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PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PIAUÍ 
FÓRUM COELHO RODRIGUES 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 05/2008 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 05/2008 PARA FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO 

 
 
 Aos 29 dias do mês de dezembro de 2008, a União, por intermédio da Justiça 
Federal de Primeiro Grau - PI, com registro no CNPJ/MF n. 05.445.642/0001-18 e sede na 
Avenida Miguel Rosa, 7315, Redenção, Teresina-PI, neste ato representada pelo Diretor do 
Foro, Juiz Federal Derivaldo de Figueiredo Bezerra Filho, brasileiro, casado, CPF nº 
230.044.363-53 RG nº 513.817 SJSP/PI, residente e domiciliada nesta Capital, doravante 
designada simplesmente JUSTIÇA FEDERAL - PI, resolve REGISTRAR OS PREÇOS do(s) 
fornecedor(es), abaixo relacionado(s), vencedor(es) do Pregão Eletrônico n. 32/2008, sob o 
regime de compras pelo sistema de registro de preços para o fornecimento de mobiliário, 
observado as disposições contidas nas Leis ns. 8.666/93 e suas alterações, Decretos ns. 
3.931/2001 e 5450/2005, Edital do Pregão Eletrônico n.32/2008 e Processo Administrativo nº.  
862/2008. 

1 – DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, fica(m) registrado(s) 
nesta Seção Judiciária o(s) preço(s) do(s) fornecedor(es) a seguir denominado(s), objetivando 
o compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas no ato convocatório. 

1.1 – Fornecedor: FENIX COMÉRCIO E INDUSTRIA DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, 
CNPJ n. 01.095.149/0001-64, com sede na avenida Campos Sales, 782 – Centro/Norte CEP 
64.000-300 – Teresina/PI, telefax (86) 3221-5032, representada por seu Representante Legal, 
Sr. Pablo Henrique Couto Normando, brasileiro, residente e domiciliado na Rua Cícero de 
Carvalho, 2673 Ininga, CEP: 64.000-000, Teresina/PI, RG n. 520.776 SSP/PI, CPF 
n.227.215.843-91. 

ITEM DESCRIÇÃO QTDADE UNID. VALOR 
UNIT. R($) 

VALOR 
TOTAL R($) 

01 Cadeira giratória para assessor, (tipo 
secretaria) com espaldar baixo e braços, 
estrutura do assento em madeira 
multilaminada compensada de, no mínimo, 
12mm, tanto no assento como no encosto, 
estofado com espuma de poliuretano 
injetado, moldada anatomicamente com 
densidade controlada de 62 e 58kg/m3 
para o assento e encosto respectivamente, 
com espessura no centro da almofada de, 
no mínimo, 60mm e contra-encosto em 

170 UN 414,80 70.516,00 
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madeira multilaminada provida de capa 
protetora em polipropileno injetado.   
Braços horizontais em poliuretano com 
alma integral, com regulagem de altura.  
Base fixa com 05 pés.  Estrutura em aço 
tubular ABNT 1010, com diâmetro de, no 
mínimo, 30mm, e espessura da parede de 
2,50mm.  Base com deslizadores na parte 
frontal e traseira, revestimento em tecido 
na cor verde limão (claro e discreto) ou 
equivalente. Encosto superior regulável 
para altura com travamento, assento 
medindo no mínimo 450mmx450mm de 
largura profundidade, encosto medindo no 
mínimo 450mmx450mm de largura altura.  
A cadeira deve ser ergonômica, com 
certificação ABNT, conforme NBR 
13962/2006. 
MARCA: FLEXFORM / ERME 

02 Cadeira giratória para diretor com 
espaldar médio e braços, estrutura do 
assento em madeira multilaminada 
compensada de, no mínimo, 12mm, tanto 
no assento como no encosto, estofado com 
espuma de poliuretano injetado, moldada 
anatomicamente com densidade controlada 
de 62 e 58kg/m3 para o assento e encosto 
respectivamente, com espessura no centro 
da almofada de, no mínimo, 60mm e 
contra-encosto em madeira multilaminada 
provida de capa protetora em 
polipropileno injetado.   Braços horizontais 
em poliuretano com alma integral, com 
regulagem de altura.  Base fixa com 05 pés.  
Estrutura em aço tubular ABNT 1010, com 
diâmetro de, no mínimo, 30mm, e 
espessura da parede de 2,50mm.  Base com 
deslizadores na parte frontal e traseira, 
revestimento em tecido na cor verde limão 
(claro e discreto) ou equivalente. Encosto 
superior regulável para altura e inclinação, 
com travamento, assento medindo no 
mínimo 450mmx450mm de largura 
profundidade, encosto medindo no mínimo 
450mmx450mm de largura altura.  A 
cadeira deve ser ergonômica, com 
certificação ABNT, conforme NBR 
13962/2006. 
MARCA: FLEXFORM / ERME 002.09 

