
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - SJDF-SELIC

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2017

 

Pregão Eletrônico - SRP nº 37/2017

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 representada pela Juíza Federal Diretora de Foro, Kátia Balbino de
Carvalho Ferreira, 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 37/2017, RESOLVE registrar o preço
ofertado  pela  empresa  BSB  SOLUÇÕES   COMÉRCIO  DE  PAPELARIA  INFORMÁTICA
MÓVEIS LTDA, estabelecida na QNP 11 Conjunto K Lote 06, Bairro: Ceilândia Norte Brasília – DF,
CEP: 72.241-111, telefone (61) 3563-93-76, email: bsbsolucoesecomercio@gmail, inscrita no CNPJ
sob  o  nº  11.524.093/0001-70  neste  ato  representado  por  Fábio  Ferreira  de  Souza,  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 0007989-40.2017.4.01.8005 e Pregão Eletrônico nº 37/2017 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 Fabio Ferreira de Souza

Diretora do Foro Representante Legal da Empresa
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ANEXO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2017
 

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E PREÇO REGISTRADO
 
 

Unidade Gerenciadora: Núcleo de Administração de Serviços Gerais - NUASG
 

Item 1 Ampla Concorrência

Item Descrição Qtde. Und.
Valor

Unitário
(R$)

Valor

Total

(R$)

1

Estante de aço, montadas (6X5) com as
seguintes características:

estante de aço desmontável, com
6 (seis)  prateleiras,  formando  5
(cinco)  vãos  removíveis  e
ajustáveis,  confeccionados  em
chapa de aço carbono laminada
fina a frio SAE 1010/1020;

prateleiras  em  chapa  nº  20
(0,90mm  de  espessura),  com
reforço  inferior  tipo  ômega  e
reforço  nas  bordas,  para
suportar  até  a  capacidade  de
carga de 120kg por prateleira;

colunas em perfil “L” de 30mm
X  30mm,  confeccionada  em
chapa  de  14,  reguláveis  a  cada
50mm, travamento em forma de
“X”, sendo 02 (dois) pares cada
laterais, confeccionada em chapa
16 (1,5mm de espessura);

fixação  das  prateleiras  e  dos
travamentos  em  “X”,  por  meio
de  parafusos  (¼ X ½)  e  porcas
(¼),  ambos  zincados  e
sextavados;

superfície  com  tratamento
químico  antiferruginoso
(desengraxante,  decapante,
fosfatizante  e  passivador)  e
tratamento  antiferruginoso
(fosfatização);

360 und 264,19 95.108,40

SEI/TRF1 - 4988020 - Ata de Registro de Preços https://sei.trf1.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_...

2 de 4 27/10/2017 12:40



pintura eletrostática em epóxi pó
na cor cinza, aplicada através de
pulverização  e  secagem  em
estufa de alta temperatura;

Medidas:  2.530x930x500mm
(ALP).

Marca: NOBRE

Item 2 Cota Reservada ME/EPP

Item Descrição Qtde. Und.
Valor

Unitário
(R$)

Valor

Total

(R$)

2

Estante de aço, montadas (6X5) com as
seguintes características:

estante de aço desmontável, com
6 (seis)  prateleiras,  formando  5
(cinco)  vãos  removíveis  e
ajustáveis,  confeccionados  em
chapa de aço carbono laminada
fina a frio SAE 1010/1020;

prateleiras  em  chapa  nº  20
(0,90mm  de  espessura),  com
reforço  inferior  tipo  ômega  e
reforço  nas  bordas,  para
suportar  até  a  capacidade  de
carga de 120kg por prateleira;

colunas em perfil “L” de 30mm
X  30mm,  confeccionada  em
chapa  de  14,  reguláveis  a  cada
50mm, travamento em forma de
“X”, sendo 02 (dois) pares cada
laterais, confeccionada em chapa
16 (1,5mm de espessura);

fixação  das  prateleiras  e  dos
travamentos  em  “X”,  por  meio
de  parafusos  (¼ X ½)  e  porcas
(¼),  ambos  zincados  e
sextavados;

superfície  com  tratamento
químico  antiferruginoso
(desengraxante,  decapante,
fosfatizante  e  passivador)  e

40 und 264,19 10.567,60
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tratamento  antiferruginoso
(fosfatização);

pintura eletrostática em epóxi pó
na cor cinza, aplicada através de
pulverização  e  secagem  em
estufa de alta temperatura;

Medidas:  2.530x930x500mm
(ALP).

Marca: NOBRE

VALOR TOTAL DA ATA (R$) 105.676,00

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Fabio Ferreira de Souza, Usuário Externo, em
25/10/2017, às 08:55 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Kátia Balbino de Carvalho Ferreira, Diretora do
Foro, em 26/10/2017, às 18:36 (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 4988020 e o código CRC E8258ABD.
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