
MINISTÉRIO DA DEFESA

COMANDO DA AERONÁUTICA
BASE AEREA DE BELEM

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº 00187/2021

O BASE AEREA DE BELEM, com sede em AV. JÚLIO CÉSAR, S/N.º BELEM-PA, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 00.394.429 /0197-15 , neste ato

representado(a) pelo RÔMULO PAIXÃO MOREIRA Cel Av, nomeado(a) pelo , inscrito(a) no CPF sob o nº 536.979.103-10 portador(a) da

Carteira de Identidade nº 491587 COMAER, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para

REGISTRO DE PREÇOS n° PE 94/2020, publicada no Diário Oficial de 23/12/2020, processo administrativo 67215.046148/2020-06, RESOLVE

registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e

na(s)  quantidade(s)  cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº

8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a

seguir:

1- DO OBJETO

1.1.	A presente Ata tem por objeto o registro de preços de AQUISIÇÃO DE MATERIAL MOBILIÁRIO PARA O GAP-BE E UNIDADES APOIADAS, conforme

condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e anexos, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora,

independentemente de transcrição. Conforme termo de Referência do Pregão nº PE 94/2020

O preço registrado, as especificações do objeto e as demais ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:
2.1

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

22.685.164/0001-32 - J.P. COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

0009 Armário baixo 2 portas (800X500X740MM): Tampo superior               349,0000UN 139.00            48.511,0000

Fornecimento
Valor GlobalValor UnitárioQuantidadeUnidade deDescriçãoItem

Fabricante: Fabricante: JP MOVEIS

Marca: Marca: JP MOVEIS

Modelo/Versão: NÃO SE APLICA



Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário baixo 2 portas (800X500X740MM): Tampo superior confeccionado

em MDP, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com

espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antireflexo O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é

encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas

arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas ABNT Portas confeccionadas em MDP, com 18 mm

de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm,

texturizado, semifosco e antireflexo O bordo que acompanha todo o contorno da porta é encabeçado com fita de

poliestireno com 2 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio

ergonômico de 2 mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR17 O par de Portas sustentase em seis dobradiças

Top, em Zamak com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm altura, com abertura de até 270

graus A porta direita possui fechadura cilíndrica com travamento por lingüeta lateral Acompanham 02 chaves

escamoteáveis com acabamento zincado e capa plástica A porta esquerda é automaticamente travada pela direita,

por meio de 02 chapas metálicas 80 x 50 x 1,2 mm, permitindo assim o fechamento do par de portas Ambas as

portas são dotadas de puxadores metálicos tipo "alça", com rosca interna M4 com acabamento em aço escovado

Corpo (02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior, e 01 prateleira móvel) confeccionado em MDP, com 18 mm de

espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm,

texturizado, semifosco, e antireflexo Os bordos aparentes do conjunto são encabeçados com fita de poliestireno

com 2 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2 mm

de acordo com as Normas de Ergonomia NR17, e os bordos não aparentes do conjunto são encabeçados em fita de

poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt As laterais e o fundo devem ter

furações para regulagem de prateleiras em toda a altura útil do armário, com 06 pontos de apoio por prateleira

As prateleiras móveis são apoiadas por suportes em pinos metálicos A montagem das peças deve ser feita por

meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix Rodapé retangular fechada em tubo

de aço de 50 x 20 x 1,2 mm continuo dobrado, submetido a um prétratamento por fosfatização a base de zinco

(lavagem  decapagem  fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em

estufa a 200º C A base é apoiada por 04 sapatas articuláveis em nylon injetado com regulador de altura interno

(por dentro do armário) e nivelamento auto ajustável

0010 Armário baixo com vão central e 02 portas de abrir  tam               469,0000UN 16.00             7.504,0000

Fornecimento
Valor GlobalValor UnitárioQuantidadeUnidade deDescriçãoItem

Fabricante: Fabricante: JP MOVEIS

Marca: Marca: JP MOVEIS

Modelo/Versão: NÃO SE APLICA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário baixo com vão central e 02 portas de abrir  tampo superior

confeccionado com chapas de partículas de madeira de média densidade (mdp – médium density particleboard),

selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e

termoestabilizadas sob pressão, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termoprensado de

melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antireflexo O bordo que acompanha todo o

contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo

hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm de acordo com as normas ABNT

