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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2022 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE FORNECEDOR Nº 06/2022 
 

PROCESSO Nº 049/2022 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2022 
 
 
 
Aos 23 (vigésimo terceiro) dia do mês de agosto de 2022, de um lado o MUNICÍPIO DE 
NOVAIS, Inscrito no CNPJ sob nº 65.711.699/0001-43, com sede administrativa no Paço 
Municipal, localizado na Rua Antônio Blasques Romeiro, nº 350, Centro, na Cidade de Novais, 
Estado de São Paulo, representado neste ato pelo Prefeito Municipal, o Sr. PAULO CESAR 
DIAS PINHEIRO, portador do CPF nº 220.598.568-09 e do RG nº 29.103.644-2 SSP/SP, neste 
ato denominado de ÓRGÃO GERENCIADOR, em face da classificação e do resultado do 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2022, homologado em 19 de agosto de 2022, RESOLVE, com 
fundamento nas Leis nº 10.520/2002 e nº 8.666/1993, no Decreto Municipal nº 30/2017, de 21 
de julho de 2017, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei 
Federal nº 8.666/1993, com alterações posteriores e demais normas regulamentares aplicáveis 
à espécie, REGISTRAR OS PREÇOS para eventual fornecimento de Mobiliário a ser adquirido 
com base no processo licitatório em epigrafe, da empresa cujos itens foram adjudicados, que 
passam doravante a ser designada simplesmente de DETENTORA DA ATA, tudo em 
conformidade com as condições já estabelecidas na Licitação e com cláusulas e condições que 
se seguem: 
 
 
DETENTORA DA ATA: 
 
Empresa SPORT’S ARTIGOS ESPORTIVOS E MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA ME, 
pessoa jurídica de direito privado, Inscrita no CNPJ/MF sob o nº 9.589.992/0001-09 e Inscrição 
Estadual nº 260.174.744.117, com sede administrativa estabelecida na Rua Peru, nº 297, Vila 
Juca Pedro, CEP:15.800-460, na Cidade de Catanduva, Estado de São Paulo, neste ato, 
representada por sua Sócia Proprietária, a Sra. ANDRESA REIS PRADO, portadora do CPF nº 
259.430.298-85 e do RG nº 27.743.203-0.  
 
ITEM QTD UN DESCRIÇÃO VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL MARCA 

1 15 UN 

Especificações: MESA AUXILIAR – Medindo 920 x 615 x 
740. Produto confeccionado em MDP BP (15 mm) 
(Partículas de Média Densidade) fabricado através de 
partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia 
Formol), revestido por ambas as faces por uma folha 
celulósica decorativa banhada em solução melamínica 
fixada através de um processo de prensa de baixa pressão 
medindo 15 mm (E) x 1095 mm (L) x 485 mm (P) com 
acabamento em Perfil Ergonsoft 180°. Retaguardas 
confeccionadas em (MDP BP) de 15 mm partículas de 
média densidade com resinas sintéticas revestidas em 
ambas as faces com películas decorativas banhadas em 
solução melamínica fixada através de um processo de 
prensa de baixa pressão, nas medidas: de 150 mm (E) x 
300 mm (A) x 966 mm (L), com pé tipo “H”, composto na 
base em tubo oblongo 29 x 58 mm em chapa # 20 (0,90 
mm), travessa superior tipo “U” 13 x 18 mm em chapa # 16 
(1,50mm), para fixação do tampo, coluna central em 
formato de canaleta em U duplo em chapa #18 (1,20mm), 
para encaixe de almofadas em MDP BP 15 mm, ponteiras 
oblongas 29x58 mm. Partes em aço com tratamento 
anticorrosivo por um processo de nanotecnologia e pintura 
eletrostática a pó (tinta Hibrida) com camada de 30 a 40 
mícrons com secagem em estufa a 240 °C. Processo com 
rigoroso controle de qualidade analisado por um laboratório 
certificado pelo INMETRO atendendo as normas da NBR 

R$ 400,00 R$ 6.000,00 PANDIN 

http://www.novais.sp.gov.br/
mailto:contratos@novais.sp.gov.br


 
MUNICÍPIO DE NOVAIS 

Estado de São Paulo 
CNPJ: 65.711.699/0001-43 

 
Ata de Registro de Preços nº02/2022, Ata de Registro de Preços de Fornecedor 
nº06/2022 

Fone (17) 3561-8780 
Rua Antônio Blasques Romeiro, nº 350, Centro, CEP: 15.885-000 – Novais/SP 

www.novais.sp.gov.br / contratos@novais.sp.gov.br 
 

8094:1983 “Material metálico revestido e não revestido a 
corrosão por exposição à Névoa Salina", onde é feito 
ensaio de corrosão acelerada com névoa salina por 500 
hrs segundo a norma NBR 5770, devendo o grau de 
corrosão determinado conforme a ISO 4628-3, não 
devendo ser maior que Ri 1, conforme item 4.3.1 da norma 
ABNT 13961:2010. Pintura eletrostática controlada por 
Reciprocador, tornando à aplicação uniforme.  
O licitante vencedor do certame deverá apresentar por 
parte do fabricante os documentos abaixo direcionados a 
este órgão:  
Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, por 
profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com 
validade a vencer, em papel timbrado do profissional que 
faz a analise, emite e assina o laudo, com foto do produto e 
sua descrição técnica em documento do fabricante, 
menção a norma NR-17, analise e conclusão, data e 
validade. 
Cadastro técnico federal de Certificado de regularidade 
perante o IBAMA código 7-4 (fabricação de estruturas de 
madeira e de moveis e 3-10 fabricação de artefatos de 
ferro, aço e de metais não ferrosos com ou sem tratamento 
de superfície, inclusive galvanoplastia). 
Certidão de registro de pessoa jurídica CREA. 
Certidão de responsabilidade técnica de profissional 
CREA. 
Laudo de nevoa salina NBR-8094/1983 500 horas segundo 
NBR 5770. 
Laudo de Câmera úmida NBR-8095/2015 500 horas. 
(0,45mm). 

2 20 UN 

Especificações: MESA AUXILIAR – Medindo 
1210x615x740. Produto confeccionado em MDP BP (15 
mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de 
partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia 
Formol), revestido por ambas as faces por uma folha 
celulósica decorativa banhada em solução melamínica 
fixada através de um processo de prensa de baixa pressão 
medindo 15 mm (E) x 1095 mm (L) x 485 mm (P) com 
acabamento em Perfil Ergonsoft 180°. Retaguardas 
confeccionadas em (MDP BP) de 15 mm partículas de 
média densidade com resinas sintéticas revestidas em 
ambas as faces com películas decorativas banhadas em 
solução melamínica fixada através de um processo de 
prensa de baixa pressão, nas medidas: de 150 mm(E) x 
300 mm(A) x 966 mm(L), com pé tipo “H”, composto na 
base em tubo oblongo 29x58 mm em chapa #20 (0,90mm), 
travessa superior tipo “U” 13x18 mm em chapa #16 
(1,50mm), para fixação do tampo, coluna central em 
formato de canaleta em U duplo em chapa #18 (1,20mm), 
para encaixe de almofadas em MDP BP 15 mm, ponteiras 
oblongas 29x58 mm. Partes em aço com tratamento 
anticorrosivo por um processo de nanotecnologia e pintura 
eletrostática a pó (tinta Hibrida) com camada de 30 a 40 
mícrons com secagem em estufa a 240 °C. Processo com 
rigoroso controle de qualidade analisado por um laboratório 
certificado pelo INMETRO atendendo as normas da NBR 
8094:1983 “Material metálico revestido e não revestido a 
corrosão por exposição à Névoa Salina”, onde é feito 
ensaio de corrosão acelerada com névoa salina por 500hrs 
segundo a norma NBR 5770, devendo o grau de corrosão 
determinado conforme a © 4628-3, não devendo ser maior 
que Ri 1, conforme item 4.3.1 da norma ABNT 13961:2010. 
Pintura eletrostática controlada por Reciprocador, tornando 
à aplicação uniforme. Gaveteiro Aéreo 2 gavetas – 
Gaveteiro todo em MDP BP (Partículas de Média 
Densidade) fabricado através de partículas de madeira 
com resinas sintéticas, revestido por ambas as faces por 
uma folha celulósica decorativa banhada em solução 
melamínica fixada através de um processo de prensa de 
baixa pressão com laterais (direita e esquerda) em (MDP 
BP 15 mm) medindo 208 mmx380mm (L) com acabamento 
em fita ABS de (0,45mm).  
O licitante vencedor do certame deverá apresentar por 

R$ 668,00 R$ 13.360,00 PANDIN 
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parte do fabricante os documentos abaixo direcionados a 
este órgão: 
Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, por 
profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com 
validade a vencer, em papel timbrado do profissional que 
faz a analise, emite e assina o laudo, com foto do produto e 
sua descrição técnica em documento do fabricante, 
menção a norma NR-17, analise e conclusão, data e 
validade. 
Cadastro técnico federal de Certificado de regularidade 
perante o IBAMA código 7-4 (fabricação de estruturas de 
madeira e de moveis e 3-10 fabricação de artefatos de 
ferro, aço e de metais não ferrosos com ou sem tratamento 
de superfície, inclusive galvanoplastia). 
Certidão de registro de pessoa jurídica CREA. 
Certidão de responsabilidade técnica de profissional 
CREA. 
Laudo de nevoa salina NBR-8094/1983 500 horas segundo 
NBR 5770. 
Laudo de Câmera úmida NBR-8095/2015 500 horas. 
Gaveteiro Aéreo 2 gavetas – Gaveteiro todo em MDP BP 
(Partículas de Média Densidade) fabricado através de 
partículas de madeira com resinas sintéticas, revestido por 
ambas as faces por uma folha celulósica decorativa 
banhada em solução melamínica fixada através de um 
processo de prensa de baixa pressão com laterais (direita 
e esquerda) em (MDP BP 15 mm) medindo 208 
mm©x380mm(L) com acabamento em fita ABS de 
(0,45mm). 

