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PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/2019. PROCESSO Nº 318.010/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº. 019/2019 – SRP.

Objeto: Registro de preços para aquisição futura e parcelada de mobiliário em geral destinado às secretarias municipais e fundos municipais de Serra
Caiada/RN de acordo com as informações constantes no anexo I – termo de referência deste edital. Assinatura da Ata: 26.06.2019. Vigência: 12
meses a contar da assinatura da ARP. Conforme segue:
Empresa A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA.
CNPJ: 31.070.140/0001-60 I.E.: 0784288-07
Endereço: R PINTO JUNIOR, 48 – PRADO Tel.: (81) 3099-1310
Cidade: RECIFE/PE CEP: 50.830-060
Email: vendas.multiplicanegocios@gmail.com
Representante: GILSON ORDONIO DA SILVA - CPF: 697.895.254-00
ITENS: 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 26, 28
ITEM

DESCRIÇÃO

16

ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS P/PASTA confeccionado em chapa UNIDADE

UNID.

QUANT.

MARCA

40

AÇO

VALOR UNIT.
EXPRESS/AÇO R$ 400,00

de aço #26 (0,45mm) normatizada e laminada a frio nas laterais, fundo e frentes

EXPRESS MOVEIS/AR.

das gavetas, Parte superior em chapa #24 (0,60mm), Trilhos das gavetas em

4 GVTS

VALOR TOTAL
R$ 16.000,00

chapa #18 (1,20mm).
Canaletas com 3 dobras perfiladas e perpendiculares de 90° tipo U
(15x15x15mm) em chapa #16 (1,50mm). mantendo as propriedades do aço
ponteadas conforme normas técnicas (AWSSAED8-9M). Hastes para pastas
suspensas (medida 470x30mm) em Galvalume (Al+Zn)chapa #20 (0,90mm)
reforçada pelo sistema de perfilamento em Omega, cantoneiras de fixação
trazeira (medida 250mm "A" com dobra em L 15mmX15mm emGalvalume
(Al+Zn) chapa #20 com 4 garras de fixação e 2 cantoneiras frontais (medida
245mm "A" com dobra em L 15mmX15mm emGalvalume (Al+Zn) chapa #20.
Reforço - Contém 4 reforços internos tipo ¨Z¨ com 3 dobras perpendiculares de
90° (medida 1210x700mm) em chapa # 26 (0,45mm) nas laterais do produto,
sendo a 1ª dobra de 90° a 25mm, 2ª dobra de 90° a 20mm, 3ª dobra de 90° a
25mm, terminando com 10mm.
Trava frontal horizontal tipo U (15x15x15mm) entre as 2(duas) primeiras
gavetas em chapa #18 (1,20mm)Trava na base inferior frontal em chapa #20
(0,90mm), com 4 dobras sendo a 1ª de 90° a 10mm, a 2ª de 90° a 15mm, a 3ª de
90° 45mm, a 4ª de 90° a 40mm e termina com 10mm.Trava na base inferior
traseira em chapa #20 (0,90mm), em formato U com 2 dobras, a 1ª de 90° a
15mm, a 2ª de 90° a 45mm e termina com 15mm.
Acompanha kit composto por 4 cantoneiras e 4 sapatas reguláveis 5/16
confeccionadas em poliestireno de alto impacto, 4 buchas com rosca interna
5/16 e 12 parafusos cabeça chata de 3,5 x 10mm parafixação.Todas as chapas de
aço utilizadas nesse produto seguem a especificação SAE 1008
Gavetas
Gavetas montáveis no sistema de dobras com travamento utilizando cantoneiras
trazeiras com 250mm (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 e 2(duas) cantoneiras frontais com
245mm (A) com em formato L 15X15mm confeccionada emGalvalume
(Al+Zn) #20 (0,90mm) com 2 garras de fixação com travamento por encaixe
com lado pré-definido, sendo uma aplicada ao lado direito e outra ao lado
esquerdo, sendo utilizadas para fixação da frente ao corpo da gaveta, sendo as
medidas das frentes 304,5mm(A) x 429,10mm(L) x 14,1mm(E), medidas
externas do corpo gaveta sem as frentes 98mm(A )x 417,60mm(L) x 473mm(P),
fundo em chapa de aço #26 (0,45mm), hastes para pastas suspensas (medida 470
x 30mm) em Galvalume (Al+Zn) #20 (0,90mm) reforçada pelo sistema de dobra
em Ômega, frente das gavetas em chapa de aço #26 (0,45mm) fixados através de
parafusos M4-10 em furação oblonga que possibilitam uma regulagem precisa.
B - Bordas laterais com 100mm de altura com a 1ª dobra em 90° a 95mm do
fundo e a 2ª dobra a 5mm da 1ª formando um reforço lateral para sustentação da
gaveta.
C - Porta etiqueta estampado em baixo relevo na parte superior esquerda da
gaveta (medida 55mmx32mm) com abertura em sentido vertical na extremidade
direita e esquerda.
D - Puxador estampado (embutido) em toda extensão superior da gaveta através
de um sistema de dobras sendo, 1ª dobra de 45°com 25mm, 2ª dobra de 90° com
25mm 3ª dobra de 90° com 20mm terminando com 10mm na parte superior da
gaveta na totalidade de sua largura com acabamento perfil em PVC na cor cinza
cristal ou grafite.
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E - Reforço pelo sistema de perfilamento em “ômega”, mantendo as
propriedades do aço reforçando a estrutura do arquivo, gaveta, hastes,
retaguarda e tampo ponteadas com solda ponto, conforme normas técnicas
(AWSSAED8-9M), análise e teste de resistência através de ensaio de
cisalhamento por tração.
F - Fechadura cilíndrica do tipo Yale com sistema articulado contendo 2 chaves
e com sistema de fechamento simultâneo das gavetas mediante tranca de 25mm
(L) x 1300mm(A) emGalvalume (Al+Zn) chapa #18(1,20mm).
G - Sistema de deslizamento por batoques em nylon com 30% de fibra, fixados
na parte correspondente aos fundos dos trilhos das gavetas e frontal nas
canaletas formato U ambas confeccionadas em Galvalume (Al+Zn)#18
(1,20mm) através de uma solução distribuída de vaselina sólida branca.
ACABAMENTO
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
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ARMÁRIO DE AÇO MONTÁVEL COM 2 PORTAS ( MEDINDO UNIDADE