0024 Balcão de atendimento alto em formatoL, medindo 1400x14               429,0000UN 13.00             5.577,0000

Fornecimento
Valor GlobalValor UnitárioQuantidadeUnidade deDescriçãoItem

Fabricante: Fabricante: JP MOVEIS

Marca: Marca: JP MOVEIS

Modelo/Versão: NÃO SE APLICA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balcão de atendimento alto em formatoL, medindo 1400x1400x740110 mm,

podendo ter variação de 5 cm para mais ou para menos Corpo tampo base e laterais confeccionados em madeira MDF

com no mínimo 25 mm de espessura, complemento régua menor para balcão em seis peças Todas as peças deverão

apresentar bordas retas e seladas com fita de PVC de no mínimo 2 mm de espessura Base do móvel com sistema de

regulagem de altura que possibilite o posicionamento do móvel a altura mínima de 25 mm do solo Indicar na

proposta marca e modelo e apresentar prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico O mobiliário

poderá possuir design de cada fabricante, obedecendo ao termo descritivo mínimo deste item, sendo que os

móveis deverão ser de primeira linha confeccionados conforme os padrões de ergonomia



0025 Balcão de complemento Dimensões 1000x680x1100mm Tampo s             1.149,0000UN 51.00            58.599,0000

Fornecimento
Valor GlobalValor UnitárioQuantidadeUnidade deDescriçãoItem

Fabricante: Fabricante: JP MOVEIS

Marca: Marca: JP MOVEIS

Modelo/Versão: NÃO SE APLICA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balcão de complemento Dimensões 1000x680x1100mm Tampo superior para

Atendimento em formato retangular com 25 mm de espessura e 350 mm de profundidade, confeccionado com chapas de

partículas de madeira de média densidade (MDP Médium Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus

reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, revestido em

ambas as faces por filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e

antireflexo As chapas possuem densidade média de 600 Kgm³, resistência à tração perpendicular kgcm² = 30,

resistência à flexão estática kgcm² = 140, resistência à tração superficial Kgcm² = 10 de acordo com as normas

NBR 14810  Terminologia, NBR 14810  Requisitos e NBR 14810  Métodos de ensaio O bordo que acompanha todo o

contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno de 2,0 mm de espessura, coladas com adesivo hot melt,

com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,0 mm de acordo com as Normas ABNT A fixação do tampoestrutura

deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados em buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK, e

cravadas no tampo, possibilitando a monta

0034 Cadeira diretor com braços fixos estofada Base: Giratór               274,0000UN 109.00            29.866,0000

Fornecimento
Valor GlobalValor UnitárioQuantidadeUnidade deDescriçãoItem

Fabricante: Fabricante: JP MOVEIS

Marca: Marca: JP MOVEIS

Modelo/Versão: NÃO SE APLICA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira diretor com braços fixos estofada Base: Giratória com cinco

hastes, em tubo de aço, soldadas ao tubo central por solda mig e com capa de proteção em polipropileno

injetado, dotada de cinco rodízios duplos giratórios de nylon com 50mm de diâmetro Coluna com sistema de

regulagem de altura, através de pistão a gás 100 mm de curso, com o gás atuando como mola amortecedora de

impactos Coluna central em tubo de aço, com capa protetora telescópica e bucha injetada em poliacetal na parte

superior Suporte do assento com mecanismo relax de reclinação simultânea do assento e encosto com alavanca de

bloqueio sob o assento e manípulo para regulagem da tensão Todos componentes metálicos recebem tratamento em

banho desengraxante, decapagem e fosfatização Pintura: Aplicada pelo processo de deposição eletrostática em

tinta epóxipó, na cor preta, com camada de 50 a 70 e polimerização em estufa na temperatura de 180º C Assento

e Encosto: Em compensado multilaminas com tratamento imunizante (ONAR) de 15 mm de espessura, prensado à

quente, moldado anatomicamente Estofados com espuma injetada lisa em poliuretano de alta resiliência,

densidade média de 40 à 50 kgm³

0036 Cadeira espaldar baixo interlocutor fixa com braços Ass               204,0000UN 230.00            46.920,0000

Fornecimento
Valor GlobalValor UnitárioQuantidadeUnidade deDescriçãoItem

Fabricante: Fabricante: JP MOVEIS

Marca: Marca: JP MOVEIS

Modelo/Versão: NÃO SE APLICA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira espaldar baixo interlocutor fixa com braços Assento medindo

