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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
N.º 07/2021 

 
O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO, com 
sede no(a) Rua Dr José Augusto Pereira dos Santos, s/nº Neves, 24425-285 São Gonçalo, inscrito(a) 
no CNPJ/MF sob o nº 109527080001/04, neste ato representado(a) pelo(a) Diretor Geral, Tiago 
Gianerrini da Costa, nomeado(a) pela  Portaria nº 0791 de 18 de maio de 2018, publicada no Diário 
Oficial, dia 21 de maio de 2018, portador da matrícula funcional nº 2453767, considerando o 
julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS 
nº 01/2021, publicada no DOU de 03/11/2021, processo administrativo nº 23277.000120/2021-63, 
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 para a eventual aquisição de 

mobiliário para atender aos ambientes administrativos e educacionais do Campus São Gonçalo 

do IFRJ, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, inclusive as encaminhadas 

pelos órgãos e entidades participantes, especificado(s) no Termo de Referência, anexo I do 

edital de Pregão nº 01/2021, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta 

vencedora, independentemente de transcrição. 

 

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS. 

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as 

demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:  

FARIA RODRIGUES INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 

CNPJ: 13.457.500/0001-07 

Endereço: ALAMEDA RIO DO SONO, 261 - TIETE 

Município / UF: Divinópolis / Minas Gerais  – CEP: 35.501-180 

Tel: (37) 32215553 

E-mail: ADMINISTRATIVO@ACHEI.IND.BR 

Representante: JOAQUIM DIMAS DE SOUSA NETO – CPF: 070.546.706-63 
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ITEM 

 DESCRIÇÃO/ ESPECIF. 
UNIDADE 

 

QUANT.  
ESTIMADA 

 

PREÇO  
UNITÁRIO 

 (R$) 

PREÇO  
TOTAL  

(R$) 

11 

ARMÁRIO BAIXO COM 04 PORTAS 

  DIMENSÕES: 1400 X 500 X 740 MM  

 Variação máxima de 5% nas medidas 

para mais ou para menos. Tampo: 

Confeccionado em madeira MDP de 25 

mm de espessura produzida com 

partículas de madeiras selecionadas de 

pinus e eucalipto revestido em ambas 

as faces com filme melaminico 

texturizado com espessura de 0,2 mm, 

formando com ela um corpo único e 

inseparável. Contorno do tampo 

encabeçado com fita de borda em 

poliestireno com 2,5 mm de espessura 

mínima, em todas as extremidades, 

com acabamentos arredondados com 

raio ergonômico de 2,5 mm. Portas: 

Portas de giro Confeccionado em 

madeira MDP de 18 mm de espessura 

produzida com partículas de madeiras 

selecionadas de pinus e eucalipto 

revestido em ambas as faces com filme 

melaminico texturizado com espessura 

de 0,2 mm. formando com ela um 

corpo único e inseparável. Contorno 

das portas encabeçado com fita de 

borda em poliestireno com 2,0 mm de 

espessura mínima, em todas as 

extremidades, com acabamentos 

arredondados com raio de 2,0 mm. 

Com 02 dobradiças de aço por porta 

permitindo uma abertura de 

aproximadamente 105º recobrindo 

totalmente a lateral. Com fechadura 

UN 41 834,77 34.225,57 
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cilíndrica com travamento por lingueta 

superior, com duas chaves 

escamoteáveis, na porta do lado 

direito. Com batentes de aço na porta 

do lado esquerdo. A porta possui 

puxador metálico tipo “Barra“, 

confeccionado em perfil de alumínio. A 

fixação deve ser feita por dois 

parafusos. Corpo: Base e 04 laterais 

confeccionadas em madeira MDP de 18 

mm de espessura produzida com 

partículas de madeiras selecionadas de 

pinus e eucalipto revestido em ambas 

as faces com filme melaminico 

texturizado com espessura de 0,2 mm, 

formando com ela um corpo único e 

inseparável. Com acabamento em fita 

de borda poliestireno com 2,0 mm de 

espessura em todas as bordas 

aparentes, arredondadas com raio 2,0 

mm. Fundo (02 peças) confeccionado 

em madeira MDP de 15 mm de 

espessura produzida com partículas de 

madeiras selecionadas de pinus e 

eucalipto revestido em ambas as faces 

com filme melaminico texturizado com 

espessura de 0,2 mm. As laterais 

deverão possuir furação que permite 

ao usuário regular as prateleiras em 

toda a altura útil do armário. Todo 

sistema de fixação estrutural deve ser 

feito através de acessórios internos, 

como cavilhas e parafusos ocultos tipo 

minifix, não serão aceitos sistema de 

fixação de outra forma e que causem o 

atrito direto no MDP, possibilitando a 

montagem e desmontagem por 
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inúmeras vezes sem causar dano ao 

