do rodízio 

é constituído por um eixo 

vertical (perpendicular 

ao piso). de aço carbono 

ABNT 1008/10 na dimensão 

de 11 mm e protegido 

contra corrosão pelo 

processo de eletro de 

posição a zinco onde se 

encontra montado através 

de um anel elástico sob 

pressão no corpo do 

rodízio, que recebe 

lubrificação para reduzir 

o atrito no deslocamento 

rotativo. Rodízio de PA: 

Constituído de 2 (duas) 

roldanas circulares na 

dimensão de 50mm de 

diâmetro e fabricadas em 

termoplástico. denominado 

de poliamida (PA 6,6), 

dedicadas para serem 

utilizadas em pisos 

carpetados. O corpo do 

rodízio configurado de 

forma semicircular é 

fabricado em material 

FRISOKAR Und 50 740,00 37.000,00 
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termoplástico denominado 

Poliamida (PA 6,6). As 

roldanas são fixadas 

neste corpo através de um 

eixo horizontal de aço 

carbono ABNT 1005/10 na 

dimensão de 6 mm que. é 

submetido a um processo de 

lubrificação através de 

graxa específica para 

redução de atrito na 

operação de rolamento sob 

o piso. O corpo do rodízio 

é constituído por um eixo 

vertical (perpendicular 

ao piso) de aço carbono 

ABNT 1008/10 na dimensão 

de 11 mm e protegido 

contra corrosão pelo 

processo de 

eletrodeposição a zinco 

onde se encontra montado 

através de um anel 

elástico sob pressão no 

corpo do rodízio, que 

recebe lubrificação para 

reduzir o atrito no 

deslocamento rotativo) 

Base Giratória: 

Componente utilizado para 

manter a estabilidade da 

cadeira em todas as suas 

funcionalidades, 

principalmente 

nivelamento sobre o piso, 

oferecido no modelo 

abaixo: Base Standard 

Secretária: Conjunto 

definido por uma 

configuração em forma de 

pentágono, obtendo um 

diâmetro na ordem de 555 

mm e constituída com 5 

(cinco) pás de apoio, 

fabricada em chapa de aço 

carbono ABNT 1008/1020 na 

espessura de 1,5 mm e 

conformada por um 

processo de estampagem 

formando um perfil de 

secção 26x26,5 mm e unidas 

por soldagem MIG. Suas 

extremidades são 

conformadas mecanicamente 

formando o encaixe. para 

o pino do rodízio sem 

necessidade de buchas ou 

peças adicionais. Possui 

um anel central fabricado 

em tubo de precisão de 

construção mecânica de 

Aço Carbono 1008/20, onde 

as pás são fixadas a este 

pelo processo 

automatizado de soldagem 

MIG. que garante a 

qualidade e acabamento do 

Produto. O conjunto base 

recebe uma proteção 

contra corrosão, 
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caracterizada pelo 

processo de preparação de 

superfície metálica e 

revestida por pintura 

eletrostática epóxi em 

pó. O conjunto é coberto 

por uma blindagem central 

com design adequado. ao 

produto, montado pelo 

processo manual por 

cliques de fixação, com a 

função de proteção. e 

acabamento da base, além 

de possuir também uma 

blindagem telescópica 

para a coluna a gás. As 

blindagens são fabricadas 

pelo processo de injeção 

em material termoplástico 

denominado copolímero de 

polipropileno (PP). 

Coluna a Gás Conjunto 

mecânico/pneumático 

utilizado para conectar. 

a base ao mecanismo e que 

possui a função de 

regulagem de altura do 

assento com referência ao 

piso, 

TOTAL  848.440,00 

  

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS: 

A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) 

meses, considerados da data de publicação de seu extrato na 

imprensa oficial. 

  

A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura 

Municipal de Curral de Cima firmar contratações oriundas do Sistema 

de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se 

a realização de licitação específica para aquisição pretendida, 

assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de 

condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização. 

  

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 

A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente 

desta Ata, devidamente formalizada através do respectivo Pedido de 

Compra, serão observadas as cláusulas e condições constantes do 

Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 

00020/2022, parte integrante do presente instrumento de 

compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, durante sua 

vigência poderá ser utilizada: 

  

Pela Prefeitura Municipal de Curral de Cima, que também é o órgão 

gerenciador responsável pela administração e controle desta Ata, 

representada pela sua estrutura organizacional definida no 

respectivo orçamento programa. 

  

Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as 

disposições do Pregão Presencial nº 00020/2022, que fizerem adesão 

a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do órgão gerenciador. 

Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, 

quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão 

consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a 

possibilidade de adesão; 

Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, 

observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou 

não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique 

as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com 

o órgão gerenciador e órgãos participantes; 

As aquisições ou as contratações adicionais mediante adesão à ata 

não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento 

dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e 
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registrados na ata do registro de preços para o órgão gerenciador e 

órgãos participantes; 

O quantitativo decorrente das adesões à ata não poderá exceder, na 

totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata 

de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 

participantes, independentemente do número de órgãos não 

participantes que aderirem; 

Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante 

deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 

noventa dias, observado o prazo de vigência da ata de registro de 

preços; 

Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do 

cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente 

assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o 

contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do 

descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas 

próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão 

gerenciador. 

O usuário da ata, sempre que desejar efetivar a contratação do 

objeto registrado, fará através de solicitação ao gerenciador do 

sistema de registro de preços, mediante processo regular. 

  

CLÁUSULA TERCEIRA - DA CONTRATAÇÃO: 

As obrigações decorrentes da execução do objeto deste certame, 

constantes da Ata de Registro de Preços, serão firmadas com o 

fornecedor registrado, observadas as condições estabelecidas no 

presente instrumento e nas disposições do Art. 62, da Lei 8.666/93, 

e a contração será formalizada por intermédio de: 

Pedido de Compra quando o objeto não envolver obrigações futuras, 

inclusive assistência e garantia. 

Pedido de Compra e Contrato, quando presentes obrigações futuras. 

O prazo para retirada do Pedido de Compra, será de 05 (cinco) dias 

consecutivos, considerados da data da convocação. 

O quantitativo do objeto a ser executado será exclusivamente o 

fixado no correspondente Pedido de Compra e observará, 

obrigatoriamente, o valor registrado na respectiva Ata. 

Não atendendo à convocação para retirar o Pedido de Compra, e 

ocorrendo esta dentro do prazo de validade da Ata de Registro de 

Preços, o licitante perderá todos os direitos que porventura tenha 

obtido como vencedor da licitação. 

É permitido ao Órgão Realizador do Certame, no caso do licitante 

vencedor não comparecer para retirar o Pedido de Compra no prazo e 

condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na 

ordem de classificação e sucessivamente, para fazê-lo em igual 

prazo do licitante vencedor, aplicadas aos faltosos às penalidades 

cabíveis. 

O contrato ou instrumento equivalente, decorrente do presente 

certame, deverá ser assinado no prazo de validade da respectiva Ata 

de Registro de Preços. 

O contrato que eventualmente venha a ser assinado pelo licitante 

vencedor, poderá ser alterado com a devida justificativa, 

unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes, nos 

casos previstos no Art. 65 e será rescindido, de pleno direito, 

conforme o disposto nos Arts. 77, 78 e 79, todos da Lei 8.666/93; e 

realizado na forma de fornecimento parcelada. 

A supressão do item registrado poderá ser total ou parcial, a 

critério do gerenciador do sistema, considerando-se o disposto no 

Art. 15, § 4º, da 8.666/93. 

  

CLÁUSULA QUARTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

Quem, convocado dentro do prazo de validade da respectiva ata de 

registro de preços, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou 

apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o 

retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, 

falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar–se de modo 

inidôneo, declarar informações falsas ou cometer fraude fiscal, 

garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e 

contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, 

será descredenciado do Sistema de Cadastramento Unificado de 

Fornecedores SICAF do Governo Federal e de sistemas semelhantes 

mantidos por Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo de 

até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no 

respectivo Edital e das demais cominações legais. 

As referidas sanções descritas também se aplicam aos integrantes do 

cadastro de reserva que, convocados, não honrarem o compromisso 

assumido sem justificativa ou com justificativa recusada pela 

Administração. 

A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e 

preceitos legais, sujeitará o Contratado, garantida a prévia 

defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87, da 
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Lei 8.666/93: a – advertência; b – multa de mora de 0,5% (zero 

vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato por dia 

de atraso na entrega, no início ou na execução do objeto ora 

contratado; c – multa de 10% (dez por cento) sobre o valor 

contratado pela inexecução total ou parcial do contrato; d – 

simultaneamente, qualquer das penalidades cabíveis fundamentadas na 

Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/02. 

Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no 

prazo de 15 (quinze) dias após a comunicação ao Contratado, será 

automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o 

Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% 

(um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado 

judicialmente. 

Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, realizar–

se–á comunicação escrita ao Contratado, e publicado na imprensa 

oficial, excluídas as penalidades de advertência e multa de mora 

quando for o caso, constando o fundamento legal da punição, 

informando ainda que o fato será registrado e publicado no cadastro 

correspondente. 

  

CLÁUSULA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00020/2022 e 

seus anexos, e a seguinte proposta vencedora do referido certame: 

  

- PONTUAL COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI. 

CNPJ: 33.737.137/0001-82. 

Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 

- 15. 

Valor: R$ 848.440,00. 

  

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO: 

Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, 

fica eleito o Foro da Comarca de Jacaraú. 

  

Curral de Cima - PB, 13 de Dezembro de 2022 

ANTÔNIO RIBEIRO SOBRINHO - Prefeito 

 