490mm de largura e 460mm de profundidade com inserto em madeira compensada multilaminada, com lâminas de

madeira proveniente de reflorestamento (pinus e eucalipto) intercaladas entre si, coladas com resina a base de

ureiaformol com baixa emissão de formaldeído, conformado anatomicamente, prensada a quente, com 10,5mm de

espessura final Estofamento em espuma de poliuretano injetada, isenta de cfc, com alta resiliência, alta

resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa

deformação permanente com densidade controlada de 54kg m³ Capa de proteção e acabamento injetada em

polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC Encosto iniciando com

largura de 405mm na parte inferior e finalizando com 305mm na parte superior, com 380mm de altura Inserto

fabricado em madeira compensada multilaminada com 7 lâminas de 1,5 mm cada, total

0037 Cadeira espaldar baixo interlocutor fixa com braços Ass               184,0000UN 51.00             9.384,0000

Fornecimento
Valor GlobalValor UnitárioQuantidadeUnidade deDescriçãoItem

Fabricante: Fabricante: JP MOVEIS

Marca: Marca: JP MOVEIS

Modelo/Versão: NÃO SE APLICA



Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira espaldar baixo interlocutor fixa com braços Assento medindo

490mm de largura e 460mm de profundidade com inserto em madeira compensada multilaminada, com lâminas de

madeira proveniente de reflorestamento (pinus e eucalipto) intercaladas entre si, coladas com resina a base de

ureiaformol com baixa emissão de formaldeído, conformado anatomicamente, prensada a quente, com 10,5mm de

espessura final Estofamento em espuma de poliuretano injetada, isenta de cfc, com alta resiliência, alta

resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa

deformação permanente com densidade controlada de 54kg m³ Capa de proteção e acabamento injetada em

polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC Encosto iniciando com

largura de 405mm na parte inferior e finalizando com 305mm na parte superior, com 380mm de altura Inserto

fabricado em madeira compensada multilaminada com 7 lâminas de 1,5 mm cada, total COTA RESERVADA DO ITEM 36

0038 Cadeira ergonômica, estilo presidente, cor preta, em te               349,0000UN 230.00            80.270,0000

Fornecimento
Valor GlobalValor UnitárioQuantidadeUnidade deDescriçãoItem

Fabricante: Fabricante: JP MOVEIS

Marca: Marca: JP MOVEIS

Modelo/Versão: NÃO SE APLICA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira ergonômica, estilo presidente, cor preta, em tela sintética

com apoio para lombar que propicia conforto e permite a ventilação da região lombar, encosto de cabeça,

regulagem para encosto, regulagem de altura à gás, base giratória, apoio para braços, suportando peso

aproximado de 120 kg Medidas aproximadas: altura total aproximada de 116cm; altura do acento com no mínimo

40cm e no máximo 60 cm; largura 65cm e profundidade 65cm

0039 Cadeira ergonômica, estilo presidente, cor preta, em te               339,0000UN 32.00            10.848,0000

Fornecimento
Valor GlobalValor UnitárioQuantidadeUnidade deDescriçãoItem

Fabricante: Fabricante: JP MOVEIS

Marca: Marca: JP MOVEIS

Modelo/Versão: NÃO SE APLICA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira ergonômica, estilo presidente, cor preta, em tela sintética

com apoio para lombar que propicia conforto e permite a ventilação da região lombar, encosto de cabeça,

regulagem para encosto, regulagem de altura à gás, base giratória, apoio para braços, suportando peso

aproximado de 120 kg Medidas aproximadas: altura total aproximada de 116cm; altura do acento com no mínimo

40cm e no máximo 60 cm; largura 65cm e profundidade 65cm COTA RESERVADA DO ITEM 38