mesmo. Prateleira (02 peças) 

confeccionada em madeira MDP de 18 

mm de espessura produzida com 

partículas de madeiras selecionadas de 

pinus e eucalipto revestido em ambas 

as faces com filme melaminico 

texturizado com espessura de 0,2 mm, 

formando com ela um corpo único e 

inseparável. Com acabamento em fita 

de borda poliestireno com 2,0 mm de 

espessura em todas as bordas 

aparentes, arredondadas com raio 2,0 

mm. Prateleira com suportes de 

encaixe fácil, para regulagem de altura, 

confeccionados em materiais plásticos 

resistentes ou metálicos. A Base possui 

08 sapatas niveladoras plásticas com 

regulagem interna de altura (por 

dentro do corpo). Todo sistema de 

fixação do tampo/corpo deve ser feito 

através de acessórios internos, como 

cavilhas e parafusos ocultos tipo 

minifix, não serão aceitos sistema de 

fixação de outra forma e que causem o 

atrito direto as partes em MDP, 

possibilitando a montagem e 

desmontagem por inúmeras vezes sem 

causar dano ao mesmo. 
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13 

ARMÁRIO FECHADO  

Cor a ser definida, Dimensões 

aproximadas: Largura: 800mm; 

Profundidade: 500mm; Altura: 

1100mm. Tampo: Com formato 

retangular, em MDP com 25mm de 

espessura e revestido em laminado 

melamínico de baixa pressão 

texturizado com no mínimo 0,3mm de 

espessura na parte superior e inferior 

do tampo na cor a escolher, 

acabamento nas extremidades em sua 

parte frontal e posterior com bordas 

reta em fita de PVC de no mínimo 

2,5mm de espessura com parte 

superior da fita arredondada com raio 

mínimo de 2,5mm, de acordo com as 

normas de ergonomia, e na lateral em 

fita de PVC de no mínimo 1,0mm de 

espessura coladas pelo processo 

HotMelt (colado a quente) na mesma 

cor do laminado. O tampo deverá ser 

fixado as laterais e fundo pelo sistema 

lackfix e cavilhas. Portas: Em MDP com 

18mm de espessura. Revestimento em 

ambas as partes com laminado 

melamínico baixa pressão texturizado 

com no mínimo 0,3mm de espessura na 

cor a escolher, com acabamento em 

todas as extremidades com bordas 

retas em PVC de no mínimo 1,0mm de 

espessura na mesma cor do laminado; 

Dobradiças metálicas do tipo zamak 

niquelada proporcionando abertura das 

portas de 270º. 

UN 25 551,19 13.779,75 
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34 

CADEIRA FIXA SEM BRAÇO 

 Variação máxima de 5% nas medidas 

para mais ou para menos. 

 - Encosto injetado em polipropileno, 

com formato anatômico, espuma 

injetada com 40 mm de espessura 

media e densidade 45 / 50 kg/ m³, 

isento de CFC. 

 - Contracapa do encosto injetada em 

polipropileno. 

 - Assento em compensado 

multilaminado com 13 mm de 

espessura, moldado a quente, formato 

anatômico e curvatura na parte frontal 

para evitar o estrangulamento da 

corrente sanguínea, espuma injetada 

anatomicamente com 50 mm de 

espessura média e densidade 45 / 50 

kg/ m³, isento de CFC com contracapa 

no assento injetado em polipropileno.  

 - Revestimentos em tecido sintético de 

poliéster a escolha no catalogo do 

fabricante. 

 - Fixação da base ao assento/encosto 

através de parafusos sextavados com 

sistema travante, em porca de garras 

duplas (ambos os lados), encravadas na 

madeira, evitando que se soltem. 

 - Estrutura fixa com pés em forma de 

“S”, em tudo industrial redondo com 

25,40 mm de diâmetro, parede do tubo 

com 2,25 mm, lamina que liga 

assento/encosto com 76,2 mm de 

largura e 6,35 mm de espessura. 

 - Componentes metálicos devem 

possuir tratamento de superfícies 

interna e externa, através de banho 

UN 210 431,43 90.600,30 
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Nano cerâmico, para proteção contra 

corrosão e acabamento de pintura. 

 - Pintura a pó, do tipo híbrido, 

poliéster epóxi, cor preta, semifosco 

lisa, com camada média de 60 microns, 

cura em estufa à temperatura 

aproximada de 200° C, isenta de metais 

pesados. 

