PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAL DE 1ª INSTÂNCIA
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE RORAIMA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº75/2011
Processo nº 318/2011-RR
Pregão Eletrônico nº 53/2011 SRP
Aos trinta 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 pelo MM. Juiz
Federal, Diretor do Foro Helder Girão Barreto, CPF nº 230.577.423-00,
no
uso
das
atribuições
que
lhe
são
conferidas
pela
Portaria/PRESI/ASMAG 234, de 15.06.2010, assinado pelo Presidente do
Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 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
53/2011, 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 30/12/2011 à 29/12/2012. 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 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.

Juiz Federal HELDER GIRÃO BARRETO
Diretor do Foro

Shirly Farah Kerhoff Maciel
Representante da Empresa

R:\Secad\Seções\Secom\User\Atas de Registro de Preços\2011\ARP Nº 75 - Móveis

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAL DE 1ª INSTÂNCIA
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE RORAIMA
Ata de Registro de Preços nº 75/2011

2
ANEXO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 75/2011
REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2011
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E PREÇOS REGISTRADOS
Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços nº
75/2011, 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 aparelhos e
utensílios domésticos, máquinas e equipamentos gráficos, equipamentos
para áudio, vídeo e foto e mobiliário em geral.
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
CEP: 69.036-500
Bairro Compensa – Manaus - 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
Valor
Item Und. Qtd.
Descrição/Marca
Unitário
R$

16

UN

50

MESA COM PENÍNSULA 180º
‐ Superfície de trabalho em forma de "L", com península de 180º, chanfro
arredondado ou em ângulo, composta por tampo superior, painel frontal, e
pés laterais, coluna de sustentação da península, e calha para passagem de
fiação sob o tampo;
‐ Tampo superior em MDF ou aglomerado de 1ª qualidade revestido em
ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão na cor cinza
claro, conforme o padrão já existente na SJRR e disponível da Seção de
Material e Patrimônio, com acabamento de bordas bilateral e de formato
anatômico em PVC maciço na cor cinza, com 25 mm de espessura, no
mínimo, 3 (três) furos e tampa de saída de fiação, na cor do laminado.
‐ As mesas possuirão painéis frontais em aglomerado 18 mm de espessura,
com revestimento melamínico baixa pressão em ambas as faces,
intertravados com o pé‐de‐canto e o pé central. Entre esses painéis e o
tampo superior deverá haver abertura para fixação de painéis divisórios.
Deverá haver peça de reforço entre o tampo e o painel frontal para evitar a
deformação do tampo;
‐ Pé‐painel lateral, constituído de "corpo" e "base" em aço chapa #20, no
mínimo ou alumínio extrudado, ambos padrão ABNT, com furo e tampa para
passagem de fiação na cor cinza. Nivelador de piso antiderrapante em
náilon, reforçado com fibra de vidro, e eixo central com parafuso zincado
com proteção emborrachada ou material similar que evite riscar o piso.
‐ Pé‐central para subida de fiação, em tubo de seção quadrada, de 100x100
mm ou redonda com diâmetro de 100 mm, em aço ou alumínio extrudado,
ambos padrão ABNT, com no mínimo 2 mm de espessura, intertravado com
o painel lateral e frontal;
‐ Outro meio de sustentação, se for necessário e desde que devidamente
justificado, será aceito.
‐ Coluna de sustentação de península em aço ABNT de 2 mm de espessura,
tubular, com diâmetro mínimo de 100 mm, com base de fixação no tampo
em aço ABNT de 3 mm, quadrada, de 150x150 mm, com furação para quatro
parafusos, e base em náilon antiderrapante regulável;
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‐ Calha em tela aramada escamoteável, ou estrutura equivalente, para
passagem de fiação, com divisão interna (elétrica e dados/telefone),
posicionada de forma a garantir maior segurança ao usuário e conexão com
os furos do tampo da mesa;
‐ Todas as partes metálicas terão acabamento em pintura epóxi na cor cinza
‐ Dimensões: 1800/1600x700x700 x h=730 mm. D= 1400 mm.
Laudo técnico em conformidade com ABNT/ NBR‐13699, 13967/97, NBR‐
14113/98 ou 13967/2009 (atualizado). Atender as últimas normas
ABNT/NBR 14111, 14112
Observações Gerais:
‐ Todos os móveis deverão ser entregues com um folheto explicativo sobre o
sistema de regulagem/montagem.
‐ Todos os móveis deverão possuir Certificado de Marca de Conformidade
ABNT.
‐ As medidas poderão variar +ou‐ 2cm
‐ Garantia mínima de 05 (cinco) anos.
Marca: FERRUS Modelo: MP‐25225 Fabricante: FERRUS
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GAVETEIRO VOLANTE COM QUATRO GAVETAS:
‐ Gaveteiro volante em aglomerado de 1ª qualidade ou MDF, obedecendo as
NBR 13961, NBR 13 965 e NBR 14109 com espessura de 18 mm, ou
confeccionado em aço, de no mínimo 1,5mm de espessura, revestido em
laminado melamínico na cor azul, (conforme padrão já existente da SJRR e
disponível na Seção de Material e Patrimônio) por processo de baixa
pressão, acabamento reto em PVC.
‐ Com quatro gavetas, sendo uma gaveta porta objetos, em polipropileno e
com diversas divisões, e três gavetas de tamanho normal. Bordas
arredondadas e acabamento em melamina baixa pressão na cor cinza,
bordas do tampo em ABS na cor cinza, parte interna das gavetas constituída
em chapa de aço; fechadura cilíndrica em aço, tranca simultânea com duas
chaves; puxadores individuais e externos de formato arredondado, em
alumínio maciço ou aço tubular, com 12 mm de diâmetro e 160 mm de
comprimento; guias corrediças metálicas com roldanas em nylon.
‐ Rodízios: corpo em náilon natural injetado, na cor preta, roldanas duplas
em náilon injetados, com movimentos independentes e fixados em eixo
horizontal disposto no corpo do rodízio, produzido em aço ABNT com
diâmetro de 8 mm, travado por meio de anel de pressão em aço, com
travamento nos rodízios frontais para evitar o deslizamento do gaveteiro;
Suporte de carga de até 45 kg.
‐ Dimensões: 420x500x650 mm.
Observações Gerais:
‐ Todos os móveis deverão ser entregues com um folheto explicativo sobre o
sistema de regulagem/montagem.
‐ Todos os móveis deverão possuir Certificado de Marca de Conformidade
ABNT.
‐ As medidas poderão variar +ou‐ 2cm
‐ Garantia mínima de 05 (cinco) anos