3 10 UN 

Especificações: CONEXÃO 90O MEDINDO 615X615 – 
Confeccionada em MDP BP (15mm) (Partículas de Média 
Densidade) fabricado através de partículas de madeira 
com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas 
as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em 
solução melamínica fixada através de um processo de 
prensa de baixa pressão medindo 15mm (E) x800mm (L) 
x485mm (P) com acabamento em Perfil Ergonsoft 180°. 
Dispositivos para fixação das mesas de ambos os lados 
em metal cromado tipo “reto”, com estampagem e 
parafusos com rosca soberba. 
O licitante vencedor do certame deverá apresentar por 
parte do fabricante os documentos abaixo direcionados a 
este órgão: 
Cadastro técnico federal de Certificado de regularidade 
perante o IBAMA código 7-4 (fabricação de estruturas de 
madeira e de moveis e 3-10 fabricação de artefatos de 
ferro, aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento 
de superfície, inclusive galvanoplastia. 
Certidão de registro de pessoa jurídica CREA. 
Certidão de responsabilidade técnica de profissional 
CREA. 

R$ 164,00 R$ 1.640,00 PANDIN 

4 50 UN 

Especificações: ARMÁRIO DE AÇO medindo 
2007x900x400 – Confeccionado em chapa de aço #24 
(0,60mm) para tampo superior, base e prateleiras e chapa 
#26 (0,45mm) para portas, laterais e retaguardas, 
normalizada laminada a frio com SAE 1008 totalmente 
montável utilizando sistema de travas, alavanca e unha, 
desenvolvidas em altas tecnologias de estampagem, não 
havendo necessidade de utilização de parafusos. Contém 
3 prateleiras móveis com opção de regulagem por 
cremalheiras de 50 em 50 mm e 1 Fechadura cilíndrica do 
tipo Yale com 2 chaves com travamento da porta na 
prateleira fixa central. Processo com rigoroso controle de 
qualidade analisado por um laboratório certificado pelo 
INMETRO atendendo as normas da NBR 8094:1983 
“Material metálico revestido e não revestido a corrosão por 
exposição a Nevoa Salina”, onde é feito ensaio de corrosão 
acelerada com névoa salina por 500hrs segundo a norma 
NBR 5770, devendo o grau de corrosão determinado 
conforme a ISSO 4628-3, não devendo ser maior que Ri 1, 
conforme item 4.3.1 da norma ABNT 13961:2010. Pintura 
eletrostática controlada por Reciprocador, tornando à 
aplicação uniforme. 

R$ 2.479,00 R$ 
123.950,00 PANDIN 
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O licitante vencedor do certame deverá apresentar por 
parte do fabricante os documentos abaixo direcionados a 
este órgão: 
Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, por 
profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com 
validade a vencer, em papel timbrado do profissional que 
faz a analise, emite e assina o laudo, com foto do produto e 
sua descrição técnica em documento do fabricante, 
menção a norma NR-17, analise e conclusão, data e 
validade. 
Cadastro técnico federal de Certificado de regularidade 
perante o IBAMA código 7-4 (fabricação de estruturas de 
madeira e de moveis e 3-10 fabricação de artefatos de 
ferro, aço e de metais não ferrosos com ou sem tratamento 
de superfície, inclusive galvanoplastia. 
Certidão de registro de pessoa jurídica CREA. 
Certidão de responsabilidade técnica de profissional 
CREA. 
Laudo de nevoa salina NBR-8094/1983 500 horas segundo 
NBR 5770. 
Laudo de Câmera úmida NBR-8095/2015 500 horas. 

5 15 UN 

Especificações: ARMÁRIO DE AÇO medindo 
2007x1180x400 – Confeccionado em chapa de aço #24 
(0,60mm) para tampo superior, base e prateleiras e chapa 
#26 (0,45mm) para portas, laterais e retaguardas, 
normalizada laminada a frio com SAE 1008 totalmente 
montável utilizando sistema de travas, alavanca e unha, 
desenvolvidas em altas tecnologias de estampagem, não 
havendo necessidade de utilização de parafusos. Contém 
3 prateleiras móveis com opção de regulagem por 
cremalheiras de 50 em 50 mm e 1 Fechadura cilíndrica do 
tipo Yale com 2 chaves com travamento da porta na 
prateleira fixa central. Processo com rigoroso controle de 
qualidade analisado por um laboratório certificado pelo 
INMETRO atendendo as normas da NBR 8094:1983 
“Material metálico revestido e não revestido a corrosão por 
exposição a Nevoa Salina”, onde é feito ensaio de corrosão 
acelerada com névoa salina por 500hrs segundo a norma 
NBR 5770, devendo o grau de corrosão determinado 
conforme a ISSO 4628-3, não devendo ser maior que Ri 1, 
conforme item 4.3.1 da norma ABNT 13961:2010. 
Pintura eletrostática controlada por Reciprocador, tornando 
à aplicação uniforme. 
O licitante vencedor do certame deverá apresentar por 
parte do fabricante os documentos abaixo direcionados a 
este órgão: 
Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, por 
profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com 
validade a vencer, em papel timbrado do profissional que 
faz a analise, emite e assina o laudo, com foto do produto e 
sua descrição técnica em documento do fabricante, 
menção a norma NR-17, analise e conclusão, data e 
validade. 
Cadastro técnico federal de Certificado de regularidade 
perante o IBAMA código 7-4 (fabricação de estruturas de 
madeira e de moveis e 3-10 fabricação de artefatos de 
ferro, aço e de metais não ferrosos com ou sem tratamento 
de superfície, inclusive galvanoplastia. 
Certidão de registro de pessoa jurídica CREA. 
Certidão de responsabilidade técnica de profissional 
CREA. 
Laudo de nevoa salina NBR-8094/1983 500 horas segundo 
NBR 5770. 
Laudo de Câmera úmida NBR-8095/2015 500 horas. 

R$ 3.458,00 R$ 51.870,00 PANDIN 

6 40 UN 

Especificações: ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS P/ 
PASTAS SUSPENSAS MONTAVÉL COM TRILHO 
CORREDIÇA POR ESFERAS – CARACTERÍSTICAS: 
Arquivo com 4 gavetas, confeccionado em chapa de aço 
#26 (0,45mm). Parte superior em chapa #24 (0,60mm). 
Todas as chapas de aço utilizadas nesse produto seguem 
a especificação SAE 1008. Sistema de deslizamento das 
gavetas por trilhos, corrediça telescópica de abertura total, 
prolongamento no curso do comprimento nominal, 

R$ 2.380,00 R$ 95.200,00 PANDIN 
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deslizamento com esferas de aço. Gavetas montáveis 
confeccionadas em Galvalume (Al + Zn) no sistema de 
dobras com travamento utilizando cantoneiras traseiras 
com 250 mm (A) em formato L 15x15mm confeccionada 
em Galvalume (Al+Zn) #20 (0,90mm) com 4 garras de 
fixação e travamento por encaixe a lateral Direita e 
Esquerda ao fundo, com Porta etiqueta estampado 
ACABAMENTO com tratamento anticorrosivo por um 
processo de nanotecnologia e pintura eletrostática a pó 
(tinta Hibrida) com camada de 30 a 40 mícrons com 
secagem em estufa a 240 °C. Processo com rigoroso 
controle de qualidade analisado por um laboratório 
certificado pelo INMETRO atendendo as normas da NBR 
8094:1983 “Material metálico revestido e não revestido a 
corrosão por exposição à Névoa Salina”, onde é feito 
ensaio de corrosão acelerada com névoa salina por 500hrs 
segundo a norma NBR 5770, devendo o grau de corrosão 
determinado conforme a ISSO 4628-3, não devendo ser 
maior que Ri 1, conforme item 4.3.1 da norma ABNT 
13961:2010. Pintura eletrostática controlada por 
Reciprocador, tornando à aplicação uniforme. Produto com 
dimensões externas 1362 mm (A) com kit pé x 470 mm (L) 
x570 mm (P) e medidas das gavetas 245 mm (A) x 394 mm 
(L) x 473 mm (P). 
O licitante vencedor do certame deverá apresentar por 
parte do fabricante os documentos abaixo direcionados a 
este órgão: 
Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, por 
profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com 
validade a vencer, em papel timbrado do profissional que 
faz a analise, emite e assina o laudo, com foto do produto e 
sua descrição técnica em documento do fabricante, 
menção a norma NR-17, analise e conclusão, data e 
validade. 
Cadastro técnico federal de Certificado de regularidade 
perante o IBAMA código 7-4 (fabricação de estruturas de 
madeira e de moveis e 3-10 fabricação de artefatos de 
ferro, aço e de metais não ferrosos com ou sem tratamento 
de superfície, inclusive galvanoplastia. 
Certidão de registro de pessoa jurídica CREA. 
Certidão de responsabilidade técnica de profissional 
CREA. 
Laudo de nevoa salina NBR-8094/1983 500 horas segundo 
NBR 5770. 
Laudo de Câmera úmida NBR-8095/2015 500 horas. 