 - Dimensões aproximadas do produto: 

Largura total da cadeira: 520 mm. 

Profundidade total da cadeira: 550 mm. 

Altura Max/Mínima da cadeira: 800 

mm. Altura do encosto: 350 mm. 

Largura do encosto: 410 mm. 

Profundidade do assento: 420 mm. 

  Largura do Assento: 460 mm. 

54 

LONGARINA 03 LUGARES 

 Variação máxima de 5% nas medidas 

para mais ou para menos. 

 - Encosto injetado em polipropileno 

com formato anatômico, espuma 

injetada anatomicamente com 40 mm 

de espessura e densidade 45/50 kg/ 

m³, isento de CFC. 

 - Contracapa do encosto em desenho 

próprio, obedecendo a normas 

ergonômicas, injetada em polipropileno 

na cor preta. 

 - Assento em compensado 

multilaminado 13 mm de espessura, 

moldado a quente, formato anatômico, 

curvatura na parte frontal para evitar o 

estrangulamento da corrente 

sanguínea, espuma injetada 50 mm de 

espessura e densidade 45/50 kg/ m³, 

isento de CFC. 

UN 48 890,00 42.720,00 
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 - Revestimento em tecido sintético, 

poliéster, a escolha no catalogo do 

fabricante. 

 - Contracapa do assento injetada em 

polipropileno injetado na cor preta. 

 - Estrutura da longarina, sendo os pés 

laterais, em tubo de aço industrial 

oblongo 40 x 77 mm, parede de 1,90 

mm, estrutura lateral em tubo de aço 

industrial retangular 30 x 70 mm, 

espessura de 1,20 mm, tubo superior 

onde se fixa o assento e encosto, em 

tubo de aço industrial retangular 30 x 

50 mm, espessura de 1,20 mm, na cor 

preta. 

 - Fixação do Assento e do Encosto por 

parafusos sextavados, com sistema 

travante e porcas de garra encravadas 

na madeira, duplas, de ambos os lados, 

evitando que se soltem. 

 - Sapatas injetadas em polipropileno 

copolímero na cor cinza, com engate no 

tubo para evitar que se soltem do 

mesmo. 

 - 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, semifosco 

lisa, com camada média de 60 microns, 

cura em estufa à temperatura 

aproximada de 200° C, isenta de metais 

pesados. 

 - Medidas Aproximadas: Altura total – 

820 mm. Profundidade total 625 mm. 
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Altura do chão ao assento – 460 mm. 

Largura do assento – 460 mm. - 

Profundidade do assento – 420 mm. 

  Altura do encosto – 350 mm. Largura 

do encosto – 410 mm. 

57 

MESA REDONDA  

 Mesa de reunião redonda medindo 

aproximadamente: altura 0,74m, 

diâmetro 1,20m; tampo confeccionado 

em MDP 25mm de espessura, revestido 

em ambas as faces de laminado 

melamínico de baixa pressão BP. A 

parte inferior do tampo deverá conter 

buchas metálicas embutidas para 

receber os parafusos de fixação do 

tampo à estrutura metálica da mesa. 

Estrutura metálica central composta 

por tudo de aço eslitado, com secção 

circular e diâmetro de 4”, espessura da 

parede de 1,5mm, no mínimo. Possui 

quatro apoios na parte superior, 

perpendicular a estrutura central, em 

tubo de aço eslitado de secção 

quadrada de 30x30mm, com espessura 

da parede de 1,2mm no mínimo. Na 

base inferior, parte frontal do pórtico, 

perpendicular às colunas, contém um 

apoio em chapa de aço com espessura 

mínima de 1,5m, dobrada a 180º, 

formando um arco com laterais retas, 

formado um trapézio irregular com a 

base retangular. A extremidade 

anterior será soldada na coluna e 

extremidade posterior receberá uma 

peça com formato semiesférico 

moldado em peça única, sem emendas, 

UN 57 537,34 30.628,38 
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diâmetro de 50mm e altura de 45mm, 

com suporte interno em aço para 

fixação da sapata niveladora. Sapatas 

niveladoras com diâmetro mínimo de 

60mm, possui formato cônico na parte 

superior e reto na inferior. Regulagem 

mínima de 15mm. A fixação da 

estrutura aos tampos é feita através de 

buchas metálicas, cravadas abaixo dos 

tampos e parafusos com rosca 

milimétrica e arruelas de pressão. 