339,00

Marca: FERRUS Modelo: GV‐2524 Fabricante: FERRUS

19

UN

15

GAVETEIRO VOLANTE COM QUATRO GAVETAS:
‐ Gaveteiro volante em aglomerado de 1ª qualidade ou MDF, obedecendo as
NBR 13961, NBR 13 965 e NBR 14109 com espessura de 18 mm, ou
confeccionado em aço, de no mínimo 1,5mm de espessura, revestido em
laminado melamínico na cor ovo, (conforme padrão já existente da SJRR e
disponível na Seção de Material e Patrimônio) por processo de baixa
pressão, acabamento reto em PVC.
‐ Com quatro gavetas, sendo uma gaveta porta objetos, em polipropileno e
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com diversas divisões, e três gavetas de tamanho normal. Bordas
arredondadas e acabamento em melamina baixa pressão na cor ovo, bordas
do tampo em ABS na cor ovo parte interna das gavetas constituída em
chapa de aço; fechadura cilíndrica em aço, tranca simultânea com duas
chaves; puxadores individuais e externos de formato arredondado, em
alumínio maciço ou aço tubular, com 12 mm de diâmetro e 160 mm de
comprimento; guias corrediças metálicas com roldanas em nylon.
‐ Rodízios: corpo em náilon natural injetado, na cor preta, roldanas duplas
em náilon injetados, com movimentos independentes e fixados em eixo
horizontal disposto no corpo do rodízio, produzido em aço ABNT com
diâmetro de 8 mm, travado por meio de anel de pressão em aço, com
travamento nos rodízios frontais para evitar o deslizamento do gaveteiro;
Suporte de carga de até 45 kg.
‐ Dimensões: 420x500x650 mm.
Observações Gerais:
‐ Todos os móveis deverão ser entregues com um folheto explicativo sobre o
sistema de regulagem/montagem.
‐ Todos os móveis deverão possuir Certificado de Marca de Conformidade
ABNT.
‐ As medidas poderão variar +ou‐ 2cm
‐ Garantia mínima de 05 (cinco) anos.
Marca: FERRUS Modelo: GV‐2524 Fabricante: FERRUS
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ARMÁRIO ESTANTE COM 2 PORTAS BAIXAS, 1 DIVISÓRIA, 4 PRATELEIRAS
Tampo confeccionado em MDF ou aglomerado de 1ª qualidade com 25mm
de espessura, revestido em laminado melamínico texturizado de baixa
pressão nas duas faces na cor cinza claro (conforme padrão já existente na
SJRR e disponível na Seção de Material e Patrimônio) encabeçamento em
fita de PVC com 2,0 mm de espessura nas bordas nas cor cinza. Parte
superior aberta sem divisórias, com 02 (duas) prateleiras reguláveis e 01
(uma) fixa, parte inferior com 01 (uma) divisória, 02 (duas) portas, 02 (duas)
prateleiras reguláveis, rodapé em madeira aglomerada. Portas, laterais,
fundo, chão e prateleiras confeccionadas em madeira aglomerada, revestido
em laminado melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces com
18mm de espessura, encabeçamento em fita de PVC com 2 mm de
espessura na cor cinza, nas laterais, chão e prateleiras com fita 0,5mm.
Portas dotadas de dobradiças em aço estampado com abertura de 110º,
fechadura cilíndrica em aço com 2 chaves, travamento simultâneo,
puxadores individuais e externos de formato arredondado em alumínio
maciço ou aço tubular, com 12 mm de diâmetro e 160 mm de comprimento.
Sapatas niveladoras de piso em polipropileno injetado e haste metálica com
regulagem. As peças metálicas possuem tratamento antiferruginoso, com
processo de desengraxe, decapagem e fosfatização. o acabamento: pintura
eletrostática epoxi‐pó texturizado na cor cinza claro.
‐ Dimensões: 900X470X1600mm
Observações Gerais:
‐ Todos os móveis deverão ser entregues com um folheto explicativo sobre o
sistema de regulagem/montagem.
‐ Todos os móveis deverão possuir Certificado de Marca de Conformidade
ABNT.
‐ As medidas poderão variar +ou‐ 2cm
‐ Obedecendo as ABNT/NBR 13961, NBR 13 965 e NBR 14109
‐ Garantia mínima de 05 (cinco) anos.
Marca: FERRUS Modelo: AE‐2506 Fabricante: FERRUS

