
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

Memorando nº 464 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEPAT
Maceió, 29 de maio de 2019.

Para: COMAP

Assunto: Aquisição, através de ARP, de Cadeiras e poltronas giratórias

 

Prezada Coordenadora,
 
Iniciando mais um procedimento de aquisição de

material, propomos a compra, através de Ata de Registro de
Preços -                                ARP, de 120 poltronas e 50
cadeiras, giratórias e com braços, conforme especificação no Termo
de Referência e anexo.

A previsão da chefia desta Unidade é de se adquirir pelo
menos 20% dessa ARP ainda em 2019.

 
 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS ANTÔNIO VIEIRA COSTA, Chefe de
Seção, em 31/05/2019, às 13:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0548741 e o código CRC FC8C70C2.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

TERMO DE REFERÊNCIA

1 – DO OBJETO
1.1 O presente Termo de Referência tem por objetivo a

aquisição de mobiliários necessários ao bom funcionamento dos
Cartórios Eleitorais e do Fórum Eleitoral de Maceió, conforme
especificações técnicas contidas no Anexo Único, parte integrante e
complementar deste documento;

1.2 As quantidades descritas são estimativas máximas
para fornecimento durante 12 meses, com entregas em períodos
alternados e quantidades definidas de acordo com os levantamentos
efetuados pela SEPAT;

1.3 Utilizamos como critério de sustentabilidade a
exigência de madeira de reflorestamento na composição do assento e
do encosto da poltrona/cadeira.

1.4 Garantimos, para o exercício de 2019, uma compra
mínima de 20% dos itens.

 
2 – DA JUSTIFICATIVA
2.1 A solicitação se justifica pela necessidade de compor

os ambientes para funcionamento de diversos Cartórios Eleitorais. As
aquisições visam adaptar as condições de trabalho às características
psicofisiológicas dos servidores lotados nos Cartórios Eleitorais, de
modo a propiciar-lhes um máximo de conforto, segurança e
desempenho eficiente;

2.2 Exigências de Certificados, Atestados e Laudos, tem
como objetivo principal de adquirir bens de excelente qualidade e
que tenham sido fabricados através de critérios de sustentabilidade.

 
3 – DA PROPOSTA DE PREÇOS
3.1 Na proposta de preço deverá conter: discriminação

detalhada do produto, a dimensão exata do produto cotado, sem
conter medidas alternativas, a quantidade solicitada, o valor unitário
e o total, marca, código, modelo ou linha, garantia, prazo de validade
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da proposta e prazo para entrega dos materiais, bem como o número
da conta-corrente, agência e nome do Banco do Fornecedor para
possíveis pagamentos;

3.2 Os móveis adquiridos deverão ser entregue
devidamente montados, no Almoxarifado deste TRE, razão pela qual
os valores a serem apostos na proposta de preços da empresa deverá
prever a incidência de qualquer despesa, tais como transporte,
tributos, embalagens, serviços e montagens em local próprio do
fornecedor;

3.3 Será considerada vencedora uma ou mais empresas,
cuja proposta contenha o menor valor, por item, desde que atenda
as exigências contidas neste Termo de Referência, no seu Anexo
Único e no Edital do Pregão;

3.4 Junto com a proposta comercial final (proposta
ajustada) a empresa deverá apresentar:

3.4.1 Laudo de Conformidade Técnica ou Certificado ou
Parecer, emitidos por Instituto Federal ou Estadual ou Municipal ou
por Ergonomista certificado pela ABERGO – Associação Brasileira de
Ergonomia ou ainda por Profissional habilitado em medicina com
especialidade em segurança do trabalho, afirmando que os produtos
ofertados estão de acordo com a norma NR 17 (ergonomia -
Ministério do Trabalho e do Emprego), sendo que deverá vir
acompanhado da ART do profissional assinante;

3.4.2 Declaração expressa, de que prestará garantia do
mobiliário gratuita nesta capital, por no mínimo 60 meses para
todos os bens, quanto aos reparos, substituição de peças, acessórios
e outros itens que acusarem defeito de fabricação e de
funcionamento;

3.4.3 Laudo de Conformidade Técnica ou Certificado ou
Relatório de Ensaio, emitidos por Instituto Federal ou Estadual ou
Municipal ou Laboratório Particular acreditado pelo INMETRO ou
pela ABNT, comprovando que os produtos ofertados estão em
conformidade com a Norma ABNT NBR 13962:2006 – Móveis para
Escritório – Cadeiras;

3.4.4 Certificado ambiental de cadeia de custódia do
FSC ou CERFLOR, em nome do Fabricante do mobiliário ou do
fornecedor da materia prima, que comprove a procedência da
madeira proveniente de manejo florestal responsável ou de
reflorestamento;

3. 4. 5 Catálogo ou desenho ilustrativo contendo os
modelos e/ou linhas e/ou códigos, dos produtos para o qual o licitante
tenha apresentado proposta, para facilitar a visualização e
identificação dos mesmos;
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3.4.6 Declaração, emitida pela empresa prestadora dos
serviços de manutenção corretiva no ramo de mobiliário, legalmente
estabelecida nesta capital, afirmando que prestará a devida
assistência técnica para os itens cotados, indicando na declaração
seu CNPJ, Inscrição Estadual, representante legal, endereço e
telefone para contato.

 
4 – DOS PRAZOS DE ENTREGA E GARANTIA DOS

BENS
4.1 Prazo de entrega: até 45 dias corridos, contados a

partir da data de recebimento da Autorização de Fornecimento. A
empresa que não cumprir o prazo estipulado poderá sofrer sanções
estabelecidas no Edital do Pregão;

4.1.1 Local da Entrega: no almoxarifado deste
Regional, situado na Avenida Menino Marcelo, 7200-D, Via Expressa
Maceió-AL.

4.2 Prazo de garantia do mobiliário: pelo período
mínimo de 05 anos; 

4.3 Assistência Técnica Corretiva: Durante o período
de garantia, a contratada ou firma por ela indicada, deverá prestar
assistência técnica em Maceió, por empresa estabelecida nesta
capital. Caso não seja possível efetuar o conserto no local onde se
encontra o móvel, a contratada recolherá o(s) bem(ns) para efetuar a
devida manutenção em local por ela desejado, correndo todas as
despesas, com a retirada e nova entrega, por sua conta.

4.3.1 Prazos para manutenção corretiva:
4.3.1.1 Até 07 dias contados a partir da comunicação

por escrito, para comparecer ao local indicado, nesta cidade, para
avaliação do defeito apresentado;

4.3.1.2 Até 20 dias contados a partir da comunicação
por escrito, para solucionar os defeitos;

4.3.1.3 Até 35 dias contados a partir da comunicação
por escrito, se necessário substituir o bem.

 
5 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
A licitante contratada, durante a execução da

contratação, ficará sujeita a aplicação de multa de mora e
convencional, variável de acordo com a gravidade dos casos a seguir:

5.1 – 0,50% por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s)
item(ns) entregue(s) em atraso, limitada a incidência a 5 dias de
atraso. Após o 5º dia e a critério da Administração, poderá ocorrer a
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não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a multa
constante no item 5.4 sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

5 . 2 – 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns)
entregues em desconformidade, caso o prazo de substituição
daqueles assim configurados não seja cumprido, limitada a incidência
a 5 dias de atraso injustificado. Após o 5º dia será considerada
inexecução parcial do contrato;

5.3 – 7,50% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em
caso de inexecução parcial da obrigação assumida, assim
considerado o atraso na entrega do objeto por período superior ao
previsto no item 6.1 bem como a extrapolação do prazo máximo de
atraso injustificado estabelecido no item 6.2;

5.4 – 15% sobre o valor dos itens não entregues da Nota
de Empenho.

 
Além disso o fornecedor será passível das sanções

previstas no art. 87 da Lei 8.666/1993
 
As multas de mora e convencional por inexecução

parcial, quando aplicadas de forma isolada ou concomitante não
ultrapassarão o limite de 15% do valor total do contrato celebrado.
 

6 – DO PAGAMENTO
6.1 O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias

úteis, em uma única parcela, por empresa, mediante crédito em
conta-corrente, após a entrega do mobiliário e aceite definitivo;

6.2 Eventuais penalidades poderão ser descontadas do
pagamento.

6.3 Em nenhuma hipótese haverá antecipação de
pagamento.

6.4 O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as
retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação
tributária.

6.5 O pagamento será creditado em favor do fornecedor
através de ordem bancária em conta-corrente, indicada pelo
fornecedor, após aceitação dos bens licitados.

6.6 Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá
ser acrescido de encargos moratórios, apurados desde a data do
primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo pagamento, desde
que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a
aplicação da seguinte fórmula:
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EM = I x N x VP,
Onde:
EM = Encargos Moratórios
N = Número de dias entre a data prevista para o

pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I = Índice de atualização financeira = 0,0001644, assim

apurado:

 
I = (TX/100)/365
I= (6/100)/365
I = 0,0001644
TX = Percentual de Taxa Anual = 6%
 
 
7 – DA GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E

ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS
7.1 A gestão e fiscalização será exercida pela Seção de

Patrimônio, a qual competirá dirimir dúvidas que surgirem no
decorrer do período do contrato;

7.2 Sem prejuízo da plena responsabilidade da empresa
perante o Tribunal ou a terceiro, os serviços estarão sujeitos a ampla
e irrestrita fiscalização, a qualquer hora, em todos os móveis,
instalados ou substituídos e a presença da fiscalização não diminuirá
a responsabilidade da empresa na sua execução;

7.3 Caberá a Seção de Manutenção e Reparos, ligadas à
COSEG, após comunicação da Seção de Patrimônio, efetuar as
chamadas relativas à manutenção corretiva e ajustes em geral;

7.4 O mobiliário poderá ser recebido por uma comissão
de servidores designados para tal fim, ficando-lhes assegurado o
direito de exigir o cumprimento de todos os itens constantes deste
Termo de Referência, além dos seguintes:

7.4.1 Conferir as especificações, quantidade e qualidade
dos móveis e a correção da sua montagem;

7.4.2 Atestar a Nota Fiscal ou Fatura da empresa;
7.4.3 Encaminhar a Nota Fiscal-Fatura à COMAP para
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fins de registros e posterior pagamento.
7.4.5 Solicitar justificadamente a substituição de

qualquer empregado da empresa que comprometa a perfeita
execução dos serviços; que crie obstáculos à fiscalização; que não
corresponda às técnicas ou às exigências disciplinares da
Administração; ou aquele cujo comportamento ou capacidade técnica
a fiscalização julgue impróprio para a execução dos serviços;

7.4.6 Rejeitar, totalmente ou em parte, qualquer
material que não esteja de acordo com as exigências, ou aquele que
não seja comprovadamente original e novo, assim considerados de
primeiro uso;

7.4.7 Exigir amostra dos produtos ofertados, antes da
entrega dos itens, para que seja efetuado testes de conformidade.
Nestes testes, os produtos poderão ser abertos, manuseados,
desmontados, receber cortes, secções, vincos ou movimento nas
peças, sendo devolvidos à contratada no estado em que se encontrem
ao final da avaliação técnica, sem qualquer ônus para o contratante.
A amostra deverá ser fornecida, no mesmo local da entrega
dos bens, no prazo de até 10 dias, contados da solicitação
por escrito da comissão de recebimento.

7.4.8 Os móveis constantes do presente Termo de
Referência deverão ser novos, assim considerados de primeiro
uso. Serão entregues montados, sem ônus de frete e
acompanhados das respectivas notas fiscais;

7.4.9 A empresa deverá efetuar a entrega dos móveis em
perfeitas condições de uso, conforme a proposta apresentada, as
especificações técnicas e os níveis de qualidade exigidos, dentro do
horário de expediente do Órgão;

7.4.10 O mobiliário será recebido:
7.4.10.1 Provisoriamente, pela Seção de Almoxarifado,

que informará, no prazo de até 03 dias úteis do recebimento, à Seção
de Patrimônio;

7.4.10.2 Definitivamente, no prazo máximo de até
10 dias úteis, contados da comunicação da SEALMOX, pela SEPAT,
após os testes de qualidade, quantidade, marca e especificações
exigidas.

.
 
8 – DAS RESPONSABILIDADES DA EMPRESA
8.1 Fornecer os mobiliários de alta qualidade,

observando rigorosamente os prazos, as especificações e exigências
estabelecidas no Termo de Referência, no Edital de Pregão, e na

Termo de Referência SEPAT 0548742         SEI 0004654-62.2019.6.02.8000 / pg. 7



Proposta de Preços, observando as normas técnicas exigidas,
fornecendo todas as informações eventualmente solicitadas;

8.2 Os bens móveis constantes do presente Termo de
Referência deverão ser novos, assim considerados de primeiro uso,
serão entregues montados, sem ônus de frete e acompanhados
das respectivas notas fiscais;

8.3 Orientar seus empregados, considerando as
peculiaridades do Órgão e quaisquer dados técnicos referentes ao
local da entrega e dos possíveis serviços futuros;

8.4 Fornecer assistência técnica, durante o período da
garantia, por meio de mão-deobra qualificada, utilizando material,
peças e componentes necessários, novos e de acordo com as
recomendações dos fabricantes;

8.5 Responsabilizar-se por todas as despesas relativas
aos materiais, mão-de-obra, embalagens, ferramentas, fretes,
transportes, impostos, taxas, emolumentos ou quaisquer outras
incidentes sobre o fornecimento e os serviços;

8.6 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente
à Administração ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus
empregados na entrega do material e na prestação dos serviços,
incluindo as entregas feitas por transportadora;

8.7 Fornecer junto com o material, a Nota Fiscal-Fatura,
discriminada de acordo com a Nota de Empenho, para que sejam
tomadas as medidas de aceites e pagamentos.

8.8 Os mobiliários deverão ser fabricados de modo a
terem ergonomia, resistência e estabilidade, proporcionando
segurança aos usuários e aos equipamentos;

8.9 Os materiais empregados na fabricação dos
mobiliários deverão ser de alta qualidade e com acabamento
impecável, sem falhas.

 
9 – DAS RESPONSABILIDADES DO TRIBUNAL

REGIONAL ELEITORAL
9.1 Proporcionar todas as facilidades para que a empresa

possa cumprir suas obrigações dentro das normas e condições do
processo de venda;

9.2 Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues
em desacordo com as obrigações assumidas pelo fornecedor, fixando
prazo para substituição dos bens;

9.3 Designar a Comissão de Recebimento para
acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, bem como, efetuar os
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recebimentos provisórios e definitivos;
9.4 Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.
 
10 – DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
Aplica-se ao presente processo as disposições

estabelecidas no Plano de Logística Sustentável – PLS-TRE-AL,
Anexo da Portaria nº 626/2015, que tratam dos critérios de
sustentabilidade e proteção ambiental, principalmente no que se
refere aos aspectos e/ou exigências abaixo assinaladas:

10.1 que sejam observados os requisitos ambientais para
a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO, como produtos
sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus
similares;

10.2 que os bens devam ser, preferencialmente,
acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor
volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir
a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS ANTÔNIO VIEIRA COSTA, Chefe de
Seção, em 04/06/2019, às 15:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0548742 e o código CRC 108189CD.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Anexo

ESPECIFICAÇÕES DO MOBILIÁRIO

 

1. Poltrona Giratória – tipo diretor, espaldar alto, com braços reguláveis.
120 unidades
 
1.1. Revestimento do assento e do encosto - Estofamento em espuma de poliuretano injetada

isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa
fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade controlada de 54 kg/m³, indeformável com
espessura de 45 mm.

O suporte lombar e os botões ajustáveis de acionamento são feitos de polipropileno na cor preta, com
curso de 100 mm, com acabamento em zíper.

Revestimento em material microperfurado composto por polímeros à base de PVC com gramatura de
700 a 780 g/m², espessura 0,80 a 0,90 mm, aditivado contra raios UV e com aditivos antichama.

Aceitamos uma variação de até 5% nas medidas.
 
1.2. Braços anatômicos - Braços reguláveis em formato “T” inclinado, com acionamento de

regulagem de altura em sete posições através de botão sob o apoio, e regulagem de abertura lateral em até 3 cm
através de alavanca de pressão sob o assento, confeccionado com estrutura tubular em aço elíptico 50 x 25 x 1,5 mm,
com capa protetora e apoios superiores em polipropileno de alta resistência.

Mecanismo em corpo de aço estampado com placa de fixação ao assento fabricada em chapa de aço
estampada com 2,5 mm de espessura.

Aceitamos uma variação de até 5% nas medidas.
 
1.3. Assento - Formato retangular, medindo (480 a 500 mm) de largura, profundidade (470 a 510 mm),

e quinas arredondadas nas extremidades.
Parte interna em compensado multilâminas de madeira proveniente de reflorestamento, moldada

anatomicamente a quente e espessura final de 10,5 mm.
Aceitamos uma variação de até 5% nas medidas.
 
1.4. Encosto - Em formato anatômico com apoio lombar regulável, medindo 590 mm de altura, com

largura iniciando com 480 mm.
Inserto do encosto em formato retangular, confeccionado em madeira compensada multilaminada, com

lâminas de madeira proveniente de reflorestamento (pinus e eucalipto) intercalada entre si, coladas com resina a
base de ureia/formol com baixa emissão de formaldeído, prensada a quente, com 10,5 mm de espessura final.

Estofamento realizado em espuma de poliuretano injetada isenta de CFC, com alta resiliência, alta
resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação
permanente com densidade controlada de 54 kg/m³, indeformável com espessura de 45 mm.

O suporte lombar e os botões ajustáveis de acionamento são feitos de polipropileno na cor preta, com
curso de 100 mm, com acabamento em zíper.

Revestimento em material microperfurado composto por polímeros a base de PVC com gramatura de
700 a 780 g/m², espessura 0,90 mm, aditivado contra raios UV e com aditivos antichama. Aceitamos uma variação de
até 5% nas medidas.

 
1.5. Mecanismos do Assento, Encosto e Base - Mecanismo sincronizado de inclinação entre encosto

e assento com acionamento através de alavanca com botão de desbloqueio de movimento. Este movimento permite
que o apoio lombar da poltrona mantenha contato com a região lombar do usuário no movimento de reclinação, pois
o deslocamento do encosto e assento é realizado na proporção 2:1 respectivamente.

Regulagem de inclinação do encosto com mín 5 estágios e sistema de livre flutuação.
Regulagem de tensão do movimento de reclinação realizada através de alavanca localizada sob o

assento.
Sistema anti-impacto que impede o choque do encosto com o usuário ao desbloquear o mesmo.
Coluna giratória com regulagem de altura por acionamento a gás com curso de mín 100 mm,

confeccionado em aço tubular SAE 1008/1010 - BFDQ – 50,80 x 1,50 mm, com diâmetro externo de mín 28 mm, com
conificação inferior e superior. Bucha guia do sistema giratório com regulagem de mín 100 mm de altura, injetada
em POM (Poli Oxi Metileno - Poliacetal Copolímero), com ajuste H7 (0,02 mm), material este de alta resistência ao
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desgaste e com lubrificação própria permitindo maior facilidade na regulagem de altura e suavidade no movimento
giratório.

Pistão a gás provido de corpo metálico em tubo de aço mín ø28 mm, usinado em retifica cilíndrica com
tratamento cromado, haste em aço cilíndrico com rolamento em aço e amortecedor em PVC, acoplada a coluna
através de anel elástico.

Pistões a gás para regulagem de altura em conformidade com a norma DIN 4550, classe 4, fixados ao
tubo central através de porca rápida. Base com acabamento texturizado, fabricada por processo de injeção em
poliamida 6 com máx 30% de fibra de vidro.

Cinco hastes em formato piramidal, que permite junção de rodízios ou sapatas plásticas deslizantes por
meio de pino de encaixe com máx 11 mm de diâmetro.

Rodízios com roldana e capa injetada em Nylon 6 na cor preta, com ótima resistência à abrasão, de
duplo giro, as roldanas possuem mín 65 mm de diâmetro, com pista injetada em poliuretano, com haste HGA
confeccionado em aço BTC de 11 mm, dotado de anel elástico em aço com diâmetro mín de 11 mm. Possui eixo em
aço BTC 1003/1005 horizontal de ligação entre as rodas.

As partes metálicas submetidas à pintura recebem tratamento de fosfatização à base de zinco, através
de processo eletrostático com tinta epóxi pó texturizada, polimerizada a 200°C, com película de no mínimo 70
mícrons.

Aceitamos uma variação de até 5% nas medidas.

2. Cadeira giratória ergonômica com espaldar médio com braços, assento e encosto em tecido
100% poliéster, cor preta, estofada, com espuma de poliuretano injetada, moldada anatomicamente, densidade
controlada de 58 a 54 kg/m³ para o assento e encosto respectivamente, com espessura no centro da almofada de 50
mm.

50 unidades
 
2.1. Dimensões:
2.1.1. Assento: largura (480 a 500 mm); profundidade da superfície do assento (470 a 510 mm); 2.1.2.

Encosto: largura (420 a 450 mm); altura (350 a 360 mm)
 
2.2. Assento e encosto separados e interligados através de mecanismo de regulagem de inclinação

do encosto com no mínimo quatro posições de travamento tipo back system comandado por alavanca sob o assento
na parte traseira, não se admitindo o sistema com regulagem através de manípulos rosqueáveis. Contra encosto e
contra assento confeccionados em polipropileno injetado de no mínimo 1 mm de espessura, com acabamento de
bordas com utilização de perfil semi-rígido maciço tipo macho e fêmea fixados na própria capa para maior resistência
do conjunto.

 
2.3. Braços confeccionados em aço chapa de alumínio 5 mm de espessura revestido em polipropileno

com braços confeccionados em poliuretano injetado com regulagem de altura de alumínio 5 posições.
Mecanismo com propriedade de livre flutuação de tensão regulável podendo ser travado em 4 posições

visando ao foi o constante e uniforme da região lombar.
Para proteção e estética o sistema de inclinação deverá ser embutido em uma blindagem de ABS

debaixo do assento
 
2.4. Altura do assento regulável para o sistema pneumático a gás em inúmeras posições.
 
2.5. Encosto com regulagem de altura em cinco posições, acionado através de painel integrado no

contra encosto de maneira automática sem a utilização de manípulos de maneira que o usuário proceda as
regulagens mesmo sentado.

 
2.6. Base giratória com bucha em espoliestes (para evitar o desgaste das peças e surgimento de

ruídos).
Rolamento com esferas de aço envolvidas em corpo de polipropileno natural proporcionando

suavidade e eficiência no movimento giratório. Mola amortecedora de alta resistência com diâmetro do fio aço mola
de 6mm dimensionada para absorção de impactos provenientes do sentar brusco funcionando inclusive na
regulagem mínima.

Blindagem telescópica para total proteção dos mecanismos. Pé base com cinco pás em chapas de aço
ABNT 1010/1020 com espessura de 1,9 mm estampadas e dobradas, soldadas (solda MIG) ao tubo central através de
sistema que não permita falhas ou formação de bolhas com perfeito acabamento. Pás com capa de proteção em
polipropileno na parte superior inteiriça, formando uma peça única, não se admitindo o uso de capas emendáveis.

Rodízios: corpo com nylon natural injetado (material de baixo coeficiente de atrito e resistência à
abrasão), roldanas duplas em nylon natural injetado, com movimentos independentes e fixadas em eixo horizontal
disposto no corpo do rodízio produzido em aço ABNT 12L14 com diâmetro de 8 mm, eixo vertical em aço ABNT 12L14
zincado natural, com diâmetro de 11 mm fixado à base através de anel de pressão em aço.

Revestida no tecido 100% poliéster na cor preto

 
 

Anexo Único (0548743)         SEI 0004654-62.2019.6.02.8000 / pg. 11



 

Documento assinado eletronicamente por CARLOS ANTÔNIO VIEIRA COSTA, Chefe de
Seção, em 04/06/2019, às 15:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0548743 e o código CRC CD6DCB1D.

0004654-62.2019.6.02.8000 0548743v3

Anexo Único (0548743)         SEI 0004654-62.2019.6.02.8000 / pg. 12



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO  DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

04/07/2018

18:14

1

Data:

Hora:

Página:

Proposta Orçamentária: 2019

Quantitativa UA

UA: SEÇÃO DE PATRIMÔNIO

02.122.0570.20GP.0027 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GEST ÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO 
ESTADO DE ALAGOAS

MANUTENÇÃO GERAL

REAPARELHAMENTO

EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

4490.52.08 - APAR. EQUIP. UTENS. MÉD. ODONT. LABOR. HOSPITALAR
Item Unid. Med. Qtde Valor Unit. Valor Total
ASPIRADOR DE SECREÇÕES 1UNIDADE 250,00 250,00

CADEIRA DE RODAS 2UNIDADE 1.200,00 2.400,00

TOTAL 4490.52.08 - APAR. EQUIP. UTENS. MÉD. ODONT. LABOR. HOSPITALAR 2.650,00

Justificativas

Justificativa UA-1Justificativa UA-1
Oferecer deslocamento adequado aos servidores, magistrados e seus respectivos dependentes com dificuldade de deambular e 
portadores de necessidades especiais que buscam atendimento na AAMO, bem como aos eleitores no Forum Eleitoral de Maceió. 

Justificativa UA-1
Oferecer deslocamento adequado aos servidores, magistrados e seus respectivos dependentes com dificuldade de deambular e 
portadores de necessidades especiais que buscam atendimento na AAMO, bem como aos eleitores no Forum Eleitoral de Maceió. 
Auxiliar no tratamento de doencas respiratórias em servidores e magistrados.

Justificativa UA-1
Oferecer deslocamento adequado aos servidores, magistrados e seus respectivos dependentes com dificuldade de deambular e 
portadores de necessidades especiais que buscam atendimento na AAMO, bem como aos eleitores no Forum Eleitoral de Maceió. 
Auxiliar no tratamento de doencas respiratórias em servidores e magistrados.
Aquisição de 02 cadeiras de rodas de valor unitário R$ 1.200,00 totalizando R$ 2.400,00 e 01 aspirador de secreção de valor unitário 
R$ 250,00 totalizando R$ 250,00.