7 20 UN 

Especificações: ESTAÇÕES DE TRABALHO DE 
1400X1400x740mm – Tampo em MDP BP (Partículas de 
Média Densidade) fabricado através de partículas de 
madeira com resinas sintéticas, revestido por ambas as 
faces por uma folha celulósica decorativa banhada em 
solução melamínica fixada através de um processo de 
prensa de baixa pressão, medindo (1400mm x 1400mm) 
Com acabamento em perfil Ergonsoft 180º, com retaguarda 
em MDP BP (15mm) (Partículas de Média Densidade) 
fabricado através de partículas de madeira com resinas 
sintéticas (Ureia Formol),revestido por ambas as faces por 
uma folha celulósica decorativa banhada em solução 
melamínica fixada através de um processo de prensa de 
baixa pressão. Pés Confeccionados em Aço chapa 
#20(0,90mm). Possui duas calhas passa fios para a 
passagem dos fios entre tampo e pé em poliestireno 
(Plástico de alto impacto). 
Processo com rigoroso controle de qualidade analisado por 
um laboratório certificado pelo INMETRO atendendo as 
normas da NBR 8094:1983 “Material metálico revestido e 
não revestido a corrosão por exposição à Névoa Salina”, 
onde é feito ensaio de corrosão acelerada com névoa 
salina por 500hrs segundo a norma NBR 5770, devendo o 
grau de corrosão determinado conforme a © 4628-3, não 
devendo ser maior que Ri 1, conforme item 4.3.1 da norma 
ABNT 13961:2010. Pintura eletrostática controlada por 
Reciprocador, tornando à aplicação uniforme. Gaveteiro 
Aéreo 2 gavetas – Gaveteiro todo em MDP BP (Partículas 

R$ 1.338,00 R$ 26.760,00 PANDIN 
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de Média Densidade) fabricado através de partículas de 
madeira com resinas sintéticas, revestido por ambas as 
faces por uma folha celulósica decorativa banhada em 
solução melamínica fixada através de um processo de 
prensa de baixa pressão com laterais (direita e esquerda) 
em (MDP BP 15 mm) medindo 208 mm©x380mm (L) com 
acabamento em fita ABS de (0,45mm).  
O licitante vencedor do certame deverá apresentar por 
parte do fabricante os documentos abaixo direcionados a 
este órgão: 
Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, por 
profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com 
validade a vencer, em papel timbrado do profissional que 
faz a analise, emite e assina o laudo, com foto do produto e 
sua descrição técnica em documento do fabricante, 
menção a norma NR-17, analise e conclusão, data e 
validade.  
Cadastro técnico federal de Certificado de regularidade 
perante o IBAMA código 7-4 (fabricação de estruturas de 
madeira e de moveis e 3-10 fabricação de artefatos de 
ferro, aço e de metais não ferrosos com ou sem tratamento 
de superfície, inclusive galvanoplastia.  
Certidão de registro de pessoa jurídica CREA.  
Certidão de responsabilidade técnica de profissional 
CREA.  
Laudo de nevoa salina NBR-8094/1983 500 horas. 
Laudo de Câmera úmida NBR-8095/2015 500 horas. 

8 10 UN 

Especificações: ARMÁRIO BAIXO medindo 685x890x380: 
Confeccionado em MDP BP (15mm) (Partículas de Média 
Densidade) fabricado através de partículas de madeira 
com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas 
as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em 
solução melamínica fixada. 
Através de um processo de prensa de baixa pressão com 
acabamento em fita PVC (poliestireno) com (0,45mm) de 
espessura. Lateral, prateleira, fundo e portas 
confeccionados em MDP BP (15mm) (Partículas de Média 
Densidade) fabricado através de partículas de madeira 
com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas 
as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em 
solução melamínica fixada através de um processo de 
prensa de baixa pressão com acabamento em fita ABS 
(0,45mm) espessura. Fechadura cilíndrica Tipo Yale – com 
sistema articulado contendo 2 chaves. Puxador em 
Polietileno (Plástico de alto impacto derivado do petróleo) 
tipo concha.  Medindo 458(L) 1 dobra com (15mm) a 90º,2° 
dobra com (29mm) a 315º.  Pés: Tipo Octogonal com 
espessura de (5mm) de polietileno (Plástico de Alto 
Impacto) com regulagem que permite a regulagem quando 
a desnível do piso facilitando assim o manuseio do 
produto. Dobradiças modelo: Alta com travas plásticas com 
garras que se travam a porta de aço. 
O licitante vencedor do certame deverá apresentar por 
parte do fabricante os documentos abaixo direcionados a 
este órgão: 
Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, por 
profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com 
validade a vencer, em papel timbrado do profissional que 
faz a analise, emite e assina o laudo, com foto do produto e 
sua descrição técnica em documento do fabricante, 
menção a norma NR-17, analise e conclusão, data e 
validade. 
Cadastro técnico federal de Certificado de regularidade 
perante o IBAMA código 7-4 (fabricação de estruturas de 
madeira e de moveis e 3-10 fabricação de artefatos de 
ferro, aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento 
de superfície, inclusive galvanoplastia. 
Certidão de registro de pessoa jurídica CREA. 
Certidão de responsabilidade técnica de profissional 
CREA. 

R$ 706,00 R$ 7.060,00 PANDIN 

9 10 UN 
Especificações: ARMÁRIO ALTO medindo 1580x890x380: 
Confeccionado em MDP BP (15mm) (Partículas de Média 
Densidade) fabricado através de partículas de madeira 

R$ 1.185,00 R$ 11.850,00 PANDIN 
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com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas 
as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em 
solução melamínica fixada através de um processo de 
prensa de baixa pressão com acabamento em fita PVC 
(poliestireno) com (0,45mm) de espessura. Lateral, 
prateleiras, fundo e portas confeccionados em MDP BP 
(15mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através 
de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia 
Formol), revestido por ambas as faces por uma folha 
celulósica decorativa banhada em solução melamínica 
fixada através de um processo de prensa de baixa pressão 
com acabamento em fita ABS (0,45mm) espessura. 
Fechadura cilíndrica Tipo Yale – com sistema articulado 
contendo 2 chaves. Puxador em Polietileno (Plástico de 
alto impacto derivado do petróleo) tipo concha.  Medindo 
458(L) 1 dobra com (15mm) á 90º,2° dobra com (29mm) a 
315º. Pés: Tipo Octogonal com espessura de (5mm) de 
polietileno (Plástico de Alto Impacto) com regulagem que 
permite a regulagem quando a desnível do piso facilitando 
assim o manuseio do produto. Dobradiças modelo: Alta 
com travas plásticas com garras que se travam a porta de 
aço. 
O licitante vencedor do certame deverá apresentar por 
parte do fabricante os documentos abaixo direcionados a 
este órgão: 
Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, por 
profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com 
validade a vencer, em papel timbrado do profissional que 
faz a analise, emite e assina o laudo, com foto do produto e 
sua descrição técnica em documento do fabricante, 
menção a norma NR-17, analise e conclusão, data e 
validade. 
Cadastro técnico federal de Certificado de regularidade 
perante o IBAMA código 7-4 (fabricação de estruturas de 
madeira e de moveis e 3-10 fabricação de artefatos de 
ferro, aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento 
de superfície, inclusive galvanoplastia. 
Certidão de registro de pessoa jurídica CREA. 
Certidão de responsabilidade técnica de profissional 
CREA. 

10 40 UN 

Especificações: ESTANTE DE AÇO COM 6 
PRATELEIRAS Medindo 2000mm (A) 920mm (L) 300mm 
(P) - Estante desmontável de aço com 06, prateleiras em 
chapa de aço # 24. Com 04 – colunas confeccionadas em 
chapa de aço # 18. Tratamento anticorrosivo por um 
processo de nanotecnologia e pintura eletrostática a pó 
(tinta Hibrida) com camada de 30 a 40 mícrons com 
secagem em estufa a 240 °C. Processo com rigoroso 
controle de qualidade analisado por um laboratório 
certificado pelo INMETRO atendendo as normas da NBR 
8094:1983 “Material metálico revestido e não revestido a 
corrosão por exposição à Névoa Salina”, onde é feito 
ensaio de corrosão acelerada com névoa salina por 500hrs 
segundo a norma NBR 5770, devendo o grau de corrosão 
determinado conforme a ISSO 4628-3, não devendo ser 
maior que Ri 1, conforme item 4.3.1 da norma ABNT 
13961:2010. 
Pintura eletrostática controlada por Reciprocador, tornando 
à aplicação uniforme. 
O licitante vencedor do certame deverá apresentar por 
parte do fabricante os documentos abaixo direcionados a 
este órgão: 
Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, por 
profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com 
validade a vencer, em papel timbrado do profissional que 
faz a analise, emite e assina o laudo, com foto do produto e 
sua descrição técnica em documento do fabricante, 
menção a norma NR-17, analise e conclusão, data e 
validade. 
Cadastro técnico federal de Certificado de regularidade 
perante o IBAMA código 7-4 (fabricação de estruturas de 
madeira e de moveis e 3-10 fabricação de artefatos de 
ferro, aço e de metais não ferrosos com ou sem tratamento 

R$ 740,00 R$ 29.600,00 PANDIN 
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de superfície, inclusive galvanoplastia. 
Certidão de registro de pessoa jurídica CREA. 
Certidão de responsabilidade técnica de profissional 
CREA. 
Laudo de nevoa salina NBR-8094/1983 500 horas segundo 
NBR 5770. 
Laudo de Câmera úmida NBR-8095/2015 500 horas. 