R:\Secad\Seções\Secom\User\Atas de Registro de Preços\2011\ARP Nº 75 - Móveis

570,00

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAL DE 1ª INSTÂNCIA
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE RORAIMA
Ata de Registro de Preços nº 75/2011

5

22

UN

15

ARMÁRIO ALTO COM 2 PORTAS, 1 DIVISÓRIA E 6 PRATELEIRAS
Tampo confeccionado em MDF ou aglomerado de 1ª qualidade com 25mm
de espessura, revestido em laminado melamínico texturizado de baixa
pressão nas duas faces na cor cinza claro (conforme padrão já existente na
SJRR e disponível na Seção de Material e Patrimônio) encabeçamento em
fita de PVC com 2,0 mm de espessura nas bordas nas cor cinza. Portas,
laterais, fundo, chão e prateleiras confeccionadas em madeira aglomerada,
revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão nas duas
faces com 18mm de espessura, encabeçamento em fita de PVC com 2 mm
de espessura na cor cinza, nas laterais, chão e prateleiras com fita 0,5mm.
Portas dotadas de dobradiças em aço estampado com abertura de 110º,
fechadura cilíndrica em aço com 2 chaves, travamento simultâneo,
puxadores individuais e externos de formato arredondado em alumínio
maciço ou aço tubular, com 12 mm de diâmetro e 160 mm de comprimento.
Sapatas niveladoras de piso em polipropileno injetado e haste metálica com
regulagem. As peças metálicas possuem tratamento antiferruginoso, com
processo de desengraxe, decapagem e fosfatização. o acabamento: pintura
eletrostática epoxi‐pó texturizado na cor cinza claro.
‐ Dimensões: 900X470X1600mm
Observações Gerais:
‐ Todos os móveis deverão ser entregues com um folheto explicativo sobre o
sistema de regulagem/montagem.
‐ Todos os móveis deverão possuir Certificado de Marca de Conformidade
ABNT.
‐ As medidas poderão variar +ou‐ 2cm
‐ Obedecendo as ABNT/NBR 13961, NBR 13 965 e NBR 14109
‐ Garantia mínima de 05 (cinco) anos.

720,00

Marca: FERRUS Modelo: A‐2504 Fabricante: FERRUS
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Televisor
Tipo de Tela: LED
Ângulo de visão: 178º.
HDMI: 4
Compatível com os sinais digitais: HDTV.18.
Entrada PC: Tecnologia DLNAn Controle Remoto.
Alto Falantes Integrados.
Recursos de áudio: S‐Force – um recurso que proporciona uma experiência
de som surround usando apenas os dois alto‐falantes do televisor.
Alimentação: bivolt.
1.800,00
Potência: 20 Watts RMS (10wx2).
Tamanho da Tela 32 polegadas.
Diagonal visual: 80 cm.
Resolução: WXGA 1366x768.
Conexões: Entradas – 4 HDMI, 2 AV, 1 vídeo componente ou AV
(selecionável), 1 vídeo componente/áudio, 1 PC, 1 internet e i USB.
Saídas – 1 Áudio Digital Óptico, 1 Áudio Analógico e 1 Fone de ouvido.
OBS: * Equipamento deverá ter Garantia de no mínimo 1 ano
Marca: SONY Modelo: BRAVIA KDL‐32EX525 Fabricante: SONY
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