Justificativa UA-1
Oferecer deslocamento adequado aos servidores, magistrados e seus respectivos dependentes com dificuldade de deambular e 
portadores de necessidades especiais que buscam atendimento na AAMO, bem como aos eleitores no Forum Eleitoral de Maceió. 
Auxiliar no tratamento de doencas respiratórias em servidores e magistrados.
Aquisição de 02 cadeiras de rodas de valor unitário R$ 1.200,00 totalizando R$ 2.400,00 e 01 aspirador de secreção de valor unitário 
R$ 250,00 totalizando R$ 250,00.

Justificativa UA-1
Oferecer deslocamento adequado aos servidores, magistrados e seus respectivos dependentes com dificuldade de deambular e 
portadores de necessidades especiais que buscam atendimento na AAMO, bem como aos eleitores no Forum Eleitoral de Maceió. 
Auxiliar no tratamento de doencas respiratórias em servidores e magistrados.
Aquisição de 02 cadeiras de rodas de valor unitário R$ 1.200,00 totalizando R$ 2.400,00 e 01 aspirador de secreção de valor unitário 
R$ 250,00 totalizando R$ 250,00.

Justificativa UA-2
Oferecer deslocamento adequado aos servidores, magistrados e seus respectivos dependentes com dificuldade de deambular e 

Justificativa UA-1
Oferecer deslocamento adequado aos servidores, magistrados e seus respectivos dependentes com dificuldade de deambular e 
portadores de necessidades especiais que buscam atendimento na AAMO, bem como aos eleitores no Forum Eleitoral de Maceió. 
Auxiliar no tratamento de doencas respiratórias em servidores e magistrados.
Aquisição de 02 cadeiras de rodas de valor unitário R$ 1.200,00 totalizando R$ 2.400,00 e 01 aspirador de secreção de valor unitário 
R$ 250,00 totalizando R$ 250,00.

Justificativa UA-2
Oferecer deslocamento adequado aos servidores, magistrados e seus respectivos dependentes com dificuldade de deambular e 
portadores de necessidades especiais que buscam atendimento na AAMO, bem como aos eleitores no Forum Eleitoral de Maceió. 

Justificativa UA-1
Oferecer deslocamento adequado aos servidores, magistrados e seus respectivos dependentes com dificuldade de deambular e 
portadores de necessidades especiais que buscam atendimento na AAMO, bem como aos eleitores no Forum Eleitoral de Maceió. 
Auxiliar no tratamento de doencas respiratórias em servidores e magistrados.
Aquisição de 02 cadeiras de rodas de valor unitário R$ 1.200,00 totalizando R$ 2.400,00 e 01 aspirador de secreção de valor unitário 
R$ 250,00 totalizando R$ 250,00.

Justificativa UA-2
Oferecer deslocamento adequado aos servidores, magistrados e seus respectivos dependentes com dificuldade de deambular e 
portadores de necessidades especiais que buscam atendimento na AAMO, bem como aos eleitores no Forum Eleitoral de Maceió. 
Auxiliar no tratamento de doencas respiratórias em servidores e magistrados.
Aquisição de 02 cadeiras de rodas de valor unitário R$ 1.200,00 totalizando R$ 2.400,00 e 01 aspirador de secreção de valor unitário 

Justificativa UA-1
Oferecer deslocamento adequado aos servidores, magistrados e seus respectivos dependentes com dificuldade de deambular e 
portadores de necessidades especiais que buscam atendimento na AAMO, bem como aos eleitores no Forum Eleitoral de Maceió. 
Auxiliar no tratamento de doencas respiratórias em servidores e magistrados.
Aquisição de 02 cadeiras de rodas de valor unitário R$ 1.200,00 totalizando R$ 2.400,00 e 01 aspirador de secreção de valor unitário 
R$ 250,00 totalizando R$ 250,00.

Justificativa UA-2
Oferecer deslocamento adequado aos servidores, magistrados e seus respectivos dependentes com dificuldade de deambular e 
portadores de necessidades especiais que buscam atendimento na AAMO, bem como aos eleitores no Forum Eleitoral de Maceió. 
Auxiliar no tratamento de doencas respiratórias em servidores e magistrados.
Aquisição de 02 cadeiras de rodas de valor unitário R$ 1.200,00 totalizando R$ 2.400,00 e 01 aspirador de secreção de valor unitário 
R$ 250,00 totalizando R$ 250,00.

Justificativa UA-1
Oferecer deslocamento adequado aos servidores, magistrados e seus respectivos dependentes com dificuldade de deambular e 
portadores de necessidades especiais que buscam atendimento na AAMO, bem como aos eleitores no Forum Eleitoral de Maceió. 
Auxiliar no tratamento de doencas respiratórias em servidores e magistrados.
Aquisição de 02 cadeiras de rodas de valor unitário R$ 1.200,00 totalizando R$ 2.400,00 e 01 aspirador de secreção de valor unitário 
R$ 250,00 totalizando R$ 250,00.

Justificativa UA-2
Oferecer deslocamento adequado aos servidores, magistrados e seus respectivos dependentes com dificuldade de deambular e 
portadores de necessidades especiais que buscam atendimento na AAMO, bem como aos eleitores no Forum Eleitoral de Maceió. 
Auxiliar no tratamento de doencas respiratórias em servidores e magistrados.
Aquisição de 02 cadeiras de rodas de valor unitário R$ 1.200,00 totalizando R$ 2.400,00 e 01 aspirador de secreção de valor unitário 
R$ 250,00 totalizando R$ 250,00.

2.650,00EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSTOTAL

MÓVEIS

4490.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL
Item Unid. Med. Qtde Valor Unit. Valor Total
ARMÁRIO ALTO - ABERTO/FECHADO 18UNIDADE 1.350,00 24.300,00

CADEIRA 135UNIDADE 0,00 0,00

ESTAÇÃO DE TRABALHO 20UNIDADE 990,00 19.800,00

LONGARINA 3 LUGARES 100UNIDADE 350,00 35.000,00

POLTRONA 100UNIDADE 980,00 98.000,00

TOTAL 4490.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL 177.100,00

Justificativas

Justificativa UA-1Justificativa UA-1
Aquisição de mobiliário para atender a reposição de bens dos Cartórios Eleitorais, prédio Sede e Forum Eleitoral de Maceió, sendo: 
18 armários alto de valor unitário R$ 1.350,00, totalizando R$ 24.300,00; 20 estações d trabalho de valor unitário R$ 990,00, 

Justificativa UA-1
Aquisição de mobiliário para atender a reposição de bens dos Cartórios Eleitorais, prédio Sede e Forum Eleitoral de Maceió, sendo: 
18 armários alto de valor unitário R$ 1.350,00, totalizando R$ 24.300,00; 20 estações d trabalho de valor unitário R$ 990,00, 
totalizando R$ R$ 19.800,00; 100 longarinas de valor unitário 350,00 totalizando R$ 35.000,00: 135 cadeiras fixas de valor unitário R$ 

Justificativa UA-1
Aquisição de mobiliário para atender a reposição de bens dos Cartórios Eleitorais, prédio Sede e Forum Eleitoral de Maceió, sendo: 
18 armários alto de valor unitário R$ 1.350,00, totalizando R$ 24.300,00; 20 estações d trabalho de valor unitário R$ 990,00, 
totalizando R$ R$ 19.800,00; 100 longarinas de valor unitário 350,00 totalizando R$ 35.000,00: 135 cadeiras fixas de valor unitário R$ 
144,00 totalizando R$ 19.440,00 e 100 poltronas giratórias de valor unitário R$ 980,00, totalizando R$ 98.000,00.

Justificativa UA-1
Aquisição de mobiliário para atender a reposição de bens dos Cartórios Eleitorais, prédio Sede e Forum Eleitoral de Maceió, sendo: 
18 armários alto de valor unitário R$ 1.350,00, totalizando R$ 24.300,00; 20 estações d trabalho de valor unitário R$ 990,00, 
totalizando R$ R$ 19.800,00; 100 longarinas de valor unitário 350,00 totalizando R$ 35.000,00: 135 cadeiras fixas de valor unitário R$ 
144,00 totalizando R$ 19.440,00 e 100 poltronas giratórias de valor unitário R$ 980,00, totalizando R$ 98.000,00.

Justificativa UA-2

Justificativa UA-1
Aquisição de mobiliário para atender a reposição de bens dos Cartórios Eleitorais, prédio Sede e Forum Eleitoral de Maceió, sendo: 
18 armários alto de valor unitário R$ 1.350,00, totalizando R$ 24.300,00; 20 estações d trabalho de valor unitário R$ 990,00, 
totalizando R$ R$ 19.800,00; 100 longarinas de valor unitário 350,00 totalizando R$ 35.000,00: 135 cadeiras fixas de valor unitário R$ 
144,00 totalizando R$ 19.440,00 e 100 poltronas giratórias de valor unitário R$ 980,00, totalizando R$ 98.000,00.

Justificativa UA-2
Ajustada ao limite conforme despacho COFIN (0393682), no SEI 8311-80.2017.6.02.8000, foram aplicados os seguintes percentuais 
para redução: a) Custeio -5,82%; b) Investimento -78,82%, sendo seguido a orientação quanto ao contrato da CTIS.

Justificativa UA-1
Aquisição de mobiliário para atender a reposição de bens dos Cartórios Eleitorais, prédio Sede e Forum Eleitoral de Maceió, sendo: 
18 armários alto de valor unitário R$ 1.350,00, totalizando R$ 24.300,00; 20 estações d trabalho de valor unitário R$ 990,00, 
totalizando R$ R$ 19.800,00; 100 longarinas de valor unitário 350,00 totalizando R$ 35.000,00: 135 cadeiras fixas de valor unitário R$ 
144,00 totalizando R$ 19.440,00 e 100 poltronas giratórias de valor unitário R$ 980,00, totalizando R$ 98.000,00.

Justificativa UA-2
Ajustada ao limite conforme despacho COFIN (0393682), no SEI 8311-80.2017.6.02.8000, foram aplicados os seguintes percentuais 
para redução: a) Custeio -5,82%; b) Investimento -78,82%, sendo seguido a orientação quanto ao contrato da CTIS.

177.100,00MÓVEISTOTAL

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS

4490.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
Item Unid. Med. Qtde Valor Unit. Valor Total
CAFETEIRA 7UNIDADE 124,00 868,00

FORNO DE MICROONDAS 7UNIDADE 381,86 2.673,02

FRIGOBAR 5UNIDADE 694,80 3.474,00

TELEVISOR 6UNIDADE 1.202,67 7.216,02
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TOTAL 4490.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 14.231,04

4490.52.18 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS
Item Unid. Med. Qtde Valor Unit. Valor Total
LIVROS 1UNIDADE 23.182,71 23.182,71

TOTAL 4490.52.18 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS 23.182,71

4490.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Item Unid. Med. Qtde Valor Unit. Valor Total
BEBEDOURO 5UNIDADE 436,60 2.183,00

CONDICIONADOR DE AR 30UNIDADE 2.105,00 63.150,00

TOTAL 4490.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 65.333,00

4490.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL
Item Unid. Med. Qtde Valor Unit. Valor Total
VENTILADOR DE CHÃO (PEDESTAL) 7UNIDADE 171,86 1.203,02

TOTAL 4490.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL 1.203,02

Justificativas

Justificativa UA-1Justificativa UA-1
Aquisição de equipamentos para reposição nos CArtórios Eleitorais. prédio Sede e Forum Eleitoral de MAceió. Sendo 10 frigobar de 
valor unitário R$ 780,00 totalizando R$ 7.800,00; 12 televisores de valor unitário R$ 1.350,00 totalizando R$ 16.200,00; 10 

Justificativa UA-1
Aquisição de equipamentos para reposição nos CArtórios Eleitorais. prédio Sede e Forum Eleitoral de MAceió. Sendo 10 frigobar de 
valor unitário R$ 780,00 totalizando R$ 7.800,00; 12 televisores de valor unitário R$ 1.350,00 totalizando R$ 16.200,00; 10 
bebedouros de valor unitário R$ 490,00 totalizando 4.900,00; 15 ventiladores de valor unitário R$ 180,00 totalizando 2.700,00. 30 

Justificativa UA-1
Aquisição de equipamentos para reposição nos CArtórios Eleitorais. prédio Sede e Forum Eleitoral de MAceió. Sendo 10 frigobar de 
valor unitário R$ 780,00 totalizando R$ 7.800,00; 12 televisores de valor unitário R$ 1.350,00 totalizando R$ 16.200,00; 10 
bebedouros de valor unitário R$ 490,00 totalizando 4.900,00; 15 ventiladores de valor unitário R$ 180,00 totalizando 2.700,00. 30 
condicionadores de ar, sendo: 06 condicionadores SPLI de 12.000 BTU's de valor unitário R$ 1.450,00 totalizando R$ 8.700,00; 06 
condicionadores de SPLIT de 18.000 BTU's de valor unitário R$ 2.050,00 totalizando R$ 12.300,00; 06 condicionadores de ar SPLIT 

Justificativa UA-1
Aquisição de equipamentos para reposição nos CArtórios Eleitorais. prédio Sede e Forum Eleitoral de MAceió. Sendo 10 frigobar de 
valor unitário R$ 780,00 totalizando R$ 7.800,00; 12 televisores de valor unitário R$ 1.350,00 totalizando R$ 16.200,00; 10 
bebedouros de valor unitário R$ 490,00 totalizando 4.900,00; 15 ventiladores de valor unitário R$ 180,00 totalizando 2.700,00. 30 
condicionadores de ar, sendo: 06 condicionadores SPLI de 12.000 BTU's de valor unitário R$ 1.450,00 totalizando R$ 8.700,00; 06 
condicionadores de SPLIT de 18.000 BTU's de valor unitário R$ 2.050,00 totalizando R$ 12.300,00; 06 condicionadores de ar SPLIT 
de 24.000 BTU's de valor unitário R$ 2.550,00 totalizando R$ 15.300,00; 03 condicionadores de ar tipo janela de 10.000 BTU's de 

Justificativa UA-1
Aquisição de equipamentos para reposição nos CArtórios Eleitorais. prédio Sede e Forum Eleitoral de MAceió. Sendo 10 frigobar de 
valor unitário R$ 780,00 totalizando R$ 7.800,00; 12 televisores de valor unitário R$ 1.350,00 totalizando R$ 16.200,00; 10 
bebedouros de valor unitário R$ 490,00 totalizando 4.900,00; 15 ventiladores de valor unitário R$ 180,00 totalizando 2.700,00. 30 
condicionadores de ar, sendo: 06 condicionadores SPLI de 12.000 BTU's de valor unitário R$ 1.450,00 totalizando R$ 8.700,00; 06 
condicionadores de SPLIT de 18.000 BTU's de valor unitário R$ 2.050,00 totalizando R$ 12.300,00; 06 condicionadores de ar SPLIT 
de 24.000 BTU's de valor unitário R$ 2.550,00 totalizando R$ 15.300,00; 03 condicionadores de ar tipo janela de 10.000 BTU's de 
valor unitário R$ 1.250,00 totalizando R$ 3.750,00; 03 condicxionadores de ar tipo janela de 18.000BTU's de valor unitário R$ 
1.850,00 totalizando R$ 5.550,00; 03 condionadores de ar tipo janela de 21.000BTU's de valor unitário R$ 2.150,00 totalizando R$ 

Justificativa UA-1
Aquisição de equipamentos para reposição nos CArtórios Eleitorais. prédio Sede e Forum Eleitoral de MAceió. Sendo 10 frigobar de 
valor unitário R$ 780,00 totalizando R$ 7.800,00; 12 televisores de valor unitário R$ 1.350,00 totalizando R$ 16.200,00; 10 
bebedouros de valor unitário R$ 490,00 totalizando 4.900,00; 15 ventiladores de valor unitário R$ 180,00 totalizando 2.700,00. 30 
condicionadores de ar, sendo: 06 condicionadores SPLI de 12.000 BTU's de valor unitário R$ 1.450,00 totalizando R$ 8.700,00; 06 
condicionadores de SPLIT de 18.000 BTU's de valor unitário R$ 2.050,00 totalizando R$ 12.300,00; 06 condicionadores de ar SPLIT 
de 24.000 BTU's de valor unitário R$ 2.550,00 totalizando R$ 15.300,00; 03 condicionadores de ar tipo janela de 10.000 BTU's de 
valor unitário R$ 1.250,00 totalizando R$ 3.750,00; 03 condicxionadores de ar tipo janela de 18.000BTU's de valor unitário R$ 
1.850,00 totalizando R$ 5.550,00; 03 condionadores de ar tipo janela de 21.000BTU's de valor unitário R$ 2.150,00 totalizando R$ 
6.450,00 e 03 condicionadores de ar tipo janela de 30.000 BTU's de valor unitário R$ 3.700,00 totalizando R$ 11.100,00.

Justificativa UA-1
Aquisição de equipamentos para reposição nos CArtórios Eleitorais. prédio Sede e Forum Eleitoral de MAceió. Sendo 10 frigobar de 
valor unitário R$ 780,00 totalizando R$ 7.800,00; 12 televisores de valor unitário R$ 1.350,00 totalizando R$ 16.200,00; 10 
bebedouros de valor unitário R$ 490,00 totalizando 4.900,00; 15 ventiladores de valor unitário R$ 180,00 totalizando 2.700,00. 30 
condicionadores de ar, sendo: 06 condicionadores SPLI de 12.000 BTU's de valor unitário R$ 1.450,00 totalizando R$ 8.700,00; 06 
condicionadores de SPLIT de 18.000 BTU's de valor unitário R$ 2.050,00 totalizando R$ 12.300,00; 06 condicionadores de ar SPLIT 
de 24.000 BTU's de valor unitário R$ 2.550,00 totalizando R$ 15.300,00; 03 condicionadores de ar tipo janela de 10.000 BTU's de 
valor unitário R$ 1.250,00 totalizando R$ 3.750,00; 03 condicxionadores de ar tipo janela de 18.000BTU's de valor unitário R$ 
1.850,00 totalizando R$ 5.550,00; 03 condionadores de ar tipo janela de 21.000BTU's de valor unitário R$ 2.150,00 totalizando R$ 
6.450,00 e 03 condicionadores de ar tipo janela de 30.000 BTU's de valor unitário R$ 3.700,00 totalizando R$ 11.100,00.
Aquisição de livros no valor total de R$ 32.000,00, para atualização do acervo deste Regional.

Justificativa UA-1
Aquisição de equipamentos para reposição nos CArtórios Eleitorais. prédio Sede e Forum Eleitoral de MAceió. Sendo 10 frigobar de 
valor unitário R$ 780,00 totalizando R$ 7.800,00; 12 televisores de valor unitário R$ 1.350,00 totalizando R$ 16.200,00; 10 
bebedouros de valor unitário R$ 490,00 totalizando 4.900,00; 15 ventiladores de valor unitário R$ 180,00 totalizando 2.700,00. 30 
condicionadores de ar, sendo: 06 condicionadores SPLI de 12.000 BTU's de valor unitário R$ 1.450,00 totalizando R$ 8.700,00; 06 
condicionadores de SPLIT de 18.000 BTU's de valor unitário R$ 2.050,00 totalizando R$ 12.300,00; 06 condicionadores de ar SPLIT 
de 24.000 BTU's de valor unitário R$ 2.550,00 totalizando R$ 15.300,00; 03 condicionadores de ar tipo janela de 10.000 BTU's de 
valor unitário R$ 1.250,00 totalizando R$ 3.750,00; 03 condicxionadores de ar tipo janela de 18.000BTU's de valor unitário R$ 
1.850,00 totalizando R$ 5.550,00; 03 condionadores de ar tipo janela de 21.000BTU's de valor unitário R$ 2.150,00 totalizando R$ 
6.450,00 e 03 condicionadores de ar tipo janela de 30.000 BTU's de valor unitário R$ 3.700,00 totalizando R$ 11.100,00.
Aquisição de livros no valor total de R$ 32.000,00, para atualização do acervo deste Regional.

Justificativa UA-2

Justificativa UA-1
Aquisição de equipamentos para reposição nos CArtórios Eleitorais. prédio Sede e Forum Eleitoral de MAceió. Sendo 10 frigobar de 
valor unitário R$ 780,00 totalizando R$ 7.800,00; 12 televisores de valor unitário R$ 1.350,00 totalizando R$ 16.200,00; 10 
bebedouros de valor unitário R$ 490,00 totalizando 4.900,00; 15 ventiladores de valor unitário R$ 180,00 totalizando 2.700,00. 30 
condicionadores de ar, sendo: 06 condicionadores SPLI de 12.000 BTU's de valor unitário R$ 1.450,00 totalizando R$ 8.700,00; 06 
condicionadores de SPLIT de 18.000 BTU's de valor unitário R$ 2.050,00 totalizando R$ 12.300,00; 06 condicionadores de ar SPLIT 
de 24.000 BTU's de valor unitário R$ 2.550,00 totalizando R$ 15.300,00; 03 condicionadores de ar tipo janela de 10.000 BTU's de 
valor unitário R$ 1.250,00 totalizando R$ 3.750,00; 03 condicxionadores de ar tipo janela de 18.000BTU's de valor unitário R$ 
1.850,00 totalizando R$ 5.550,00; 03 condionadores de ar tipo janela de 21.000BTU's de valor unitário R$ 2.150,00 totalizando R$ 
6.450,00 e 03 condicionadores de ar tipo janela de 30.000 BTU's de valor unitário R$ 3.700,00 totalizando R$ 11.100,00.
Aquisição de livros no valor total de R$ 32.000,00, para atualização do acervo deste Regional.

Justificativa UA-2
Ajustada ao limite conforme despacho COFIN (0393682), no SEI 8311-80.2017.6.02.8000, foram aplicados os seguintes percentuais 
para redução: a) Custeio -5,82%; b) Investimento -78,82%, sendo seguido a orientação quanto ao contrato da CTIS.

Justificativa UA-1
Aquisição de equipamentos para reposição nos CArtórios Eleitorais. prédio Sede e Forum Eleitoral de MAceió. Sendo 10 frigobar de 
valor unitário R$ 780,00 totalizando R$ 7.800,00; 12 televisores de valor unitário R$ 1.350,00 totalizando R$ 16.200,00; 10 
bebedouros de valor unitário R$ 490,00 totalizando 4.900,00; 15 ventiladores de valor unitário R$ 180,00 totalizando 2.700,00. 30 
condicionadores de ar, sendo: 06 condicionadores SPLI de 12.000 BTU's de valor unitário R$ 1.450,00 totalizando R$ 8.700,00; 06 
condicionadores de SPLIT de 18.000 BTU's de valor unitário R$ 2.050,00 totalizando R$ 12.300,00; 06 condicionadores de ar SPLIT 
de 24.000 BTU's de valor unitário R$ 2.550,00 totalizando R$ 15.300,00; 03 condicionadores de ar tipo janela de 10.000 BTU's de 
valor unitário R$ 1.250,00 totalizando R$ 3.750,00; 03 condicxionadores de ar tipo janela de 18.000BTU's de valor unitário R$ 
1.850,00 totalizando R$ 5.550,00; 03 condionadores de ar tipo janela de 21.000BTU's de valor unitário R$ 2.150,00 totalizando R$ 
6.450,00 e 03 condicionadores de ar tipo janela de 30.000 BTU's de valor unitário R$ 3.700,00 totalizando R$ 11.100,00.
Aquisição de livros no valor total de R$ 32.000,00, para atualização do acervo deste Regional.

Justificativa UA-2
Ajustada ao limite conforme despacho COFIN (0393682), no SEI 8311-80.2017.6.02.8000, foram aplicados os seguintes percentuais 
para redução: a) Custeio -5,82%; b) Investimento -78,82%, sendo seguido a orientação quanto ao contrato da CTIS.

103.949,77OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOSTOTAL

VEÍCULOS

4490.52.52 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA
Item Unid. Med. Qtde Valor Unit. Valor Total
AUTOMÓVEIS 2UNIDADE 0,00 0,00

FURGAO 1UNIDADE 0,00 0,00

TOTAL 4490.52.52 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 0,00

4490.52.48 - VEÍCULOS DIVERSOS
Item Unid. Med. Qtde Valor Unit. Valor Total
VEÍCULOS DIVERSOS 1UNIDADE 0,00 0,00

TOTAL 4490.52.48 - VEÍCULOS DIVERSOS 0,00

Justificativas

Justificativa UA-1Justificativa UA-1
Aquisição de veículos para atender a necessidade de renovar a frota de veículos do TRE-AL. Visa substituir 02 "GOL" adquiridos em 
2011 e 01 JUMPER adquirido em 2010 e 01 caminhão IECO adquirido em 2012.

Justificativa UA-1
Aquisição de veículos para atender a necessidade de renovar a frota de veículos do TRE-AL. Visa substituir 02 "GOL" adquiridos em 
2011 e 01 JUMPER adquirido em 2010 e 01 caminhão IECO adquirido em 2012.

Justificativa UA-1
Aquisição de veículos para atender a necessidade de renovar a frota de veículos do TRE-AL. Visa substituir 02 "GOL" adquiridos em 
2011 e 01 JUMPER adquirido em 2010 e 01 caminhão IECO adquirido em 2012.

Justificativa UA-2

Justificativa UA-1
Aquisição de veículos para atender a necessidade de renovar a frota de veículos do TRE-AL. Visa substituir 02 "GOL" adquiridos em 
2011 e 01 JUMPER adquirido em 2010 e 01 caminhão IECO adquirido em 2012.

Justificativa UA-2
Ajustada ao limite conforme despacho COFIN (0393682), no SEI 8311-80.2017.6.02.8000, foram aplicados os seguintes percentuais 
para redução: a) Custeio -5,82%; b) Investimento -78,82%, sendo seguido a orientação quanto ao contrato da CTIS.

Justificativa UA-1
Aquisição de veículos para atender a necessidade de renovar a frota de veículos do TRE-AL. Visa substituir 02 "GOL" adquiridos em 
2011 e 01 JUMPER adquirido em 2010 e 01 caminhão IECO adquirido em 2012.

Justificativa UA-2
Ajustada ao limite conforme despacho COFIN (0393682), no SEI 8311-80.2017.6.02.8000, foram aplicados os seguintes percentuais 
para redução: a) Custeio -5,82%; b) Investimento -78,82%, sendo seguido a orientação quanto ao contrato da CTIS.

