PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAL DE 1ª INSTÂNCIA
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE RORAIMA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 56/2011

Processo nº 294/2011‐RR
Pregão Eletrônico nº 38/2011 SRP

Aos dezesseis dias do mês de dezembro de dois mil e onze, de um lado a União, através da
Justiça Federal de 1ª Instância ‐ Seção Judiciária de Roraima, com registro no CGC/MF nº
05.438.430/0001‐03 e sede na Av. Getúlio Vargas, 3999, Bairro Canarinho, Boa Vista RR,
doravante denominada ADMINISTRAÇÃO, neste ato representado pela Diretora Administrativa,
Sra. Leotávia Helena Fraxe de Queiroz, CPF nº 323.129.892‐04, no uso das atribuições que lhe
são conferidas pela Portaria/DIREF 233, de 30.09.2010, assinado pelo Diretor do Foro da Seção
Judiciária de Roraima, nos termos do artigo 15 da Lei nº 8.666/93 e demais normas aplicáveis,
de acordo com o resultado da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 38/2011, e observadas às condições do edital que integra este instrumento de
registro, resolve registrar os preços cotados, relativamente aos produtos especificados no
Anexo I do edital, que passa a fazer parte, para todos os efeitos, desta ata, juntamente com a
documentação e proposta de preços apresentadas pelo licitante classificado em primeiro lugar,
por item. Este instrumento não obriga a ADMINISTRAÇÃO a firmar contratações nas
quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para a aquisição do(s) objeto(s),
obedecidas a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de
fornecimento, em igualdades de condições. A Administração designará um gerente para o
acompanhamento dos preços registrados. Os preços ofertados, especificação, quantidade
estimada, marcas, empresa e representante legal, encontram‐se enunciados no anexo da
presente ata. O presente registro de preços terá vigência de 16/12/2011 à 15/12/2012. A
assinatura da presente ata implicará plena aceitação, por parte do fornecedor, das condições
estabelecidas no Edital de licitação e seus Anexos. A presente Ata será divulgada no site da SJRR
no portal da internet no endereço www.rr.trf1.gov.br, bem como publicado no Diário Oficial da
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União, na forma de extrato, conforme disposto no parágrafo único, do artigo 61 da Lei nº
8.666/93. Quaisquer alterações somente poderão ser realizadas mediante termo aditivo
formalizado entre as partes. Para dirimir questões oriundas do presente contrato, fica eleito o
Foro da Seção Judiciária de Roraima. Eu ________ Nílton Dall’Agnol, Supervisor da Seção de
Compras e Licitações lavrei o presente Termo com vista da Assessoria Jurídica desta Seccional.

LEOTÁVIA HELENA FRAXE DE QUEIROZ

SHIRLY FARAH KERHOFF MACIEL

Diretora da Secretaria Administrativa

Representante da Empresa
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ANEXO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 56/2011
REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2011
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E PREÇOS REGISTRADOS
Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços nº 56/2011, celebrada entre a SJRR e
os fornecedores abaixo qualificados, cujos preços, ficam registrados por item, observada a ordem de
classificação, objetivando o compromisso de fornecimento de mobiliário (estação de trabalho –
mesa/gaveteiro).

FORNECEDOR: SFK MACIEL – FARAH – Com. E Representações
CNPJ: 84.655.745/0001‐89
Fone: 92 3625‐7748
Fone/Fax: 95 3625‐5498
END.: Via Lateral Norte A, nº 2 – Loja 4 – Conj. Aruanã . Bairro Compensa CEP: 69036‐500
(AM)
Site:
E‐mail: sfkmaciel@yahoo.com.br
Representante Legal: Shirly Farah Kerhoff Maciel
Cargo que Ocupa: Proprietária
CPF: 321.039.212‐91 Fone: (92) 8125‐8980
Banco: Banco BRADESCO
Agência: 3736‐2
C/C: 3138‐0
Item

Und.

Qtd.

1

UN

45

3

UN

30

Descrição/Marca
Gaveteiro volante, medindo 450x500x670mm; com 04
gavetas com travamento simultâneo; rodízios com no mínimo
50mm; tampo em aglomerado com no mínimo 25mm de
espessura, revestido com laminado melamínico de alta
pressão, sendo 30 (trinta) na cor azul e 15 (quinze) na cor
ovo, corpo em aglomerado com no mínimo 15mm, revestido
em melamínico de baixa pressão e bordas revestidas por
perfil de pvc; gavetas com no mínimo 150mm, estrutura
interna em chapa metálica, corrediça metálica em aço com
roldanas deslizantes sobre trilhos, fechadura múltipla em aço
cromado e puxadores individuais externos. Toda a estrutura e
partes metálicas deverão ser tratadas com material
antiferrugem, pintadas em epóxi na cor preta. A cor e
material usados deverão seguir o padrão das estações de
trabalho, divisórias e extensão de mesa.
Estação de trabalho sem gaveta, medindo 1400mm x
1400mm de comprimento, 600 mm de profundidade e 740
mm de altura (parte superior do tampo ao chão), com "saia"
em ambos os lados. Tampo em l sem emendas, em
aglomerado de alta resistência com no mínimo 25mm de
espessura, revestido em laminado melamínico de alta
pressão, na cor cinza, podendo a parte inferior ser revestida
em laminado melamínico de baixa pressão, bordas frontais
arredondadas e laterais retas com acabamento em perfil de
pvc. Divisória (baia) composta de painel plano de no mínimo
50mm de espessura, revestida em placas de aglomerado com
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4
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12