11 40 UN 

Especificações: ESTANTE DE AÇO COM 6 
PRATELEIRAS Medindo 2000mm (A) 920mm (L) 400mm 
(P) - Estante desmontável de aço com 06, prateleiras em 
chapa de aço # 24. Com 04 – colunas confeccionadas em 
chapa de aço # 18. Tratamento anticorrosivo por um 
processo de nanotecnologia e pintura eletrostática a pó 
(tinta Hibrida) com camada de 30 a 40 mícrons com 
secagem em estufa a 240 °C. Processo com rigoroso 
controle de qualidade analisado por um laboratório 
certificado pelo INMETRO atendendo as normas da NBR 
8094:1983 “Material metálico revestido e não revestido a 
corrosão por exposição à Névoa Salina”, onde é feito 
ensaio de corrosão acelerada com névoa salina por 500hrs 
segundo a norma NBR 5770, devendo o grau de corrosão 
determinado conforme a ISSO 4628-3, não devendo ser 
maior que Ri 1, conforme item 4.3.1 da norma ABNT 
13961:2010. Pintura eletrostática controlada por 
Reciprocador, tornando à aplicação uniforme. 
O licitante vencedor do certame deverá apresentar por 
parte do fabricante os documentos abaixo direcionados a 
este órgão: 
Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, por 
profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com 
validade a vencer, em papel timbrado do profissional que 
faz a analise, emite e assina o laudo, com foto do produto e 
sua descrição técnica em documento do fabricante, 
menção a norma NR-17, analise e conclusão, data e 
validade. 
Cadastro técnico federal de Certificado de regularidade 
perante o IBAMA código 7-4 (fabricação de estruturas de 
madeira e de moveis e 3-10 fabricação de artefatos de 
ferro, aço e de metais não ferrosos com ou sem tratamento 
de superfície, inclusive galvanoplastia. 
Certidão de registro de pessoa jurídica CREA. 
Certidão de responsabilidade técnica de profissional 
CREA. 
Laudo de nevoa salina NBR-8094/1983 500 horas segundo 
NBR 5770. 
Laudo de Câmera úmida NBR-8095/2015 500 horas. 

R$ 930,00 R$ 37.200,00 PANDIN 

12 30 UN 

Especificações: - CADEIRA EXECUTIVA com sistema 
regulador do encosto, fabricada de acordo com a NBR-
13962 da ABNT, com apoia-braços e espaldar/encosto 
médio. Encosto com estrutura interna injetado em 
polipropileno copolímero, de grande resistência mecânica, 
com formato anatômico, espuma expandida com 40 mm de 
espessura média e densidade 26 kg/ m³, isento de CFC. 
Contracapa do encosto em desenho próprio, obedecendo a 
normas ergonômicas, injetada em polipropileno na cor 
preta. Assento fabricado com estrutura interna de 
compensado multilaminado com 12 mm de espessura, 
moldado á quente, formato anatômico e curvatura na parte 
frontal para auxiliar fluxo da corrente sanguínea, espuma 
injetada com 40 mm de espessura e densidade 45 / 50 kg/ 
m³, isento de CFC. Contracapa do assento injetada em 
polipropileno copolímero injetado na cor preta.  
Revestimento em tecido a escolha no catalogo do 
fabricante. Estrutura da base giratória com 05 pontos de 
apoio, no centro tudo redondo onde será acoplado pistão 
classe DIN 04, ambos revestidos por capa única de 
polipropileno copolímero injetada na cor preta, apoiados 
sobre rodízios injetados em poliamida 6.0, com calota 
integrada ao corpo, eixo de fixação das rodas fabricado em 
aço trefilado SAE 1213 com 08 mm de diâmetro, sem 
presença de buchas para montagem do mesmo a 
estrutura, travamento do eixo das rodas por mola helicoidal 
de compressão. Mecanismo com sistema regulador do 

R$ 1.388,00 R$ 41.640,00 CAVALETTI 
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encosto, de estrutura monobloco, com assento fixo tendo 
3° de inclinação e furos com distância entre centros de 125 
x 125 e 160 x 200 mm. Suporte do encosto com regulagem 
de altura através em onze posições, uma extra para 
desarme, sistema tipo catraca, totalizando 80 mm de curso, 
sem presença de manipulo. Inclinação do encosto 
mediante acionamento de uma alavanca no lado direito, de 
forma anatômica, injetada em polipropileno copolímero na 
cor preta, podendo-se assim obter infinitas posições às 
necessidades do usuário.  Apóia braço em polipropileno 
copolímero injetado na cor preta, alma de aço SAE 1020, 
parte metálica na cor preta, regulagem de altura por botão 
de formato oval, totalizando 07 posições e 85 mm de curso 
a disposição do usuário trazendo ergonomia, chapa para 
fixação no assento com dois furos oblongos, permitindo 
regulagem horizontal por parafusos. 
O licitante vencedor do certame deverá apresentar por 
parte do fabricante os documentos abaixo direcionados a 
este órgão: 
- Amostra do produto ofertado para verificação das 
especificações técnicas. 
- Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, 
por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO 
com validade a vencer, para cada modelo ofertado, em 
papel timbrado do profissional que faz a analise, emite e 
assina o laudo, com foto do produto e sua descrição 
técnica em documento do fabricante, menção a norma NR-
17, analise e conclusão, data e validade. 
- Laudo de conformidade para com as NBR-14961/16 – 
NBR-8515/16 – NBR-8910/16 – NBR-8537/15 – NBR-
8619/15 – NBR-8797/17 – NBR-9178/15, da ABNT, por 
laboratório acreditado pelo INMETRO – Espumas de PU 
flexíveis. 
- Laudo de conformidade por laboratório acreditado pelo 
INMETRO para espuma isenta de CFC. 
- Documento que comprove pintura isenta de materiais 
pesados, apresentado em papel timbrado do fabricante da 
tinta. 
- Certificação CERFLOR/FSC em nome do fabricante dos 
produtos ofertados. 
- Relatório de ensaio em nevoa salina conforme NBR-
8094:1983 – 5841:2015 – NBR-ISSO-4628:2015, com 
1200 horas, com resultado de 0,00% para corrosão e para 
empolamento, emitido por laboratório acreditado pelo 
INMETRO, em nome do fabricante. 
- Relatório de Ensaio NBR 10443/2008 – Tintas e Vernizes 
– Determinação da Espessura da Película Seca sobre 
superfícies rugosas. 
- Relatório de Ensaio NBR 11003:2009 – Tintas – 
Determinação da Aderência. 
- Laudo verificação NBR 8095:2015 – Corrosão por 
Exposição à Atmosfera Úmida Saturada, de no mínimo 400 
horas, avaliando: ABNT NBR 5841/2015 – Determinação 
do Grau de Empolamento de Superfícies Pintadas, com 
Resultado Final: d0/t0; e, ABNT NBR ISSO 4628-3/2015 – 
Tintas e Vernizes – Avaliação da Degradação de 
Revestimento, com Resultado Final: Ri0. 
- Laudo verificação NBR 8096:2015 – Corrosão por 
Exposição ao Dióxido de Enxofre, de no mínimo 240 horas, 
avaliando: ABNT NBR 5841/2015 – Determinação do Grau 
de Empolamento de Superfícies Pintadas, com Resultado 
Final: d 0; e, ABNT NBR ISSO 4628-3/2015 – Tintas e 
Vernizes – Avaliação da Degradação de Revestimento, 
com Resultado Final: Ri 0. 
- Licença de operação. 
- Garantia expressa do fabricante de 06 anos contra 
defeitos de fabricação. 
- Medidas aproximadas do produto: 
- Largura total da cadeira: 700 mm. 
- Profundidade total da cadeira: 700 mm. 
- Altura total da cadeira: 840-1034 mm. 
- Altura do encosto: 370 mm. 
- Largura do encosto: 450 mm. 
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- Profundidade do assento: 420 mm. 
- Largura do Assento: 460 mm. 