0,00VEÍCULOSTOTAL

283.699,77TOTAL REAPARELHAMENTO
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO  DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

04/07/2018

18:14

3

Data:

Hora:

Página:

Proposta Orçamentária: 2019

Quantitativa UA

283.699,77MANUTENÇÃO GERALTOTAL

TOTAL 02.122.0570.20GP.0027 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GEST ÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - 
NO ESTADO DE ALAGOAS

283.699,77
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 04 de junho de 2019.

 

À SAD
 
Senhor Secretário,
 
Tendo em vista a necessidade de aquisição de poltronas e

cadeiras giratórias, encaminho o Termo de Referência
SEPAT 0548742, e seu anexo único, 0548743, para análise e
aprovação de Vossa Senhoria, caso seja de sua aquiescência.

 
Respeitosamente.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 04/06/2019, às 15:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0551240 e o código CRC E4968290.

0004654-62.2019.6.02.8000 0551240v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 05 de junho de 2019.
Demonstrada a previsão orçamentária da despesa

(0548744), o que retrata sua pertinência com o planejamento
de aquisições para o corrente exercício, aprovo o TR de
evento 0548742 e evoluo o feito à consideração superior do
Ilm.º Sr. Diretor-Geral, em observância ao disposto no art. 7º
da Resolução TRE-AL nº 15.787, de 15/2/2017.  

Assim, se for da aquiescência de Vossa Senhoria,
peço-lhe vênia para sugerir a remessa do feito à COMAP, para
a instrução de que trata o art. 8º da mencionada Resolução.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 05/06/2019, às 21:29, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0552253 e o código CRC 91DBEEE0.

0004654-62.2019.6.02.8000 0552253v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 06 de junho de 2019.
Aquiescendo com a proposição da SAD (0552253) e,

considerando o Termo de Referência (0548742), faço encaminhar os
presentes autos à COMAP para as providências de que trata o art. 8º
da Resolução TRE-AL nº 15.787, de 15/2/2017. 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
06/06/2019, às 15:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0552547 e o código CRC 17809FF2.

0004654-62.2019.6.02.8000 0552547v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 06 de junho de 2019.

 

À SEIC
 
Senhor Chefe,
 
Diante do Despacho GDG 0552547, encaminho os

presentes autos para que se proceda à pesquisa/cotação de preços,
em atendimento ao artigo 8º da Resolução TRE nº 15.787/2017, de
15/02/2017.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 06/06/2019, às 17:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0552744 e o código CRC 68561B6F.

0004654-62.2019.6.02.8000 0552744v1
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E-mail - 0555859

Data de Envio: 
  13/06/2019 15:37:32

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para:
    atendimento@layoutmoveis.com.br

Assunto: 
  Solicitação de cotação para registro de preços de poltronas e cadeiras giratórias. PA 0004654-62.2019

Mensagem: 
  Prezados Senhores,

Conforme contato mantido há pouco, solicitamos cotação para o registro de preços de 120 poltronas
giratórias (tipo diretor, espaldar alto, com braços reguláveis) e 50 cadeiras giratórias ergonômicas com
espaldar médio com braços, tudo de acordo com as especificações do Anexo Único ao Termo de
Referência que ora anexamos.

Em caso de dúvidas, pedimos contatar a Seção de Patrimônio pelos telefones (82) 2122.7737/7787.

Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
(82) 2122.7711

Anexos:
    Anexo_0548743.html
    Termo_de_Referencia_0548742.html

E-mail SEIC 0555859         SEI 0004654-62.2019.6.02.8000 / pg. 20



E-mail - 0555869

Data de Envio: 
  13/06/2019 15:45:24

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para:
    ronaldo@formasmoveis.com.br

Assunto: 
  Solicitação de cotação para registro de preços de poltronas e cadeiras giratórias. PA 0004654-62.2019

Mensagem: 
  Prezado Ronaldo, boa tarde!

Solicitamos cotação para o registro de preços de 120 poltronas giratórias (tipo diretor, espaldar alto, com
braços reguláveis) e 50 cadeiras giratórias ergonômicas com espaldar médio com braços, tudo de acordo
com as especificações do Anexo Único ao Termo de Referência que ora anexamos, caso tenha
disponibilidade de atendimento.

Em caso de dúvidas, pedimos contatar a Seção de Patrimônio pelos telefones (82) 2122.7737/7787.

Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
(82) 2122.7711

Anexos:
    Anexo_0548743.html
    Termo_de_Referencia_0548742.html
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E-mail - 0555953

Data de Envio: 
  13/06/2019 16:51:42

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para:
    haroldomoveis.al@gmail.com

Assunto: 
  Solicitação de cotação para registro de preços de poltronas e cadeiras giratórias. PA 0004654-62.2019

Mensagem: 
  Prezada Jéssica, boa tarde!

Conforme contato mantido há pouco, solicitamos cotação para o registro de preços de 120 poltronas
giratórias (tipo diretor, espaldar alto, com braços reguláveis) e 50 cadeiras giratórias ergonômicas com
espaldar médio com braços, tudo de acordo com as especificações do Anexo Único ao Termo de
Referência que ora anexamos, caso tenha disponibilidade de atendimento.

Em caso de dúvidas, pedimos contatar a Seção de Patrimônio pelos telefones (82) 2122.7737/7787.

Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
(82) 2122.7711

Anexos:
    Anexo_0548743.html
    Termo_de_Referencia_0548742.html
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E-mail - 0555966

Data de Envio: 
  13/06/2019 16:58:28

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para:
    sueli.jjm@gmail.com

Assunto: 
  Solicitação de cotação para registro de preços de poltronas e cadeiras giratórias. PA 0004654-62.2019

Mensagem: 
  Prezada Sueli, boa tarde!

Conforme contato mantido há pouco, solicitamos cotação para o registro de preços de 120 poltronas
giratórias (tipo diretor, espaldar alto, com braços reguláveis) e 50 cadeiras giratórias ergonômicas com
espaldar médio com braços, tudo de acordo com as especificações do Anexo Único ao Termo de
Referência que ora anexamos, caso tenha disponibilidade de atendimento.

Em caso de dúvidas, pedimos contatar a Seção de Patrimônio pelos telefones (82) 2122.7737/7787.

Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
(82) 2122.7711

Anexos:
    Anexo_0548743.html
    Termo_de_Referencia_0548742.html
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E-mail - 0555974

Data de Envio: 
  13/06/2019 17:05:51

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para:
    galflex677@gmail.com

Assunto: 
  Solicitação de cotação para registro de preços de poltronas e cadeiras giratórias. PA 0004654-62.2019

Mensagem: 
  Prezada Michele, boa tarde!

Conforme contato mantido há pouco, solicitamos cotação para o registro de preços de 120 poltronas
giratórias (tipo diretor, espaldar alto, com braços reguláveis) e 50 cadeiras giratórias ergonômicas com
espaldar médio com braços, tudo de acordo com as especificações do Anexo Único ao Termo de
Referência que ora anexamos, caso tenha disponibilidade de atendimento.

Em caso de dúvidas, pedimos contatar a Seção de Patrimônio pelos telefones (82) 2122.7737/7787.

Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
(82) 2122.7711

Anexos:
    Anexo_0548743.html
    Termo_de_Referencia_0548742.html
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E-mail - 0556033

Data de Envio: 
  13/06/2019 17:55:21

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para:
    luiz@caderodemaceio.com.br
    licitacao@renovatto.com.br

Assunto: 
  Solicitação de cotação para registro de preços de poltronas e cadeiras giratórias. PA 0004654-62.2019

Mensagem: 
  Prezados Senhores,

Solicitamos cotação para o registro de preços de 120 poltronas giratórias (tipo diretor, espaldar alto, com
braços reguláveis) e 50 cadeiras giratórias ergonômicas com espaldar médio com braços, tudo de acordo
com as especificações do Anexo Único ao Termo de Referência que ora anexamos, caso tenha
disponibilidade de atendimento.

Em caso de dúvidas, pedimos contatar a Seção de Patrimônio pelos telefones (82) 2122.7737/7787.

Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
(82) 2122.7711

Anexos:
    Anexo_0548743.html
    Termo_de_Referencia_0548742.html
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De: Marcelo Della Art <marcelo.comercial@dellaart.com.br>
Para: seic@tre-al.jus.br
Data: 12/07/2019 12:00 PM
Assunto: [seic] Ata de Registro de Preço Mobiliarios

Ao
TRE-ALAGOAS
A/C: Antonio Reis 

Segue em anexo Ata de Registro de Preço da MARELLI MOVEIS CORPORATIVOS.
Estamos a disposição para qualquer esclarecimento.

-- 
Atenciosamente,

Marcelo Fonseca
(081) 9 9893-1718 (WhatsZaap)
(081) 3325-3905

Anexados:

Arquivo: FOLDER.pdf Tamanho:
401k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf

Arquivo: FOLDER ATUALIZADO-ATA
UFPA.pdf

Tamanho:
982k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAÍBA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11 / 2019

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2018

(Processo Nº0000497-20.2018.6.15.8000)

Aos dezoito dias do mês de março do ano de 2018, o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, com sede na Av.
Princesa Isabel nº 201 – Centro – João Pessoa (PB), inscrita no CNPJ/MF sob nº 06.017.798/0001-60 a seguir
denominado  simplesmente  ÓRGÃO  GERENCIADOR,  neste  ato  representado  pelo  Sr.  Valter  Félix  da  Silva,
Secretário de Administração e Orçamento do TRE/PB, CPF/MF n° 468.408.184-20, residente e domiciliado nesta
Capital,  institui  a presente Ata de Registro de Preços (ARP),  decorrente da licitação na modalidade Pregão
Eletrônico Nº 37/2018 – TRE/PB, cujo objetivo fora a formalização de registro de preços para a aquisição
eventual  e  futura  de  MESAS,  ARMÁRIOS  E  MÓVEIS  EM  GERAL,  processada  nos  termos  do  Processo
Administrativo Nº 0000497-20.2018.6.15.8000, a qual se constitui em documento vinculativo e obrigacional às
partes, conforme o disposto no art. 15 da Lei nº 8.666/93, regulamentado pelo Decreto nº 7.892/2013, alterado
pelo Decreto nº 8.250/2014 e pelo Decreto nº 9.488/2018, segundo as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais para o registro de preços,
objetivando a aquisição eventual e futura de MESAS, ARMÁRIOS E MÓVEIS EM GERAL cujos quantitativos,
especificações,  preços  e  fornecedores  foram  previamente  definidos,  através  do  procedimento  licitatório  em
epígrafe.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ASSINATURA DA ATA

a) O fornecedor classificado, será convocado para assinar a ata de registro de preços, dentro do prazo
de  05  dias  úteis  (condições  estabelecidas  no  instrumento  convocatório),  podendo  o  prazo  ser
prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo
justificado aceito pela administração.

a.1)  É facultado à administração,  quando o  convocado não assinar  a ata  de registro de  preços no prazo e
condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual
prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado.

b)  A  ata  de  registro  de  preços  implicará  compromisso  de  fornecimento  nas  condições  estabelecidas,  após
cumpridos os requisitos de publicidade.

b.1) A recusa injustificada do fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do prazo estabelecido neste artigo,
ensejará a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas.

c) A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão interessado por intermédio de
instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento
hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993.

d) A existência  de preços registrados não obriga a administração a contratar,  facultando-se a realização de
licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de
condições.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES

Integra a presente ARP o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, localizado em João Pessoa/PB, na qualidade de
ÓRGÃO GERENCIADOR;
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CLÁUSULA QUARTA – DA UTILIZAÇÃO POR ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE

A ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade
da  administração  pública  federal,  estadual,  distrital  ou  municipal  que  não  tenha  participado  do
certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador.

a) 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.

b) 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.

c) As aquisições ou contratações adicionais a que se refere esta cláusula não poderão exceder, por órgão ou
entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de
registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

d) As adesões à ata de registro de preços não poderão exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada
item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

O ÓRGÃO GERENCIADOR, através da SECOMP – Seção de Compras, obriga-se a:

a)  gerenciar  a  presente  ARP,  indicando,  sempre  que  solicitado,  os  nomes  dos  fornecedores,  os  preços,  os
quantitativos  disponíveis  e  as  especificações  dos  materiais  registrados,  observada  a  ordem de  classificação
indicada na licitação;

b) convocar o fornecedor registrado, via fax, telefone ou e-mail, para assinatura da ata.

c) observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação, bem assim, a compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive com
solicitação de novas certidões ou documentos vencidos;

d)  conduzir  eventuais  procedimentos  administrativos  de  renegociação  de  preços  registrados,  para  fins  de
adequação às novas condições de mercado;

e)  consultar  os  fornecedores  registrados  (observada  a  ordem  de  classificação)  quanto  ao  interesse  em
fornecimento dos materiais  a outros órgãos da Administração Pública que externem a intenção de utilizar a
presente ARP;

f) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação e na presente ARP;

g)  solicitar  a  designação,  dentre  os  servidores  das  unidades  requisitantes,  gestores  de  compras  que  serão
responsáveis pelos pedidos dos itens registrados.

h) observar o cumprimento da obrigação de aplicar a sanção em caso de restar inobservado algum compromisso
assumido com a assinatura da ata, seja em relação ao órgão participante do sistema ou a ele aderente;

h.1) será do órgão contratante (gerenciador, participante ou aderente, a depender do caso) a competência para a
imposição de sanções administrativas acaso inadimplida alguma obrigação em momento posterior à celebração
do contrato. Em sendo o contratante órgão participante ou aderente, o órgão gerenciador deverá ser informado
do inadimplemento para que sejam observados os respectivos impactos em face da ata de registro de preços,
como o seu cancelamento, por exemplo, conforme previsto no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

O FORNECEDOR obriga-se a:

a) assinar o contrato ou retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, quando for o caso, no
prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados da convocação, no que couber;

b) Fornecer o material, no máximo, 30 (trinta) dias corridos a contar da confirmação do recebimento da nota de
empenho;

c) fornecer todos os materiais em estreita conformidade com as especificações contidas no Termo de Referência,
Anexo I, do Edital do Pregão Eletrônico nº 37/2018.

d) entregar os materiais conforme especificações e preços registrados na presente ARP;
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e) entregar os materiais solicitados no endereço indicado no Termo de Referência, Anexo I do Edital do Pregão
Eletrônico nº 37/2018;

f)  providenciar  a  imediata  correção  de  deficiências,  falhas  ou  irregularidades  constatadas  pelo  ÓRGÃO
GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente ARP;

g) manter-se, durante toda a vigência da ARP, em compatibilidade com as obrigações assumidas e todas as
condições exigidas na fase de habilitação do Pregão Eletrônico 37/2018-TRE/PB;

h) fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, documentação de habilitação e
qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;

i) ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos gerenciador, participante e não participante(s), e/ou a
terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na
presente ARP;

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE

Compete ao Órgão Não-participante:

a) consultar previamente o ÓRGÃO GERENCIADOR no intuito de obter as informações necessárias à contratação
pretendida, e, em especial, o teor da presente Ata de Registro de Preços e eventuais alterações;

b) após a autorização do ÓRGÃO GERENCIADOR, o ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE deverá efetivar a contratação
solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

c) 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.

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA

A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de um ano, a contar  da data da sua última assinatura
eletrônica.

CLÁUSULA NONA – DOS PREÇOS REGISTRADOS

Os preços, as quantidades, os fornecedores e as especificações dos materiais registrados nesta Ata encontram-se
indicados nos quadros abaixo:

Empresa: DELLA ART COMÉRCIO LTDA. ME

CNPJ: 01.483.819/0001-10
Telefone: (81)3325-3905 /
(81)3461-2564

ENDEREÇO: Av. Engenheiro Domingos Ferreira, 3638, Boa Viagem, Recife,
PE.

CEP.: 51.020-040

E-mail:
tesouraria@dellaart.com.br

Representante legal: Henrique José Revoredo da Silva

CPF: 546.288.904-63

ITEM UND QUAT ESPECIFICAÇÃO V.UNIT.

22 UND 10

BANCADAS - (MESAS COM TOMADAS ACOPLADAS)

TAMPO: Medindo 2,0 x 1,0 x 0,74 m. Estrutura: Em MDF tipo
Standard  com  espessura  de  25  mm,  Revestimento  em
laminado  melamínico  de  alta  pressão,  texturizado,  na  cor
ARGILA  (inclusive  o  fundo,  até  a  saia  metálica),  Laterais
maiores  com  acabamento  em  post  forming  180  ;  Laterais
menores com fita em abs na cor ARGILA, com espessura igual

R$ 3.800,00
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a  2  mm,  colada  a  quente;  Saia  metálica  perfil  L  em  aço
galvanizado,  com  tratamento  antiferruginoso  e  pintura
eletrostática epóxi na cor preta, largura igual a 2 ½ (duas e
meia  polegadas),  espessura  igual  a  1/8”  (um  oitavo  de
polegada),  parafusada  ao  tampo  da  mesa  (parte  inferior);
Canaleta para tomadas em PVC 50x50 mm , na cor Cinza,
Tomadas  duplas:  tomada  10A/250v  para  caixa  de  4x2”,
tomada dupla 2p+T, horizontal, de embutir em móvel, na cor
Cinza Grafite, conforme NBR 14136, Cabos Elétricos flexíveis,
diâmetro  conforme  projeto,  material  condutor  cobre,
isolamento  em  PVC,  tensão  de  750  V,  conforme  norma
Técnica pertinente, Pés Cavaletes dimensões conforme projeto
anexo  com  estrutura  em  tubos  de  aço  galvanizado  com
diâmetros de 1.122” (uma e meia polegadas) x 1,9 100,00%
BR0150942 mm (um virgula nove milímetros) e 1.1/4” ( um
quarto de polegada) x 1,2 mm (um virgula dois milímetros),
com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática epóxi
na  cor  preta;  Sistema  móvel  com  travamento,  conforme
projeto, sapatas de borracha na cor preta, em forma de copo.
OBS.: se houver dúvidas às especificações do produto, o TRE
possui  mesas  do  tipo  à  disposição  para  consulta  no  NATU
JOÃO  PESSOA.  –  laudo  do  INMETRO  comprovando
atendimento  aos  requisitos  da  norma  NBR  8095:1983
(resistência  a  corrosão por  exposição  a atmosfera úmida  e
saturada) com período de exposição de no mínimo 240 h sem
que o material  metálico revestido sofra alteração; Laudo de
ensaio (emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO em
nome do licitante, comprovando atendimento aos requisitos
da  norma  NBR  8096:1983  (resistência  a  corrosão  por
exposição a dióxido de enxofre) com o período de exposição
de no mínimo 240 h sem que o material metálico revestido
sofra  alteração;  Declaração  fornecida  pelo  licitante  que
prestará garantia mínima de 05 (cinco) anos contra eventuais
defeitos de fabricação dos produtos ofertados, sem qualquer
ônus para o Tribunal Regional Eleitoral.

Marca: JOB

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

a) O pagamento será efetuado, na medida da execução do serviço, através de OBC - Ordem Bancária de Crédito,
OBB - Ordem Bancária para Banco ou Ordem Bancária para Pagamento de Faturas com Código de Barras, no
prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou 20 (vinte) dias corridos, contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura,
conforme o valor da contratação seja inferior ou superior, respectivamente ao limite previsto no art. 24, II, da Lei
nº 8.666/93, observada a ordem cronológica estabelecida no art. 5º da mesma Lei;

b) A Nota Fiscal/Fatura/Boleto Bancário com código de barras, relativo a material efetivamente entregue, deverá
ser apresentado no Protocolo Geral do TRE/PB acompanhado da informação de conta-corrente própria, na qual
deseja receber o referido pagamento, com a identificação da instituição financeira, nome e prefixo da agência
correspondente;

c) A comprovação da regularidade fiscal, para o pagamento, será verificada por meio do SICAF e do sítio da
Justiça do Trabalho;

d) A Nota Fiscal/Fatura será analisada pelo respectivo Gestor e atestada, se for o caso;

e)  Havendo erro  na  nota fiscal/fatura ou circunstâncias  que impeçam a liquidação da despesa,  aquela  será
devolvida  e  o  pagamento  ficará  pendente  até  que  a  contratada  providencie  as  medidas  saneadoras.  Nesta
hipótese, o prazo para o pagamento iniciar-se-á, após a regularização da situação e/ou reapresentação da nota
fiscal/fatura, não acarretando qualquer ônus para o Contratante.

f) O CNPJ constante da nota fiscal/fatura deverá ser o mesmo indicado na proposta/nota de empenho, sob pena
de não ser efetuado o pagamento;
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g) A Administração se reserva ao direito de não efetuar o pagamento se, no ato da atestação da nota fiscal/fatura
por parte do gestor do contrato, este verificar que o material foi entregue em desacordo com o especificado no
Termo de Referência, Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 37/2018;

h)  caso  o  fornecedor  seja  optante  pelo  Sistema Integrado  de Pagamento  de Impostos e  Contribuições  das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, este não ficará sujeito à retenção prevista na Instrução
Normativa RFB nº 1234, de 11 de janeiro de 2012 ;

h.1) consoante disciplina a Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012, modificada pela IN RFB1540, de 05 de
janeiro de 2015 e pela IN RFB 1552, de 02 de março de 2015, as empresas optantes do Simples Nacional, a que
se referem os artigos 12 e 15 da Lei nº 9.532/97, deverão, no ato da assinatura do contrato, apresentar a
declaração assinada por seu represente legal, na forma dos Anexos II, III ou IV da referida norma, conforme o
caso, em duas vias.

h.2) o TRE/PB anexará a 1ª (primeira) via da declaração ao processo de pagamento para fins de comprovação à
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), devendo devolver a 2ª via ao interessado como recibo.

i) A Administração se reserva ao direito de não efetuar o pagamento se, no ato da atestação da nota fiscal/fatura
o fornecedor não estiver com a documentação de regularidade fiscal perante o INSS, o FGTS e a Receita Federal
em dia,  ocasião  em que será dado prazo para a  regularização,  suspendendo-se o pagamento até a  devida
regularização.

j) Caso o licitante tenha o recolhimento dos encargos relativos ao FGTS centralizado, o documento comprobatório
de autorização para a centralização dos recolhimentos deverá ser apresentado à Administração;

k) Havendo atraso no pagamento de suas obrigações, o TRE/PB procederá à atualização financeira diária de seus
débitos, onde os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento)
ao ano, conforme a seguinte fórmula:

I = (TX / 100)

365

EM = I x N x VP

onde:

I = Índice de atualização financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

m) As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta de recursos específicos consignados no
Orçamento da União;

n)  Nenhum  pagamento  será  efetuado  à  contratada,  enquanto  pendente  de  liquidação  qualquer  obrigação
financeira que lhe for imposta, em virtude de aplicação de penalidade, nos termos do art. 86, caput e §2º e §3º
e/ou art. 87, §1º da Lei nº 8.666/93, sem que isso gere direito a reajustamento de preços.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA CONDIÇÃO ESPECÍFICA

A existência desta Ata de Registro de Preços não obriga o ÓRGÃO GERENCIADOR a firmar as futuras aquisições,
sendo-lhe  facultada  a  realização  de  procedimento  específico  para  determinada  contratação,  assegurado  ao
particular cujo preço foi registrado, em caso de igualdade de condições, a preferência.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PUBLICIDADE

Os preços,  os  quantitativos,  o(s)  fornecedor(es) e  as  especificações resumidas do objeto, como também as
possíveis alterações da presente ARP, serão publicadas no Diário Oficial da União, Seção 3, na forma de extrato,
em conformidade com o disposto no parágrafo único do artigo 61, da Lei nº 8.666/93.
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS ALTERAÇÕES

a) É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de
que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, nos termos do § 1º do art. 12 do Decreto 7.892/2013.

b) Os contratos decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações, obedecidas às disposições
contidas no § 3º do art. 12 do Decreto 7.892/2013 e no art. 65, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR

O FORNECEDOR terá seu registro cancelado nos seguintes casos:

I – Por iniciativa da Administração, quando:

a) não cumprir as exigências do instrumento convocatório da licitação supracitada e as condições da presente
ARP;

b) recusar-se a retirar a nota de empenho nos prazos estabelecidos, salvo por motivo devidamente justificado e
aceito pela Administração;

c) der causa à rescisão administrativa decorrente desta ARP;

d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial relativa ao presente Registro de Preços;

e) não manutenção das condições de habilitação e compatibilidade;

f) não aceitar a redução dos preços registrados, nas hipóteses previstas na legislação;

g) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei
nº 10.520, de 2002;

h) em razões de interesse público, devidamente justificadas.

II – Por iniciativa do próprio FORNECEDOR:

a) mediante solicitação por escrito, comprovar a impossibilidade de cumprimento das exigências insertas neste
Registro  de  Preços,  tendo  em  vista  fato  superveniente,  aceito  pelo  ÓRGÃO  GERENCIADOR,  que
comprovadamente venha a comprometer a perfeita execução contratual;

b) por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprovados e justificados.

