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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 053/2019. 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 G H P S BARRETO.
CNPJ: 27.103.616/0001-44 I.E.: 079.808.597
Endereço: R DOUTOR LUIS IGNACIO DE ANDRADE LIMA, 170, LOJA 03 - JANGA. Tel.: (81) 4104-6092/3012-0839
Cidade: PAULISTA/PE CEP: 53.435-455
Email: ghpsbarreto@gmail.com
Representante: Gustavo Henrique P. Sá Barreto - CPF: 029.558.154-97
ITENS: 5, 6, 10, 14, 33.
ITEM

DESCRIÇÃO

5

CADEIRA FIXA APROXIMAÇÃO COM BRAÇOS: - Encosto em UND.
compensado

UNID.

multilaminado

resinado

em

concha

única,

moldada

QUANT.

MARCA

VALOR UNIT.

VALOR TOTAL

20

FRISOKAR/

R$ 745,00

R$ 14.900,00

NEW ONIX

anatomicamente a quente com 15mm de espessura. Possui curvatura anatômica
no encosto de forma à permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar,
adaptando-se melhor à coluna vertebral.
- Espuma expandida/laminada AP, flexível microcelular de alta resistência,
isento de CFC, com 45 mm de espessura média e densidade 33 a 37 Kg/m³.
- Revestimento do encosto e contra capa do encosto em Vinil fixado por
grampos com acabamento zincado.
ASSENTO
- Assento em compensado multilaminado resinado em concha única, moldada
anatomicamente a quente com 15mm de espessura. Possui curvatura na parte
frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea.
- Espuma expandida/laminada AP, flexível microcelular de alta resistência,
isento de CFC, com 45 mm de espessura média e densidade 33 a 37 Kg/m³.
- Revestimento do assento em Vinil fixado por grampos com acabamento
zincado.
BRAÇOS
- Apóia-braços integrado a estrutura em aço com acabamento em Polipropileno
Copolímero injetado.
ESTRUTURA
- Estrutura formada por tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com 25,40 mm de
diâmetro e 2,25 mm de espessura da parede, curvada à frio, executado e
calibrado por máquina CNC.
- Tubo de suporte do assento fabricado aço SAE 1010/1020 redondo com 25,40
mm de diâmetro e 2,25 mm de espessura da parede curvado à frio, executado e
calibrado por máquina CNC.
- Travessas de fixação do assento fabricadas em chapa de aço SAE 1020 com
4,76 mm de espessura.
- Suporte de fixação do encosto fabricada em chapa de aço NBR 6658 com 4,25
mm de espessura.
- A união das travessas, tubo de suporte do assento, chapas de fixação do
assento e encosto na estrutura da cadeira é feito por processo de solda do tipo
MIG em célula robotizada formando uma estrutura única para posterior
montagem.
ACABAMENTO
- Os componentes metálicos pintados possuem tratamento de superfície
antiferruginoso com fosfato de zinco por imersão, executado em linha
automática de oito tanques, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e
com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas ambientais
vigentes, proporcionando melhor proteção contra corrosão e excelente
ancoragem da tinta, evitando assim o descolamento da mesma.
DIMENSÕES MINIMAS APROXIMADAS DA CADEIRA:
Largura da Cadeira: 570 mm
Profundidade da Cadeira: 660 mm
Altura Total da Cadeira: 910 mm
Altura do Encosto: 400 mm
Largura do Encosto: 470 mm
Profundidade da Superfície do Assento: 400 mm
Largura do Assento: 470 mm
Altura do assento: 490 mm
APRESENTAR CATÁLOGO JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS
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- Certificado de Conformidade com a Norma ABNT NBR 13962:2006, emitido
por laboratório acreditado pelo Inmetro;
- Análise Ergonômica conforme Norma Regulamentadora 17 (NR 17).
- Termo de Garantia de no mínimo 05 (cinco) anos contra defeitos de fabricação
na estrutura metálica, emitido pelo fabricante.
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CONJUNTO ESPERA 03 LUGARES SEM BRAÇOS: - Encosto plástico UND.

50

injetado em polipropileno copolímero de alta resistência e pigmentados na cor.