no mínimo 10mm de espessura e revestimento em
melamínimo na cor azul, que se prolongam do chão até
300mm acima do nível da mesa e se estendem por todo o
comprimento do tampo em ambos os lados. Estrutura em
módulos, confeccionada em aço ou alumínio, composta com
pelo menos três colunas (seção circular ou quadrada), sendo
uma no vértice e duas nas laterais, com sistemas de calhas
para passagem de fiação destinada à força, telefonia e
informática e sapatas niveladoras rosqueáveis. Toda a
estrutura e partes metálicas deverão ser tratadas com
material antiferrugem, pintadas na cor cinza com tinta
eletrostática epóxi na cor cinza. A frente da estação deverá
ter perfil arredondado com circunferência entre 300 mm e
400 mm de raio. A cor e material usados deverão seguir o
padrão das extensões de mesa, divisórias e gaveteiros.
Estação de trabalho sem gaveta, medindo 1400mm x
1400mm de comprimento, 600 mm de profundidade e 740
mm de altura (parte superior do tampo ao chão), com "saia"
em ambos os lados. Tampo em l sem emendas, em
aglomerado de alta resistência com no mínimo 25mm de
espessura, revestido em laminado melamínico de alta
pressão, na cor ovo, podendo a parte inferior ser revestida
em laminado melamínico de baixa pressão, bordas frontais
arredondadas e laterais retas com acabamento em perfil de
pvc. Divisória (baia) composta de painel plano de no mínimo
50mm de espessura, revestida em placas de aglomerado com
no mínimo 10mm de espessura e revestimento em
melamínimo na cor ovo, que se prolongam do chão até
300mm acima do nível da mesa e se estendem por todo o
comprimento do tampo em ambos os lados.
Estrutura em módulos, confeccionada em aço ou alumínio,
composta com pelo menos três colunas (seção circular ou
quadrada), sendo uma no vértice e duas nas laterais, com
sistemas de calhas para passagem de fiação destinada à
força, telefonia e informática e sapatas niveladoras
rosqueáveis.
Toda a estrutura e partes metálicas deverão ser tratadas com
material antiferrugem, pintadas na cor cinza com tinta
eletrostática epóxi na cor cinza.
A frente da estação deverá ter perfil arredondado com
circunferência entre 300 mm e 400 mm de raio.
A cor e material usados deverão seguir o padrão das
extensões de mesa, divisórias e gaveteiros.
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Estação de trabalho para atendimento medindo 1400mm,
com 600mm de profundidade e 740mm de altura (parte
superior do tampo ao chão), com saia em ambos os lados.
Tampo aglomerado de alta resistência com tampo
aglomerado de alta resistência com no mínimo 25mm de
espessura, revestimento em laminado melamínico de alta
pressão, na cor ovo (podendo ser solicitado em outra cor),
podendo a parte inferior ser revestida em laminado
melamínico de baixa pressão, bordas frontais arredondadas e
laterais retas com acabamento em perfil de pvc. Tampo com
recuo para acomodação e encaixe do atendente ao móvel de
maneira a proporcionar maior conforto.
Painel frontal em toda a extensão do tampo em aglomerado
de alta resistência, com com no mínimo 18mm de espessura,
revestimento em ambas as faces em laminado melamínico no
mesmo padrão e cor do tampo com acabamento das bordas
em fita abs de poliestireno com 2,0mm de espessura e 37 cm
de altura no mínimo. Divisória (baia) composta de painel
plano de no mínimo 50mm de espessura, revestida em placas
de aglomerado com no mínimo 10mm de espessura e
revestimento melamínico na cor azul, que se prolongam do
chão até 300mm acima do nível da mesa e se estendem por
toda a largura do tampo em ambos os lados, servindo como
estrutura (pés). Estrutura em módulos, confeccionada em aço
ou alumínio composta por duas colunas nas laterais com
sistema de calhas para passagem de fiação destinada a força,
telefonia e informática e sapatas niveladoras. Toda a
estrutura e partes metálicas deverão ser tratadas com
material antiferrugem, pintadas com tinta eletrostática epóxi
na cor ovo.
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