Parágrafo  único  –  o  cancelamento  de  registro,  assegurados  o  contraditório  e  a  ampla  defesa,  deverá  ser
formalizado  mediante  competente  processo  administrativo  com  despacho  fundamentado  do  Secretário  de
Administração e Orçamento do ÓRGÃO GERENCIADOR.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS PENALIDADES E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

a)  A  Administração  poderá  aplicar  ao  FORNECEDOR  as  penalidades  previstas  no  artigo  28  do  Decreto  nº
5.450/2005, sem prejuízo da aplicação dos artigos 20 e 21 do Decreto nº 7.892/2013. A Administração poderá,
ainda, a seu critério, utilizar-se subsidiariamente das sanções previstas na Lei nº 8.666/93, no que couber.

b) A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente,
dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação da Administração, caracteriza o descumprimento
total da obrigação assumida, sujeitando-o à penalidade de multa no percentual de até 30% (trinta por cento)
sobre o valor global da obrigação não cumprida.

c) Com fundamento no art. 28 do Decreto nº 5.450/2005, ficará impedida de licitar e contratar com a União e
será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais cominações legais e de
multa  compensatória  de  até  30% (trinta  por  cento),  no  caso  de  inexecução  total,  sobre  o  valor  total  da
contratação,  ou  de até  15% (quinze por  cento),  no  caso de inexecução parcial,  sobre  o valor  do  saldo  da
contratação, a Contratada que:

c.1) Deixar de entregar documentação exigida no edital;

c.2) Apresentar documentação falsa;

c.3) Ensejar o retardamento da execução do seu objeto;

c.4) Não mantiver a proposta;

c.5) Falhar ou fraudar na execução do contrato;

c.6) Comportar-se de modo inidôneo;
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c.7) Fizer declaração falsa; e

c.8) Cometer fraude fiscal.

d) Para os fins da alínea “c.6”, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos arts. 90, 92, 93, 94, 95 e 97
da Lei nº 8.666/93.

e) A Contratada ficará sujeita, no caso de inexecução parcial ou total da obrigação, com fundamento no art. 86
da Lei nº 8.666/93, à seguinte penalidade:

e.1) multa moratória de:

e.1.1) 0,05% (zero vírgula zero cinco por cento) ao dia sobre o valor do contrato em caso de atraso na execução
dos serviços, até o máximo de 10 (dez) dias;

e.1.2) Sendo o atraso superior a dez dias, configurar-se-á inexecução total da obrigação, a ensejar a aplicação de
multa compensatória, prevista no item “c”, sem prejuízo da aplicação da multa moratória limitada a 0,5% (zero
vírgula cinco por cento), oriunda do atraso referido no subitem anterior.

f) As multas moratória e compensatória poderão ser cumuladas com as sanções previstas na alínea “a”.

g) a aplicação das penalidades de advertência e de multa (compensatória e moratória) não  necessitam ser
publicadas no DOU, devendo a intimação da apenada dar-se por meio de notificação;

h) as sanções estabelecidas nesta cláusula são da competência exclusiva da autoridade designada nos normativos
internos deste Tribunal, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) ou 10
(dez) dias, conforme a penalidade, de acordo com a Lei n.º 8.666/90;

i) A autoridade competente, na aplicação das penalidades previstas nesta cláusula, deverá levar em consideração
a gravidade da conduta da Contratada, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado ao Contratante,
observados os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da prevalência e indisponibilidade do interesse
público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos comprovados.

j) O valor da multa moratória ou compensatória, nos termos do artigo 86, § 3º da LLC, poderá ser descontado da
garantia contratual, dos créditos da Contratada ou cobrado judicialmente, nesta ordem.

k) O recolhimento do valor da multa, moratória ou compensatória, deverá ser feito no prazo de 5 (cinco) dias
úteis contados da data da intimação da aplicação da sanção, sob pena de seu desconto ser efetuado conforme
item anterior, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês.

l) As penalidades estabelecidas nestas cláusulas deverão ser registradas no SICAF.

m)  As  penalidades  descritas  nesta  cláusula  não  excluem  a  possibilidade  de  o  CONTRATANTE  cobrar  da
CONTRATADA indenização por eventuais perdas e danos.

n) Caso seja constatada a irregularidade fiscal durante a vigência da ARP, a Administração notificará o Fornecedor
para  providenciar  a  regularização  no  prazo  de  30  (trinta)  dias.  Persistindo  a  irregularidade  serão  adotadas
providências no sentido de rescindir a avença;

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA DOCUMENTAÇÃO

A presente Ata de Registro de Preços vincula-se às disposições contidas nos documentos a seguir especificados,
cujos teores são conhecidos e acatados pelas partes:

a) Processo Administrativo nº 0000497-20.2018.6.8000;

b) Edital do Pregão Eletrônico nº 37/2018 – TRE/PB e anexos;

c) Proposta Comercial da FORNECEDORA.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO

Para dirimir as questões decorrentes da presente Ata de Registro de Preços, fica eleito o foro da Justiça Federal
em João Pessoa/PB, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Nada mais havendo a tratar eu, Mário Cezar Delgado Régis, Chefe da Seção de Compras, lavrei a presente Ata de
Registro  de  Preços  que  lida  e  achada  conforme  vai  assinada  pelo  ÓRGÃO GERENCIADOR e  pelo  particular
fornecedor.

HENRIQUE JOSE REVOREDO DA SILVA
USUÁRIO EXTERNO
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Documento assinado eletronicamente em 22/03/2019, às 11:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

VALTER FELIX DA SILVA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO

Documento assinado eletronicamente em 26/03/2019, às 19:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-pb.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&
id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0481979 e o código CRC 741CF40A.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAÍBA
 

ORDEM DE COMPRA Nº 63 / 2019

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO

COORDENADORIA DE MATERIAL

SEÇÃO DE COMPRAS

Av: Princesa Isabel nº 201, Tambiá – João Pessoa/ PB - CEP 58.020-528,

CNPJ 06.017.798-0001-60

Fones: COMAT (083)3512-1363/1220 SECOMP (083)3512-1277/1278

EMPRESA: DELLA ART COMÉRCIO LTDA. ME

CNPJ: 01.483.819/0001-10 FONE: (81)3325-3905 / (81)3461-
2564

ENDEREÇO: Av. Engenheiro Domingos
Ferreira, 3638, Boa Viagem, Recife/PE.

CEP.: 51.020-040
E-mail: tesouraria@dellaart.com.br

Representante Legal: Henrique José Revoredo da Silva
CPF: 546.288.904-63

ITEM UND QTD ESPECIFICAÇÃO
VALOR
UNIT.
(R$)

VALOR
TOTAL
(R$)

SUB
EL

22 UND 10 BANCADAS - (MESAS COM
TOMADAS ACOPLADAS)

TAMPO: Medindo 2,0 x 1,0 x 0,74 m.
Estrutura: Em MDF tipo Standard com
espessura de 25 mm, Revestimento
em laminado melamínico de alta
pressão, texturizado, na cor ARGILA
(inclusive o fundo, até a saia
metálica), Laterais maiores com
acabamento em post forming 180 ;
Laterais menores com fita em abs na
cor ARGILA, com espessura iguala 2
mm, colada a quente; Saia metálica
perfil L em aço galvanizado, com
tratamento antiferruginoso e pintura
eletrostática epóxi na cor preta,
largura igual a 2 ½ (duas e meia
polegadas), espessura igual a 1/8”
(um oitavo de polegada), parafusada
ao tampo da mesa (parte inferior);
Canaleta para tomadas em PVC 50x50

3.800,00 38.000,00 42
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mm, na cor Cinza, Tomadas duplas:
tomada 10A/250v para caixa de 4x2”,
tomada dupla 2p+T, horizontal, de
embutir em móvel, na cor Cinza
Grafite, conforme NBR 14136, Cabos
Elétricos flexíveis, diâmetro conforme
projeto, material condutor cobre,
isolamento em PVC, tensão de 750 V,
conforme norma Técnica pertinente,
Pés Cavaletes dimensões conforme
projeto anexo com estrutura em tubos
de aço galvanizado com diâmetros de
1.122” (uma e meia polegadas) x 1,9
100,00% BR0150942 mm (um vírgula
nove milímetros) e 1.1/4” (um quarto
de polegada) x 1,2 mm (um vírgula
dois milímetros), com tratamento
antiferruginoso e pintura eletrostática
epóxi na cor preta; Sistema móvel com
travamento, conforme projeto, sapatas
de borracha na cor preta, em forma de
copo. OBS.: se houver dúvidas às
especificações do produto, o TRE
possui mesas do tipo à disposição para
consulta no NATU JOÃO PESSOA. –
laudo do INMETRO comprovando
atendimento aos requisitos da norma
NBR 8095:1983 (resistência a corrosão
por exposição a atmosfera úmida e
saturada) com período de exposição de
no mínimo 240 h sem que o material
metálico revestido sofra alteração;
Laudo de ensaio (emitido por
laboratório acreditado pelo INMETRO
em nome do licitante, comprovando
atendimento aos requisitos da norma
NBR 8096:1983 (resistência a corrosão
por exposição a dióxido de enxofre)
com o período de exposição de no
mínimo 240 h sem que o material
metálico revestido sofra alteração;
Declaração fornecida pelo licitante que
prestará garantia mínima de 05 (cinco)
anos contra eventuais defeitos de
fabricação dos produtos ofertados, sem
qualquer ônus para o Tribunal Regional
Eleitoral. Marca: JOB

VALOR TOTAL DESTA ORDEM R$: 38.000,00

PROCESSO Nº 0001982-21.2019.6.15.8000

FUND. LEGAL: Lei nº 10.520/2002.

ND:

MOD: ATA Nº 11/2019 –

PREGÃO ELETRÔNICO Nº
37/2018
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MÁRIO CÉZAR DELGADO RÉGIS
CHEFE DA SEÇÃO DE COMPRAS

	

Documento assinado eletronicamente em 16/05/2019, às 17:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-pb.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0510463 e o código
CRC EFD5B86D.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2018 

PROCESSO SEI Nº 0000497-20.2018.6.15.8000 

 

 

 

SITEMA DE REGISTRO DE PREÇO 

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 13/2019 

 

 

 

 

O objeto do presente pregão eletrônico é a aquisição de bens permanentes (mesas, 

armários e móveis em geral) para o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA. 
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Procedimento de rotina interna do Órgão da Administração Pública para inclusão como novo órgão participante no 

SRP. 

a) Oficio a ser endereçado a ALFAPRINT LOCAÇÕES EIRELLI – ME. 

 

 

 

Oficio nº__________/__________/2019                         Data __________/__________/2019 

 

 

A 

ALFAPRINT LOCAÇÕES EIRELLI – ME.  

A/C SRA. MARIA SANDERLI DE LIMA MEDEIROS 

Diretora  

Av. Presidente Epitácio Pessoa, 2580  

João Pessoa - PB 

Cep: 95.059-010 

Fone: (83) 3133-4001 

 

Referente pregão eletrônico SRP nº 37/2018 

 

Prezados Senhores,  

  

 

 

A V.S.ª o interesse, em aderir à Ata de Registro de Preços Nº 13/2019 – Pregão eletrônico para Registro de 

Preço Nº 37/2018, para o fornecimento de Móveis, conforme procedimento licitatório e indicação abaixo:  

  

- Fornecimento de mobiliário em geral (relacionar o modelo e quantitativo)  

  

   

Item do edital  Descrição  Qtd. Valor unit. 
(R$) 

Valor total 
(R$) 

     

     

VALOR GLOBAL  

  

Aguardamos o seu pronunciamento com maior brevidade possível.  

  

Atenciosamente,  

 Nome quem assina  

Cargo que ocupa 
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Procedimento de rotina interna do órgão da administração pública para inclusão como novo órgão participante no 

SRP. 

Oficio a ser endereçado ao TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA. 

 
 

b)  Oficio nº__________/__________/2019                        Data __________/__________/2019 

 

 

 

A 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA 

Att: MÁRIO CEZAR DELGADO RÉGIS 

Chefe da seção de compras 
Av. Princesa Isabel, 201 - Centro 
João Pessoa - PB 
Fone: (083) 3512-1280 
Email: secomp@tre-pb.jus.br 
Referente pregão eletrônico SRP nº 37/2018 

 

Prezados Senhores,  

  

A V.S.ª. o interesse, em aderir à Ata de Registro de Preços Nº 13/2019 – Pregão eletrônico para Registro de 

Preço Nº 37/2018, para o fornecimento de MÓVEIS e POLTRONAS conforme procedimento licitatório e indicação 

abaixo:  

  

- Fornecimento de mobiliário em geral (relacionar o modelo e quantitativo)  

  

 Item do edital  Descrição  Qtd. Valor unit. 
(R$) 

Valor total 
(R$) 

     

     

VALOR GLOBAL  

  

 

Aguardamos o seu pronunciamento com maior brevidade possível.  

  

Atenciosamente,  

  

Nome quem assina  

Cargo que ocupa 
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ITEM DESCRITIVO QUANT. V.UNITÁRIO 
(R$) 

V.TOTAL  
(R$) 

06 MESA DE REUNIÃO 12 LUGARES 01 4.190,00 4.190,00 

12 LONGARINA DE 03 LUGARES, COM 
ESPALDAR BAIXO, COM BRAÇOS 

12 1.637,00 19.644,00 

14 SOFÁ DE 03 LUGARES 08 2.890,00 23.120,00 

15 SOFÁ DE 02 LUGARES 08 2.411,00 19.288,00 

19 CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR 
MÉDIO COM BRAÇOS 

15 927,00 13.905,00 

20 CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR 
ALTO COM BRAÇOS 

65 1.093,00 71.045,00 

 VALOR TOTAL  R$ 151.192,00 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2018 

 

 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 13/2019 
  

 

 

 

 

 

 

CROQUI MOBILIÁRIO 
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ITEM DESCRITIVO QUANT

. 
VLR.UNIT. 

(R$) 
IMAGEM ILUSTRATIVA 

06 MESA DE REUNIÃO 12 LUGARES 
 

SISTEMA Z – ZMR4612EL 
 
 

01 4.190,00 

 
12 
 
 
 
 

LONGARINA DE 03 LUGARES, COM 
ESPALDAR BAIXO, COM BRAÇOS 
 

ACTIVE – 712B 

12 1.637,00 

 
14 SOFÁ DE 03 LUGARES 

 
 

PERFECTA – PA013 
 
 
 

08 2.890,00  

 

15 SOFÁ DE 02 LUGARES 
 
 

PERFECTA – PA012 
 

 
 

08 2.411,00  

 
19 CADEIRA GIRATÓRIA COM 

ESPALDAR MÉDIO COM BRAÇOS 
(BASE PRETA) 
 
 

PRÓ-FIT – 1630B 

15 927,00  

 
 

20 CADEIRA GIRATÓRIA COM 
ESPALDAR ALTO COM BRAÇOS 
(BASE PRETA) 
 
 

PRÓ-FIT – 1624B 
 
 
 

65 1.093,00  

 

 TOTAL R$ 151.192,00  
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De: Marcelo Della Art <marcelo.comercial@dellaart.com.br>
Para: seic@tre-al.jus.br
Data: 12/07/2019 11:41 AM
Assunto: [seic] Ata Registro Bancada/Mesa

Ao
TRE-Alagoas
A/c: Sr. Antonio Reis

Conforme contato telefônico segue em  anexo a ATA DE REGISTRO DE PREÇO referente a MESA/BANCADA
Urna Eletronica;
Estamos a disposição para qualquer esclarecimento.

-- 
Atenciosamente,

Marcelo Fonseca
(081) 9 9893-1718 (WhatsZaap)
(081) 3325-3905

Anexados:

Arquivo:
Ata_0489701_TRE_PB_ata_11_2019_mesas_armarios_moveis_geral
(2).pdf

Tamanho:
115k

Tipo de
Conteúdo:
application/pdf

Arquivo: CATALOGO TECNICO TRE-PB.pdf Tamanho:
127k

Tipo de
Conteúdo:
application/pdf

Arquivo: SEI_TRE-PB - 0510463 - Ordem de Compra.pdf Tamanho:
154k

Tipo de
Conteúdo:
application/pdf
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 30/2019  
 
 

Referente: Pregão Eletrônico SRP nº 47/2018 UFPA – Processo n° 
23073.021415/2018-04 

 
 

 

Constitui objeto desta Ata o Registro de Preços: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS EM GERAL. 
 

 
 
 
 
Consulta Ata 
 
 
*Órgãos integrantes do SIASG podem consultar a Ata vigente cadastrada no Sistema de Registro de Preços, 
no Comprasnet: (www.comprasnet.gov.br) (UASG 153063).  
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DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA 

 
Esta Ata de Registro de Preço, documento vinculativo obrigacional, com característica de 

compromisso para futura contratação, terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, 
com eficácia após a publicação no Diário Oficial da União-DOU, consoante ao Decreto nº 7.892/2013. 

 06/03/2019 a 06/03/2020 
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O Órgão Gerenciador da ata Será a UFPA UASG: 153063. 
 
* São participantes os seguintes órgãos: 
1. UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ - UASG: 158718  
2. UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – UASG: 153103  
03 - COMANDO DO EXERCITO –UASG: 160196 - BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO (CMN) 
 
 
DOS NÃO PARTICIPANTES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - CARONA (ADESÕES A ATA) 
 
15.2. Poderão também ser autorizadas adesões a ÓRGÃOS NÃO PARTICIPANTES (ÓRGÃOS CARONAS) 
neste certame, conforme faculta o inciso III do artigo 9º do Decreto nº 7.892/2013. A ata de registro de 
preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública 
que não tenha participado do certame licitatório. 
 
 
15.3 Os procedimentos para solicitação de adesão/ carona a atas de registro de preços podem ser 
encontrados no portal de compras ou no link: www.agendadecomprasufpa.com.br 
 
 
15.5 O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços 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,  independente do número de órgãos não participantes (caronas) que aderirem. 
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Procedimentos de Rotina Interna do Órgão ou Entidade da Administração Pública para a sua inclusão 
como novo Órgão Participante no SRP. 
 

A) O Ofício a ser encaminhado à CENTRA MÓVEIS S/A., CNPJ 25.071.568/0001-24, deverá ser 
endereçado conforme dados abaixo: 

 
Ofício nº. _____/______/2019                                                    Data: _____/_____/2019 
 
À 
CENTRA MÓVEIS S/A. 
A/C.: Sr. FRANCISCO ANTONIO SANTOS 
Diretor 
e-mail: luana@marelli.com.br /sandra@marelli-pa.com.br  
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 30/2019 
 
Referente: Pregão Eletrônico SRP nº 47/2018 UFPA – Processo n° 23073.021415/2018-04 
 
 
Prezados Senhores, 
 
Na qualidade de Órgão Interessado em aderir itens da Ata referente ao Pregão Supracitado, vimos por meio desta 
consultar essa empresa acerca do interesse de fornecer, à (NOME DA EMPRESA), os materiais constantes aos 
itens, cuja empresa CENTRA MÓVEIS S/A., sagrou-se vencedora. 
 
Desta forma, consultamos sobre a possibilidade de autorizar a utilização dos seguintes itens, conforme 
tabela de quantitativos abaixo: 
 

Item da 
ATA 

Descrição do Material Qtde. Vl.Unit. R$ Vl.Total R$ 

     

     

     

 

Informar o e-mail para receber resposta :  
 

 
Atenciosamente,  

 
 

Assinatura do funcionário 
Cargo 

Carimbo  
Não esquecer de colocar o carimbo  
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Procedimentos de Rotina Interna do Órgão ou Entidade da Administração Pública para a sua inclusão como 
novo Órgão Participante no SRP. 

 
 

 A solicitação de adesão ao registro de preços, deverá ser feita via internet, preferencialmente via SIASG, 
no site www.comprasnet.gov.br 
 

 Contatos na UFPA -  Sr. Luan Maciel ou Sra. Selma Machado – Agenda de Compras / DCS / UFPA 

Fone: (91) 3201-8222 / 8223 
 

e-mail:  agendadecomprasufpa@gmail.com 
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MÓVEIS E ESTAÇÕES DE TRABALHO 
LOTE 06 – MÓVEIS E ESTAÇÕES DE TRABALHO 

Item Descrição do Objeto Und. Qtde. 
Valor Unit 

(R$) 

Valor Total 

(R$) 

90 

MESA GERENCIAL RETANGULAR MEDINDO 2000X1100X750mm 

(LxPxH) COMPOSTA DE: Conforme Edital e Anexos 

   Modelo ONE - Ref.: ONE2010EX 
Foto Ilustrativa 

UND 12 10.430,00 125.160,00 

91 

ESTAÇÃO PLATAFORMA DUPLA FRENTE A FRENTE COM PERFIL 

CENTRAL BASCULANTE PARA CABEAMENTO, COMPOSTA DE 02 

LUGARES, MEDINDO 1400x1430x750MM (LxPxH). 

Conforme Edital e Anexos 

   
Modelo Open - Ref.: OEDP1414 + ADT1200/059PR + AM-002 
Foto Ilustrativa 

UND 105 3.493,0000 366.765,00 

92 

MESA GERENCIAL RETANGULAR TAMBURATO COM TAMPO 

MED.1800X800X730x400mm (LxPxHxE). Conforme Edital e Anexos 

 Modelo Tamburato - Ref.: TAM1808EL 
Foto Ilustrativa 

UND 22 2.698,00 59.356,00 

93 

ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L, TAMPO EM MDP, COMPOSTA 

POR 02 TAMPOS 1400x1400x600mm (L1xL2xP) e 03 PAINÉIS 

DIVISÓRIOS 100mm ESPESSURA MEDINDO 1400X1030mm (LxH):   

Conforme Edital e Anexos 

Modelo Sistema Z/Reasons- Ref.:ZLR1414P 
Foto Ilustrativa 

UND 77 6.596,00 507.892,00 

94 

MESA DE TRABALHO EM ‘L’ COM PENÍNSULA MEDINDO 

1600x2400x600x735mm (L1Xl2xPxH): Conforme Edital e Anexos 

  Modelo Sistema Z - Ref.: ZL1624D 

Foto Ilustrativa 

UND 85 1.883,00 160.055,00 

95 

MESA DE TRABALHO EM ‘L’ COM PENÍNSULA MEDINDO 

1600x1800x600x735mm (L1Xl2xPxH): Conforme Edital e Anexos 

     Modelo Sistema Z  - Ref.: ZL1618D 
Foto Ilustrativa 
 

UND 125 1.612,00 201.500,00 
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96 

MESA DE TRABALHO EM ‘L’ MEDINDO 1600X1600X600X735mm 

(L1XL2xPxH) : Conforme Edital e Anexos 

     Modelo Sistema Z  - Ref. ZL1616 
Foto Ilustrativa 
 

UND 179 1.405,00 251.495,00 

97 

MESA DE TRABALHO EM ‘L’ MEDINDO 1400X1400X600X735mm 

(L1XL2xPxH) : Conforme Edital e Anexos 

   Modelo Sistema Z  - Ref. ZL1414 
Foto Ilustrativa 
 

UND 250 1.277,00 319.250,00 

98 

MESA DE TRABALHO EM ‘L’ MEDINDO 1200X1200X600X735mm 

(L1XL2xPxH) : Conforme Edital e Anexos 

    Modelo Sistema Z  - Ref. ZL1212 

Foto Ilustrativa 

UND 404 1.231,00 497.324,,00 

99 

MESA NO FORMATO RETANGULAR, MEDINDO 

1000X600X735MM (LxPxH): Conforme Edital e Anexos 

 Modelo Sistema Z   - Ref. ZR1006 + AM-027 

Foto Ilustrativa 
 

UND 250 684,00 171.000,00 

100 

MESA NO FORMATO RETANGULAR, MEDINDO 

1200X600X735MM (LxPxH); Conforme Edital e Anexos 

  Modelo Sistema Z - Ref. ZR1206 + AM-027 

Foto Ilustrativa 

UND 320 727,00 232.640,00 

101 

MESA NO FORMATO RETANGULAR, MED.1400X600X735MM 

(LxPxH); Conforme Edital e Anexos 

  Modelo Sistema Z   - Ref. ZR1406 + AM-027 

Foto Ilustrativa 

UND 250 750,00 187.500,00 

102 

MESA DE REUNIÃO REDONDA, 910x750mm (diâmetro x altura) 

COM SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO: Conforme Edital e Anexos 

    Modelo Sistema Z   - Ref.: ZMC910PEL 
Foto Ilustrativa 

UND 195 981,00 191.295,00 
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103 

MESA DE REUNIÃO RETANGULAR COM SISTEMA DE 

ELETRIFICAÇÃO PARA 08 LUGARES MED.2200x1000x735MM 

(LxPxH); Conforme Edital e Anexos 

    Ref.: OMRP2210EL 
Foto Ilustrativa 

UND 90 2.310,00 207.900,00 

104 

MESA DE REUNIÃO OVAL COM SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO, 

MEDINDO 2400x1200x735MM (LxPxH): Conforme Edital e Anexos 

   Modelo Sistema Z   - Ref.: ZMR2412EL 
Foto Ilustrativa 

UND 140 2.211,00 309.540,00 

105 

DIVISÓRIA DE MESA EM LAMINADO MELAMÍNICO MEDINDO 

1200X396MM (LxH); Conforme Edital e Anexos 

    Modelo Sistema Z   - Ref.: ZB-1200 

Foto Ilustrativa 

UND 246 233,00 57.318,00 

106 

DIVISÓRIA DE MESA EM LAMINADO MELAMÍNICO MEDINDO 

1400X396MM (LxH): 

Conforme Edital e Anexos 

   Modelo Sistema Z   - Ref.: ZB-1400 

Foto Ilustrativa 

UND 226 242,00 54.692,00 

107 

DIVISÓRIA DE MESA EM LAMINADO MELAMÍNICO MEDINDO 

1600X396MM (LxH) COMPOSTA DE: Conforme Edital e Anexos 

  Modelo Sistema Z   - Ref.: ZB-1600 

Foto Ilustrativa 

UND 215 251,00 53.965,00 

VALOR TOTAL LOTE 06:  

Três milhões, novecentos e cinquenta e quatro mil, seiscentos e quarenta e sete reais 
3.954.647,00 
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ARQUIVAMENTOS E ACESSÓRIOS 
LOTE 07 – ARQUIVAMENTOS E ACESSÓRIOS 

Item Descrição do Objeto Und Qtde. 
Valor 

Unit (R$) 

Valor Total 

(R$) 

108 

TRILHO TELESCÓPICO PARA PASTAS SUSPENSAS MEDINDO 

740X430X60MM (LxPxH); Conforme Edital e Anexos 

     Modelo Arquivamento - Ref.: AM-010 
Foto Ilustrativa 

UND 210 185,00 38.850,00 

109 

GAVETEIRO PEDESTAL COM RODAPÉ, DE 3 GAVETAS, SENDO 1 

PARA PASTAS SUSPENSAS, COM CORPO EM MDP MEDINDO 

400X600X705mm: Conforme Edital e Anexos 

      Modelo Arquivamento - Ref.: GMTZ08RP 

Foto Ilustrativa 

UND 145 784,00 113.680,00 

110 

GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS MEDINDO 

400x500x630mm (LxPxH): Conforme Edital e Anexos 

     Modelo Arquivamento - Ref.: GM05V 

Foto Ilustrativa 

UND 312 600,00 187.200,00 

111 

GAVETEIRO FIXO DE 2 GAVETAS COM CORPO EM MDP 

MEDINDO 396x393x280mm (LxPxH): Conforme Edital e Anexos 

      Modelo Arquivamento - Ref.: GM02 
Foto Ilustrativa 

UND 210 283,00 59.430,00 

112 

ARMÁRIO BAIXO COM 04 PORTAS, BASE INTERMEDIÁRIA FIXA, 

TAMPO ÚNICO E PRATELEIRAS; Conforme Edital e Anexos

    Modelo Arquivamento - Ref.: AR16RP 
Foto Ilustrativa 

UND 32 1.286,00 41.152,00 

113 

ARMÁRIO BAIXO DUAS PORTAS, SEM DIVISÃO CENTRAL, COM 

01 PRATELEIRA EM MDP E RODAPÉ METÁLICO, MEDINDO 

800x500x730mm (LXPXH); Conforme Edital e Anexos 

   Modelo Arquivamento - Ref.: AR03RP 
Foto Ilustrativa 

UND 300 565,00 169.500,00 
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114 

ARMÁRIO MÉDIO DUAS PORTAS, SEM DIVISÃO CENTRAL, 

COM 02 PRATELEIRAS EM MDP E RODAPÉ METÁLICO, 

MEDINDO 800x500x1000mm (LXPXH). Conforme Edital e 

Anexos 

     Modelo Arquivamento - Ref.: AR05RP 

Foto Ilustrativa 

UND 130 723,00 93.990,00 

115 

ARMÁRIO ALTO DUAS PORTAS, SEM DIVISÃO CENTRAL, COM 

03 PRATELEIRAS EM MDP E RODAPÉ METÁLICO, MEDINDO 

800x500x1600mm (LXPXH). Conforme Edital e Anexos 

    Modelo Arquivamento - Ref.: AR06RP 

Foto Ilustrativa 

UND 250 930,00 232.500,00 

116 

ARMÁRIO EXTRA-ALTO DUAS PORTAS, SEM DIVISÃO  

CENTRAL, COM 04 PRATELEIRAS EM MDP E RODAPÉ 

METÁLICO, MEDINDO 800x500x2100mm (LXPXH). Conforme 

Edital e Anexos 

     Modelo Arquivamento - Ref.: AR10RP 

Foto Ilustrativa 

UND 165 1.189,00 196.185,00 

VALOR TOTAL LOTE 07:  

Hum milhão, cento e trinta e dois mil, quatrocentos e oitenta e sete reais. 
1.132.487,00 
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POLTRONAS E SIMILARES 
LOTE 08 – POLTRONAS E SIMILARES, PADRÃO EXECUTIVO 

Item Descrição do Objeto Und Qtde. 
Valor 

Unit (R$) 

Valor Total 

(R$) 

117 

POLTRONAS PARA AUDITÓRIO COM ASSENTO REBATÍVEL E 

PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL: Conforme Edital e Anexos 

      Modelo Arena - Ref.: 1301CPD 
Foto Ilustrativa 

UND 410 1.700,00 697.000,00 

118 

POLTRONA GIRATÓRIA, ESPALDAR ALTO EM COURO NATURAL. 

