
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - SJDF-NULIC

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 33/2017 - I

Pregão Eletrônico - SRP nº 47/2017

UASG : 090023

 

A União, por intermédio da JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - Seção Judiciária do Distrito
Federal, inscrita no CNPJ/MF nº 05.456.457/0001-29, sediada no SAUS Quadra 02, Bloco G, Anexo A,
Brasília-DF, neste ato representado pela Juíza Federal Kátia Balbino de Carvalho Ferreira, Diretora do
Foro, nos termos do artigo 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais normas legais aplicáveis,
obedecidas as disposições contidas no instrumento convocatório e em face da classificação da proposta
apresentada no Pregão Eletrônico nº 47/2017, RESOLVE registrar o preço ofertado pela empresa
HARMONYA MÓVEIS PLANEJADOS E DECORAÇÃO, estabelecida Rua 01 lote 26 loja 01- Vila
Telebrasília Asa sul- Brasília-DF, CEP.: 70.210-010, telefone (61) 3345-0232, e-mail:
harmonyamoveisplanejados@gmail.com,  inscrita no CNPJ sob o nº 20.334.117/0001-19 neste ato
representado por Gonçalo Agostinho Bezerra, conforme discriminado no Anexo desta Ata.
                                                                                                
Este Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados da data da sua assinatura pelas partes,
instante a partir do qual o instrumento será considerado apto a produzir seus jurídicos efeitos. A ata será
publicada em forma de extrato no Diário Oficial da União, conforme disposto no parágrafo único, do artigo 61
da Lei nº 8.666/93.
 
As especificações técnicas e demais exigências constantes do Decreto nº 7.892/2013, no Processo
Administrativo nº 0008182-55.2017.4.01.8005 e Pregão Eletrônico nº 47/2017 integram esta Ata de
Registro de Preços, independentemente de transcrição.
 
A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelos representantes legais da Justiça Federal de
Primeiro Grau - Seção Judiciária do Distrito Federal e do Fornecedor Beneficiário.

 

 
Kátia Balbino de Carvalho Ferreira

Diretora do Foro
 

Gonçalo Agostinho Bezerra
Representante Legal da Empresa
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ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E PREÇO REGISTRADO

Unidade Gerenciadora: Núcleo de Administração de Serviços Gerais - NUASG

Item Descrição Qtde. Und.
Valor

Unitário

(R$):

Valor

Total

(R$):

01

MESA PRINCIPAL PARA GABINETE.
Mesa principal para gabinete; tampo
fabricado em MDF com no mínimo 18
milímetros de espessura, revestido em
laminado no padrão mogno, sem emenda,
escurecido,  envernizado e polido; bivar
central revestido em courvin preto;
moldura em madeira maciça com no
mínimo  6 centímetros, arredondada em
90 graus, com acabamento no padrão
mogno, para o encabeçamento interno e
externo do tampo; painel frontal recuado
em 30 centímetros da parte externa, com
no mínimo 18 milímetros de espessura,
com requadro em madeira maciça;
painéis laterais com 40 milímetros de
espessura, em compensado, com os
quatro cantos arredondados, revestidos
em laminado melamínico preto fosco
texturizado, sem emendas; sapatas
reguladoras de aço galvanizado com sola
de nylon; gaveteiros: 2 gaveteiros,
montados em cada lateral, com 3 gavetas
cada, estruturados em madeira
compensada e acabamento externo no
mesmo padrão da mesa e interno
envernizado, com 41 centímetros de
largura, 35 centímetros de altura e 60
centímetros de profundidade (medidas
externas), com corrediças metálicas,
puxadores em madeira no mesmo padrão
da mesa, fechaduras,mecanismo de
travamento simultâneo da três gavetas e
chaves. Medidas: 198 cm ( comprimento)
x 90cm ( largura) x 74cm (altura).