0040 Cadeira fixa com assento injetado em resina termoplásti               101,5000UN 138.00            14.007,0000

Fornecimento
Valor GlobalValor UnitárioQuantidadeUnidade deDescriçãoItem

Fabricante: Fabricante: JP MOVEIS

Marca: Marca: JP MOVEIS

Modelo/Versão: NÃO SE APLICA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira fixa com assento injetado em resina termoplástica,

polipropileno (pp) copolímero que tem como característica alta resistência à fratura por flexão ou fadiga, boa

resistência ao impacto, boa estabilidade térmica e alta resistência química e a solventes, conformado

anatomicamente Com sob assento que serve como proteção, para que o usuário não tenha contato com as partes

soldadas e os componentes de fixação, também protegendo o assento de contato com qualquer parte metálica no

empilhamento de duas ou mais cadeiras Fixado através de fixadores roscados do tipo plastic sob o assento

Largura de 450 mm e profundidade de 426 mm Encosto injetado em resina termoplástica, polipropileno (pp) que

tem como característica alta resistência à fratura por flexão ou fadiga, boa resistência ao impacto, boa

estabilidade térmica e alta resistência química e a solventes, conformado anatomicamente Fixado através de

encaixe sob pressão na estrutura em dois pontos

0041 Cadeira fixa empilhável com encosto e assento fixos com               101,5000UN 100.00            10.150,0000

Fornecimento
Valor GlobalValor UnitárioQuantidadeUnidade deDescriçãoItem

Fabricante: Fabricante: JP MOVEIS

Marca: Marca: JP MOVEIS

Modelo/Versão: NÃO SE APLICA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira fixa empilhável com encosto e assento fixos com empilhamento

que mínimo de 10 unidades Encosto injetado em polipropileno copolímero de alta resistência, com cor

padronizada por pigmentos especiais Possui curvatura anatômica, de forma a permitir a acomodação das regiões



dorsal e lombar, se adaptando melhor à coluna vertebral Pegamão para auxiliar em movimentações e transporte A

fixação do encosto no tubo de suporte do encosto é feita por sistema de encaixe e fixado por sistema de trava

injetada em poliamida 60 com travamento no tubo de suporte do encosto sem a utilização de elementos de fixação

por aparafusamento Assento injetado em polipropileno copolímero de alta resistência, com cor padronizada por

pigmentos especiais Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente

sanguínea Torres para fixação da estrutura metálica por sistema de encaixe A fixação do assento na estrutura é

feita com presilhas injetadas em poliamida 60

0042 Cadeira fixa para uso individual ou em seqüência nos au               101,5000UN 153.00            15.529,5000

Fornecimento
Valor GlobalValor UnitárioQuantidadeUnidade deDescriçãoItem

Fabricante: Fabricante: JP MOVEIS

Marca: Marca: JP MOVEIS

Modelo/Versão: NÃO SE APLICA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira fixa para uso individual ou em seqüência nos auditórios ou

salas de aula, com encosto e assento fixos  Encosto em estrutura plástica injetada em polipropileno copolímero

de alta resistência  Possui curvatura anatômica de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar,

se adaptando melhor à coluna vertebral  Suporte do encosto fabricado em barra de aço trefilado sae 1020

redondo com 12,70 mm de diâmetro  Acabamento lateral do encosto injetado em polipropileno copolímero de alta

resistência montada por encaixe no encosto  A fixação do encosto no suporte do encosto é feito através do

encaixe da estrutura metálica no acabamento lateral e no encosto da cadeira Assento em estrutura plástica

injetada em polipropileno copolímero de alta resistência com caneleta interna de suporte ao sistema de encaixe

do estofamento  Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente

sanguínea

0043 Cadeira fixa empilhável sem apóia braços com encosto e               100,0000UN 300.00            30.000,0000

Fornecimento
Valor GlobalValor UnitárioQuantidadeUnidade deDescriçãoItem

Fabricante: Fabricante: JP MOVEIS

Marca: Marca: JP MOVEIS

Modelo/Versão: NÃO SE APLICA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira fixa empilhável sem apóia braços com encosto e assento fixo,

com espaço aberto no encosto para manuseio Empilhamento máximo 10 unidades Encosto moldado em compensado

multilaminado resinado com espessura de 18 mm, colados à espuma expandida laminada, isenta de cfc, com

densidade controlada de 23 kg m³ e 30 mm de espessura média  Revestimento do encosto em poliéster fixado por

grampos com acabamento zincado  A fixação do encosto na estrutura é feita com parafusos auto atarrachantes de