Conforme Edital e Anexos 

    Modelo Boss - Ref.: 1105B/AL 
Foto Ilustrativa 

UND 42 3.189,00 133.938,00 

119 

POLTRONA DE APROXIMAÇÃO FIXA, ESPALDAR MÉDIO EM COURO 

NATURAL. Conforme Edital e Anexos 

   Modelo Boss  - Ref.: 1101B/CR 
Foto Ilustrativa 

UND 82 2.925,00 239.850,00 

120 

POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO INJETADO 

Conforme Edital e Anexos 

   Modelo Eco - Ref.: 1404B 

Foto Ilustrativa 

UND 22 1.039,00 22.858,00 

121 

CADEIRA GIRATÓRIA, DIGITADOR, ESPALDAR ALTO EM TECIDO 

COM BRAÇOS REGULÁVEIS: Conforme Edital e Anexos 

    Modelo Energy - Ref.: 404B2 

Foto Ilustrativa 

UND 300 1.238,00 371.400,00 

122 

CADEIRA GIRATÓRIA, DIGITADOR, ESPALDAR MÉDIO EM TECIDO 

COM BRAÇOS REGULÁVEIS: Conforme Edital e Anexos 

    Modelo Energy - Ref.: 420B2 
Foto Ilustrativa 

UND 300 1.120,00 336.000,00 
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123 

CADEIRA FIXA DE DIÁLOGO, COM APÓIA-BRAÇOS: 

Conforme Edital e Anexos 

  Modelo Energy - Ref.: 401B 
Foto Ilustrativa 

UND 600 760,00 456.000,00 

124 

LONGARINA 02 LUGARES ESPALDAR MÉDIO COM BRAÇOS FIXOS: 

Conforme Edital e Anexos 

    Modelo Energy - Ref.: 410B 
Foto Ilustrativa 

UND 165 1.410,00 232.650,00 

125 

LONGARINA 03 LUGARES ESPALDAR MÉDIO COM BRAÇOS FIXOS: 

Conforme Edital e Anexos 

   Modelo Energy - Ref.: 412B 
Foto Ilustrativa 

UND 200 1.870,00 374.000,00 

126 

CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL EM POLIPROPILENO SEM BRAÇOS: 

Conforme Edital e Anexos 

    Modelo Yog - Ref.: 1901 

Foto Ilustrativa 

UND 750 258,00 193.500,00 

127 

SOFÁ EXECUTIVO PARA 01 LUGAR:  

Conforme Edital e Anexos 

    Modelo Perfecta - Ref.: PA011 

Foto Ilustrativa 

UND 62 1.867,00 115.754,00 

128 

SOFÁ EXECUTIVO PARA 02 LUGARES: 

Conforme Edital e Anexos 

     Modelo Perfecta - Ref.: PA012 
Foto Ilustrativa 

UND 32 2.757,00 88.224,00 

129 

SOFÁ EXECUTIVO PARA 03 LUGARES:  Conforme Edital e Anexos 

  Modelo Perfecta - Ref.: PA013 

Foto Ilustrativa 

UND 32 3.387,00 108.384,00 

VALOR TOTAL LOTE 08:  

Três milhões, trezentos e sessenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e oito reais. 
3.369.558,00 
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PAINÉIS DIVISÓRIOS  
LOTE 12 

Item Descrição do Objeto Und Qtde. 
Valor Unit 

(R$) 
Valor Total (R$) 

158 

PAINÉIS ÚNICOS VIDRO SIMPLES: 

Conforme Edital e Anexos 

      Modelo Time  - Ref.: T1U1000.3000 

Foto Ilustrativa 

M² 400 2.334,00 933.600,00 

159 

PORTA SIMPLES SEM MOLDURA: 

Conforme Edital e Anexos 

     Modelo Time - Ref.: TP1C1000.3000D 
Foto Ilustrativa 

M² 100 8.500,00 850.000,00 

VALOR TOTAL LOTE 12:  

Hum milhão, setecentos e oitenta e três mil e seiscentos reais 
1.783.600,00 
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ACABAMENTOS E RECESTIMENTOS 
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E-mail - 0568923

Data de Envio: 
  18/07/2019 15:05:29

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para (com cópia oculta):
    vendas@cadeiraparaescritoerio.ind.br
    vendas@i9flex.com.br

Assunto: 
  Solicitação cotação poltronas e cadeiras. PA 0004654-62.2019

Mensagem: 
  Prezado Gustavo,

Solicitamos cotação para o fornecimento de poltronas e cadeiras para escritório, conforme especificações
constantes do Anexo ùnico do Termo de Referência abaixo.

Caso não possa atender, pedimos avisar-nos.

Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
(82) 2122.7712

Anexos:
    Anexo_0548743.html
    Termo_de_Referencia_0548742.html
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E-mail - 0569733

Data de Envio: 
  22/07/2019 12:43:39

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para (com cópia oculta):
    comercial-al@renovatto.com.br
    rafaelcalmon@renovatto.com.br
    atendimento@renovatto.com.br
    licitacao@renovatto.com.br
    galflex677@gmail.com
    beth@caderodemaceio.com.br
    lennonlacerda@centralmoveis.ind.br
    marcialima@usemoveis.com.br
    hugootero@usemoveis.com.br
    layout_moveis@yahoo.com.br
    licitacoes@euroline.net.br
    luiz@newofficemcz.com.br
    negocios1@flexibase.com.br
    styluslicitacao@gmail.com
    elisangela@movelcorporativo.com.br
    adylthonvendas@gmail.com
    luizphilipesena@hotmail.com
    alberflex@alberflex.com.br
    artline.al@artlinemoveis.com.br
    licitacao@artlinemoveis.com.br
    hlofficemoveis@gmail.com
    corporativo@laroffice.com.br
    kaflex@kaflex.com.br
    beth@4fouroffice.com.br
    projetos@4fouroffice.com.br
    luciano@4fouroffice.com.br
    licitacoes1@formaoffice.com.br
    comercial@formastyle.com.br
    assessoria.ecmobiliario@gmail.com
    lennonlacerda@usemoveis.com.br
    licitacao@formastyle.com.br
    formastyle@formastyle.com.br
    vendas@formaoffice.com.br
    luiz@caderodemaceio.com.br
    fabianaalmeida@usemoveis.com.br
    licitacoescolivetti@outlook.com
    licitacoes@plaxmetal.com.br

Assunto: 
  Solicitação. Cotação. Aquisição. Poltronas e cadeiras giratórias. TRE-AL

Mensagem: 
  PA 0004654-62.2019.6.02.8000

Prezado Senhor(a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende adquirir 120 (cento e vinte) poltronas giratórias, tipo
diretor, espaldar alto, com braços reguláveis e 50 (cinquenta) cadeiras giratórias espaldar médio com
braços, mediante registro de preços, conforme detalhamentos e demais especificações presentes no
termo de referência e Anexo Único, aos quais seguem anexados.

Pedimos, por gentileza, para observar as especificações quando da elaboração da proposta. Em caso de
não atender, favor mencionar por e-mail.
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Esclarecimentos em relação ao objeto, exigências constantes no termo de referência, gentileza contatar a
Seção de Patrimônio através dos telefones (82) 2122-7737/7787.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711

Anexos:
    Anexo_0548743.html
    Termo_de_Referencia_0548742.html
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E-mail - 0569760

Data de Envio: 
  22/07/2019 13:25:17

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para (com cópia oculta):
    vendas1@kroll.com.br
    marangonmoveis@gmail.com

Assunto: 
  Solicitação. Cotação. Aquisição. Poltronas e cadeiras giratórias. TRE-AL

Mensagem: 
  PA 0004654-62.2019.6.02.8000

Prezado Senhor(a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende adquirir 120 (cento e vinte) poltronas giratórias, tipo
diretor, espaldar alto, com braços reguláveis e 50 (cinquenta) cadeiras giratórias espaldar médio com
braços, mediante registro de preços, conforme detalhamentos e demais especificações presentes no
termo de referência e Anexo Único, aos quais seguem anexados.

Pedimos, por gentileza, para observar as especificações quando da elaboração da proposta. Em caso de
não atender, favor mencionar por e-mail.

Esclarecimentos em relação ao objeto, exigências constantes no termo de referência, gentileza contatar a
Seção de Patrimônio através dos telefones (82) 2122-7737/7787.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711

Anexos:
    Anexo_0548743.html
    Termo_de_Referencia_0548742.html
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De: Luiz Philipe Sena <luizphilipesena@hotmail.com>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 22/07/2019 02:18 PM
Assunto: [seic] Solicitação. Cotação. Aquisição. Poltronas e cadeiras giratórias. TRE-
AL

Recebido.
Irei providenciar a cotação e encaminharei em breve.

Atenciosamente,

Luiz Philipe Sena
Consultor Comercial
(82) 9.9130-2302
(82) 9.8200-2302

Obter o Outlook para Android

From: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Sent: Monday, July 22, 2019 12:43:39 PM
Subject: Solicitação. Cotação. Aquisição. Poltronas e cadeiras giratórias. TRE-AL

PA 0004654-62.2019.6.02.8000

Prezado Senhor(a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende adquirir 120 (cento e
vinte) poltronas giratórias, tipo diretor, espaldar alto, com braços
reguláveis e 50 (cinquenta) cadeiras giratórias espaldar médio com braços,
mediante registro de preços, conforme detalhamentos e demais especificações
presentes no termo de referência e Anexo Único, aos quais seguem anexados.

Pedimos, por gentileza, para observar as especificações quando da elaboração
da proposta. Em caso de não atender, favor mencionar por e-mail.

Esclarecimentos em relação ao objeto, exigências constantes no termo de
referência, gentileza contatar a Seção de Patrimônio através dos telefones
(82) 2122-7737/7787.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira:
07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=WFWY...

1 of 1 23/07/2019 14:36
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De: Projetos Four Office <projetos@4fouroffice.com.br>
Para: seic@tre-al.jus.br
Data: 22/07/2019 04:54 PM
Assunto: [seic] Solicitação. Cotação. Aquisição. Poltronas e cadeiras giratórias. TRE-AL

Olá!

Esse é um e-mail destinado ao setor de projetos da loja, o mesmo foi encaminhado para a vendedora Beth
- beth@4furoffice.com.br a mesma irá atendê-los.

Atenciosamente,

Atenção: O conteúdo e endereçamento desta mensagem são de inteira responsabilidade do emitente. Cabe ao destinatário cuidar quanto ao tratamento adequado. As
informações existentes nesta mensagem e nos arquivos anexados são de uso exclusivo do destinatário, sendo seu sigilo protegido por lei. Caso não seja destinatário
desta comunicação, observe que qualquer disseminação, distribuição ou cópia é estritamente proibida. Se você recebeu esta comunicação por engano, favor apagar as
informações e notificar o remetente. O uso impróprio será tratado conforme a legislação em vigor.

De: "TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES" <seic@tre-al.jus.br>
Enviada: 2019/07/22 12:43:56
Para: undisclosed-recipients@
Assunto: Solicitação. Cotação. Aquisição. Poltronas e cadeiras giratórias. TRE-AL

PA 0004654-62.2019.6.02.8000

Prezado Senhor(a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende adquirir 120 (cento e vinte) poltronas giratórias,
tipo diretor, espaldar alto, com braços reguláveis e 50 (cinquenta) cadeiras giratórias espaldar médio
com braços, mediante registro de preços, conforme detalhamentos e demais especificações presentes no
termo de referência e Anexo Único, aos quais seguem anexados.

Pedimos, por gentileza, para observar as especificações quando da elaboração da proposta. Em caso de
não atender, favor mencionar por e-mail.

Esclarecimentos em relação ao objeto, exigências constantes no termo de referência, gentileza contatar
a Seção de Patrimônio através dos telefones (82) 2122-7737/7787.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711
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De: Layout <layout_moveis@yahoo.com.br>
Para: seic@tre-al.jus.br
Data: 25/07/2019 09:16 AM
Assunto: [seic] Orçamento Poltronas Alberflex

Daniel Fon de Souza Cunha
Gerente de Vendas
Layout Móveis de Escritório
82.3221.0101
82.9.8888.0101

Anexados:

Arquivo: TRE (assentos
2 ).pdf

Tamanho:
574k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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Alberflex Indústria de Móveis Ltda.

av. Rudolf Dafferner   867 , 18086-380   Sorocaba

São Paulo   Brasil

DEALER: MACEIÓ (82) 3221-0101            E-MAIL: layout_moveis@yahoo.com.br

Maceió, 23 de Julho de 2019

A (o) , Tribunal Regional Eleitoral 

Imagem Código Quant. Valor Total

20PP3 120 1.541,00R$    184.920,00R$          

20PIR 50 1.395,00R$    69.750,00R$            

CONDIÇÕES:

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS
PAGAMENTO: Á COMBINAR

Atenciosamen
te,

254.670,00R$                                      SUBTOTAL    

FABRICANTE: ALBERFLEX

TOTAL GERAL      

ASSISTÊNCIA TÉCNICA: LOCAL POR 10 ANOS
ENTREGA: ATÉ 45 DIAS

GARANTIA: 02 ANOS

Poltrona presidente giratória com braços reguláveis 
(Item 44, da Ata de registro de preço Nº31/2019 

UFPA)

Poltrona espaldar médio diretor giratória com braços 
reguláveis (Item 43, da Ata de registro de preço 

Nº31/2019 UFPA)

LAYOUT Móveis

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 
Prezado (s) senhor (es), 
Apresentamos proposta orçamentária dos produtos solicitados:

*Imagens meramente ilustrativas

Descritivo

FRETE, IPI E MONTAGEM: INCLUSO

254.670,00R$                                      
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De: Layout <layout_moveis@yahoo.com.br>
Para: seic@tre-al.jus.br
Data: 23/07/2019 02:13 PM
Assunto: [seic] CATÁLOGO ATA_UFPA.pdf

Daniel Fon de Souza Cunha
Gerente de Vendas
Layout Móveis de Escritório
82.3221.0101
82.9.8888.0101

Anexados:

Arquivo: CATA_LOGO
ATA_UFPA.pdf

Tamanho:
1776k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=WFWY...
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EMPRESA LICITANTE

ORGÃO DETENTOR

DADOS DO PROCESSO

°
°
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ITEM 3

ARMÁRIO ALTO, MEIA PORTA 800X490X1610mm (LxPxH)

ALBERFLEX/AR3P 1608

R$ 1.238,00
QUANT. 303 

ITEM 4

ARMÁRIO EXTRA ALTO FECHADO 800x490x2140mm (LxPxH)

ALBERFLEX/AR3F 2108

R$ 1.791,00
QUANT. 462

ITEM 1

ARMÁRIO ALTO FECHADO 800x490x1610 mm (LxPxH).

ALBERFLEX/AR3F 1608

R$ 1.406,00

QUANT. 1006

ITEM 2

BALCÃO BAIXO FECHADO 800x490x740 mm (LxPxH)

ALBERFLEX/AR3F 0708

R$ 832,00

QUANT. 1034

ITEM 5

BALCÃO CURVO ALTO 2018x684x1130 mm (LxPxH)

ALBERFLEX/BHCA_I_2207

R$ 2.296,00
QUANT. 35

ITEM 6

BALCÃO RETO ALTO 1854x684x1134 mm (LxPxH)

ALBERFLEX/BHRA_I_1807

R$ 1.872,00
QUANT. 35
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ITEM 9
ARMÁRIO ALTO FECHADO COM PORTA DE VIDRO 

800x490x1610 mm (LxPxH). 

ALBERFLEX/ AR3F 1608

R$ 1.942,00
QUANT. 65

ITEM 10
ARMÁRIO BAIXO FECHADO COM PORTA DE VIDRO 

800x490x740 mm (LxPxH). 

ALBERFLEX/AR3F 0708

R$ 1.186,00
QUANT. 65

ITEM 7

SUPORTE PARA PASTA SUSPENSA PARA ARMÁRIO FECHADO. 

ALBERFLEX/SPS3_06

R$ 173,00

QUANT. 205

ITEM 8

ARMÁRIO CREDENZA TOTALMENTE REVESTIDO EM COURO 
NATURAL MARROM 2380X500X645 MM (LXPXH). 

ALBERFLEX/ ARMÁRIO CREDENZA 

R$ 24.164,00

QUANT. 5

ITEM 45
ARMÁRIO ALTO MEIA PORTA DE VIDRO 800x490x1610 mm 

(LxPxH). 

ALBERFLEX/AR3P 1608

R$ 1.693,00
QUANT. 45
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ITEM 12

MESA RETA 1600X700X740 MM (LXPXH). 

ALBERFLEX/M2GTR 1607

R$ 999,00

QUANT. 450

ITEM 17
MESA DE REUNIÃO COMPOSTA POR MÓDULOS DE 

1200X1200X740MM

ALBERFLEX/MR425E 1212 E MR425I 1212

R$ 1.169,00
QUANT. 165

ITEM 18

MESA DE REUNIÃO CIRCULAR 1100X740 MM (DXH). 

ALBERFLEX/ MR2GTC 12

R$ 691,00
QUANT. 360

ITEM 13

MESA RETA 1400X700X740 MM (LXPXH). 

ALBERFLEX/M2GTR 1407

R$ 899,00

QUANT. 1016

ITEM 14

MESA RETA 1200X700X740 MM (LXPXH). 

ALBERFLEX/M2GTR 1207

R$ 894,00

QUANT. 1173

ITEM 15

MESA RETA 1000X700X740 MM (LXPXH). 

ALBERFLEX/M2GTR 1007

R$ 785,00

QUANT. 441

ITEM 16

MESA RETA 800X700X740 MM (LXPXH). 

ALBERFLEX/M2GTR 0807

R$ 729,00

QUANT. 199
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ITEM 19

MESA DE REUNIÃO RETANGULAR 2000X900X740 MM (LXPXH). 

ALBERFLEX/MR2GTR 2009

R$ 1.428,00

QUANT. 220

ITEM 20

MESA ORGÂNICA 1600X600X1600X600X740 MM (LXPXH). 

ALBERFLEX/M2GTO 1616

R$ 1.485,00

QUANT. 210

ITEM 23
GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS 400X490X639 MM 

(LXPXH) OU 330X490X639 MM (LXPXH).  

ALBERFLEX/G3V04 4F

R$ 597,00
QUANT. 600

ITEM 21

MESA ORGÂNICA 1400X600X1400X600X740 MM (LXPXH). 

ALBERFLEX/M2GTO 1414

R$ 1.348,00

QUANT. 620

ITEM 22

MESA ORGÂNICA 1200X600X1200X600X740 MM (LXPXH). 

ALBERFLEX/M2GTO 1212

R$ 1.196,00

QUANT. 420

ITEM 24
GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS 400X490X583 MM 

(LXPXH) OU 330X490X583 MM (LXPXH). 

ALBERFLEX/G3V04 3F

R$ 532,00
QUANT. 650
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ITEM 25

GAVETEIRO FIXO COM 2 GAVETAS 400X485X322 MM (LXPXH) 
OU 330X485X322 (LXPXH). 

ALBERFLEX/G3F04 2F

R$ 399,00

QUANT. 420

ITEM 26

MESA RETA EXECUTIVA 1800X800X740 MM (LXPXH). 

ALBERFLEX/M3GTR 1808

R$ 1.598,00

QUANT. 170

ITEM 29

DIVISOR PARA MESA RETA E ORGÂNICA 1600MM. 

ALBERFLEX/ DMGT2_02_R16

R$ 360,00
QUANT. 220

ITEM 28
ESTAÇÃO LINEAR PARA DUAS PESSOAS 1400X1400X740 MM 

(LXPXH). 

ALBERFLEX/ML4GTFD

R$ 2.484,00

QUANT. 620

ITEM 27

MESA EXECUTIVA AUXILIAR1400X800X740 MM (LXPXH). 

ALBERFLEX/M3GTR 1408

R$ 1.070,00

QUANT. 310

ITEM 30

DIVISOR PARA MESA RETA E ORGÂNICA 1400MM. 

ALBERFLEX/ DMGT2_02_R14

R$ 297,00
QUANT. 220

ITEM 31

DIVISOR PARA MESA RETA E ORGÂNICA 1200MM. 

ALBERFLEX/DMGT2_02_R12

R$ 259,00
QUANT. 220
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ITEM 32

MESA RETA PÉ PAINEL EM COURO MEDINDO 
2200X1000X740MM. 

ALBERFLEX/MPRE  2210

R$ 24.890,00

QUANT. 5

ITEM 33

MESA DE CANTO 1000X350MM (Ø X H). 

ALBERFLEX/9M25C 10

R$ 498,00

QUANT. 105

ITEM 34

MESA DE CANTO 600X350MM (Ø X H). 

ALBERFLEX/ 9M25L 06

R$ 275,00

QUANT. 105
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ITEM 35

CADEIRA SECRETÁRIA ESPALDAR MÉDIO TELADA, COM 
BRAÇOS. 

ALBERFLEX/W1CGC

R$ 1.116,00

QUANT. 250

ITEM 36

POLTRONA PRESIDENTE TELADA, COM BRAÇOS, APOIO DE 
CABEÇA E APOIO LOMBAR. 

ALBERFLEX/TLPPS

R$ 2.160,00

QUANT. 240

ITEM 39

CADEIRA FIXA TRAPEZOIDAL OU 4 PÉS SEM BRAÇO. 

ALBERFLEX/20CFT OU 20CF

R$ 532,00
QUANT. 1250

ITEM 38
POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO TELADA, COM APOIO 

LOMBAR COM BRAÇOS E INCLINAÇÃO SINCRONIZADA. 

ALBERFLEX/TLPIS

R$ 1.712,00

QUANT. 220

ITEM 40

CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS REGULÁVEIS. 

ALBERFLEX/20CGR

R$ 1.100,00
QUANT. 900

ITEM 37

POLTRONA ESPALDAR MEDIO FIXA TELADA COM BRAÇOS. 

ALBERFLEX/TLPFS

R$ 1.227,00

QUANT. 450
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ITEM 41

CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS. 

ALBERFLEX/20CG

R$ 889,00

QUANT. 500

ITEM 42

POLTRONA DIRETOR FIXA SUSPENSA COM BRAÇOS FIXOS. 

ALBERFLEX/20PFS

R$ 829,00

QUANT. 420

ITEM 45

CADEIRA FIXA EM TELA TRAPEZOIDAL OU 4 PÉS COM BRAÇO. 

ALBERFLEX/W2CF OU W2CFT

R$ 914,00
QUANT. 450

ITEM 44
POLTRONA PRESIDENTE GIRATÓRIA COM BRAÇOS 

REGULÁVEIS. 

ALBERFLEX/20PP3

R$ 1.541,00

QUANT. 300

ITEM 46
CONJUNTO DE POLTRONA PARA SALA DE ESPERA COM  3 

LUGARES E BRAÇO FIXO CONJUGADO. 

ALBERFLEX/21PL_3

R$ 2.581,00
QUANT. 278

ITEM 43

POLTRONA DIRETOR GIRATÓRIA COM BRAÇOS REGULÁVEIS. 

ALBERFLEX/20PIR

R$ 1.395,00

QUANT. 400
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ITEM 47

CONJUNTO DE POLTRONA PARA AUDITORIO ESPALDAR MÉDIO 
COM PRANCHETA EM LONGARINA OU FIXA (01 LUGAR)

ALBERFLEX/21PL

R$ 983,00

QUANT. 450

ITEM 48

POLTRONA ESPALDAR MÉDIO PARA AUDITORIO COM 
PRANCHETA E ASSENTO REBATÍVEL. 