18 Un. 1.901,00 34.218,00

MESA DE APOIO PARA
COMPUTADOR. Mesa de apoio para
computador; tampo fabricado em MDF
com no mínimo 18 milímetros de
espessura, revestido em laminado padrão
mogno, sem emendas, escurecido,
envernizado e polido, moldura em
madeira maciça com no mínimo 6
centímetros, arredondada em 90 graus,
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com acabamento no padrão mogno, para
o encabeçamento interno e externo do
tampo; painel frontal recuado em 10
centímetros da parte externa, com no
mínimo 18 milímetros de espessura, com
requadro em madeira maciça; com
prateleira para apoio de CPU fixada no
painel lateral, com 18mm de espessura,
com requadro em madeira maciça;
painéis laterais com 40 milímetros de
espessura, em compensando, com os
quatros cantos arredondados revestidos
em laminado melamínico preto fosco
texturizado, sem emendas, sapatas
reguladoras de aço galvanizado com sola
de nylon. Medidas: 148 cm
(comprimento) x 70com (largura) x 74 cm
(altura); com junção de mesas; tampo
fabricado em MDF com no mínimo 18
mm de espessura, encabeçamento e
revestimento em laminado melamínico
preto fosco texturizado, sem emendas,
com quina externa arredondado, com o
pé fixado às mesas principal e de apoio.

18 Un 711,00 12.798,00

03

ARMÁRIO BAIXO PARA GABINTE
DE MAGISTRADO. Armário baixo para
gabinete; constituído por 3 módulos
acoplados, fabricado em MDF revestido
em laminado no padrão mogno, sem
emendas, envernizado e polido; cada
módulo com 2 portas, fechaduras,
dobradiças do tipo caneco zincada de
35mm e puxadores metálicos na cor
preta, chaves e 1 prateleira interna;
moldura em madeira maciça, com 6
centímetros de largura, arredondada em
90 graus, para encabeçamento do tampo;
encabeçamento da base em madeira
maciça com 9 centímetros de largura,
arredondada em 90 graus; laterais em
madeira compensada com 40 milímetros
de espessura total, revestidas em
laminado melamínico preto fosco
texturizado, sem emendas com cantos
arredondados, sapatas reguladoras de
aço galvanizado com sola de nylon;
acabamento interno envernizado.
Medidas: 241 cm (comprimento de três
módulos) x 75 cm (altura) x 47 cm
(largura).

18 Un 1.801,00 32.418,00

ARMÁRIO ALTO PARA GABINTE DE
MAGISTRADO. Armário alto para
gabinete; constituído por 2 módulos
acoplados, fabricado em MDF revestido
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em laminado no padrão mogno, sem
emendas, escurecido, envernizado polido;
cada módulo com 2 portas, fechaduras,
chaves, dobradiças do tipo caneco
zincada de 35mm e  puxadores metálicos
na cor preta e 4 prateleiras internas,
reguláveis em altura a cada 10
centímetros; moldura em madeira
maciça, com 7 centímetros de largura,
arredondada em 90 graus, para
encabeçamento do tampo encabeçamento
da base em madeira maciça com 9
centímetros de largura, arredondada em
90 graus; laterais em madeira
compensada com 40 milímetros de
espessuras total, revestidas em laminado
melamínico preto fosco texturizado, sem
emendas, com os cantos arredondados,
sapatas reguladoras de aço galvanizados
com sola de nylon; acabamento interno
envernizado.Medidas: 165cm (altura) x
160cm (comprimento dos dois módulos) x
47 cm (largura).

18 Un 2.931,00 52.758,00

05

MESA REDONDA PARA GABINETE
DE MAGISTRADO. Mesa redonda para
reunião com tampo fabricado em MDF,
laminado na parte superior no padrão
mogno, sem emendas, escurecido,
envernizado e polido; borda em madeira
maciça, arredondada em 90º, com o
mesmo padrão de acabamento do tampo.
Base constituída por 2 painéis med. 88cm
de largura x 67cm de altura em
compensado de 20mm, encaixados de
modo a formar um “X”, com acabamento
em fórmica preta, arredondada em 180º
nas bordas e com sapatas niveladoras de
aço cromado. Dimensões mínimas: 120
cm (diâmetro) x 73 cm (altura).

18 Un 851,00 15.318,00

TOTAL DO FORNECEDOR (R$) 147.510,00

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Gonçalo Agostinho Bezerra, Usuário Externo, em
30/11/2017, às 18:16 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por Kátia Balbino de Carvalho Ferreira, Diretora do
Foro, em 13/12/2017, às 16:21 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm informando o código verificador
5169506 e o código CRC 90CB9D0A.

SAU/SUL - Quadra 2, Bloco G, Lote 8 - CEP 70070-933 - Brasília - DF - www.trf1.jus.br/sjdf/
0008182-55.2017.4.01.8005 5169506v2
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