10 UN 570,00 5.700,00 

 
1.2 – Fornecedor: STACATTO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA, CNPJ n. 05.498.012/0001-01, 
com sede na SAAN, Quadra 03, lote 30 – Asa Norte – Brasília DF CEP 70.632-300, tele (61) 
3363-7400 Fax (61) 3363-7501, representado por seu Representante Legal, Sr. Jefferson 
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Sanches de Fátimo, brasileira, residente e domiciliada em SGAS 905, Bloco F, Apto. 207 – 
Asa Sul – Brasília – DF, RG n. 10.545 CRA/DF, CPF n.430.707.871-34. 
ITEM DESCRIÇÃO QTDADE UNID. VALOR 

UNIT. R($) 
VALOR 

TOTAL R($) 
03 Poltrona para espera, em gabinete de juiz, 

espaldar médio, sem apoio de cabeça, com 
assento e encosto em estofado de espuma 
de poliuretano injetado,  moldado 
anatomicamente com densidade controlada 
não inferior a 60kg/m3, revestida em couro 
natural preto, base de aço, apóia-braço com 
revestimento em couro natural preto, 
contendo internamente estrutura aramada 
produzida em aço, possibilitando a 
remoção para manutenção e limpeza. Base 
produzida em tubo de aço com diâmetro 
de, no mínimo, 20 mm e espessura de no 
mínimo 2,5mm, com acabamento, sapatas 
deslizadoras em poliamida reforçada. 
Estrutura balanço em tubo único servindo 
inclusive como suporte para apoio de 
braços.  Apoio-braço injetado em poliamida 
com revestimento em couro natural na cor 
preta.   Poltrona com certificação da ABNT, 
conforme NBR 13.962/2006. 
MARCA: FLEXFORM MODELO 
PAFBCPTL1 

34 UN 983,00 33.422,00 

 
1.3 – Fornecedor: SADARA MÓVEIS LTDA, CNPJ n. 02.736.101/0001-50, com sede na 
Avenida do Contorno – Quadra 216 – Lote 15 – Bairro Parque Laguna II – Formosa/GO CEP 
73.814-001, telefone (61) 9983-4549 Fax (61) 3642-2389, representado por seu 
Representante Legal, Sra. Débora Cardoso Nichele Lessa, brasileiro, residente e domiciliada 
em Brasília/DF. RG n. 2.399.680 SSP/SC, CPF n.753.402.839-68. 
ITEM DESCRIÇÃO QTDADE UNID. VALOR 

UNIT. R($) 
VALOR 
TOTAL 

R($) 
04 Sofá - 02(dois) lugares, para gabinete de 

juiz, medindo aproximadamente 1820mm 
x920mmx760mm, com encosto com madeira 
maciça de, no mínimo, 30mm de espessura, 
com chapa de madeira compensada de, no 
mínimo, 20mm de espessura. Estofado com 
espuma de poliuretano com densidade 
mínima de 25kg/m3, revestida em couro 
natural preto. Assento em madeira maciça de 
no mínimo 20mm de espessura. Estofado 
com no mínimo 35kg/m3 e assento com 
elástico de no mínimo 45mm de largura. 
revestida em couro natural preto, percintas, 
com no mínimo, 50mm. Braço com estrutura 
em madeira maciça de, no mínimo, 20mm de 
espessura, ter chapa de madeira compensada 
de no mínimo 20mm de espessura. Estofado 

17 UN 4.190,00 71.230,00 
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com espuma de poliuretano com densidade 
mínima de 35kg/m3. Espuma devera ser 
envolvida por couro natural preto.  Pés 
cilíndricos na cor preto, com medidas, de no 
mínimo, 090mmx100mm de altura. 