13 50 UN 

Especificações: CADEIRA FIXA TIPO APROXIMAÇÃO 
TIPO SECRETARIA, 04 pés fixa. Encosto com estrutura 
injetada em polipropileno, com formato anatômico, espuma 
injetada com 40 mm de espessura e densidade 45 / 50 kg/ 
m³, contracapa de polipropileno injetado na cor preta. 
Assento em compensado multilaminado com 12 mm de 
espessura, moldado a quente com formato anatômico e 
curvatura na parte frontal para evitar o estrangulamento da 
corrente sanguínea, espuma injetada com 45 mm de 
espessura e densidade 45/50 kg/ m³. Estrutura de 
sustentação em tubo industrial redondo com 19,05 mm de 
diâmetro, parede 1,06 mm. Suporte do encosto em tubo de 
aço industrial oblongo de 20x48 mm, com espessura de 
1,50 mm. Os componentes metálicos devem possuir 
tratamento de superfícies interna e externa com fosfato de 
zinco, pintura a pó, do tipo híbrido poliéster epóxi isenta de 
metais pesados, na cor preta ou cinza, semifosca, lisa, com 
camada de 60 microns e cura em estufa à temperatura 
aproximada de 200° C. 
 O licitante vencedor do certame deverá apresentar por 
parte do fabricante os documentos abaixo direcionados a 
este órgão: 
- Amostra do produto ofertado para verificação das 
especificações técnicas. 
- Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, 
por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO 
com validade a vencer, para cada modelo ofertado, em 
papel timbrado do profissional que faz a analise, emite e 
assina o laudo, com foto do produto e sua descrição 
técnica em documento do fabricante, menção a norma NR-
17, analise e conclusão, data e validade. 
- Laudo de conformidade para com as NBR-14961/16 – 
NBR-8515/16 – NBR-8910/16 – NBR-8537/15 – NBR-
8619/15 – NBR-8797/17 – NBR-9178/15, da ABNT, por 
laboratório acreditado pelo INMETRO – Espumas de PU 
flexíveis. 
- Laudo de conformidade emitido por laboratório acreditado 
pelo INMETRO para espuma isenta de CFC. 
- Documento que comprove pintura isenta de materiais 
pesados, apresentado em papel timbrado do fabricante da 
tinta. 
- Certificação CERFLOR/FSC em nome do fabricante dos 
produtos ofertados. 
- Relatório de ensaio em nevoa salina conforme NBR-
8094:1983 – 5841:2015 – NBR-ISSO-4628:2015, com 
1200 horas, com resultado de 0,00% para corrosão e para 
empolamento, emitido por laboratório acreditado pelo 
INMETRO, em nome do fabricante. 
- Relatório de Ensaio NBR 10443/2008 – Tintas e Vernizes 
– Determinação da Espessura da Película Seca sobre 
superfícies rugosas – Emitido por laboratório acreditado 
pelo INMETRO. 
- Relatório de Ensaio NBR 11003:2009 – Tintas – 
Determinação da Aderência – Emitido por laboratório 
acreditado pelo INMETRO. 
- Laudo verificação NBR 8095:2015 – Corrosão por 
Exposição à Atmosfera Úmida Saturada, de no mínimo 400 
horas, avaliando: ABNT NBR 5841/2015 – Determinação 
do Grau de Empolamento de Superfícies Pintadas, com 
Resultado Final: d0/t0; e, ABNT NBR ISSO 4628-3/2015 – 
Tintas e Vernizes – Avaliação da Degradação de 
Revestimento, com Resultado Final: Ri0 – Emitido por 
laboratório acreditado pelo INMETRO. 
- Laudo verificação NBR 8096:2015 – Corrosão por 
Exposição ao Dióxido de Enxofre, de no mínimo 240 horas, 
avaliando: ABNT NBR 5841/2015 – Determinação do Grau 
de Empolamento de Superfícies Pintadas, com Resultado 
Final: d 0; e, ABNT NBR ISSO 4628-3/2015 – Tintas e 
Vernizes – Avaliação da Degradação de Revestimento, 
com Resultado Final: Ri0 – Emitido por laboratório 
acreditado pelo INMETRO. 

R$ 628,00 R$ 31.400,00 CAVALETTI 
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- Garantia expressa do fabricante de 06 anos contra 
defeitos de fabricação. 
- Dimensões aproximadas do produto. 
- Largura da cadeira: 490 mm. 
- Profundidade da cadeira: 640 mm. 
- Altura total: 825 mm. 
- Altura do encosto: 270 mm. 
- Largura do encosto: 365 mm. 
- Profundidade do assento: 395 mm. 
- Largura do assento: 440 mm. 

14 10 UN 

Especificações: GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS 
medindo 621x437x615 - Tampo em MDP BP (Partículas de 
Média Densidade) fabricado através de partículas de 
madeira com resinas sintéticas, revestido por ambas as 
faces por uma folha celulósica decorativa banhada em 
solução melamínica fixada através de um processo de 
prensa de baixa pressão, com acabamento em perfil 
Ergonsoft 180°. Corpo em chapa de aço#26(0,45mm), 4 
gavetas e 4 rodízios em polipropileno de alto impacto para 
a movimentação do gaveteiro, nos dois rodízios dianteiros 
há uma trava para a fixação do mesmo no local desejado 
pelo cliente.  Laterais em chapa de aço#26(0,45mm) nas 
medidas 510mm (L) x 530mm (A) tendo na vertical 2 
dobras.  Travessas para travamento Confeccionadas em 
chapa de aço #20 (0,90mm) tipo um com estampas para 
travamento juntos as laterais, sendo 2 superiores 
(frontal/traseira) e duas inferiores (frontal/traseira) nas 
medidas horizontais 368mm (L) x 26,2mm (A) e na vertical 
107mm (A) x 9mm (L). Corpo das gavetas em chapa de 
aço #26(0,45mm) em galvalume (al + zn) com trilho 
corrediça D2721 27 400mm5 eng 15kg (GV) e 2(duas) na 
medida de 140mm (A) x 365mm (L) com puxadores em 
PVC estilo concha na cor prata na medida de 6mm(A) x 
58mm(L) x 24mm(P).Gabinete em aço Tratado pelo 
processo anticorrosivo à base de fosfato de zinco e pintura 
eletrostática a pó com camada de 30 a 40 mícrons com 
secagem em estufa a 240 ºC (na cor cinza cristal) ou 
pintura líquida (Esmalte Sintético) com camada de 30 a 40 
mícrons com secagem em estufa a 120 ºC, nas cores: 
Cinza Cristal; Preto; Bege. Estrutura interna das gavetas: 
Fabricado em aço, tratado pelo processo anticorrosivo à 
base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó com 
camada de 30 a 40 mícrons com secagem em estufa a 240 
ºC (na cor cinza cristal) ou pintura líquida (Esmalte 
Sintético) com camada de 30 a 40 mícrons com secagem 
em estufa a 120 ºC, nas cores: Cinza Cristal, Preto. Frente 
das Gavetas: Confeccionada em MDP BP (Partículas de 
Média Densidade) fabricado através de partículas de 
madeira com resinas sintéticas, revestido por ambas as 
faces por uma folha celulósica decorativa banhada em 
solução melamínica fixada através de um processo de 
prensa de baixa pressão, com acabamento em fita ABS de 
(0,45mm) de espessura, com puxadores tipo alça na cor 
Prata. Fechadura cilíndrica tipo Yale com fechamento 
simultâneo de todas as gavetas. Tratamento anti-corrosivo 
por um processo de nanotecnologia e pintura eletrostática 
a pó (tinta Hibrida) com camada de 30 a 40 mícrons com 
secagem em estufa a 240 °C. Processo com rigoroso 
controle de qualidade analisado por um laboratório 
certificado pelo INMETRO atendendo as normas da NBR 
8094:1983 “ Material metálico revestido e não revestido a 
corrosão por exposição a Névoa Salina”, onde é feito 
ensaio de corrosão acelerada com névoa salina por 500hrs 
segundo a norma NBR 5770, devendo o grau de corrosão 
determinado conforme a ISSO 4628-3, não devendo ser 
maior que Ri 1, conforme item 4.3.1 da norma ABNT 
13961:2010. Pintura eletrostática controlada por 
Reciprocador, tornando à aplicação uniforme. 

R$ 835,00 R$ 8.350,00 PANDIN 

15 10 UN 

Especificações: POLTRONA GIRATÓRIA com Relax e 
trava apoia-braços e encosto Reguláveis e Espaldar 
Presidente, fabricada de acordo com as normas da ABNT. 
Estrutura da base giratória com 05 pontos de apoio, no 
centro tudo redondo onde será acoplado pistão classe DIN 