5 x 45 mm Assento moldado em compensado multilaminado resinado com espessura de 12 mm colado à espuma

expandida laminada, isenta de cfc, com densidade controlada de 33 kg m³ e 40 mm de espessura média

Revestimento do assento em poliéster fixado por grampos com acabamento zincado  A fixação do assento na

estrutura é feita com parafusos auto atarrachantes de 4,5 x 35 mm Estrutura 4 pés confeccionada com tubos de

aço sae 1010 1020 quadrado 20x20 mm e1,06 mm de espessura de parede

0044 Cadeira fixa Estrutura injetada em polipropileno copolí               161,5000UN 102.00            16.473,0000

Fornecimento
Valor GlobalValor UnitárioQuantidadeUnidade deDescriçãoItem

Fabricante: Fabricante: JP MOVEIS

Marca: Marca: JP MOVEIS

Modelo/Versão: NÃO SE APLICA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira fixa Estrutura injetada em polipropileno copolímero

estruturado com nervuras, borda de ancoragem da cola e canal para grampos Possui curvatura anatômica de forma

à permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando se melhor à coluna vertebral  Espuma injetada

anatomicamente em poliuretano flexível micro celular de alta resistência, isento de cfc, com densidade

controlada de 45 a 55 kg m³ com 40 mm de espessura média  Revestimento do encosto em poliéster fixado por

grampos com acabamento zincado Contra capa do encosto injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor

preta, montada por encaixe, auxiliando em futuras manutenções  Suporte do encosto fabricado em mola de aço sae

1020 com 76,20 mm de largura e 6,35 mm de espessura, curvada e nervurada à frio para aumentar a resistência  A

fixação da mola no encosto é feita com parafusos sextavados grau 5 sae j429 do tipo flangeado com trava

mecânica no flange, na bitola ¼"x 20 FTP e porcas de garra encravadas



0045 Cadeira giratória executiva cbraços, tamanho médio  Ass               231,5000UN 500.00           115.750,0000

Fornecimento
Valor GlobalValor UnitárioQuantidadeUnidade deDescriçãoItem

Fabricante: Fabricante: JP MOVEIS

Marca: Marca: JP MOVEIS

Modelo/Versão: NÃO SE APLICA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória executiva cbraços, tamanho médio  Assento e encosto

em compensado multilaminado de 12 mm, com espuma injetada anatomicamente em densidade média (50 a 60 Kgm3),

com 45 a 50 mm de espessura Revestimento do assento e encosto em tecido de alta resistência 100% poliéster na

cor azul escuro e espessura mínimo de 1 mm Bordas em PVC no contorno do estofado Mecanismo tipo “back system”

Inclinação do encosto mediante acionamento de alavanca Molas pretorno automático do encosto e ajuste

automático na frenagem do reclinador Regulagem da altura do assento a gás, coluna central desmontável, fixada

por encaixe cônico com rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço com coluna e mola a gás para

regulagem de altura e amortecimento de impactos ao sentar, acionada por alavanca Regulagem de altura do

encosto para apoio lombar Base giratória com capa de nylon na cor preta, com aranha de 5 hastes, apoiado sobre

rodízios de duplo giro de nylon e com esferas de aço Braços em poliuretano injetado, regulagem vertical e

horizontal Fabricada em conformidade com as normas da ABNT Medindo o encosto 35 cm de altura x 40 cm (mínimo)

e 55 cm

0046 Cadeira giratória executiva cbraços, tamanho médio  Ass               232,0000UN 95.00            22.040,0000

Fornecimento
Valor GlobalValor UnitárioQuantidadeUnidade deDescriçãoItem

Fabricante: JP MOVEIS

Marca: JP MOVEIS

Modelo/Versão: NÃO SE APLICA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória executiva cbraços, tamanho médio  Assento e encosto

em compensado multilaminado de 12 mm, com espuma injetada anatomicamente em densidade média (50 a 60 Kgm3),

com 45 a 50 mm de espessura Revestimento do assento e encosto em tecido de alta resistência 100% poliéster na

cor azul escuro e espessura mínimo de 1 mm Bordas em PVC no contorno do estofado Mecanismo tipo “back system”