ALBERFLEX/82PRP

R$ 1.880,00

QUANT. 1700

ITEM 51

CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS EM TELA. 

ALBERFLEX/W1CGC

R$ 998,00
QUANT. 210

ITEM 50

CADEIRA CAIXA COM BRAÇOS. 

ALBERFLEX/20AER

R$ 1.318,00

QUANT. 170

ITEM 52

CADEIRA FIXA EM TELA C/4 PÉS E SEM BRAÇO. 

ALBERFLEX/W2CF

R$ 698,00
QUANT. 600

ITEM 49

POLTRONA DE AUDITÓRIO PARA OBESOS COM PRANCHETA. 

ALBERFLEX/82POBP

R$ 3.176,00

QUANT. 210

*PODENDO SER ADAPTADO EM LONGARINAS DE,2,3 LUGARES OU FIXA DE 01 
LUGAR PARA ISSO MULTIPLICA-SE O UNITÁRIO VEZES A QUANTIDADE DE 
LUGARES. 
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ITEM 53

CADEIRA CAIXA SEM BRAÇO. 

ALBERFLEX/W1AER

R$ 1.091,00

QUANT. 474

ITEM 54

SOFÁ DE 1 LUGAR. 

ALBERFLEX/9SDOT_1

R$ 1.814,00

QUANT. 94

ITEM 56

SOFÁ DE 3 LUGARES. 

ALBERFLEX/9SDOT_3

R$ 3.843,00

QUANT. 178

ITEM 55

SOFÁ DE 2 LUGARES. 

ALBERFLEX/9SDOT_2

R$ 2.810,00,00

QUANT. 160
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CATÁ LOGO

DE  P RODUTOS

Hospital Militar de Área de São Paulo

           ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2019/ 41/ 587
        PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 41/ 2019
     PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 64584.018245/ 2018 - 45
   UASG: 160495
VIGÊNCIA: 09/ 05/ 2020 
 

HMASP
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Item 01 - Grupo 01

Cadeira Fixa Empilhável

Em Polipropileno

Linha : CFE FL - Fortline

Quantidade Limite de Adesão: 100un.
Valor Unitário: R$ 275,00 

 

1

CATÁLOGO DE PRODUTOS
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE SÃO PAULO
 

Ata de Registro de preços Nº 2019/ 41/ 587
Pregão Eletrônico SRP Nº 41/ 2019
Processo Administrativo Nº 64584.018245/ 2018 - 45
UASG: 160495
Vigência: 09/ 05/ 2020

Item 02 - Grupo 01

Poltrona Giratória Diretor 

Espaldar Alto

Linha : Soft - Cavaletti

Item 03 - Grupo 01

Poltrona Fixa Diretor

Com Braços Fixos

Linha : Soft - Cavaletti

Quantidade Limite de Adesão: 37un.
Valor Unitário: R$ 2.999,00 

 

Quantidade Limite de Adesão: 25un.
Valor Unitário: R$ 1.234,00 

 

Item 04 - Grupo 01

Cadeira Secretária

Com Apóia - Braços

Linha : Flip - Cavaletti

Quantidade Limite de Adesão: 50un.
Valor Unitário: R$ 1.124,00 

 

Item 05 - Grupo 01

Poltrona Espera Diretor Com

Encosto em Tela e Braços

Linha : New Net - Cavaletti

Quantidade Limite de Adesão: 50un.
Valor Unitário: R$ 933,00 

 

Item 06 - Grupo 01

Poltrona Giratória

Espaldar Médio, Com Braços 

Linha : Start - Cavaletti

Quantidade Limite de Adesão: 65un.
Valor Unitário: R$ 1.265,00 
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Item 07 - Grupo 01

Poltrona Giratória

Espalda Baixo com Braços

Linha : Start - Cavaletti

Quantidade Limite de Adesão: 65un.
Valor Unitário: R$ 985,00 

 

Item 08 - Grupo 01

Poltrona Fixa

Espaldar Baixo , Sem Braços

Linha : Start - Cavaletti

Quantidade Limite de Adesão: 65un.
Valor Unitário: R$ 600,00 

 

Item 09 - Grupo 01

Poltrona Giratória

Espaldar Alto com Braços Reguláveis

Linha : Pro - Cavaletti

Quantidade Limite de Adesão: 25un.
Valor Unitário: R$ 1.271,00 

 

Item 10 - Grupo 01

Poltrona Giratória

Espaldar Médio com Braços Reguláveis

Linha : Pro - Cavaletti

Quantidade Limite de Adesão: 50un.
Valor Unitário: R$ 1.150,00 

 

Item 11 - Grupo 01

Poltrona Fixa

com Braços

Linha : Pro - Cavaletti

Quantidade Limite de Adesão: 15un.
Valor Unitário: R$ 985,00 

 

Item 12 - Grupo 01

Cadeira Caixa

Linha : Start - Cavaletti

Quantidade Limite de Adesão: 15un.
Valor Unitário: R$ 753,00 

 

2

Ata de Registro de preços Nº 2019/ 41/ 587
Pregão Eletrônico SRP Nº 41/ 2019

Processo Administrativo Nº 64584.018245/ 2018 - 45
UASG: 160495

Vigência: 09/ 05/ 2020

CATÁLOGO DE PRODUTOS
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE SÃO PAULO

 

Anexo CATÁLOGO HMASP. ARP Nº 41-2019. (0571985)         SEI 0004654-62.2019.6.02.8000 / pg. 93



3

CATÁLOGO DE PRODUTOS
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE SÃO PAULO
 

Ata de Registro de preços Nº 2019/ 41/ 587 
Pregão Eletrônico SRP Nº 41/ 2019
Processo Administrativo Nº 64584.018245/ 2018 - 45
UASG: 160495
Vigência: 09/ 05/ 2020  

Item 13 - Grupo 01

Longarina 3 Lugares

Tipo Aeroporto

Linha : Slim - Cavaletti

Quantidade Limite de Adesão: 15un.
Valor Unitário: R$ 2.450,00 

 

Item 14 - Grupo 01

Longarina 5 Lugares

Espaldar Médio Sem Braços

Linha : Fortchairr 5 One - Fortline

Quantidade Limite de Adesão: 15un.
Valor Unitário: R$ 5.250,00 

 

Item 15 - Grupo 01

Longarina 3 Lugares

Espaldar Médio Sem Braços

Linha :  Fortchairr 5 One- Fortline

Quantidade Limite de Adesão: 15un.
Valor Unitário: R$ 3.250,00 

 

Item 16 - Grupo 01

Longarina 2 Lugares

Em Polipropileno, Sem Braços

Linha : Viva - Cavaletti

Quantidade Limite de Adesão: 10un.
Valor Unitário: R$ 750,00 

 

Item 17 - Grupo 01

Longarina 3 Lugares

Em Polipropileno, Sem Braços

Linha : Viva - Cavaletti

Quantidade Limite de Adesão: 20un.
Valor Unitário: R$ 950,00 

 

Item 18 - Grupo 01

Longarina 4 Lugares

Em Polipropileno, Sem Braços 

Linha : Viva - Cavaletti

Quantidade Limite de Adesão: 10un.
Valor Unitário: R$ 1.502,00 
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Item 19  - Grupo 01

Sofá de 1 Lugar 

Com Almofadas Removíveis e Braços

Linha : Box - Cavaletti

Quantidade Limite de Adesão: 07un.
Valor Unitário: R$ 3.500,00 

 

Item 20 - Grupo 01

Sofá de 2 Lugares

Com Almofadas Removíveis e Braços

Linha : Box - Cavaletti

Quantidade Limite de Adesão: 07un.
Valor Unitário: R$ 4.250,00 

 

Item 21 - Grupo 01

Sofá de 3 Lugares

Com Almofadas Removíveis e Braços

Linha : Box - Cavaletti

Quantidade Limite de Adesão: 07un.
Valor Unitário: R$ 5.500,00 

 

Item 22 - Grupo 01

Poltrona de Auditório Dobrável

Linha : Papillon - Forma Style

Quantidade Limite de Adesão: 25un.
Valor Unitário: R$ 3.750,00 

 

Item 23 - Grupo 01

Poltrona de Auditório 

Dobrável e Portátil para Obeso 

Linha : Papillon - Forma Style

Quantidade Limite de Adesão: 02un.
Valor Unitário: R$ 7.000,00 

 

Item 24 - Grupo 01

Prancheta Avulsa para Poltrona

de Auditório Dobrável

Linha : Papilon - Forma Style

Quantidade Limite de Adesão: 25un.
Valor Unitário: R$ 656,00 
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Item 25 - Grupo 01

Poltrona de Auditório

Linha : Coletiva - Cavaletti

Quantidade Limite de Adesão: 150un.
Valor Unitário: R$ 1.890,00 

 

Item 26 - Grupo 01

Poltrona de Auditório para Obeso

Linha : Coletiva - Cavaletti

Quantidade Limite de Adesão: 15un.
Valor Unitário: R$ 1.999,00 

 

Item 27- Grupo 01

Poltrona Plenária de Auditório

Linha : Zero 7- Forma Style

Quantidade Limite de Adesão: 05un.
Valor Unitário: R$ 4.000,00 

 

Item 28 - Grupo 01

Cadeira Universitária com Pracheta

Linha : CUP FL -  Fortline

Quantidade Limite de Adesão: 100un.
Valor Unitário: R$ 430,00 

 

Item 29 - Grupo 02

Mesa em L

dimensões: 1400 x 1400 x 740mm

Linha : Millus - Fortline

Quantidade Limite de Adesão: 150un.
Valor Unitário: R$ 1.550,00 

 

Item 30 - Grupo 02

Mesa Reta

dimensões: 1400 x 600 x 740mm

Linha : Millus - Fortline

Quantidade Limite de Adesão: 75un.
Valor Unitário: R$ 850,00 
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Item 31 - Grupo 02

Mesa em L

dimensões: 1400 x 1600 x 740mm

Linha : Millus - Fortline

Quantidade Limite de Adesão: 25un.
Valor Unitário: R$ 1.705,00 

 

Item 32 - Grupo 02

Mesa Reta

dimensões: 1600 x 600 x 740mm

Linha : Millus - Fortline

Quantidade Limite de Adesão: 25un.
Valor Unitário: R$ 953,00 

 

Item 33 - Grupo 02

Mesa em L

dimensões: 1600 x 1600 x 740mm

Linha : Millus - Fortline

Quantidade Limite de Adesão: 25un.
Valor Unitário: R$ 1.856,00 

 

Item 34 - Grupo 02

Mesa Reta 

dimensões: 1200 x 600 x 740mm

Linha : Millus - Fortline

Quantidade Limite de Adesão: 15un.
Valor Unitário: R$ 790,00 

 

Item 35 - Grupo 02

Mesa Reta

dimensões: 800 x 600 x 740mm

Linha : Millus - Fortline

Quantidade Limite de Adesão: 75un.
Valor Unitário: R$ 694,00 

 

Quantidade Limite de Adesão: 25un.
Valor Unitário: R$ 214,00 

 

Item 36 - Grupo 02

Painel Divisor

dimensões: 1200 x 18 x 570mm

Linha : Millus - Fortline
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Item 37 - Grupo 02

Painel Divisor

dimensões: 1400 x 18 x 570mm

Linha : Millus - Fortline

Quantidade Limite de Adesão: 50un.
Valor Unitário: R$ 246,00 

 

Item 38 - Grupo 02

Painel Divisor

dimensões: 1600 x 18 x 570mm

Linha : Millus - Fortline

Quantidade Limite de Adesão: 50un.
Valor Unitário: R$ 280,00 

 

Item 39 - Grupo 02

Suporte CPU com Rodízios

dimensões: 250 x 504 x 278mm

Linha : Millus - Fortline

Quantidade Limite de Adesão: 100un.
Valor Unitário: R$ 116,00 

 

Item 40 - Grupo 02

Armário Baixo 02 Portas

dimensões: 800 x 500 x 740mm

Linha : Fit - Fortline

Quantidade Limite de Adesão: 100un.
Valor Unitário: R$ 810,00 

 

Item 41 - Grupo 02

Armário Médio 02 Portas

dimensões: 800 x 500 x 1100mm

Linha : Fit - Fortline

Quantidade Limite de Adesão: 100un.
Valor Unitário: R$ 1.145,00 

 

Item 42 - Grupo 02

Armário Alto com 02 Portas

dimensões: 800 x 500 x 1600mm

Linha : Fit - Fortline

Quantidade Limite de Adesão: 50un.
Valor Unitário: R$ 1.550,00 
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Item 43 - Grupo 02

Armário Super Alto  com 02 Portas

dimensões: 800 x 500 x 2100mm

Linha : Fit - Fortline

Quantidade Limite de Adesão: 37un.
Valor Unitário: R$ 1.956,00 

 

Item 44 - Grupo 02

Armário Alto Misto com 02 Portas

dimensões: 800 x 500 x 1600mm

Linha : Fit - Fortline

Quantidade Limite de Adesão: 37un.
Valor Unitário: R$ 1.419,00 

 

Item 45 - Grupo 02

Suporte para Pasta Suspensa

dimensões: 760 x 440 x 80mm

Linha : Fit - Fortline

Quantidade Limite de Adesão: 37un.
Valor Unitário: R$ 302,00 

 

Item 46 - Grupo 02

Cabine de Estudo

dimensões: 800 x 600/ 800 x 1200mm 

Linha : Call Center - Fortline

Quantidade Limite de Adesão: 25un.
Valor Unitário: R$ 1.263,00 

 

Item 47- Grupo 02

Mesa de Reunião Retangular 

dimensões: 2000 x 1050 x 740mm

Linha : Genius - Fortline

Quantidade Limite de Adesão: 15un.
Valor Unitário: R$ 1.584,00 

 

Item 48 - Grupo 02

Mesa de Reunião Retangular

dimensões: 2700 x 1050 x 740mm

Linha : Genius - Fortline

Quantidade Limite de Adesão: 10un.
Valor Unitário: R$ 2.357,00 
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Item 49 - Grupo 02

Mesa de Reunião Redonda

dimensões: 1250 x 1250 x 740mm 

Linha : Genius - Fortline

Quantidade Limite de Adesão: 15un.
Valor Unitário: R$ 747,00 

 

Item 50 - Grupo 02

Mesa de Trabalho Diretoria

dimensões: 2600 x 1800 x 740mm 

Linha : Nóbile - Fortline

Quantidade Limite de Adesão: 40un.
Valor Unitário: R$ 11.283,00 

 

Item 51 - Grupo 02

Gaveteiro Volante Diretoria

dimensões: 400 x 474 x 636mm 

Linha : Nóbile - Fortline

Quantidade Limite de Adesão: 02un.
Valor Unitário: R$ 2.410,00 

 

Item 52 - Grupo 02

Armário Credence Diretoria

dimensões: 1800 x 505 x 745mm

Linha : Nóbile - Fortline

Quantidade Limite de Adesão: 02un.
Valor Unitário: R$ 5.971,00 
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Item 54 - Grupo 02

Gaveteiro Fixo 02 Gavetas

dimensões: 300 x 440 x 257mm

Linha : Millus - Fortline

Quantidade Limite de Adesão: 02un.
Valor Unitário: R$ 275,00 

 

Item 53 - Grupo 02

Mesa de Reunião Diretoria

dimensões: 4600 x 1200 x 740mm

Linha : Nóbile - Fortline

Quantidade Limite de Adesão: 02un.
Valor Unitário: R$ 21.669,00 
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Item 56 - Grupo 02

Gaveteiro Volante 3 Gavetas

dimensões: 300 x 470 x 615mm

Linha : Millus - Fortline

Quantidade Limite de Adesão: 50un.
Valor Unitário: R$ 650,00 

 

Item 57 - Grupo 02

Biombo Divisor de Ambiente em Alumínio

dimensões: 400 a 1200 x 70 x 740 a 1600mm

Linha : Conecta - Fortline

Quantidade Limite de Adesão: 50un.
Valor Unitário: R$ 2.791,00 

 

Item 58 - Grupo 02

Conjunto Plataforma Dupla 2 Usuários

dimensões: 1400 x 1400 x 740mm

Linha : Fit - Fortline

Quantidade Limite de Adesão: 15un.
Valor Unitário: R$ 2.352,00 

 

Item 59 - Grupo 02

Conjunto Plataforma Dupla 4 Usuários

dimensões totais: 2800 x 1400 x 740mm

Linha : Fit - Fortline

Quantidade Limite de Adesão: 25un.
Valor Unitário: R$ 3.977,00 

 

Item 60 - Grupo 02

Conjunto Plataforma Dupla 6 Usuários

dimensões totais: 4200 x 1400 x 740mm

Linha : Fit - Fortline

Quantidade Limite de Adesão: 25un.
Valor Unitário: R$ 5.924,00 

 

Item 55 - Grupo 02

Gaveteiro Volante 2 Gavetas e 1 Gavetão

dimensões: 300 x 470 x 648mm 

Linha : Millus - Fortline

Quantidade Limite de Adesão: 50un.
Valor Unitário: R$ 840,00 
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Item 62 - Grupo 02

Painel Divisor Frontal em Vidro

dimensões: 1100 x 15 x 360mm 

Linha : Fit - Fortline

Quantidade Limite de Adesão: 37un.
Valor Unitário: R$ 278,00 

 

Item 63 - Grupo 02

Prateleira Suspensa Frontal

dimensões: 1100 x 240 x 225mm 

Linha : Fit - Fortline

Quantidade Limite de Adesão: 50un.
Valor Unitário: R$ 196,00 

 

Item 64 - Grupo 02

Mesa de Refeitório 6 Lugares 

dimensões: 1800 x 900 x 805mm 

Linha : Refeitório - Fortline

Quantidade Limite de Adesão: 37un.
Valor Unitário: R$ 2.698,00 

 

Item 65 - Grupo 02

Mesa de Refeitório 4 Lugares

dimensões: 1200 x 900 x 805mm

Linha : Refeitório - Fortline

Quantidade Limite de Adesão: 20un.
Valor Unitário: R$ 2.000,00 

 

Item 66 - Grupo 02

Mesa de Reunião em PVC

dimensões: 2400 x 1300 x 740mm

Linha : 8G - Fortline

Quantidade Limite de Adesão: 35un.
Valor Unitário: R$ 3.000,00

 

Cores Disponíveis: Platina/ Argila

Item 61 - Grupo 02

Painel Divisor Frontal em MDP 

dimensões: 1100 x 15 x 360mm 

Linha : Fit  - Fortline

Quantidade Limite de Adesão: 25un.
Valor Unitário: R$ 195,00 
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Item 68 - Grupo 03

Divisória Piso Teto Cega

do Piso ao Teto Decorada

Linha : IW86 - Fortline

Quantidade Limite de Adesão: 12m²
Valor Unitário: R$ 8.000,00 

 

Item 69 - Grupo 03

Divisória Piso Teto Cega

Linha : IW86 - Fortline

Quantidade Limite de Adesão: 50m²
Valor Unitário: R$ 1.104,00 

 

Item 70 - Grupo 03

Divisória Piso Teto Cega

e Quadro de Vidro 

Linha : IW86 - Fortline

Quantidade Limite de Adesão: 50m²
Valor Unitário: R$ 1.750,00 

 

Item 71 - Grupo 03

Divisória Piso Teto em Vidro

Único Junta Seca

Linha : IW86 - Fit Fortline

Quantidade Limite de Adesão: 100m²
Valor Unitário: R$ 1.096,00 

 

Item 72 - Grupo 03

Divisória Piso Teto Vidro Duplo

Linha : IW86 - Fortline

Quantidade Limite de Adesão: 25m²
Valor Unitário: R$ 1.808,00 

 

Item 67 - Grupo 03

Micro Persianas 

Linha : IW86 - Fortline

Quantidade Limite de Adesão: 50m²
Valor Unitário: R$ 600,00 
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A FORTLINE tem sua história iniciada no ano de 1993,
como uma pequena fábrica situada no município de São
Simão a 40 Km de Ribeirão Preto. No início fabricava
móveis com linhas simples e com poucas opções de
acabamento, porem a visão arrojada e inovadora de seus
fundadores levou-os a ampliar suas opções em produtos,
linhas e acabamentos, o que proporcionou um maior
atendimento das necessidades dos clientes. 
Sempre buscando inovação e competitividade,
ampliamos nossas instalações e investimos em alta
tecnologia, capacitação e treinamento, o que
transformou nossa equipe em profissionais altamente
preparados para atender o mercado moveleiro. 
Hoje, nossos clientes contam com um ampla gama de
opções de produtos e possibilidades de adaptação dos
móveis para atender totalmente as necessidades
solicitadas. 
Demonstrando sempre responsabilidade e honestidade
com todos os parceiros comerciais, investindo em design,
qualidade, pontualidade na entrega aliados a preços
competitivos, nós da FORTLINE garantimos a nossos
clientes projetos arrojados e funcionais traduzindo suas
necessidades e adequando-nos às tendências do
mercado.
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móveis com linhas simples e com poucas opções de
acabamento, porem a visão arrojada e inovadora de seus
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linhas e acabamentos, o que proporcionou um maior
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Sempre buscando inovação e competitividade,
ampliamos nossas instalações e investimos em alta
tecnologia, capacitação e treinamento, o que
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preparados para atender o mercado moveleiro. 
Hoje, nossos clientes contam com um ampla gama de
opções de produtos e possibilidades de adaptação dos
móveis para atender totalmente as necessidades
solicitadas. 
Demonstrando sempre responsabilidade e honestidade
com todos os parceiros comerciais, investindo em design,
qualidade, pontualidade na entrega aliados a preços
competitivos, nós da FORTLINE garantimos a nossos
clientes projetos arrojados e funcionais traduzindo suas
necessidades e adequando-nos às tendências do
mercado.

MOBILIÁRIO CORPORATIVO
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FORTLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
CNPJ: 08.368.875/0001-52

IE: 656.068.487.113
Avenida Estados Unidos, 1200

Distrito Industrial - São Simão - SP
Cep: 14.200-000

FONE: (16) 3984 - 9040
email: licitacoes@fortline.ind.br

gabriel@fortline.ind.br
darlan@fortline.ind.br
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Item 1: Poltrona Giratória – tipo diretor, espaldar alto, com braços reguláveis. R$1.209,80

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R$1.099,40

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
Departamento de Educação e Cultura do Exército 
Diretoria de Formação e Aperfeiçoamento 
Centro de Preparação de Oficiais da Reserva/PA

Objeto: Aquisiçao de mobiliário em geral..

Descrição: POLTRONA ESCRITÓRIO - POLTRONA ESCRITÓRIO, NOME POLTRONA

CatMat: 14320 - POLTRONA ESCRITÓRIO , POLTRONA NOME

Data: 01/07/2019 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:12019 / UASG:160391

Lote/Item: /36

Ata: Link Ata

Adjudicação: 17/07/2019 11:14

Homologação: 18/07/2019 16:59

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 165

Unidade: UNIDADE

U F : RS

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

05.684.135/0001-37
* VENCEDOR *

VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA - ME R$846,99

Relatór io gerado no dia 31/07/2019 14:49:33  ( IP:  186.208.71.210)

Relatório de Cotação: PA 0004654-62.2019.6.02.8000. Aquisição Poltronas e Cadeiras
Giratórias. SRP.