R$ 2.300,00 R$ 23.000,00 CAVALETTI 
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EM 16955 – classe 04, ambos revestidos por capa única 
de polipropileno copolímero injetada na cor preta, apoiados 
sobre rodízios injetados em poliamida 6.0, com calota 
integrada ao corpo, sem presença de buchas para 
montagem do mesmo a estrutura. Pinos que suportam os 
rodízios, encravados por pressão na extremidade das 
hastes e soldados por solda Mig, sem presença de bucha 
plástica, evitando desgaste e que se soltem, devido 
movimento da cadeira. Coluna central desmontável, 
recoberta por capa telescópica em polipropileno 
copolímero injetada na cor preta, fixada por encaixe cônico, 
com mola a gás para regulagem de altura e amortecimento 
de impactos gerados ao sentar na cadeira. Mecanismo 
flange de apoio da cadeira com sistema de relax com trava 
automatizada, e manípulo de ajuste da tensão da mola, 
sendo uma alavanca para travar e liberar o relax, e outra 
para acionar o pistão a gás. Assento, em compensado 
multilaminado, resinado, 14 mm de espessura, moldado a 
quente, curvatura na parte frontal, espuma injetada 
anatomicamente em poliuretano flexível micro celular de 
alta resistência, isento de CFC, densidade controlada de 
45/50 Kg/m3, com 60 mm de espessura média, contracapa 
em polipropileno injetado. Encosto confeccionado em 
compensado multilaminado, resinado, 15 mm de 
espessura, moldado a quente, curvatura no encosto 
anatômica de forma a permitir acomodação das regiões 
dorsal e lombar, da coluna vertebral, espuma injetada 
anatomicamente em poliuretano flexível micro celular de 
alta resistência, isento de CFC, densidade controlada de 
45/50 Kg/m3, com 75 mm de espessura média e 
contracapa em polipropileno injetado. Assento e encosto 
com costuras tipo gomos com leves ondulações em relevo. 
Revestimento em tecido sintético de poliéster a escolha no 
catalogo do fabricante. Fixação do assento/encosto aos 
componentes metálicos, por parafusos sextavados 
flangeados com trava, evitando que se soltem”. Apóia 
braço em polipropileno copolímero injetado na cor preta, 
alma de aço SAE 1020, parte metálica na cor preta, 
regulagem de altura por botão de formato oval medindo 
30x50mm, totalizando 07 posições e 85 mm de curso a 
disposição do usuário trazendo ergonomia, apoio superior 
medindo 245x65x30mm, chapa para fixação no assento 
com dois furos oblongos, permitindo regulagem horizontal 
por parafusos, medindo 50x60mm. Componentes metálicos 
devem possuir tratamento de superfícies interna e externa, 
através de banho Nano cerâmico, para proteção contra 
corrosão e acabamento de pintura. Pintura a pó, do tipo 
híbrido, poliéster epóxi, cor preta, semifosca lisa, com 
camada média de 60 microns, cura em estufa à 
temperatura aproximada de 200° C, isenta de metais 
pesados. 
- O licitante vencedor do certame deverá apresentar por 
parte do fabricante os documentos abaixo direcionados a 
este órgão: 
- Declaração do fabricante para revenda autorizada 
perante o órgão de garantia e assistência técnica. 
- Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, 
por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO 
com validade a vencer, para cada modelo ofertado, em 
papel timbrado do profissional que faz a analise, emite e 
assina o laudo, com foto do produto e sua descrição 
técnica em documento do fabricante, menção a norma NR-
17, analise e conclusão, data e validade. 
- Garantia expressa do fabricante de 06 anos contra 
defeitos de fabricação. 
- Dimensões Aproximadas do produto ofertado: 
- Largura da Cadeira: 700 mm. 
- Profundidade da Cadeira: 700 mm. 
- Altura Total da Cadeira: 1070/1110 mm. 
- Altura do Encosto: 615 mm. 
- Largura do Encosto: 460 mm. 
- Profundidade do Assento: 460 mm. 
- Largura do Assento: 480 mm. 
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- Medidas do rodízio: 59x50x55x17 mm. 

16 5 UN 

Especificações: MESA REUNIÃO RETANGULAR – 
2000x900x740 confeccionado em mdp bp (15mm) 
(partículas de média densidade) fabricado através de 
partículas de madeira com resinas sintéticas (ureia formol), 
revestido por ambas as faces por uma folha celulósica 
decorativa banhada em solução melamínica fixada através 
de um processo de prensa de baixa pressão medindo 
15mm(e)x1970mm(l)x870mm(p) com acabamento em perfil 
ergonsoft 180°. Retaguardas: confeccionadas em (mdp bp) 
de 15mm. Estrutura: pé tipo “h”, composto na base em tubo 
oblongo 29x58 mm em chapa #20 (0,90mm), coluna central 
em formato de canaleta em u duplo em chapa #18 
(1,20mm), para encaixe de almofadas em mdp bp 15 mm, 
ponteiras oblongas 29x58 mm, com sapatas niveladoras, 
para corrigir desnível de piso. Acabamento partes em aço 
com tratamento anti-corrosivo por um processo de 
nanotecnologia e pintura eletrostática a pó (tinta hibrida) 
com camada de 30 a 40 mícrons com secagem de alta 
temperatura em estufa a 240 °c. 
Processo com rigoroso controle de qualidade analisado por 
um laboratório certificado pelo inmetro atendendo as 
normas da nbr 8094:1983 " material metálico revestido e 
não revestido a corrosão por exposição a névoa salina", 
onde é feito ensaio de corrosão acelerada com névoa 
salina por 500hrs, devendo o grau de corrosão 
determinado conforme a iso 4628-3, não devendo ser 
maior que ri 1, conforme item 4.3.1 da norma ABNT 
13961:2010. Pintura eletrostática controlada por 
reciprocador, tornando à aplicação uniforme. 
O licitante vencedor do certame deverá apresentar por 
parte do fabricante os documentos abaixo direcionados a 
este órgão: 
Laudo de conformidade ergonômica para com a nr 17, por 
profissional de ergonomia certificado pela abergo com 
validade a vencer, em papel timbrado do profissional que 
faz a analise, emite e assina o laudo, com foto do produto e 
sua descrição técnica em documento do fabricante, 
menção a norma nr-17, analise e conclusão, data e 
validade. 
Cadastro técnico federal de certificado de regularidade 
perante o Ibama código 7-4 (fabricação de estruturas de 
madeira e de moveis e 3-10 fabricação de artefatos de 
ferro, aço e de metais não ferrosos com ou sem tratamento 
de superfície, inclusive galvanoplastia. 
Certidão de registro de pessoa jurídica CREA. 
Certidão de responsabilidade técnica de profissional 
CREA. 
Laudo de nevoa salina nbr-8094/1983 500 horas. 
Laudo de câmera úmida nbr-8095/2015 500 horas. 

R$ 1.045,00 R$ 5.225,00 PANDIN 

17 5 UN 

Especificações: MESA REUNIÃO REDONDA 1100, tampo: 
confeccionado em mdp bp (15mm) (partículas de média 
densidade) fabricado através de partículas de madeira com 
resinas sintéticas (ureia formol), revestido por ambas as 
faces por uma folha celulósica decorativa banhada em 
solução melamínica fixada através de um processo de 
prensa de baixa pressão medindo 15mm(e) 
x1070mm(diâmetro) com acabamento em perfil ergonsot. 
180°. Pés: em ''x'' composto por 2 partes iguais utilizando 
um sistema de encaixe superior e inferior em "u". 
Confeccionado em mdp bp (15mm) (partículas de média 
densidade) fabricado através de partículas de madeira com 
resinas sintéticas (ureia formol), revestido por ambas as 
faces por uma folha celulósica decorativa banhada em 
solução melamínica fixada através de um processo de 
prensa de baixa pressão medindo 15mm(e) x 600mm(l) x 
700mm(a) com acabamento em fita pvc  
0,45mm. Ponteiras: sapata tipo “u” em aço chapa 
#20(0,90mm) com ponteira regulável tipo octogonal em 
polietileno (plástico de alto impacto) derivado do petróleo 
possibilitando a regulagem quando houver desnível de 
piso. 

R$ 713,00 R$ 3.565,00 PANDIN 
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O licitante vencedor do certame deverá apresentar por 
parte do fabricante os documentos abaixo direcionados a 
este órgão: 
Laudo de conformidade ergonômica para com a nr 17, por 
profissional de ergonomia certificado pela abergo com 
validade a vencer, em papel timbrado do profissional que 
faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e 
sua descrição técnica em documento do fabricante, 
menção a norma nr-17, analise e conclusão, data e 
validade. 
Cadastro técnico federal de certificado de regularidade 
perante o IBAMA código 7-4 (fabricação de estruturas de 
madeira e de moveis e 3-10 fabricação de artefatos de 
ferro, aço e de metais não ferrosos com ou sem tratamento 
de superfície, inclusive galvanoplastia. 
Certidão de registro de pessoa jurídica CREA. 
Certidão de responsabilidade técnica de profissional 
CREA. 

VALOR TOTAL R$ 517.670,00 (quinhentos e dezessete 
mil, seiscentos e setenta reais) 

 
 
1. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
1.1. A presente ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição 
parcelada de MOBILIÁRIOS, destinados à melhoria da qualidade dos serviços públicos 
prestados nos diversos Setores da Municipalidade, para o período de 12 (doze) meses, 
conforme quantidade e especificações constantes no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. 
1.2. Mobiliário registrado será fornecido parceladamente, pelo período de 12 (doze) meses, de 
acordo com as Autorizações de Fornecimento (AF) expedidas pela Prefeitura. 
1.3. A existência de preços registrados não obriga o Município a contratar, sendo facultada a 
realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurado ao beneficiário do 
registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições. 
1.4. As quantidades constantes do Anexo I são estimativas, não se obrigando a Administração 
pela aquisição total. 
1.5. A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data de sua 
assinatura. 
1.6. O Município realizará durante o prazo de vigência desta Ata de Registro de Preços, 
pesquisas periódicas de preços com a finalidade de obter os valores praticados no mercado. 
1.7. Quando os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, o 
ÓRGÃO GERENCIADOR deverá: 
a) convocar a DETENTORA DA ATA, visando à negociação para redução de preços e sua 
adequação ao praticado no mercado; 
b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; 
c) convocar as demais DETENTORAS DA ATA, visando igual oportunidade de negociação. 
1.8. Não havendo êxito nas negociações, o ÓRGÃO GERENCIADOR deverá proceder à 
revogação desta Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de 
contratação mais vantajosa. 
 
2. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
2.1. Esta Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administração: 
2.1.1. Automaticamente; 
2.1.1.1. por decurso de prazo de sua vigência; 
2.1.1.2. quando não restarem fornecedores registrados; 
2.1.1.3. quando caracterizado o interesse público.   
2.2. A proponente terá o seu registro de preços cancelados na Ata, por meio de processo 
administrativo específico, assegurados o contraditório e a ampla defesa; 
2.2.1. A pedido quando: 
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2.2.1.1. comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de 
casos fortuitos ou de força maior; 
2.2.1.2.o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da 
elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do objeto; 
2.2.1.3. A solicitação das DETENTORAS DA ATA para cancelamento dos preços registrados 
deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a 
aplicação das penalidades previstas neste edital, caso não aceitas as razões do pedido. 
2.2.2. Por iniciativa da Administração Municipal quando: 
2.2.2.1.o fornecedor perder qualquer condição de habilitação exigida no processo licitatório; 
2.2.2.2.por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas; 
2.2.2.3.o fornecedor não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços; 
2.2.2.4.o fornecedor não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos 
decorrentes da Ata de Registro de Preços; 
2.2.2.5. caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições 
estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes; 
2.2.2.6.a vencedora não aceitar reduzir seu preço registrado, na hipótese deste se tornar 
superior àqueles praticados no mercado. 
 
3. DA REVISÃO DOS PREÇOS 
 
3.1. Os preços registrados permanecerão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) 
meses. 
3.2. A revisão de preços só será admitida no caso de comprovação do desequilíbrio 
econômico-financeiro, a ser feita, preferencialmente, através de notas fiscais de aquisição de 
matérias-primas, lista de preços de fabricante ou outros que demonstre indiscutivelmente a 
elevação do custo do objeto. 
3.3. Para a concessão da revisão, a empresa deverá comunicar à Prefeitura a variação dos 
preços, por escrito e imediatamente, com pedido justificado, anexando os documentos 
comprobatórios da majoração. 
3.4. Durante o período de análise do pedido, a empresa deverá efetuar a entrega dos bens pelo 
preço registrado, mesmo que a revisão seja posteriormente julgada improcedente. 
3.5. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao 
preço praticado no mercado, o Município convocará o fornecedor visando à negociação para 
redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado. 
3.6. A ordem de classificação das Licitantes que aceitarem reduzir seus preços aos valores de 
mercado observará a classificação original. 
3.7. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e a DETENTORA 
DA ATA, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, 
o Município poderá liberá-la do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, 
confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, desde que a 
comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento. Nesse caso, poderá, ainda, convocar as 
demais DETENTORAS DA ATA para assegura igual oportunidade de negociação. 
3.8. Não havendo êxito nas negociações, o Município deverá proceder à revogação da Ata de 
Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais 
vantajosa. 
 
4. DA NOTA DE EMPENHO 
 
4.1. O termo de contrato será substituído por Nota de Empenho. 
4.2. É condição para a retirada da nota de empenho a manutenção de todas as condições 
exigidas para habilitação. 
4.3. A DETENTORA DA ATA deverá retirar a nota de empenho dentro do prazo de 5 (cinco) 
dias úteis, contados da respectiva convocação. 
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4.4. O prazo para a retirada da nota de empenho poderá ser prorrogado uma vez, por igual 
período, quando solicitado pela DETENTORA DA ATA durante o seu transcurso, desde que 
ocorra motivo justificado e aceito pela Administração Municipal. 
4.5. A recusa em formalizar o ajuste, no prazo previsto no item 4.3, sem justificativa por escrito 
e aceita pela autoridade competente, bem como a não manutenção de todas as condições 
exigidas na habilitação, sujeitará a DETENTORA DA ATA às penalidades cabíveis, devendo a 
Administração cancelar o registro da DETENTORA DA ATA e convocar as remanescentes, 
observada à ordem de classificação, para fazê-lo no mesmo prazo, desde que a proposta se 
apresentar vantajosa. 
 
5. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO 
 
5.1. A aquisição de Mobiliários será de forma parcelada, durante o período de 12 (doze) 
meses e ocorrerá de acordo com a necessidade da Municipalidade, sendo que poderão ser 
solicitados todos ou apenas um item. 
5.2. A entrega dos Mobiliários deverá ser efetuada no prazo máximo de até 10 (dez) dias 
úteis, contados do recebimento da Autorização de Fornecimento (AF), a ser emitida pelo Setor 
de Compras, e dentro das especificações técnicas, de maneira que garanta pleno atendimento 
a critérios de qualidade, devendo ser entregue em local designado, em dia útil e no horário de 
funcionamento do Setor requisitante. 
5.2.1. A empresa deverá constar da nota fiscal os valores unitários e respectivos valores totais 
em conformidade com o constante da correspondente nota de empenho, atentando-se para as 
inexatidões que poderá decorrer de eventuais arredondamentos. 
5.3. Os Mobiliários deverão ser entregues, diretamente, nos locais indicados na 
Autorização de Fornecimento (AF) onde constará o Endereço Completo e horário de 
funcionamento do setor, para que o responsável indicado pelo Município possa realizar a 
conferência da marca, tipo, qualidade, procedência, fabricante e embalagem, especificados na 
proposta apresentada, acompanhados das respectivas Notas Fiscais e Garantias e informar à 
empresa eventuais inconsistências. 
5.4.  Os Mobiliários serão recusados no caso de o mesmo estar fora dos padrões de qualidade, 
quantidade menor/maior que o solicitado, erro quanto ao produto solicitado constatado no 
momento da entrega, ou fora dos padrões de qualidade. 
5.4.1. O Município se reserva ao direito de recorrer ao fornecedor em caso de verificação 
posterior de irregularidade nos Mobiliários. 
5.5. Caso algum mobiliário não corresponda ao exigido, a contratada deverá providenciar no 
prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da data de notificação expedida pelo 
Contratante, a sua adequação, visando o atendimento das especificações, sem prejuízo da 
incidência das sanções previstas na Lei nº 8.666/93, alterada por legislações posteriores e no 
Código de Defesa do Consumidor. 
5.6. Demais obrigações em conformidade com a Lei nº 8.666/93 e demais legislações 
pertinentes. 
6. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR 
 
6.1. O ÓRGÃO GERENCIADOR contratante obriga-se: 
a) designar o servidor responsável por acompanhar e fiscalizar a execução do ajuste, anotando 
em registro próprio as ocorrências acaso verificadas, determinando o que for necessário à 
regularização das faltas ou defeitos observados; 
b) prestar esclarecimentos que venham a ser solicitados pela DETENTORA DA ATA; 
c) efetuar os pagamentos nas condições e nos prazos constantes do instrumento convocatório 
e das notas de empenho; 
d) zelar para que, durante a vigência da Ata, a DETENTORA DA ATA cumpra com as 
obrigações assumidas, bem como sejam mantidas as condições de habilitação exigidas no 
processo licitatório. 
 
7. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DA ATA  
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7.1. São obrigações da DETENTORA DA ATA, além daquelas explícita ou implicitamente 
contidas no presente documento, no termo de referência e na legislação vigente: 
a) entregar Mobiliário de acordo com as especificações e quantidades constantes desta 

Ata e com as características descritas na sua proposta; 
b) atender prontamente qualquer reclamação, exigência ou observação do ÓRGÃO 

GERENCIADOR nos prazos estabelecidos no edital; 
c) não fornecer quantidade, especificação ou marca diversa da solicitada; 
d) substituir o Mobiliário danificado em razão do transporte, descarga ou outra situação que 
não possa ser imputada à Administração; 
e) responder pelos encargos previdenciários, trabalhistas, fiscais, comerciais e tributários 
resultantes da execução do ajuste; 
f) responder por quaisquer danos pessoais e materiais causados por seus empregados à 
Administração e/ou terceiros na execução do ajuste; 
g) manter, durante a execução do ajuste, todas as condições de habilitação exigidas no edital. 
h) É de inteira responsabilidade da detentora manter seus dados atualizados, inclusive e-mail, 
que servirá para intimações, notificações, remessa de empenhos, solicitações e demais 
comunicações necessárias entre o Poder Público e a empresa. 
 
8. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
8.1. Os pagamentos serão efetuados sem qualquer acréscimo financeiro, por meio de crédito 
em conta, no banco indicado pela DETENTORA DA ATA, em até 30 (trinta) dias após o 
recebimento definitivo do objeto.  
8.2. Condiciona-se o pagamento a: 
I -  apresentação da nota fiscal/fatura discriminativa da execução do objeto desta licitação; 
II – Ateste da fiscalização do contrato de que o fornecimento se deu conforme pactuado. 
8.3. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
que lhe tenha sido imposta, em decorrência de penalidade ou inadimplemento, sem que isso 
gere direito a qualquer compensação, salvo se já houver retenção cautelar ou garantia 
contratual, suficientes para satisfazer o valor da multa ou indenização devida. 
8.4. A nota fiscal deverá conter todas as especificações dos produtos, conforme itens objeto 
deste edital, devidamente atestada pela unidade, pela pessoa indicada como responsável pelo 
recebimento. 