30

AÇO

EXPRESS/AÇO R$ 385,00

1627MM ALTURA X 750MM LARGURA X 400MM PROF: Confeccionado

EXPRESS

em chapa de aço #24 (0,60mm) para tampo superior, base e prateleiras e chapa

MOVEIS/ARM.

#26 (0,45mm) para portas, laterais e retaguardas, normalizada laminada a frio

AÇO

R$ 11.550,00

EM

com SAE 1008.
A - Produto montável utilizando sistema de travas, alavanca e unha,
desenvolvidas em altas tecnologias de estampagem, não havendo necessidade de
utilização de parafusos.
B - Trava superior confeccionada em chapa de aço #20 (0,90mm) com 3 dobras
perpendiculares sendo a 1ª a 25mm com 90°, a 2ª a 25mm com 90°, a terceira a
15mm com 90° e termina com 10mm, e com sistema de alavanca para
travamento nas laterais.
C - Trava inferior confeccionada em chapa de aço # 20 (0,90mm) 2 dobras
perpendiculares sendo a 1ª a 20mm com 90°, a 2ª a 45mm com 90° e termina
com 15mm e com sistema de alavanca para travamento nas laterais.
D - Portas com fechamento sobreposto com medidas esquerdas e direitas de
355mm(L)x1540mm(A), lado esquerdo moldado por 2 dobras sendo a 1ª a
315mm com 225°, a 2ª a 20mm com 135° e finaliza com 30mm, e lado direito
com sistema de puxador estampado caracterizado por 4 dobras sendo a 1ª a
313mm com 315°, a 2ª a 20mm com 45°, a 3ª a 25mm com 90°, a 4ª a 15mm
com 90° e finaliza com uma dobra em curva de 360°, com acabamento em perfil
PVC na cor cinza cristal ou grafite, 3 reforços em “Ômega” na horizontal e 1 na
vertical em chapa de aço #26 (0,45mm) laminada a frio com 4 dobras, 1ª a 5mm
com 90°, 2ª a 15mm com 90°, 3ª a 25mm com 90°, a 4ª a 15mm com 90° e
termina com 5mm
E - laterais em chapa de aço #26 (0,45mm) com 1600mm(A) com garras para
travamento da prateleira inferior e superior para travamento do produto com
sistema de cremalheira ponteada a lateral com 26 posições de regulagens e tendo
em sentido horizontal 5 dobras , sendo a 1ª dobra a 10mm com 180° , 2ª dobra a
20mm com 90°, a 3ª a 25mm com 90°, a 4ª a 400mm com 180° e termina com
10mm
F - Contém 2 prateleiras móveis com opção de regulagem por cremalheiras de
50 em 50 mm e 1 fixa, ambas em chapa de aço #26 (0,45mm) normalizada
laminado a frio nas medidas de 30mm(A)x747mm(L)x350mm(P) com 6 dobras
em sua profundidade sendo a 1ª a 5mm com 90°, a 2ª a 10mm com 90°, a 3ª a
30mm com 90°, a 4ª a 350mm com 90°, a 5ª a 30mm com 90°, a 6ª a 10mm com
90° e finaliza com 5mm e 4 dobras em sua largura.
G - Porta articulada por dobradiças 30mm de altura na chapa #20 (0.90mm)
soldada através de solda ponto eletrônico-pneumático e pino anelado (3,85mm x
62mm) de articulação reforçado zincado branco.
H-Retaguarda confeccionada em chapa de aço #26(0,45mm) em sistema
bipartido, sendo cada parte na medida de na medida de 1600mm(A) x
375mm(L), unidas por um sistema de encaixe com dobras curvas invertidas,
com 2 dobras na horizontal sendo a 1ª a 10mm com 270° a 2° a 800mm com
270° e termina com 10mm e na vertical com 2 dobras sendo a 1ª a 1900mm com
90° e a 2ª a 10mm com 270° e termina com 3mm.
Fechadura cilíndrica do tipo Yale com 2 chaves com travamento da porta na
prateleira fixa central.
Acompanha kit composto por 4 cantoneiras e 4 sapatas reguláveis 5/16
confeccionadas em poliestireno de alto impacto, 4 buchas com rosca interna
5/16 e 12 parafusos 3,5 X 13mm.
ACABAMENTO: Tratamentoanti-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
18