Pesquisa realizada entre 22/07/2019 11:11:50 e 29/07/2019 18:32:19

I T E M PREÇOS QUANTIDADE UNITÁRIO T O T A L

1) Poltrona Giratória – tipo diretor, espaldar alto, com braços reguláveis. 12 120 Unidades 1209,80 R$145.176,00

2) Cadeira giratória ergonômica com espaldar médio com braços. 3 50 Unidades 1190,00 R$59.500,00

Valor Global: R$204.676,00

Detalhamento dos Itens

Quantidade Descrição Observação

120 Unidades Poltrona Giratória – tipo diretor, espaldar alto, com braços reguláveis.

1 / 10 
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: PLAXMETAL                                            
Fabricante:  PLAXMETAL                                            
Modelo :  BRIZZA PRESIDENTE TELA 
Descrição:  POLTRONA ESPALDAR ALTO Apresentar certificado da ABNT ou de laboratório acreditado pelo INMETRO com a norma NBR 13.962 (edição mais re
cente); no certificado deverão estar identificados o fabricante e o modelo ofertado; também será aceito certificado equivalente emitido por organismo internaci
onal de reconhecida e irrestrita competência e confiabilidade, com laboratório acreditado por terceiros, para os ensaios específicos para cadeiras; caso o laudo/c
ertificado/relatório não esteja em português deverão ser acompanhados de tradução juramentada. Encosto de espaldar médio com mecanismo que através de 
aletas horizontais articuláveis permite a perfeita conformação do encosto às costas do usuário, injetado em nylon poliamida 6.6 sobre alma interna metálica de 
aço, na cor preta. Reforço estrutural injetado em nylon poliamida 6.6 na cor preta, com união do assento e encosto integrado à estrutura. Assento com concha i
njetada em Nylon, de alta resistência à fadiga e impactos, 100% reciclável, com espuma anatômica de poliuretano de 50 mm de espessura, com densidade D45, 
colada sobre concha, com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sangüínea. Revestimento em tecido sintético 100% poliéster com p
roteção impermeabilizante a manchas e líquidos. Sistema de regulagem deslizante de profundidade do assento com travamento em 4 posições, ou 40 mm. Me
canismo de reclinação através de sistema sincronizado na relação 2:1 composto de placa superior em chapa de aço SAE 1020 com 4mm de espessura, para fix
ação do assento, e corpo em alumínio injetado, com pintura eletrostática na cor preta. Sistema de reclinação com eixo horizontal e travamento do conjunto esto
fado em 4 posições e 16° de variação angular. Liberação do mecanismo de reclinação com sistema antipânico, que evita o choque na coluna do usuário no cas
o de acionamento involuntário da alavanca de travamento. Regulagem de pressão da mola do sistema de reclinação com manípulos de empunhadura injetado 
em polipropileno, e alavancas de acionamento do mecanismo reclinável e do sistema pneumático independentes, injetadas em polipropileno. Pistão pressuriza
do Classe 4, que oferece resistência à esforços e propicia suavidade de amortecimento sem o uso de molas, curso de regulagem de 100 mm, confeccionado e
m aço SAE 1045 e com conificação tipo Morse (1º26') na parte superior para encaixe no suporte de fixação do assento da cadeira. Bucha guia interna em POM (
Poli Oxi Metileno), copolímero composto de alta dureza e rigidez com deslizamento. Base giratória injetada em nylon poliamida 6.6 na cor preta, com cinco hast
es equidistantes, reforçadas com aletas estruturais para aumentar a resistência à cargas estáticas aplicadas. Encaixe do pistão de regulagem de altura da cadeira
 através do sistema de cone Morse. Rodízios de duplo giro, corpo e rodas com Ø 65 mm 100% em Nylon 6.6 e banda de rodagem em poliuretano. Eixo central e
m aço SAE 1020 conformado a frio e apoiado em esferas de rolamento de aço carbono, fixados a base através de anel de pressão conformado em aço. Braços c
om sistema de fixação ao assento, sistema de regulagem lateral com variação de 50 mm através de estrutura injetada em alumínio polido e fixação por manípul
os rosqueado, com corpo injetado em termoplástico de alta resistência estrutural e à abrasão, e apóia braços injetado em poliuretano integral skin com maciez 
ao toque. Sistema de regulagem de altura deslizante dos braços, através de botão lateral, com 10 posições pré definidas ou 100 mm, regulagem de profundidad
e deslizante dos apoia-braços com 4 posições pré definidas ou 40 mm, e regulagem angular dos apoia-braços com 3 posições ou variação de 20°. Altura Total s
em encosto de cabeça: 107 a 99 cm Profundidade total: 63cm Profundidade do assento: 43cm Cursor da altura do braço: 6 cm Largura do assento sem braço: 
48cm                                    

Telefone: Emai l :
(54) 3335-1250 vitrine.passofundo@terra.com.br

21.306.287/0001-52 TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$847,00

Marca: TECNO2000                                            
Fabricante:  TECNO2000                                            
Modelo :  gallen 
Descrição:  De acordo com edital e anexos. Termos de habilitação cumpridos. POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO EM TELA, COM BRAÇOS Apresentar cert
ificado da ABNT ou de laboratório acreditado pelo INMETRO com a norma NBR 13.962 (edição mais recente); no certificado deverão estar identificados o fabric
ante e o modelo ofertado; também será aceito certificado equivalente emitido por organismo internacional de reconhecida e irrestrita competência e confiabilid
ade, com laboratório acreditado por terceiros, para os ensaios específicos para cadeiras; caso o laudo/certificado/relatório não esteja em português deverão ser 
acompanhados de tradução juramentada. Cadeira giratória, com espaldar médio, mecanismo a gás, com apoia braços. Encosto de espaldar médio, com estrutur
a injetada em Nylon de alta resistência à fadiga e impactos, com acabamentos do mecanismo de regulagem do encosto injetados no mesmo material, 100% rec
iclável, revestido com tecido tipo tela, e apoio lombar fixo, injetado em espuma de poliuretano semirrígida, na parte posterior do encosto. Sistema de união do e
ncosto com assento, através de estrutura metálica injetada em alumínio estrutural com acabamento polido. Sistema de regulagem de altura do encosto através 
de catraca deslizante em alumínio com regulagem de altura de 6 posições pré definidas. Assento com concha injetada em Nylon, de alta resistência à fadiga e i
mpactos, 100% reciclável, com espuma anatômica de poliuretano de 45mm de espessura, com densidade D40, colada sobre concha, com borda frontal ligeiram
ente curvada para não obstruir a circulação sanguínea. Revestimento em tecido sintético 100% poliéster com proteção impermeabilizante a manchas e líquidos
. Sistema de regulagem de profundidade do assento deslizante com travamento em 05 (cinco) posições Mecanismo de reclinação através de sistema sincroniz
ado na relação 2:1 composto por corpo em alumínio injetado, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e pintura eletrostática na cor pre
ta. Sistema de reclinação com eixo horizontal e travamento do conjunto estofado em cinco posições e sistema de liberação do mecanismo tipo antipânico. Sist
ema de regulagem de pressão da mola do sistema de reclinação através de manivela integrada ao manipulo de regulagem de altura pneumática do assento, inje
tada em polipropileno e alavanca individual para regulagem e fixação da inclinação do encosto injetada em polipropileno 100% reciclável. Coluna a gás com tub
o central em aço SAE 1020 E50x1,50mm, encaixe cônico de precisão tipo “Cone Morse” (ângulo de 1°26'16”) entre as hastes, com acionador pneumático centra
l de regulagem de altura classe 3 (mínimo) segundo DIN 4550. Base giratória injetada em alumínio ADC-12 com 5 hastes equidistantes a 72° e raio de 325mm 
e acabamento polido, reforçadas com aletas estruturais para aumentar a resistência a cargas estáticas sobre o assento. Rodízio de duplo giro 60mm de diâmetr
o fabricado em poliamida 6.6 com banda de rodagem em poliuretano injetado de 3mm de espessura, eixo central apoiado em esfera de rolamento de aço. Braç
os com sistema de fixação ao assento e sistema de regulagem lateral através de estrutura injetada em alumínio polido, com corpo e apóia braços injetados em t
ermoplásticos de alta resistência estrutural e a abrasão. Sistema de regulagem de altura dos braços, deslizante através de botão frontal com 4 posições pré defi
nidas, regulagem de profundidade dos apoia braços deslizante com 4 posições pré definidas e regulagem angular dos apoia braço. Medidas aproximadas ( vari
ação máxima de 5%): Altura Total: 100 a 170cm Altura do encosto: 54cm Profundidade do assento regulável: 43 a 48cm Largura do assento: 50cm Largura do a
ssento com distanciador do braço: 64 a 69cm Largura do Encosto: 48cm                                    

Telefone:
(37) 3211-8933

21.103.048/0001-03 J S FAGUNDES EIRELI - ME R$849,00
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Marca: plax metal                                            
Fabricante:  plax metal                                            
Modelo :  brizza 
Descrição:  POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO EM TELA, COM BRAÇOS Apresentar certificado da ABNT ou de laboratório acreditado pelo INMETRO com a
 norma NBR 13.962 (edição mais recente); no certificado deverão estar identificados o fabricante e o modelo ofertado; também será aceito certificado equivalen
te emitido por organismo internacional de reconhecida e irrestrita competência e confiabilidade, com laboratório acreditado por terceiros, para os ensaios espec
íficos para cadeiras; caso o laudo/certificado/relatório não esteja em português deverão ser acompanhados de tradução juramentada. Cadeira giratória, com es
paldar médio, mecanismo a gás, com apoia braços. Encosto de espaldar médio, com estrutura injetada em Nylon de alta resistência à fadiga e impactos, com ac
abamentos do mecanismo de regulagem do encosto injetados no mesmo material, 100% reciclável, revestido com tecido tipo tela, e apoio lombar fixo, injetado 
em espuma de poliuretano semirrígida, na parte posterior do encosto. Sistema de união do encosto com assento, através de estrutura metálica injetada em alu
mínio estrutural com acabamento polido. Sistema de regulagem de altura do encosto através de catraca deslizante em alumínio com regulagem de altura de 6 
posições pré definidas. Assento com concha injetada em Nylon, de alta resistência à fadiga e impactos, 100% reciclável, com espuma anatômica de poliuretano 
de 45mm de espessura, com densidade D40, colada sobre concha, com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea. Revestime
nto em tecido sintético 100% poliéster com proteção impermeabilizante a manchas e líquidos. Sistema de regulagem de profundidade do assento deslizante c
om travamento em 05 (cinco) posições Mecanismo de reclinação através de sistema sincronizado na relação 2:1 composto por corpo em alumínio injetado, co
m tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e pintura eletrostática na cor preta. Sistema de reclinação com eixo horizontal e travamento do co
njunto estofado em cinco posições e sistema de liberação do mecanismo tipo antipânico. Sistema de regulagem de pressão da mola do sistema de reclinação 
através de manivela integrada ao manipulo de regulagem de altura pneumática do assento, injetada em polipropileno e alavanca individual para regulagem e fix
ação da inclinação do encosto injetada em polipropileno 100% reciclável. Coluna a gás com tubo central em aço SAE 1020 E50x1,50mm, encaixe cônico de pre
cisão tipo “Cone Morse” (ângulo de 1°26'16”) entre as hastes, com acionador pneumático central de regulagem de altura classe 3 (mínimo) segundo DIN 4550. 
Base giratória injetada em alumínio ADC-12 com 5 hastes equidistantes a 72° e raio de 325mm e acabamento polido, reforçadas com aletas estruturais para au
mentar a resistência a cargas estáticas sobre o assento. Rodízio de duplo giro 60mm de diâmetro fabricado em poliamida 6.6 com banda de rodagem em poliu
retano injetado de 3mm de espessura, eixo central apoiado em esfera de rolamento de aço. Braços com sistema de fixação ao assento e sistema de regulagem l
ateral através de estrutura injetada em alumínio polido, com corpo e apóia braços injetados em termoplásticos de alta resistência estrutural e a abrasão. Sistem
a de regulagem de altura dos braços, deslizante através de botão frontal com 4 posições pré definidas, regulagem de profundidade dos apoia braços deslizante 
com 4 posições pré definidas e regulagem angular dos apoia braço. Medidas aproximadas ( variação máxima de 5%): Altura Total: 100 a 170cm Altura do encos
to: 54cm Profundidade do assento regulável: 43 a 48cm Largura do assento: 50cm Largura do assento com distanciador do braço: 64 a 69cm Largura do Enco
sto: 48cm                                    

Nome de Contato: Telefone: Emai l :
Joil Souza Fagundes (62) 3588-9483 fococomercial@gmail.com

02.604.236/0001-62 Layout Móveis para Escritório Ltda R$950,00

Marca: LAYOUT                                            
Fabricante:  LAYOUT                                            
Modelo :  CT.880 
Descrição:  EM TELA, COM BRAÇOS Apresentar certificado da ABNT ou de laboratório acreditado pelo INMETRO com a norma NBR 13.962 (edição mais recent
e); no certificado deverão estar identificados o fabricante e o modelo ofertado; também será aceito certificado equivalente emitido por organismo internacional 
de reconhecida e irrestrita competência e confiabilidade, com laboratório acreditado por terceiros, para os ensaios específicos para cadeiras; caso o laudo/certifi
cado/relatório não esteja em português deverão ser acompanhados de tradução juramentada. Cadeira giratória, com espaldar médio, mecanismo a gás, com ap
oia braços. Encosto de espaldar médio, com estrutura injetada em Nylon de alta resistência à fadiga e impactos, com acabamentos do mecanismo de regulage
m do encosto injetados no mesmo material, 100% reciclável, revestido com tecido tipo tela, e apoio lombar fixo, injetado em espuma de poliuretano semirrígida,
 na parte posterior do encosto. Sistema de união do encosto com assento, através de estrutura metálica injetada em alumínio estrutural com acabamento polid
o. Sistema de regulagem de altura do encosto através de catraca deslizante em alumínio com regulagem de altura de 6 posições pré definidas. DEMAIS ESPECI
FICAÇÕES CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS. ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS. GARANTIA: 05 (CINCO) ANOS. P
ROCEDÊNCIA NACIONAL.                                    

Telefone: Emai l :
(61) 3554-9099 layoutbrasilia@gmail.com

30.834.830/0001-85 RENATO FONTANA 00576582000 R$1.000,00
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Marca: Plaxmetal                                            
Fabricante:  Plaxmetal                                            
Modelo :  BRIZZA TELA 
Descrição:  POLTRONA ESPALDAR ALTO Apresentar certificado da ABNT ou de laboratório acreditado pelo INMETRO com a norma NBR 13.962 (edição mais re
cente); no certificado deverão estar identificados o fabricante e o modelo ofertado; também será aceito certificado equivalente emitido por organismo internaci
onal de reconhecida e irrestrita competência e confiabilidade, com laboratório acreditado por terceiros, para os ensaios específicos para cadeiras; caso o laudo/c
ertificado/relatório não esteja em português deverão ser acompanhados de tradução juramentada. Encosto de espaldar médio com mecanismo que através de 
aletas horizontais articuláveis permite a perfeita conformação do encosto às costas do usuário, injetado em nylon poliamida 6.6 sobre alma interna metálica de 
aço, na cor preta. Reforço estrutural injetado em nylon poliamida 6.6 na cor preta, com união do assento e encosto integrado à estrutura. Assento com concha i
njetada em Nylon, de alta resistência à fadiga e impactos, 100% reciclável, com espuma anatômica de poliuretano de 50 mm de espessura, com densidade D45, 
colada sobre concha, com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sangüínea. Revestimento em tecido sintético 100% poliéster com p
roteção impermeabilizante a manchas e líquidos. Sistema de regulagem deslizante de profundidade do assento com travamento em 4 posições, ou 40 mm. Me
canismo de reclinação através de sistema sincronizado na relação 2:1 composto de placa superior em chapa de aço SAE 1020 com 4mm de espessura, para fix
ação do assento, e corpo em alumínio injetado, com pintura eletrostática na cor preta. Sistema de reclinação com eixo horizontal e travamento do conjunto esto
fado em 4 posições e 16° de variação angular. Liberação do mecanismo de reclinação com sistema antipânico, que evita o choque na coluna do usuário no cas
o de acionamento involuntário da alavanca de travamento. Regulagem de pressão da mola do sistema de reclinação com manípulos de empunhadura injetado 
em polipropileno, e alavancas de acionamento do mecanismo reclinável e do sistema pneumático independentes, injetadas em polipropileno. Pistão pressuriza
do Classe 4, que oferece resistência à esforços e propicia suavidade de amortecimento sem o uso de molas, curso de regulagem de 100 mm, confeccionado e
m aço SAE 1045 e com conificação tipo Morse (1º26') na parte superior para encaixe no suporte de fixação do assento da cadeira. Bucha guia interna em POM (
Poli Oxi Metileno), copolímero composto de alta dureza e rigidez com deslizamento. Base giratória injetada em nylon poliamida 6.6 na cor preta, com cinco hast
es equidistantes, reforçadas com aletas estruturais para aumentar a resistência à cargas estáticas aplicadas. Encaixe do pistão de regulagem de altura da cadeira
 através do sistema de cone Morse. Rodízios de duplo giro, corpo e rodas com Ø 65 mm 100% em Nylon 6.6 e banda de rodagem em poliuretano. Eixo central e
m aço SAE 1020 conformado a frio e apoiado em esferas de rolamento de aço carbono, fixados a base através de anel de pressão conformado em aço. Braços c
om sistema de fixação ao assento, sistema de regulagem lateral com variação de 50 mm através de estrutura injetada em alumínio polido e fixação por manípul
os rosqueado, com corpo injetado em termoplástico de alta resistência estrutural e à abrasão, e apóia braços injetado em poliuretano integral skin com maciez 
ao toque. Sistema de regulagem de altura deslizante dos braços, através de botão lateral, com 10 posições pré definidas ou 100 mm, regulagem de profundidad
e deslizante dos apoia-braços com 4 posições pré definidas ou 40 mm, e regulagem angular dos apoia-braços com 3 posições ou variação de 20°. Altura Total s
em encosto de cabeça: 107 a 99 cm Profundidade total: 63cm Profundidade do assento: 43cm Cursor da altura do braço: 6 cm Largura do assento sem braço: 
48cm                                    

07.199.886/0001-93 GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - R$1.198,79

Marca: PLAXMETAL                                            
Fabricante:  PLAXMETAL                                            
Modelo :  BRIZZA 
Descrição:  VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias, conforme Edital. PRAZO DE ENTREGA DO(S) MATERIAL(IS): 30 dias, conforme o Edital PRAZO DE GARANTIA: 60 
MESES – conforme edital LOCAL DE ENTREGA: Conforme locais especificados no Edital. Declaramos que tomamos conhecimento de todas as informações, es
pecificações e condições para o cumprimento das obrigações do objeto desta licitação e que atendemos todas as condições do Edital. Informamos também qu
e nossa Empresa é enquadrada como EPP e somos optantes do Simples Nacional.                                    

Telefone: Emai l :
(48) 2865-593 bwcontabil@brturbo.com

07.875.146/0001-20 SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME R$1.198,80

Marca: TOK                                            
Fabricante:  TOKPLAST                                            
Modelo :  91F1-TLC 
Descrição:  POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTOEM TELA, COM BRAÇOS Encosto de espaldar alto, com estrutura injetada em Nylon de alta resistência à fad
iga e impactos, com acabamentos do mecanismo de regulagem do encosto injetados no mesmo material, 100%reciclável, revestido com tecido tipo tela, e apoi
o lombar fixo, injetado em espuma de poliuretano semi rígida, na parte posterior do encosto. Sistema de união do encosto com assento, através de estrutura m
etálica injetada em alumínio estrutural com acabamento polido. Sistema de regulagem de altura do encosto através de catraca deslizante em alumínio com reg
ulagem de altura de 6 posições pré definidas. Assento com concha injetada em Nylon, de alta resistência à fadiga e impactos, 100% reciclável, com espuma ana
tômica de poliuretano de 45mm de espessura, com densidade D40, colada sobre concha, com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação 
sanguínea. Revestimento em tecido sintético 100% poliéster com proteção impermeabilizante a manchas e líquidos. Sistema de regulagem de profundidade do
 assento deslizante com travamento em 05(cinco) posições. Mecanismo de reclinação através de sistema sincronizado na relação 2:1composto por corpo em a
lumínio injetado, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e pintura eletrostática na cor preta. Sistema de reclinação com eixo horizontal
 e travamento do conjunto estofado em cinco posições e sistema de liberação do mecanismo tipo antipânico. Sistema de regulagem de pressão da mola do sis
tema de reclinação através de manivela integrada ao manípulo de regulagem de altura pneumática do assento, injetada em polipropileno e alavanca individual p
ara regulagem e fixação da inclinação do encosto injetada em polipropileno 100% reciclável. Coluna a gás com tubo central em aço SAE 102050 x 1,50mm, enc
aixe cônico de precisão tipo &#8709;“cone morse” (ângulo de 1°26'16”) entre as hastes, com acionador pneumático central de regulagem de altura classe 4 seg
undo DIN 4550. Base giratória injetada em alumínioADC-12 com 5 hastes equidistantes a 72° e raio de 325mm e acabamento polido, reforçadas com aletas estr
uturais para aumentar a resistência a cargas estáticas aplicadas sobre o assento. Rodízio de duplo giro 64mm de diâmetro, com corpo erodas fabricados em po
liamida 6.6, ou rodas com banda de rodagem em PU, e eixo central apoiado em esfera de rolamento de aço. Braços com sistema de fixação ao assento e sistem
a de regulagem lateral através de estrutura injetada em alumínio polido, com corpo e apoia braços injetados em termoplásticos de alta resistência estrutural e a 
abrasão. Sistema de regulagem de altura dos braços, deslizante através de botão frontal com 4 posições pré definidas, regulagem de profundidade dos apoia br
aços deslizante com 4 posições pré definidas e regulagem angular dos apoia braço. Medidas: Altura total: 96 a 103 cm Altura do Encosto: 560 cm Profundidade
 total: 47 cm Altura do assento: 44 a 51 cm Largura do assento com braço: 64 cm . Fabricado no Brasil. Validade da proposta 60 dias.                                    

Telefone: Emai l :
(54) 3025-6243 gustavotbassani@gmail.com

13.622.580/0001-09 TONET & CASTILHOS ARTIGOS PARA DECORACAO LTDA - EPP R$1.199,00
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Marca: TOK                                            
Fabricante:  TOK PLASTI METAL                                            
Modelo :  91F1-TLC 
Descrição:  POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTOEM TELA, COM BRAÇOS Encosto de espaldar alto, com estrutura injetada em Nylon de alta resistência à fad
iga e impactos, com acabamentos do mecanismo de regulagem do encosto injetados no mesmo material, 100%reciclável, revestido com tecido tipo tela, e apoi
o lombar fixo, injetado em espuma de poliuretano semi rígida, na parte posterior do encosto. Sistema de união do encosto com assento, através de estrutura m
etálica injetada em alumínio estrutural com acabamento polido. Sistema de regulagem de altura do encosto através de catraca deslizante em alumínio com reg
ulagem de altura de 6 posições pré definidas. Assento com concha injetada em Nylon, de alta resistência à fadiga e impactos, 100% reciclável, com espuma ana
tômica de poliuretano de 45mm de espessura, com densidade D40, colada sobre concha, com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação 
sanguínea. Revestimento em tecido sintético 100% poliéster com proteção impermeabilizante a manchas e líquidos. Sistema de regulagem de profundidade do
 assento deslizante com travamento em 05(cinco) posições. Mecanismo de reclinação através de sistema sincronizado na relação 2:1composto por corpo em a
lumínio injetado, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e pintura eletrostática na cor preta. Sistema de reclinação com eixo horizontal
 e travamento do conjunto estofado em cinco posições e sistema de liberação do mecanismo tipo antipânico. Sistema de regulagem de pressão da mola do sis
tema de reclinação através de manivela integrada ao manípulo de regulagem de altura pneumática do assento, injetada em polipropileno e alavanca individual p
ara regulagem e fixação da inclinação do encosto injetada em polipropileno 100% reciclável. Coluna a gás com tubo central em aço SAE 102050 x 1,50mm, enc
aixe cônico de precisão tipo &#8709;“cone morse” (ângulo de 1°26'16”) entre as hastes, com acionador pneumático central de regulagem de altura classe 4 seg
undo DIN 4550. Base giratória injetada em alumínioADC-12 com 5 hastes equidistantes a 72° e raio de 325mm e acabamento polido, reforçadas com aletas estr
uturais para aumentar a resistência a cargas estáticas aplicadas sobre o assento. Rodízio de duplo giro 64mm de diâmetro, com corpo erodas fabricados em po
liamida 6.6, ou rodas com banda de rodagem em PU, e eixo central apoiado em esfera de rolamento de aço. Braços com sistema de fixação ao assento e sistem
a de regulagem lateral através de estrutura injetada em alumínio polido, com corpo e apoia braços injetados em termoplásticos de alta resistência estrutural e a 
abrasão. Sistema de regulagem de altura dos braços, deslizante através de botão frontal com 4 posições pré definidas, regulagem de profundidade dos apoia br
aços deslizante com 4 posições pré definidas e regulagem angular dos apoia braço. Medidas: Altura total: 96 a 103 cm Altura do Encosto: 560 cm Profundidade
 total: 47 cm Altura do assento: 44 a 51 cm Largura do assento com braço: 64 cm VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS - DE ACORDO COM EDITAL E ANEXOS.          
                          

Nome de Contato: Telefone: Emai l :
Gabriela Tonet Bassani (54) 3028-7516 licitacoes@bellacasars.com.br

93.448.959/0001-75 TECNOLINEA INJETADOS PLASTICOS LTDA R$1.299,00

Marca: TOK                                            
Fabricante:  TOK PLASTI METAL                                            
Modelo :  91F1-TLC 
Descrição:  POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTOEM TELA, COM BRAÇOS Encosto de espaldar alto, com estrutura injetada em Nylon de alta resistência à fad
iga e impactos, com acabamentos do mecanismo de regulagem do encosto injetados no mesmo material, 100%reciclável, revestido com tecido tipo tela, e apoi
o lombar fixo, injetado em espuma de poliuretano semi rígida, na parte posterior do encosto. Sistema de união do encosto com assento, através de estrutura m
etálica injetada em alumínio estrutural com acabamento polido. Sistema de regulagem de altura do encosto através de catraca deslizante em alumínio com reg
ulagem de altura de 6 posições pré definidas. Assento com concha injetada em Nylon, de alta resistência à fadiga e impactos, 100% reciclável, com espuma ana
tômica de poliuretano de 45mm de espessura, com densidade D40, colada sobre concha, com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação 
sanguínea. Revestimento em tecido sintético 100% poliéster com proteção impermeabilizante a manchas e líquidos. Sistema de regulagem de profundidade do
 assento deslizante com travamento em 05(cinco) posições. Mecanismo de reclinação através de sistema sincronizado na relação 2:1composto por corpo em a
lumínio injetado, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e pintura eletrostática na cor preta. Sistema de reclinação com eixo horizontal
 e travamento do conjunto estofado em cinco posições e sistema de liberação do mecanismo tipo antipânico. Sistema de regulagem de pressão da mola do sis
tema de reclinação através de manivela integrada ao manípulo de regulagem de altura pneumática do assento, injetada em polipropileno e alavanca individual p
ara regulagem e fixação da inclinação do encosto injetada em polipropileno 100% reciclável. Coluna a gás com tubo central em aço SAE 102050 x 1,50mm, enc
aixe cônico de precisão tipo &#8709;“cone morse” (ângulo de 1°26'16”) entre as hastes, com acionador pneumático central de regulagem de altura classe 4 seg
undo DIN 4550. Base giratória injetada em alumínioADC-12 com 5 hastes equidistantes a 72° e raio de 325mm e acabamento polido, reforçadas com aletas estr
uturais para aumentar a resistência a cargas estáticas aplicadas sobre o assento. Rodízio de duplo giro 64mm de diâmetro, com corpo erodas fabricados em po
liamida 6.6, ou rodas com banda de rodagem em PU, e eixo central apoiado em esfera de rolamento de aço. Braços com sistema de fixação ao assento e sistem
a de regulagem lateral através de estrutura injetada em alumínio polido, com corpo e apoia braços injetados em termoplásticos de alta resistência estrutural e a 
abrasão. Sistema de regulagem de altura dos braços, deslizante através de botão frontal com 4 posições pré definidas, regulagem de profundidade dos apoia br
aços deslizante com 4 posições pré definidas e regulagem angular dos apoia braço. Medidas: Altura total: 96 a 103 cm Altura do Encosto: 560 cm Profundidade
 total: 47 cm Altura do assento: 44 a 51 cm Largura do assento com braço: 64 cm VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS – PRODUTO DE ACORDO COM O EDITAL E 
SEUS ANEXOS.                                    