Inclinação do encosto mediante acionamento de alavanca Molas pretorno automático do encosto e ajuste

automático na frenagem do reclinador Regulagem da altura do assento a gás, coluna central desmontável, fixada

por encaixe cônico com rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço com coluna e mola a gás para

regulagem de altura e amortecimento de impactos ao sentar, acionada por alavanca Regulagem de altura do

encosto para apoio lombar Base giratória com capa de nylon na cor preta, com aranha de 5 hastes, apoiado sobre

rodízios de duplo giro de nylon e com esferas de aço Braços em poliuretano injetado, regulagem vertical e

horizontal Fabricada em conformidade com as normas da ABNT Medindo o encosto 35 cm de altura x 40 cm (mínimo)

e 55 cm COTA RESERVADA DO ITEM 45

0047 Cadeira giratória, Presidente com braços  Material: ass               250,0000UN 119.00            29.750,0000

Fornecimento
Valor GlobalValor UnitárioQuantidadeUnidade deDescriçãoItem

Fabricante: Fabricante: JP MOVEIS

Marca: Marca: JP MOVEIS

Modelo/Versão: NÃO SE APLICA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória, Presidente com braços  Material: assento e encosto

em compensado multilaminado revestido em corano, espuma injetada de 70mm, com união em lâmina de aço com capa

de polipropileno Estrutura: base 5 patas em tubo de aço, coluna com regulagem de altura à gás, tratamento anti

ferrugem e corrosão, pintura: epóxipó, cor preto, rodízios: duplos em nylon Dimensões aproximadas: assento

460x480mm, encosto 460x620mm, altura até o assento 460 à 500mm Altura até o encosto 1180 à 1280mm Braços:

material em lâmina de aço recoberta com polipropileno injetado

0049 Cadeira interlocutor diretor fixa, com braços em alumín               191,5000UN 23.00             4.404,5000

Fornecimento
Valor GlobalValor UnitárioQuantidadeUnidade deDescriçãoItem

Fabricante: Fabricante: JP MOVEIS

Marca: Marca: JP MOVEIS

Modelo/Versão: NÃO SE APLICA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira interlocutor diretor fixa, com braços em alumínio ou outro

metal com acabamento cromado e revestimento almofadado recoberto com o mesmo material do assento e encosto

Base tipo S em alumínio ou outro metal com acabamento cromado, com balanço Assento e encosto interligados por

lâmina de alumínio ou outro metal com acabamento cromado, com, no mínimo, 100 mm de largura Estrutura do



assento e encosto em compensado de no mínimo 14 mm de espessura, estofada em espuma injetada com no mínimo 60

mm de espessura, com densidade mínima de 50 kgm³ Revestimento na cor preta 100% couríssimo Todos os

acabamentos deverão ser confeccionados com costuras duplas decorativas horizontais e verticais Dimensões

mínimas: larguraaltura do encosto 470x500 mm; largura do assento  470 mm; profundidade do assento  490 mm

0050 Cadeira interlocutor fixa Assento com largura de 452mm               177,5000UN 60.00            10.650,0000

Fornecimento
Valor GlobalValor UnitárioQuantidadeUnidade deDescriçãoItem

Fabricante: Fabricante: JP MOVEIS

Marca: Marca: JP MOVEIS

Modelo/Versão: NÃO SE APLICA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira interlocutor fixa Assento com largura de 452mm e profundidade