FRISOKAR/

R$ 355,00

R$ 17.750,00

R$ 193,00

R$ 9.650,00

ISSO

Possui curvatura anatômica no encosto de forma a permitir a acomodação das
regiões dorsal e lombar, se adaptando melhor à coluna vertebral.
- Pega-mão para auxiliar em movimentações e transporte.
- Furos de aeração em desenho elíptico.
- Suporte do encosto e assento fabricada em tubo de aço SAE 1010/1020
oblongo 16x30 mm e 1,50 mm de espessura de parede.
- Travessas de união fabricadas em chapas de aço SAE 1020 FQD com 4,76 mm
de espessura com furo roscado na bitola ¼"x 20 fpp para posterior fixação na
estrutura.
- A união das travessas no tubo de suporte do encosto e assento é feito por
processo de solda do tipo MIG em célula robotizada formando uma estrutura
única para posterior montagem na estrutura.
- Ponteiras e acabamentos em polipropileno copolímero injetado na cor preta.
ASSENTO
- Assento plástico, injetados em polipropileno copolímero de alta resistência e
pigmentados na cor. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o
estrangulamento na corrente sanguínea.
- Nervuras na parte inferior e furos de aeração em desenho elíptico.
ESTRUTURA
- Estrutura da longarina confeccionada com tubos de aço industrial SAE
1010/1020 quadrado 50x50mm e 1,50 mm de espessura da parede, na estrutura
horizontal, travessas fabricadas em chapas de aço SAE 1020 FQD com 4,76mm
de espessura. Encaixe cônico fabricado em chapa de aço SAE 1010/1020 FQD
com 2,25 mm de espessura. Os componentes são unidos por solda do tipo MIG
em célula robotizada, formando um conjunto para posterior montagem por
encaixe cônico.
- Pés laterais em tubo de aço industrial SAE 1010/1020 redondo 31,75 mm de
diâmetro e 1,50 mm curvados à frio em máquina curvadora CNC, e unidos por
solda do tipo MIG, em tubo de aço SAE 1010/1020, retangular 30x70 mm e
1,20 mm de espessura da parede formando um conjunto para posterior
montagem por encaixe cônico.
- Para os modelos de 4 e 5 lugares, possui pé central para aumentar sua
resistência, fabricado na mesma especificação dos pés laterais.
- Sapatas, ponteiras e acabamentos em polipropileno copolímero injetado na cor
preta.
ACABAMENTO
- Os componentes metálicos pintados possuem tratamento de superfície
antiferruginoso com fosfato de zinco por imersão, executado em linha
automática de oito tanques, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e
com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas ambientais
vigentes, proporcionando melhor proteção contra corrosão e excelente
ancoragem da tinta, evitando assim o descolamento da mesma.
DIMENSÔES APROXIMADAS DA CADEIRA:
Largura do assento: 460 mm
Profundidade da superfície do assento: 400 mm
Largura do encosto: 460 mm
Altura do encosto: 260 mm
Profundidade total da cadeira: 515 mm
Altura total da cadeira: 815 mm
Altura do Assento: 420 mm
Largura total da cadeira 3L: 1530 mm
APRESENTAR CATÁLOGO JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS
- Certificado de Conformidade com a Norma ABNT NBR 13962:2006, emitido
por laboratório acreditado pelo Inmetro;
- Análise Ergonômica conforme Norma Regulamentadora 17 (NR 17).
- Termo de Garantia de no mínimo 05 (cinco) anos contra defeitos de fabricação
na estrutura metálica, emitido pelo fabricante.
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MESA RETA MEDINDO 120 mm (LARGURA) X 615 mm (PROF) X 740 UND

50

PRISMA / MESR4

mm (ALTURA): 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) x 1095mm(L) x 485mm(P) com
acabamento em Perfil Ergonsoft 180°.Retaguardas: Confeccionadas em (MDP
BP) de 15mm partículas de média densidade com resinas sintéticas revestidas
em ambas as faces com películas decorativas banhadas em solução melaminica
fixada através de um processo de prensa de baixa pressão, nas medidas: de
150mm(E) x 300mm(A) x 966mm(L).
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Estrutura: 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, nas cores cinza, preto e ovo, com sapatas niveladoras, para
corrigir desnível de piso.
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BALCÃO BAIXO COM 02 PORTAS: Tampo: Confeccionado em MDP BP UND

20

PRISMA / BAL3

R$ 285,00

R$ 5.700,00

10

PRISMA /ARQ4G

R$ 345,00

R$ 3.450,00

(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 860mm(L) x
385mm(P) com acabamento em fita PVC (poliestireno) com (0,45mm) de
espessura.
Laterais: Confeccionado em MDP BP (15mm) (Partículas de Média Densidade)
fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Uréia
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 665mm(A) x 385mm(P) x 150mm(E) com acabamento
em fita PVC(polietileno) com (0,45mm) de espessura.
Retaguardas:Contém 2 retaguardas fixadas no fundo pra parede do armário
através de perfil “H”confeccionada em MDF (3mm) (Fibras de Média
Densidade) fabricado através de fibras de madeira com resinas sintéticas (Uréia
Formol), fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo
635mm(A) x 426mm(L) x 3mm(E).
Prateleiras Superior e Inferior: Confeccionado em MDP BP (15mm) (Partículas
de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas
sintéticas (Uréia 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 860mm(L) x 335mm(P) x 150mm (E) com
acabamento em fita PVC(polietileno) com (0,45mm) de espessura.
Prateleira Central: Confeccionado em MDP BP (15mm) (Partículas de Média
Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas
(Uréia 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 860mm(L) x 375mm(P) x 150mm (E) com
acabamento em fita PVC(polietileno) com (0,45mm) de espessura.
Fundo : Confeccionado em MDP BP (15mm) (Partículas de Média Densidade)
fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Uréia
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 860mm(L) x 375mm(P) x 150mm(E),
Portas: 2 PortasConfeccionado em MDP BP (15mm) (Partículas de Média
Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas
(Uréia 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 655mm(A) x 435mm(L) x 15mm(E), 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) á
315º.
Pés: Tipo Octogonal com espessura de (5mm) de polietileno (Plástico de Alto
Impacto) com regulagem que permite a regulagem quando á desnível do piso
facilitando assim o manuseio do produto.
Dimensões:..........Alt.............Larg.............Prof.
Externas:.............685mm........890mm........380mm
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ARQUIVO EM MDF COM 04 GAVETAS P/PASTA Medidas: 136x47x48 UND
COR: BEGE/BRANCO/CINZA

VALOR TOTAL R$

R$ 51.450,00

FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93 e alterações; Lei 10.520/02 e Decreto Mun. 011/2013. SIGNATARIOS: Maria do Socorro dos Anjos
Furtado – Prefeita Municipal – Pelo Órgão Gerenciador e Gustavo Henrique P. Sá Barreto – Representante Legal pela contratada. A íntegra da ata
com as demais informações encontrar-se-á disponibilizada para consulta, nesta Prefeitura Municipal de Serra Caiada/RN, sito a Rua Nossa Senhora
da Conceição, 276 – Centro – Serra Caiada/RN – CEP: 59.245-000 ou pelo telefone (84) 3293-0038.
Publicado por:

Abrahão Allan Miranda da Silva
Código Identificador:EFD82025
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 04/07/2019. Edição 2053
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/
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