ARMÁRIO DE AÇO MONTÁVEL COM 2 PORTAS ( MEDINDO UNIDADE
1927MM

ALTURA

X

800MM

LARGURA

X

400MM

PROF:

30

AÇO

EXPRESS/AÇO R$ 405,00

R$ 12.150,00

EXPRESS

Confeccionado em chapa de aço #24 (0,60mm) para tampo superior, base e

MOVEIS/ARM.

prateleiras e chapa #26 (0,45mm) para portas, laterais e retaguardas,

AÇO ALTO

EM

normalizada laminada a frio com SAE 1008
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A - Produto montável utilizando sistema de travas, alavanca e unha,
desenvolvidas em altas tecnologias de estampagem, não havendo necessidade de
utilização de parafusos.
B - Trava superior confeccionada em chapa de aço #20 (0,90mm) com 3 dobras
perpendiculares sendo a 1ª a 25mm com 90°, a 2ª a 25mm com 90°, a terceira a
15mm com 90° e termina com 10mm, e com sistema de alavanca para
travamento nas laterais.
C - Trava inferior confeccionada em chapa de aço # 20 (0,90mm) 2 dobras
perpendiculares sendo a 1ª a 20mm com 90°, a 2ª a 45mm com 90° e termina
com 15mm e com sistema de alavanca para travamento nas laterais.
D - Portas com fechamento sobreposto com medidas esquerdas e direitas de
380mm(L)x1840mm(A) em chapa de aço #26 (0,45mm) , lado esquerdo
moldado por 2 dobras sendo a 1ª a 340mm com 225°, a 2ª a 20mm com 135° e
finaliza com 30mm, e lado direito com sistema de puxador estampado
caracterizado por 4 dobras sendo a 1ª a 338mm com 315°, a 2ª a 20mm com 45°,
a 3ª a 25mm com 90°, a 4ª a 15mm com 90° e finaliza com uma dobra em curva
de 360°, com acabamento em perfil PVC na cor cinza cristal ou grafite, 3
reforços em “Ômega” na horizontal e 1 na vertical em chapa de aço #26
(0,45mm) laminada a frio com 4 dobras, 1ª a 5mm com 90°, 2ª a 15mm com
90°, 3ª a 25mm com 90°, a 4ª a 15mm com 90° e termina com 5mm.
E - laterais em chapa de aço #26 (0,45mm) com 1900mm(A) com garras para
travamento da prateleira inferior e superior para travamento do produto com
sistema de cremalheira ponteada a lateral com 26 posições de regulagens e tendo
em sentido horizontal 5 dobras , sendo a 1ª dobra a 10mm com 180° , 2ª dobra a
20mm com 90°, a 3ª a 25mm com 90°, a 4ª a 400mm com 180° e termina com
10mm.
F - Contém 3 prateleiras móveis com opção de regulagem por cremalheiras de
50 em 50 mm e 1 fixa, ambas em chapa de aço #24 (0,60mm) normalizada
laminado a frio nas medidas de 30mm(A) x 797mm(L) x 350mm(P) com 6
dobras em sua profundidade sendo a 1ª a 5mm com 90°, a 2ª a 10mm com 90°, a
3ª a 30mm com 90°, a 4ª a 350mm com 90°, a 5ª a 30mm com 90°, a 6ª a 10mm
com 90° e finaliza com 5mm e 4 dobras em sua largura sendo a 1ª a 10mm com
90°, a 2ª a 30mm com 90°, a 3ª a 895mm com 90°, a 4ª a 30mm com 90° e
termina com 10mm.
G - Porta articulada por dobradiças 30mm de altura na chapa #20 (0.90mm)
soldada através de solda ponto eletrônico-pneumático e pino anelado (3,85mm x
62mm) de articulação reforçado zincado branco.
H-Retaguarda confeccionada em chapa de aço #26(0,45mm) em sistema
bipartido, sendo cada parte na medida de 1900mm(A) x 400mm(L), unidas por
um sistema de encaixe com dobras curvas invertidas, com 2 dobras na horizontal
sendo a 1ª a 10mm com 270° a 2° a 800mm com 270° e termina com 10mm e na
vertical com 2 dobras sendo a 1ª a 1900mm com 90° e a 2ª a 10mm com 270° e
termina com 3mm.
Fechadura cilíndrica do tipo Yale com 2 chaves com travamento da porta na
prateleira fixa central.
Acompanha kit composto por 4 cantoneiras e 4 sapatas reguláveis 5/16
confeccionadas em poliestireno de alto impacto, 4 buchas com rosca interna
5/16 e 12 parafusos 3,5 X 13mm.
ACABAMENTO
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
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ESTANTE DESMONTÁVEL DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS em chapa UNIDADE