440mm Inserto fabricado em madeira compensada multilaminada com 7 lâminas de 1,5 mm cada, totalizando 10,5mm

de espessura, prensada a quente, em formato anatômico, com estofamento realizado em espuma de poliuretano,

isenta de cfc, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura,

baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade controlada de 54kg m³, espessura de 45 mm,

com cobertura em resina acrílica Encosto medindo 490mm de altura, largura iniciando com 430mm na parte

inferior e finalizando com 450mm na parte superior Interno do encosto confeccionado em madeira compensada

multilaminada, com lâminas de madeira proveniente de reflorestamento intercaladas entre si, coladas com resina

a base de ureiaformol com baixa emissão de formaldeído, prensada a quente, com 10,5mm de espessura final,

formando apoio lombar

0052 Cadeira universitária, tipo executiva com prancheta fro               168,5000UN 40.00             6.740,0000

Fornecimento
Valor GlobalValor UnitárioQuantidadeUnidade deDescriçãoItem

Fabricante: Fabricante: JP MOVEIS

Marca: Marca: JP MOVEIS

Modelo/Versão: NÃO SE APLICA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira universitária, tipo executiva com prancheta frontal,

confeccionada em tubo industrial, solda mig, pintura epóxipó, assento e encosto estofados, na cor preta,  e

prancheta em fórmica, acabamento em revestimento melamínico cor branco Dimensões do assento: largura de 46cm x

42cm de profundidade Dimensões do encosto: largura de 39cm x 35cm de altura Dimensões da prancheta : largura

de 37cm x 49cm de profundidade

0071 Longarina de 3 lugares com encosto injetado em poliprop               399,5000UN 58.00            23.171,0000

Fornecimento
Valor GlobalValor UnitárioQuantidadeUnidade deDescriçãoItem

Fabricante: Fabricante: JP MOVEIS

Marca: Marca: JP MOVEIS

Modelo/Versão: NÃO SE APLICA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Longarina de 3 lugares com encosto injetado em polipropileno

copolímero de alta resistência, com cor padronizada por pigmentos especiais Possui curvatura anatômica, 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 por aparafusamento 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 A

fixação do encosto no tubo de suporte do encosto é feita por sistema

0074 Mesa auxiliar de trabalho reta dimensões: 600 x 600 x 7               269,5000UN 20.00             5.390,0000

Fornecimento
Valor GlobalValor UnitárioQuantidadeUnidade deDescriçãoItem

Fabricante: Fabricante: JP MOVEIS

Marca: Marca: JP MOVEIS

Modelo/Versão: NÃO SE APLICA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa auxiliar de trabalho reta dimensões: 600 x 600 x 740 mm (l x p x

a) tampo em mdp, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico

com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antireflexo O bordo que acompanha todo o contorno do tampo

é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com



arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mma fixação tampo estrutura deverá ser feita por meio de

parafusos máquina m6, fixados ao tampo por meio de buchas metálicas confeccionadas em zamak cravadas na face

inferior do tampo Painel frontal, estrutural e de privacidade, em mdp, com 18 mm de espessura, revestido em

ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e

antireflexo O bordo que acompanha todo o contorno do painel é encabeçado em fita de poliestireno com 0,45 mm

de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt

0085 Mesa de trabalho reta dimensões: 1200 x 600x 740 mm (L               301,5000UN 143.00            43.114,5000

Fornecimento
Valor GlobalValor UnitárioQuantidadeUnidade deDescriçãoItem

Fabricante: Fabricante: JP MOVEIS

Marca: Marca: JP MOVEIS

Modelo/Versão: NÃO SE APLICA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de trabalho reta dimensões: 1200 x 600x 740 mm (L X P X A) Tampo

em MDP, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com

espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antireflexo O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é

encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas

arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mmA fixação tampoestrutura deverá ser feita por meio de parafusos

máquina M6, fixados ao tampo por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK cravadas na face inferior do

tampo Painel frontal, estrutural e de privacidade, em MDP, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces

com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antireflexo O bordo

que acompanha todo o contorno do painel é encabeçado em fita de poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima,

coladas com adesivo hot melt A fixação painelestrutura deverá ser feita por meio de parafusos ocultos tipo

minifix Eletro calha confeccionada com chapas metálicas dobradas, com espessura mínima de 0,63 mm, fixadas a

estrutura por meio de parafusos máquina M6x12 A calha é dotada de portatomadas confeccionado com chapas

metálicas dobradas, com espessura mínima de 0,63 mm com orifícios para instalação de 2 tomadas de força

convencionais (redondas) e 2 para plugs tipos RJ45, que percorre por toda extensão da calha Estruturas

laterais metálicas constituídas por chapas metálicas conformadas, cuja composição se divide em pata, coluna, e

suporte do tampo Pata fabricada em chapa de aço com espessura de 1,5 mm, estampada e repuxada, medindo 60 x