Telefone:
(54) 3222-7186

08.618.346/0001-60 FACIMAQ COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS E TU R$1.850,00

Marca: FRISOKAR                                            
Fabricante:  FRISOKAR                                            
Modelo :  PRESIDENTE 
Descrição:  POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO EM TELA, COM BRAÇOS, Encosto de espaldar médio, com estrutura injetada em Nylon de alta resistência à
 fadiga e impactos, com acabamentos do mecanismo de regulagem do encosto injetados no mesmo material, 100% reciclável, revestido com tecido tipo tela, e 
apoio lombar fixo, injetado em espuma de poliuretano semirrígida, na parte posterior do encosto. Sistema de união do encosto com assento, através de estrutur
a metálica injetada em alumínio estrutural com acabamento polido. Sistema de regulagem de altura do encosto através de catraca deslizante em alumínio com 
regulagem de altura de 6 posições pré definidas. Assento com concha injetada em Nylon, de alta resistência à fadiga e impactos, 100% reciclável, com espuma 
anatômica de poliuretano de 45mm de espessura, com densidade D40, colada sobre concha, com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circula
ção sanguínea. Revestimento em tecido sintético 100% poliéster com proteção impermeabilizante a manchas e líquidos. Sistema de regulagem de profundidad
e do assento deslizante com travamento em 05 (cinco) posições Mecanismo de reclinação através de sistema sincronizado na relação 2:1 composto por corpo 
em alumínio injetado, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e pintura eletrostática na cor preta. Sistema de reclinação com eixo horiz
ontal e travamento do conjunto estofado em cinco posições e sistema de liberação do mecanismo tipo antipânico. Sistema de regulagem de pressão da mola d
o sistema de reclinação através de manivela integrada ao manipulo de regulagem de altura pneumática do assento, injetada em polipropileno.                                
    

Telefone: Emai l :
(85) 3224-1192 facimaqmoveis@hotmail.com
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Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$1.230,00

Órgão: PODER JUDICIÁRIO 
Justiça Federal 
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU SECAO JUDICIARIA DE ALAGOAS

Objeto: Aquisição de mobiliário para esta Seção Judiciária de Alagoas.

Descrição: POLTRONA ESCRITÓRIO - POLTRONA ESCRITÓRIO, NOME POLTRONA

CatMat: 14320 - POLTRONA ESCRITÓRIO , POLTRONA NOME

Data: 02/07/2019 10:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:112019 / UASG:90010

Lote/Item: /5

Ata: Link Ata

Adjudicação: 19/07/2019 13:31

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 26

Unidade: UNIDADE

U F : AL

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

08.797.404/0001-60
* VENCEDOR *

CASA VIVA MOVEIS E DECORACAO LTDA - ME R$1.230,00

Marca: MARELLI                                            
Fabricante:  MARELLI                                            
Modelo :  1624AB PROFIT 
Descrição:  Poltrona Presidente, com regulagens e braços ajustáveis. GARANTIA DE 5 ANOS PROPOSTA VALIDA POR 60 DIAS Nos preços ofertados ESTÃO con
siderados e inclusos os tributos, fretes, tarifas e as despesas decorrentes da execução do objeto;                                    

Telefone:
(79) 03302-7182

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$1.300,00

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Secretaria Executiva 
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá

Objeto: Registro de preços para compra de mobiliário em geral em atendimento às
demandas da Reitoria e Campi do Ifap, tais: Macapá, Santana, Porto Grande e
Laranjal do Jari..

Descrição: POLTRONA - POLTRONA, NOME POLTRONA ESCRITÓRIO

CatMat: 150664 - POLTRONA , POLTRONA ESCRITÓRIO NOME

Data: 23/07/2019 08:57

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:162019 / UASG:158150

Lote/Item: 3/15

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: UNIDADE

U F : AP

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

21.306.287/0001-52
* VENCEDOR *

TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$1.300,00
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: TECNO2000                                            
Fabricante:  TECNO2000                                            
Modelo :  VERNIER 
Descrição:  De acordo com edital e anexos. Termos de habilitação cumpridos. Poltrona escritório giratória Diretor com montagem - da mesma tonalidade e mo
delo dos móveis existentes no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá – IFAP (cor do assento e encosto: couro ecológico verde; cor da e
strutura: preto; cor do apoio de braço: (preto). Assento: Compensado multilaminado com 14 mm de espessura; Espuma injetada anatomicamente com 60 mm 
de espessura média e densidade de 45 a 50 Kg/m3; Carenagem do assento injetada em Polipropileno Copolímero; Revestimento em tecido Poliéster Space. En
costo: Estrutura de sustentação em tubo de aço industrial redondo com 22,22mm de diâmetro (7/8") e parede de 2,25mm; Revestimento em Tela 100% Poliést
er com acabamento em resina acrílica LAL, espessura de 0,85mm e 200g/m2 de gramatura; Apoio de Cabeça: Estrutura em barra redonda de aço SAE 1213 trefil
ado e curvado a frio, 10mm; Espuma expandida/laminada com 20mm de espessura média e densidade 33Kg/m3; Espuma expandida/laminada com 1 Omm d
e espessura média e densidade 28Kg/m3; Braços: Apoia braços 3D, em poliuretano injetado, regulagem de altura, profundidade e giro lateral. Estrutura em polia
mida injetada com alma de aço tubular cromada, totalizando 8 posições de regulagem de altura e 80 mm de curso. Chapa para fixação no assento com 2 furos 
oblongos, permitindo ajuste horizontal por parafusos. Base: Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes em alumínio injetado, apoiada sobre 5 rodízios 
de duplo giro e duplo rolamento com 50 mm de diâmetro em nylon com capa, semiesfera plástica injetada junto a estrutura, que facilita o giro, banda de rolage
m em poliuretano para uso em piso duro, amadeirados e com revestimentos vinílico; Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico, rolamento axial de 
giro, esferas e arruelas de aço temperado de alta resistência, sistema de regulagem da altura da cadeira com mola a gás, regulagem feita por alavanca; Mecanis
mo: Mecanismo do tipo relax Syncron com 4 estágios de regulagem e travamento da posição desejada, ou relax livre. Possui ajuste de tensão da mola por maní
pulo frontal. Acabamento: Componentes metálicos internos do mecanismo preparados através de processo de zincagem. Superfície da aranha em Alumínio pol
ido. Acabamento em banho de cromo com base niquelada sobre aço polido tratado quimicamente, com espessura de camada que atende a requisitos de resist
ência e durabilidade. Acabamento em pintura a pó do tipo híbrida com camada de 60 mícrons e cura em estufa à 200 °C, na cor preto liso semi-brilho WEco, co
m superfícies metálicas preparadas previamente através de tratamento com fosfato de zinco, propiciando maior aderência e acabamento da pintura.                     
               

Telefone:
(37) 3211-8933

Item 2: Cadeira giratória ergonômica com espaldar médio com braços. R$1.190,00

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$1.100,00

Órgão: PRT - Procuradoria Regional do Trabalho da 24ª Região/MS

Objeto: Registro de preços para aquisição - com montagem e instalação - de mobiliário
em geral para atender às necessidades da PRT24..

Descrição: CADEIRA ESCRITÓRIO - Cadeira giratória com encosto em tela, espaldar
médio, conforme especificações do Termo de Referência.

CatMat: 20680 - CADEIRA ESCRITÓRIO , CADEIRA ESCRITORIO NOME

Data: 06/06/2019 14:02

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:32019 / UASG:200206

Lote/Item: 2/16

Ata: Link Ata

Adjudicação: 10/06/2019 17:45

Homologação: 12/06/2019 15:17

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 24

Unidade: UNIDADE

U F : MS

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

13.622.580/0001-09
* VENCEDOR *

TONET & CASTILHOS ARTIGOS PARA DECORACAO LTDA - EPP R$1.100,00

Quantidade Descrição Observação

50 Unidades Cadeira giratória ergonômica com espaldar médio com braços.
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: TOK                                            
Fabricante:  TOK PLASTI METAL                                            
Modelo :  91F1-TLC 
Descrição:  CADEIRA GIRATÓRIA COM ENCOSTO EM TELA, ESPALDAR MÉDIO Assento:interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomica
mente com espessura de 12mm. Espuma em poliuretano flexível, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, 
baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 50 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura de 50 mm. Capa de proteção e
 acabamento injetada em polipropileno de alta resistência a impactos e abrasão, na cor preta. Medidas: 460mm (profundidade) x 490mm (largura). Encosto: En
costo de espaldar médio, com estrutura injetada em Nylon de alta resistência à fadiga e impactos, 100% reciclável, revestido em tela, sem parafusos aparentes n
a estrutura injetada em nylon,com apoio lombar móvel ajustável na parte posterior do encosto. Encosto na cor preta. Medidas: 600mm (altura) x 470mm (largu
ra). Mecanismo de regulagem: reclinação de assento e encosto com regulagem de tensão. Haste central pressurizada com coluna à gás, com regulagem de altu
ra. Encaixe da base por mecanismo cônico de precisão. Base: Base giratória com 5 hastes de nylon reforçadas com aletas estruturais para maior resistência, na 
cor preta. Rodízios: Rodízios de duplo giro, fabricados em poliamida. Braço: apoio para braços em polipropileno, com sistema de união do encosto com assent
o através de estrutura injetada em Nylon de alta resistência à fadiga e impactos, na cor preta, ou estrutura em aço (para sustentação dos apoios para braços) co
m pintura epóxi na cor preta. Acabamento: O acabamento padrão industrializado, o que inclui solda robotizada sem poros, uniformidade de medidas das peças 
e ausência de superfícies cortantes que possam causar acidentes. VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS- DE ACORDO COM EDITAL E ANEXOS                                    

Nome de Contato: Telefone: Emai l :
Gabriela Tonet Bassani (54) 3028-7516 licitacoes@bellacasars.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$1.070,00

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
Comando Militar do Leste 
1ª Região Militar 
Companhia de Comando da 1ª RM

Objeto: Aquisição de mobiliario em Geral.

Descrição: CADEIRA ESCRITÓRIO - CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA
AçO CARBONO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO,
MATERIAL ENCOSTO COMPENSADO/ESPUMA INJETADA,
MATERIALASSENTO COMPENSADO/ESPUMA INJETADA, TIPO BASE
GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS, COR AZUL, COR ESTRUTURA AZUL

CatMat: 356053 - CADEIRA ESCRITÓRIO, AçO CARBONO, COURO,
COMPENSADO/ESPUMA INJETADA, COMPENSADO/ESPUMA INJETADA,
GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS, AZUL, AZUL

Data: 06/06/2019 08:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:102019 / UASG:160303

Lote/Item: 1/2

Ata: Link Ata

Adjudicação: 28/06/2019 11:50

Homologação: 28/06/2019 11:55

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 501

Unidade: UNIDADE

U F : RJ

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

04.869.711/0001-58
* VENCEDOR *

FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E R$1.070,00
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: FLEXIBASE                                            
Fabricante:  FLEXIBASE                                            
Modelo :  ZARA 
Descrição:  CADEIRA ESPALDAR MEDIO BASE GIRATÓRIA COM REGULAGEM DO ENCOSTO Assento: Estrutura do assento em madeira multilaminada moldada 
anatomicamente a quente com pressão de 10 Kgf/cm², com espessura mínima de 12 mm. Utilizando lâminas de florestas renováveis e sustentáveis com alto g
rau de dureza e espessura máxima de 2 mm, intercaladas sempre em número ímpar, com cola cascamite a base de uréia-formol de baixa emissão; O estofamen
to em espuma injetada, com alta pressão, de poliuretano flexível, isento de CFC (clorofluorcarbureto), isocianato 100% MDI – Agente expansor de água, alta resil
iência, baixa flamabilidade, densidade de no mínimo 50 Kg/m³, espessura mínima de 50 mm. Propriedades mecânicas e de desempenho estabelecidas nas nor
mas técnicas da ABNT; Largura de 470 mm e profundidade da superfície do assento de 470 mm, no mínimo; Capa de proteção e acabamento injetada/moldada
 em polipropileno texturizado, com bordas arredondadas, sem uso do perfil de PVC, proporcionando fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impacto e re
sistência a produtos químicos. Revestimento em tecido 100% poliéster, na cor a definir. Encosto: Espaldar médio, com largura de 435 mm e extensão vertical d
o encosto de 490 mm, no mínimo; Estrutura do encosto injetado/moldada anatomicamente, em polipropileno copolímero natural, com espessura mínima de 1
0 mm; O estofamento em espuma injetada, com alta pressão, de poliuretano flexível, isento de CFC (clorofluorcarbureto), isocianato 100% MDI – Agente expans
or de água, alta resiliência, baixa flamabilidade, densidade de no mínimo 50 Kg/m³, espessura mínima de 40 mm. Possui as propriedades mecânicas e de dese
mpenho estabelecidas nas normas técnicas da ABNT; Capa de proteção e acabamento injetada/moldada em polipropileno texturizado, com bordas arredondad
as, sem uso do perfil de PVC, proporcionando fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos; Revestimento em tecid
o 100% poliéster, na cor a definir. Estrutura e mecanismo: Suporte para encosto com regulagem de altura confeccionado em tubo de aço ABNT 1008/1010 perf
ilado, secção oval medindo 18x43mm e espessura da parede de 1,5 mm, conforme, fosfatizado e pintado com tinta pó epóxi. Possui em sua parte superior cha
pa de fixação confeccionada em chapa de aço com furos para fixar na estrutura do encosto. Permite a regulagem vertical do encosto em relação ao assento nu
m curso mínimo de 63 mm, por meio de sistema “UP AND DOWN” com top de fim de curso sem a necessidade do uso de botões ou manípulos, a mola do siste
ma é confeccionada em aço. Possui capa de proteção injetada em polipropileno natural texturizado; Mecanismo que permite a regulagem de altura/inclinação d
o encosto e altura do assento, estampado em chapa de aço com espessura mínima de 3 mm, fosfatizado e pintado com tinta pó epóxi com camada de no míni
mo 80µm. O mecanismo é dotado de “contato permanente” que permite regulagem de ângulos e altura do encosto, possui a parte traseira protegida por capa in
jetada em polipropileno copolímero. O ângulo de inclinação do encosto é mínimo de -8° e máximo de 25°, acionado por uma única alavanca localizada na parte 
traseira direita do mecanismo, o sistema de articulação do encosto é comandado por meio de molas confeccionadas em aço de 5 mm de diâmetro e lâminas d
e aço com 1,20mm de espessura. O acionamento da regulagem de altura do assento será por meio de alavanca independente localizada na parte posterior à dir
eita do mecanismo na posição sentado. As alavancas são confeccionadas em aço com diâmetro de 8 mm e acabamento em polipropileno copolímero. O meca
nismo permite também a regulagem de altura do encosto com passo de 6 em 6 mm, curso total mínimo de 72 mm, através de um sistema automático de regul
agem confeccionado em bucha de nylon 6 com 30% de fibra de vidro; Coluna confeccionada em aço tubular NBR6591 SAE 1008/1010 - BFDQ - 50,80 x 1,50 m
m, com diâmetro externo de 28 mm, com conificação 1°26'16" inferior (Coluna) e superior (Pistão) e curso 130mm. Bucha guia do sistema giratório com regula
gem com 100 mm de altura, injetada em POM (Poli Oxi Metileno - Poliacetal Copolímero), com ajuste H7 (0,02 mm) , material este de alta resistência ao desgast
e e com lubrificação própria permitindo maior facilidade na regulagem de altura e suavidade no movimento giratório; Pistão a gás provido de corpo metálico e
m tubo de aço ø28mm e conificação 1°26'16", usinado em retifica cilíndrica com tratamento cromado DIN 4550 classe 3, haste em aço cilíndrico com rolament
o em aço e amortecedor em PVC, acoplada a coluna através de anel elástico. Fosfatizada e pintada em tinta pó epóxi com camada de tinta da ordem de 80 a 12
0 µm. Capa telescópica de 03 estágios, injetada em polipropileno copolímero com Ø 57 mm na parte superior e Ø 71 mm na parte inferior e altura de 317 mm.  
                                  

Telefone: Emai l :
(62) 3625-5222 financeiro@flexibas.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$1.400,00

Órgão: SECRETAIA-GERAL DE GOVERNO - SGG 
Secretaria da Fazenda 
Secretaria da Fazenda do Tocantins

Objeto: Aquisição de material permanente (Mobiliário em geral, Armários, Balcão,
Mesas, etc.).

Descrição: CADEIRA - Cadeira giratória com apoio de braço mesa reunião

CatMat: 151069 - CADEIRA , CADEIRA NOME

Data: 24/05/2019 09:04

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:422019 / UASG:925956

Lote/Item: 2/30

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 76

Unidade: UNIDADE

U F : TO

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

05.011.479/0001-85
* VENCEDOR *

MB ESCRITORIOS INTELIGENTES LTDA R$1.400,00
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: CADERODE                                            
Fabricante:  CADERODE                                            
Modelo :  C600.02.BREBR.OPU.219 
Descrição:  CADEIRA GIRATÓRIA COM APOIO DE BRAÇO Assento/Encosto: Estrutura do assento Chassi confeccionado em compensado prensado a quente co
m lâminas mescladas de madeiras selecionadas compensada com 14 mm de espessura, porcas garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de su
perfície estofada em espuma injetada de 70 mm de espessura densidade 50/60 kg/m3. Com costuras duplas decorativas horizontais e verticais formando um 
alto relevo na espuma. Na parte inferior abaixo do assento carenagem em polipropileno texturizado preto que dispensam o uso do perfil. Estrutura do encosto 
médio em Chassi confeccionado em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas compensada com 14 mm de espessur
a, porcas garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em espuma injetada de 60 mm de espessura densidade 50/60 kg/m3.
 Com costuras duplas decorativas horizontais e verticais formando um alto relevo na espuma. Haste de ligação ao assento através de lâmina de aço com 100 m
m de largura x 6,35 mm de espessura. Carenagem em polipropileno texturizado preto que dispensam o uso de perfil. Base: Base com estrutura de cinco patas, c
om 700 mm de diâmetro, em liga de alumínio injetado sob pressão de alta resistência, uma largura aproximada de 700 mm na base de apoio dos pés. Alojamen
to para rodízios que dispensam o uso de buchas, rodízios duplos com rodas de 60 mm de diâmetro, eixo vertical em aço trefilado de 11 mm, dotado de anel elá
stico em aço que possibilita acoplamento fácil e resistência na base evitando a queda do mesmo. Rodas duplas, unidas através de eixo horizontal em aço trefila
do, com acabamento em nylon ( poliuretano opcional). Mecanismo: Mecanismo com placa superior em chapa de aço estampada com vincos que dão maior res
istência e mecânica, totalmente pintado pelo sistema epóxi pó preto, com resistência e curados em estufa. Mecanismo com movimento relax de assento e enco
sto, com seguintes comandos: • Regulagem de altura de 100 mm através de manopla lateral de fácil acesso. • Bloqueio de movimento relax • Ajuste de tensão a
través de manípulo central frontal de acordo com o biótipo e peso do usuário. • Suporte de encosto em chapa de aço fixa medindo 80x6, 35 mm • A ligação do 
assento ao encosto é feita através de parafusos com rosca métrica e arruelas de pressão e a coluna central através de cone Morse. Braços: Confeccionado com 
dois tubos curvados pneumaticamente e soldados paralelamente a uma base metálica em chapa formando conjunto, recoberto por alma em madeira compens
ada revestida com espuma laminada servindo de apoio para os braços. Revestimento: Couvin na cor a definir. Com acabamento que dispensa uso de perfil nas 
bordas. A – dimensões do assento L500x490P B – dimensões do encosto L470x500A C – esp. mínima do assento 55 mm D – Altura total da Cadeira 950mm 
MARCA: CADERODE MODELO: C600.02.BREBR.OPU.219 QUANTIDADE: 76 UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R$ 1.400,00 (HUM MIL E QUATROCENTOS REAIS) VALO
R TOTAL: R$ 106.400,00 (CENTO E SEIS MIL E QUATROCENTOS REAIS) GARANTIA: 05 (CINCO) ANOS CONTRA EVENTUAIS DEFEITOS DE FABRICAÇÃO               
                     

Telefone:
(63) 03026-2145
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PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PREÇOS

Procedimento Administrativo Unidade Item Quantidade

0004654-62.2019.6.02.8000 Unidade 1 120

Objeto Poltronas Giratórias CATMAT: 14320

Fontes de Consulta

ARP Nº 13/2019 – TRE/PB, Item 20, doc. 0566832 1.093,00 -160,20 Não aplicável

ARP Nº 30/2019 – UFPA, Item 121, doc. 0566833 1.238,00 -15,20 Não aplicável

ARP Nº 31/2019 – UFPA, Item 44, doc. 0570525 1.541,00 287,80 Não aplicável

ARP Nº 41/2019 – HMASP, Item 09, doc. 0570525 1.271,00 17,80 Não aplicável

Banco de Preços, doc. 0574546 1.099,40 -153,80 Não aplicável

Banco de Preços, doc. 0574546 1.230,00 -23,20 Não aplicável

Banco de Preços, doc. 0574546 1.300,00 46,80 Não aplicável

11,10%

A Planilha  pode ser utilizada 1.253,20 139,09 Não aplicável

Q = quantidade de valores obtidos     7 Total Estimado

1.253,20 150.384,00

0

QT MÍNIMA 2019 R$ 30.076,80

Valores  
obtidos

Afastamento em 
relação à média 

dos valores 
obtidos

Subconjunto 
formado sem os 
elementos com 

afastamento 
superior a um 
desvio padrão 

acima da média dos 
valores obtidos 

Coeficiente de Variação dos Valores 
Obtidos 

 o cálculo da Média dos Valores Obtidos será válido 
quando o conjunto de dados dos Valores Obtidos 

apresentar um Coeficiente de Variação (CV) menor ou 
igual a 20%

quando CV maior que 20%, será utilizado o 
critério da média ajustada, definindo a Média 
dos elementos do subconjunto para cálculo 

do valor estimado

Média dos 
valores obtidos

Desvio Padrão 
dos valores 

obtidos

Média dos 
elementos do 
Subconjunto

ESTIMATIVA 
(Preço Unitário)
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PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PREÇOS

Procedimento Administrativo Unidade Item Quantidade

0004654-62.2019.6.02.8000 Unidade 2 50

Objeto Cadeiras Giratórias CATMAT: 20680

Fontes de Consulta

ARP Nº 13/2019 – TRE/PB, Item 19, doc. 0566832 927,00 -239,00 Não aplicável

ARP Nº 30/2019 – UFPA, Item 122, doc. 0566833 1.120,00 -46,00 Não aplicável

ARP Nº 31/2019 – UFPA, Item 43, doc. 0570525 1.395,00 229,00 Não aplicável

ARP Nº 41/2019 – HMASP, Item 10, doc. 0571972 1.150,00 -16,00 Não aplicável

Banco de Preços, doc. 0574546 1.100,00 -66,00 Não aplicável

Banco de Preços, doc. 0574546 1.070,00 -96,00 Não aplicável

Banco de Preços, doc. 0574546 1.400,00 234,00 Não aplicável

13,76%

A Planilha  pode ser utilizada 1.166,00 160,47 Não aplicável

Q = quantidade de valores obtidos     7 Total Estimado

1.166,00 58.300,00

0

QT MÍNIMA 2019 R$ 11.660,00

Valores  
obtidos

Afastamento em 
relação à média 

dos valores 
obtidos

Subconjunto 
formado sem os 
elementos com 

afastamento 
superior a um 
desvio padrão 

acima da média dos 
valores obtidos 

Coeficiente de Variação dos Valores 
Obtidos 

 o cálculo da Média dos Valores Obtidos será válido 
quando o conjunto de dados dos Valores Obtidos 

apresentar um Coeficiente de Variação (CV) menor ou 
igual a 20%

quando CV maior que 20%, será utilizado o 
critério da média ajustada, definindo a Média 
dos elementos do subconjunto para cálculo 

do valor estimado

Média dos 
valores obtidos

Desvio Padrão 
dos valores 

obtidos

Média dos 
elementos do 
Subconjunto

ESTIMATIVA 
(Preço Unitário)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 4563 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEIC

À SAD
Senhora Secretária Substituta,
 
1- Tratam os autos da aquisição de 120 (cento e vinte) poltronas e 50
(cinquenta) cadeiras, ambas giratórias, mediante sistema de registro
de preços, com estimativa de compra mínima, para o exercício 2019,
de 20 % (vinte por cento) dos itens, de acordo especificações
constantes no termo de referência 0548742 e anexo único 0548743.
 
2- Vieram os autos a esta Seção de Instrução de Contratações para
pesquisa de preços, despacho COMAP 0552744.
 
3- Recebemos 04 (quatro) cotações, utilizando como parâmetro
valores de Atas de Registro de Preços (0566832, 0566833, 0570525,
0570536, 0571972 e 0571985) e complementamos a pesquisa
através da ferramenta banco de preços, relatório 0574546. A ARP Nº
05/2019-UFCSPA não foi considerada para cotação; por entendermos,
salvo melhor juízo, que não está compatível com os valores das
demais propostas, evento 0574536.
 
4- Confeccionadas as planilhas de estimativa de preços (0574577) foi
estimado o valor unitário de R$ 1.253,20 (um mil duzentos e
cinquenta e três reais e vinte centavos) para poltrona giratória e R$
1.166,00 (um mil cento e sessenta e seis reais) para cadeira
giratória, sendo o total previsto, para este exercício, de R$ 30.076,80
(trinta mil setenta e seis reais e oitenta centavos) para aquisição de
24 (vinte e quatro) poltronas e R$ 11.660,00 (onze mil seiscentos e
sessenta reais) para aquisição de 10 (dez) cadeiras giratórias, no ano
de 2019, totalizando R$ 41.736,80 (quarenta e um mil setecentos e
trinta e seis reais e oitenta centavos) para a aquisição dos 02 (dois)
itens no presente exercício, conforme estimativa prevista pela
SEPAT, evento 0548742.
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5- Sugerimos, salvo melhor entendimento, a realização de licitação,
na modalidade Pregão Eletrônico, pelo Sistema de Registro de Preços
(SRP), com fulcro na Lei 10.520/2002, regulamentada pelos Decretos
nº 5.450/2005 e 7.892/2013.
 
6- À deliberação superior.
 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANA PAULA GOMES SILVA, Técnico
Judiciário, em 31/07/2019, às 16:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 31/07/2019, às 17:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0574579 e o código CRC 404E52B2.
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