100

AÇO

EXPRESS/AÇO R$ 120,00

de aço # 26 (0,45mm) na medida de 2000mm de altura por 920mm de largura

EXPRESS MOVEIS/EST.

com 300mm de profundidade.

6 PRAT.

Prateleiras:

em

chapa

de

aço

#

26

(0,45mm)

na

medida

R$ 12.000,00

de

30mm(A)x915mm(L)x 300mm(P), com dobras duplas nas laterais (4 dobras
perpendiculares sendo a 1ª 12mm com 90°, a 2ª a 30mm com 90°, a 3ª a 915mm
com 90°, a 4ª a 30mm com 90° e termina com 12mm) e triplas nas partes
frontais e posteriores (6 dobras perpendiculares sendo a 1ª dobra a 10mm com
90°, a 2ª a 10mm com 90°, a 3ª a 30mm com 90°m a 4ª a 300mm com 90°, a 5ª a
30mm com 90°, a 6ª a 10mm com 90° e termina com 10mm). Possui 1 reforço
tipo ¨ômega¨ em cada prateleira na chapa # 24 (0,60mm), medindo 13mm x
49mm x 900mm com 4 dobras perpendiculares sendo a 1ª a 10,5mm com 90°, 2ª
com 13mm com 90°, 3ª a 28mm com 90°, 4ª a 13mm com 90° e termina com
10,5mm. Fixado horizontalmente por sistema de ponteamento no fundo da
prateleira.
Colunas: 04 - colunas confeccionadas em chapa de aço # 20 (0,90mm) medindo
2000mm de altura dobra perfilada em "L" de 30x30 mm com 40 furos para
regulagens de altura em furação oblonga possibilitando regulagem e um
travamento mais eficaz das prateleiras.
Acessórios: admite opcionalmente gavetas, reforço X nas laterais e fundo ou
fechamento total com chapa lateral e fundo, acompanham também 48 parafusos
com porcas sextavadas zincadas de ¼ x ½ e 4 sapatas em “L” em polipropileno
medindo 32x32mm com recorte central possibilitando encaixe nas colunas.
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ACABAMENTO
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
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ROUPEIRO DE AÇO CONFECCIONADO em chapa de aço # 26 (0,45mm) UNIDADE

50

AÇO

EXPRESS/AÇO R$ 290,00

totalmente montável com travas invertidas tipo unha de gato que dispensa a

EXPRESS

utilização de parafusos, possui 1 vão com 4 portas sobrepostas em aço chapa

MOVEIS/ROUP.