520 x 70 mm, com furos superiores para conexão com a coluna Coluna dupla, fabricada em chapa de aço com

espessura de 0,9 mm, dobrada em forma de meia cana; unidas pelo processo de solda MIG por chapas de formato

ovalado com espessura mínima de 3,0 mm, sendo estas chapas dispostas em ambas as extremidades da coluna, na

posição horizontal, proporcionando desta forma uma interligação perfeita (entre patacolunasuporte do tampo)

por meio de solda MIG; e uma na posição vertical, proporcionando a fixação de uma possível calha estrutural

sob o tampo, por meio de parafusos tipo M6 Paralela à coluna, é acoplada uma calha de saque lateral, cuja

função é proporcionar a subida de cabos do piso ao tampo de forma discreta e funcional Suporte do tampo

fabricado em chapa de aço com espessura mínima de 3,0 mm, estampada e repuxada, fixada a coluna por meio de

solda MIG Acabamento com sapatas niveladoras em nylon injetado com diâmetro de 63 mm, cuja função será

contornar eventuais desníveis de pisoTodo o conjunto metálico é submetido a um prétratamento por fosfatização

a base de zinco (lavagem  decapagem  fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi pó poliéster fosco

de alta performance, polimerizada em estufa a 200º C

0094 Mesa para escritório de canto com gaveteiro MDF Dimensõ               430,0000UN 78.00            33.540,0000

Fornecimento
Valor GlobalValor UnitárioQuantidadeUnidade deDescriçãoItem

Fabricante: Fabricante: JP MOVEIS

Marca: Marca: JP MOVEIS

Modelo/Versão: NÃO SE APLICA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa para escritório de canto com gaveteiro MDF Dimensões (largura x

altura x profundidade): 150 x 170 x 75 x 60 cm

Total do Fornecedor           678.188,5000

3.  DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1 Será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação.

4.  VALIDADE DA ATA

4.1.	A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir data de assinatura deste Instrumento, não podendo ser prorrogada.

5.  REVISÃO E CANCELAMENTO

5.1.	A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de



verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

5.2.	Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o

custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

5.3.	Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s)

fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

5.4.	O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de

penalidade.

5.4.1.	 A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação

original

5.5.	o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador

poderá:

5.5.1.	liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da

penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

5.5.2.	convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

5.6.	Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas

cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

5.7.	O registro do fornecedor será cancelado quando:

5.7.1.	descumprir as condições da ata de registro de preços;

5.7.2.	não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

5.7.3.	não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

5.7.4.	sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e

órgão(s) participante(s).

5.8.	O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador,

assegurado o contraditório e a ampla defesa.

5.9.	O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique

o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

5.9.1.	por razão de interesse público; ou

5.9.2.	a pedido do fornecedor.

6.  CONDIÇÕES GERAIS

6.1.	As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do

fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

6.2.	É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do

art. 65 da Lei nº 8.666/93.

6.3.	A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços

iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892,

de 2014.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 2 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai

assinada pelas partes.



Documento assinado eletronicamente em 12/04/2021 18:10 com fundamento no parágrafo 1, artigo 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.

Documento conferido eletronicamente em 12/04/2021 18:21 com fundamento no parágrafo 1, artigo 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.

Documento aprovado eletronicamente em 13/04/2021 10:56 com fundamento no parágrafo 1, artigo 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.

BELEM, 12 de Abril de 2021

Gestor de Licitações

Cap TIAGO DOS SANTOS ASSIS

Major FLÁVIO SOARES CARIRI LOPES

Agente de Controle Interno

Cel RÔMULO PAIXÃO MOREIRA

Ordenador de Despesas

Assinante Empresa

CPF:
Representante Legal

Assinante Empresa

CPF:
Representante Legal
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