 
2 – DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) 
será formalizado pela Justiça Federal - PI mediante a emissão da respectiva nota de 
empenho, observadas as disposições contidas no Edital do Pregão Eletrônico n. 32/2008. 

2.1 - O compromisso do fornecimento do material só estará caracterizado mediante o 
comprovado recebimento, pelo fornecedor, da nota de empenho, decorrente desta Ata de 
Registro de Preços e Edital do Pregão Eletrônico n. 32/2008. 
2.2 – O(s) fornecedor(es) registrado(s) fica(m) obrigado(s) a atender(em) todas as solicitações 
de fornecimento a  ser(em) efetuada(s) durante a validade desta Ata de Registro de Preços. 

3 - DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A Justiça Federal - PI adotará a prática 
de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata. 

3.1 – Os preços registrados e a indicação do(s) fornecedor(es) detentor(es) da Ata serão 
publicados na imprensa oficial e divulgados em meio eletrônico. 

4 – DA READEQUAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS: A qualquer tempo, os preços 
registrados poderão ser revistos em decorrência de eventuais reduções daqueles existentes 
no mercado, cabendo à Justiça Federal – PI convocar o(s) fornecedor(es) registrado(s) para 
negociar(em) os novos valores. 

4.1 – Caso o(s) fornecedor(es) registrado(s) se recuse(m) a baixar os preços registrados, a 
Justiça Federal – PI poderá cancelar os registros ou convocar outros fornecedor(es) 
registrados para oferecer(em) nova(s) proposta(s), gerando novo julgamento e adjudicação 
para esse fim. 

4.2 – Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão 
reajustados, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 

4.3 – O diferencial de preços entre a proposta inicial do(s) fornecedor(es) detentor(es) da Ata 
e a pesquisa de mercado efetuada pela Justiça Federal - PI à época da abertura da(s) 
proposta(s), bem como eventuais descontos por ela concedidos, serão sempre mantidos, 
inclusive se houver prorrogação da validade da Ata de Registro de Preços. 

5 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS:  
5.1 - Os fornecedor(es) registrado(s) terá(ão) o(s) seu(s) registro(s) cancelado(s) quando: 

5.1.1 - descumprir(em) as condições da Ata de Registro de Preços; 

5.1.2 - não retirarem a nota de empenho no prazo estabelecido pela Administração, sem 
justificativa aceitável; 
5.1.3 - não aceitar(em) reduzir seus preços registrados na hipótese de se tornarem superiores 
aos praticados no mercado; 
5.1.4 - houver razões de interesse público. 
5.2 – O cancelamento de registro de preços, nas hipóteses previstas, assegurados o 
contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente. 
5.3 – O(s) fornecedor(es) registrado(s) poderá(ão) solicitar o cancelamento de seu(s) 
registro(s) de preços na ocorrência de caso fortuito ou de força maior comprovados. 
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6 – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de 
12 (doze) meses contada a partir da data de sua assinatura. 

6.1 – Esta Ata tem seu prazo de validade até 29/12/2009. 

7 – DO FORO: As dúvidas decorrentes da presente Ata serão dirimidas no Foro Federal de 
Teresina - PI, com renúncia de qualquer outro. 

E por estarem de acordo com as disposições contidas na presente 
Ata, assinam este instrumento a Justiça Federal - PI e o(s) fornecedor(es) registrado(s), na 
pessoa dos seus representantes legais, que vai assinada em 02 (duas) vias de igual teor e 
forma. 

Teresina, 29 de dezembro de 2008. 

   
Derivaldo de Figueiredo Bezerra Filho 

Diretor do Foro 
 
 

Pablo Henrique Couto Normando  
Representante Legal 

Fornecedor: FENIX COMÉRCIO E INDUSTRIA DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, 
CNPJ n. 01.095.149/0001-64 

 
 
 

Jefferson Sanches de Fátimo  
Representante Legal 

Fornecedor: STACATTO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA, CNPJ n. 05.498.012/0001-01 
 
 
 

Débora Cardoso Nichele Lessa  
Representante Legal 

Fornecedor: SADARA MÓVEIS LTDA, CNPJ n. 02.736.101/0001-50 
 
 
 
 