 
9. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
9.1. A Contratada sujeitar-se-á, no caso de inadimplemento de suas obrigações, às seguintes 
sanções, graduadas conforme a gravidade da infração, sem prejuízo de sanções civis e 
criminais, se for o caso, de acordo com a Lei nº 8.666/93, em sua atual redação, a Lei 
Orgânica, esta no que couber, após o prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa 
e o contraditório constitucionais: 
9.1.1 -Advertência dar-se-á, a critério da Administração, no caso de infrações leves. 
9.1.2 -Multas: 
9.1.2.1 -1% (um por cento) por dia de atraso, na execução do objeto da licitação, calculado 
sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 10%(dez por cento), que 
corresponde a 10 (dez) dias de atraso. 
9.1.2.2 - 2% (dois por cento) por dia de atraso, na execução do objeto da licitação, calculado, 
desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à parte inadimplente, em caráter 
excepcional, e a critério da Contratada, quando o atraso ultrapassar 10 (dez) dias. 
9.1.2.3 -5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado, por descumprimento do prazo de 
execução do objeto da licitação, sem prejuízo da aplicação do disposto nos subitens 9.1.2.1 e 
9.1.2.2. 
9.1.2.4 -15% (quinze por cento) sobre o valor total contratado nos casos de recusa ou 
inexecução. 
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9.1.2.5 -20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado, pela inexecução total do objeto da 
licitação ou descumprimento de qualquer cláusula do Contrato. 
9.2. Ficará impedido de licitar e contratar com o Município de Novais/SP, pelo prazo de até 5 
(cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa física ou 
jurídica que praticar qualquer dos atos contemplados no art. 7º da Lei Federal nº 10.520, de 
17/7/2002, publicada no DOU de 18/07/2002, bem como: 
a) cometer fraude fiscal. 
b) apresentar documento falso. 
c) fizer declaração falsa. 
d) comportar-se de modo inidôneo. 
e) não assinar o contrato no prazo estabelecido. 
f) deixar de entregar a documentação exigida no certame. 
g) não mantiver a proposta. 
9.3. A aplicação da penalidade capitulada no subitem anterior não impossibilitará a incidência 
das demais cominações legais contempladas na Lei nº 8.666, de 21/06/1993, publicada no 
DOU de 22 /06/1.993. 
9.4. Da contratada que deixar de manter atualizado o preposto e os seus dados, inclusive e-
mail, bem como deixar de responder qualquer notificação no prazo estipulado, sujeitar-se-á a 
aplicação de multa em 0,5% (meio por cento) sobre o valor total contratado, independente das 
demais medidas necessárias. 
9.5. Independentemente da aplicação das penalidades retro indicadas, a proponente ficará 
sujeita, ainda, à composição das perdas e danos causados à Administração e decorrentes de 
sua inadimplência, bem como arcará com a correspondente diferença de preços verificada em 
nova contratação, na hipótese da(s) proponente(s) classificada(s) não aceitar(em) a 
contratação pelos mesmos preços e prazos fixados pela inadimplente. 
9.6. Para efeito de aplicação de qualquer penalidade, são assegurados o contraditório e a 
ampla defesa. 
9.7. Qualquer penalidade aplicada deverá ser registrada; tratando-se de penalidade que 
implique no impedimento de licitar e contratar com o Município, ou de declaração de 
inidoneidade, será obrigatória a comunicação do ato ao Tribunal de Contas do Estado. 
9.8. A inexecução total ou parcial do contrato ensejará, ainda, sua rescisão, conforme disposto 
nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. A rescisão deste contrato poderá 
ser: 
a) Determinado por ato unilateral e escrito da Administração do Contratante, nos casos 
enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da lei acima mencionada. 
b)  Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo, desde que haja conveniência para 
a Administração do Contratante. 
c)  Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 
9.9. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente. 
9.10. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
10. DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 
 
10.1. As despesas decorrentes da aquisição objeto desta Ata de Registro de Preço correrão 
por conta das dotações próprias consignadas no orçamento geral do Município de Novais, 
relativo ao exercício financeiro à época vigente. 
 
11. DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
11.1. A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é 
condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR 
até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias 
daquela data. 
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12. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
12.1. A assinatura da presente Ata implicará na plena aceitação, pela DETENTORA DA ATA, 
das condições estabelecidas no edital da licitação e seus anexos. 
12.2. Passam a fazer parte desta Ata, para todos os efeitos, a documentação e propostas 
apresentadas pelas Licitantes. 
12.3. Quaisquer alterações na presente Ata somente poderão ser realizadas mediante termo 
aditivo formalizado entre as partes. 
12.4. Fica eleito o foro da Comarca de Tabapuã/SP para dirimir qualquer dúvida oriunda da 
execução deste ajuste. 
12.5. E por estarem justas e Compromissárias, assinam as partes o presente instrumento, em 
03 (três) vias de igual teor e forma, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

 
Município de Novais/SP, 23 de agosto de 2022. 

 
 
 

MUNICÍPIO DE NOVAIS 
ÓRGÃO GERENCIADOR 

PAULO CESAR DIAS PINHEIRO – Prefeito Municipal 
 
 
 

SPORT’S ARTIGOS ESPORTIVOS E MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LRDA ME 
DETENTORA DA ATA 

ANDRESA REIS PRADO – Sócia Proprietária 
 

Testemunhas: 
 
 
 
1ª___________________________________________ 
ANTONIO DE ASSIS MUNHOZ 
CPF. 001.390.728-02 
 
 
 
2ª __________________________________________ 
DAIANE MARCONDES GALLERANI RODRIGUES 
CPF: 379.957.728.90 
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MUNICÍPIO DE NOVAIS/SP 
 

EXTRATO: Ata de Registro de Preços nº 02/2022, Ata de Registro de Preços de 
Fornecedor nº 06/2022; Origem: Processo nº 049/2022, Pregão Presencial n° 08/2022; 
Órgão Gerenciador: MUNICÍPIO DE NOVAIS, CNPJ nº 65.711.699/0001-43, Detentora da 
Ata: SPORT’S ARTIGOS E MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA, CNPJ nº 
9.589.992/0001-09; Detentora dos itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16 E 17 nos valores estimados em R$ 517.670,00; Objeto: REGISTRO DE 
PREÇOS para eventual aquisição parcelada de MOBILIÁRIOS, destinados à melhoria da 
qualidade dos serviços públicos prestados nos diversos Setores da Municipalidade, para o 
período de 12 (doze) meses, conforme quantidade e especificações constantes no ANEXO 
I – TERMO DE REFERÊNCIA; Vigência: 23/08/22 a 23/08/2023. Município de Novais/SP, 
23 de agosto de 2022. PAULO CESAR DIAS PINHEIRO – Prefeito Municipal. PUBLIQUE-
SE. 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 
 
ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE NOVAIS  
 
DETENTORA DA ATA: SPORT’S ARTIGOS ESPORTIVOS E MÓVEIS PARA 
ESCRITÓRIO LTDA 
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2022 
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE FORNECEDOR Nº 06/2022 
 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição parcelada de MOBILIÁRIOS, 
destinados à melhoria da qualidade dos serviços públicos prestados nos diversos Setores 
da Municipalidade, para o período de 12 (doze) meses, conforme quantidade e 
especificações constantes no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. 
 
ADVOGADO (S)/ Nº OAB: (*) --------------------------------------------------------------------------------- 
 
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 
 
1. Estamos CIENTES de que: 
 
a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua 
execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico. 
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das 
manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no 
Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 
01/2011 do TCESP. 
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que 
vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário 
Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de 
janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, 
conforme regras do Código de Processo Civil. 
d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no 
módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos 
no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização 
Cadastral” anexa (s). 
e) é de exclusiva responsabilidade de o contratado manter seus dados sempre 
atualizados. 
 
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 
 
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente 
publicação. 
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, 
exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 
 
 

Município de Novais/SP, 23 de agosto de 2022 
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AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 
 
Nome: PAULO CESAR DIAS PINHEIRO 
Cargo: Prefeito Municipal 
CPF: 220.598.568-09 
 
 
 
RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA 
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 
 
Nome: PAULO CESAR DIAS PINHEIRO 
Cargo: Prefeito Municipal 
CPF: 220.598.568-09 
Assinatura: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: 
 
 
Pelo Órgão Gerenciador: 
 
Nome: PAULO CESAR DIAS PINHEIRO 
Cargo: Prefeito Municipal 
CPF: 220.598.568-09 
Assinatura: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Pela Detentora: 
 
Nome: ANDRESA REIS PRADO 
Cargo: Sócia Proprietária 
CPF: 259.430.298-85 
Assinatura: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE: 
 
Nome: PAULO CESAR DIAS PINHEIRO 
Cargo: Prefeito Municipal 
CPF: 220.598.568-09 
Assinatura: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico. 
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DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCE-SP 
 
ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE NOVAIS 
CNPJ Nº 65.711.699/0001-43 
 
DETENTORA: SPORT’S ARTIGOS ESPORTIVOS E MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA 
CNPJ Nº 09.589.992/0001-09 
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2022 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE FORNECEDOR Nº 06/2022 
 
DATA DA ASSINATURA: 23/08/2022 
VIGÊNCIA: 23/08/2022 a 23/08/2023 
 
 
 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição parcelada de MOBILIÁRIOS, 
destinados à melhoria da qualidade dos serviços públicos prestados nos diversos Setores 
da Municipalidade, para o período de 12 (doze) meses, conforme quantidade e 
especificações constantes no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. 
 
 
 
 
VALOR R$ 517.670,00 (quinhentos e dezessete mil, seiscentos e setenta reais). 
 
 
 
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as  
penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, 
encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados.   
 

Município de Novais/SP, 23 de agosto de 2022 
. 

 
 
 

PAULO CESAR DIAS PINHEIRO 
Prefeito Municipal 
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