#26 (0,45mm) com encaixe total por dentro do vão, composto por 1 módulo

COLUNA 4 VÃOS

R$ 14.500,00

inicial. Medindo 193x345x400mm
LATERAIS: confeccionadas em chapa de aço # 26 (0,45mm) nas medidas de
1850mm(A) x 400mm(P) com 9 travas de cada lado tipo garras para fixação das
prateleiras, lateral esquerda com 4 dobras sendo a 1ª a 14mm com 90°, a 2ª a
14mm com 90°, a 3ª a 25mm com 90°, 4ª a 400mm com 178° em curva e lateral
direita com 3 dobras sendo 1ª a 10mm com 45°, a 2ª a 25mm com 90° a 3ª a
400mm com 178° em curva.
RETAGUARDAS: confeccionadas em chapa de aço # 26 (0,45mm) nas medidas
de 1850mm(A) x 345mm(L) sendo que em sentido horizontal tem 2 dobras, a 1ª
a 30mm com 180°, a 2ª a 345mm com 180° e termina com 30mm, com sistema
de garras invertidas para fixação das prateleiras, posicionadas de acordo com o
modelo.
PRATELEIRAS: confeccionadas em chapa de aço # 26 (0,45mm) nas medidas
40mm(E)X340mm(L)X392mm(P) com 3 dobras na visão frontal sendo a 1ª a
27mm com 90°, a 2ª a 40mm com 90°, a 3ª a 392mm com 90° e termina com
27mm, com sistema de unhas de gato para travamento nas laterais e fundos,
sendo, 3 garras de fundo e 1 lateral direita e 1 lateral esquerda, com abertura em
alto relevo de 25mmx4mm do lado direito e fundo destinada ao encaixe interno
dos cabides de polipropileno.
PORTAS: confeccionadas em chapa de aço # 26 (0,45mm) nas medidas
408mm(A) x292mm(L)x15mm(E) com ventilação na parte superior de cada
porta com 4 recortes em alto relevo tipo com articulação por dobradiças de
30mm de altura na chapa #20 (0,90) soldada através de solda ponto eletrônicopneumatico e pino anelado de (3,85mmx 62mm) de articulação reforçado
zincado branco.
BASE: confeccionadas em chapa de aço # 24 (0,60mm) nas medidas
40mm(E)X340mm(L)X392mm(P) com 3 dobras na visão frontal sendo a 1ª a
27mm com 90°, a 2ª a 40mm com 90°, a 3ª a 392mm com 90° e termina com
27mm, com sistema de unhas de gato para travamento nas laterais e fundos,
sendo, 3 garras de fundo e 1 lateral direita e 1 lateral esquerda, com 4 estampos
em baixo relevo em formato circular destinado ao encaixe e fixação dos pés.
Pés: No modulo inicial acompanham 4 pés em polipropileno alto impacto
medindo 122mm(A) com diâmetro de 3" composto por com regulagem de altura
de 16mm.
Acessório: acompanham o produto dois cabides de encaixe por vão.
23

ARMÁRIO VITRINE PARA MEDICAMENTOS EM AÇO, 2 PORTAS, UNIDADE

30

COM 4 PRATELEIRAS

AÇO

EXPRESS/AÇO R$ 308,00

R$ 9.240,00

EXPRESS
MOVEIS/ARM.
VITRINE 2 PRTS

24

ARMÁRIO VITRINE PARA MEDICAMENTOS EM AÇO, 1 PORTA, UNIDADE

20

COM 4 PRATELEIRAS

AÇO

EXPRESS/AÇO R$ 285,00

R$ 5.700,00

EXPRESS
MOVEIS/ARM.
VITRINE 1 PRTS

26

MESA REDONDA PARA REUNIÃO, TAMPO MDP COM ESPESSURA UNIDADE

10

AÇO

EXPRESS/AÇO R$ 218,95

15MM, ALTURA 75CM, LARGURA 1,20M COM PÉS DE TUBO

EXPRESS

REDONDO

MOVEIS/MESA

R$ 2.189,50

REDONDA
28

QUADRO DE AVISOS 2,50 X 1,20, moldura de alumínio

UNIDADE

50

AÇO

EXPRESS/AÇO R$ 290,00

R$ 14.500,00

EXPRESS MOVEIS/QD
AVISO
VALOR TOTAL R$

R$ 97.829,50
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