Todas as peças metálicas deverão 

receber pintura epóxi-pó, fixada por 

meio de carga elétrica oposta, curada 

em estufa de alta temperatura. 

Apresentar certificado de 

conformidade de acordo com as 

normas da ABNT NBR 13.966 (edição 

mais recente); no certificado deverão 

estar identificados o fabricante e o 

modelo ofertado. Escolha da cor a 

partir do envio de catálogo durante a 

fase de aceitação. 

58 

MESA DE REUNIÃO  

 Mesa de reunião com 900 mm largura 

x 2500 mm comprimento. Tampo em 

MDF de 25 mm e alt. 740 mm, 

revestido com BP nas duas faces, 

superfície texturizada, na cor a ser 

definida. Todas as bordas devem ser 

revestidas com fita de PVC ou ABS com 

raio mínimo de 2,5 mm. Estrutura 

confeccionada em aço carbono SAE 

1010/1020, com 04 apoios reguláveis 

no piso, em nylon injetado. 

UN 18 1.052,45 18.944,10 



                                                         
 

                    
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO 
 
 

 

v. 01/2020 

59 

MESA RETANGULAR  

 Composta por tampo em MDF (chapa 

de baixa densidade) 25 mm com 

revestimento BP (melamínico de baixa 

pressão) e acabamento das bordas em 

ABS de 2mm. Apresenta passagem de 

fiação por meio de furo de diâmetro 

60mm com acabamento em peça 

plástica (passa fio); 04 (quatro) pés de 

aço com baixo teor de carbono e 

parede 1,2mm, sendo 04 (quatro) 

peças verticais de 40X40mm e 2 (duas) 

travessas de 20x40, com pintura em 

epóxi pó na cor alumínio; Duas barras 

de tubo 20x40 do mesmo material e 

acabamento dos pés fazem a união 

entre os mesmos por meio de 

parafusos e porcas (formando a 

estrutura) e a fixação do tampo por 

parafusos 4,2x13; Ponteiras e sapatas 

com regulagem de altura nas pontas 

dos tubos 40x40; Dimensões de 

800x600x740. 

UN 80 601,14 48.091,20 

63 

MESA DE REUNIÃO  

Mesa retangular para reunião, medindo 

2000 X 1050 X 740 MM (L X P X H) 

Tampo: Confeccionado em MDP com 

25 mm de espessura, revestido em 

ambas as faces com filme termo 

prensado de melamínico com 

espessura mínima de 0,2 mm. 

Texturizado, semifosco e antirreflexo. A 

fixação do tampo/estrutura deverá ser 

feita por meio de acessórios metálicos 

embutidos internamente. 

Possibilitando, assim, a montagem e 

UN 11 526,65 5.793,15 
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desmontagem do móvel sem danificá-

lo. Borda do Tampo: Contorno do 

tampo superior revestido 

integralmente com fita de poliestireno. 

Espessura mínima: 2,5 mm. Tipo de 

colagem: adesivo hot melt. Deverá 

possuir arestas arredondadas com raio 

ergonômico de no mínimo 2,5 mm. 

Painéis frontais estruturais e de 

privacidade: confeccionado em MDP 

com 18 mm de espessura revestido em 

ambas as faces com filme termo 

prensado de melamínico com 

espessura mínima de 0,2 mm. 

Texturizado, semifosco e antirreflexo. 

Borda dos Painéis frontais estruturais e 

de privacidade: Contorno do tampo 

superior revestido integralmente com 

fita de poliestireno. Espessura mínima: 

0,45 mm. Tipo de colagem: adesivo hot 

melt. A fixação painel/estrutura deverá 

ser feita por meio de parafusos ocultos 

tipo minifix.  

  

 Cor a definir Montagem de todos os 

itens incluída; Garantia mínima de 5 

(cinco) anos 

 Apresentar Certificados de 

conformidade e/ou laudos emitidos por 

laboratórios comprovando que os itens 

ofertados estão em conformidade com 

as normas da NBR 13962/2018 e com a 

NR17 do Ministério do Trabalho. 
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69 

MESA DE TRABALHO ANGULAR  

 Dimensões: 1200 X 600 X 1200 X 600 X 

740 MM  

 Variação máxima de 5% nas medidas 

para mais ou para menos. Tampo 

superior confeccionado em madeira 

tipo MDP com espessura de 25 mm e 

com revestimento nas duas faces em 

material tipo BP (baixa pressão). Todo 

perímetro é encabeçado com filete de 

2,5 mm de espessura e raio 

ergonômico de 2,5 mm. O tampo terá 

três passa cabos de PVC rígido, com 

diâmetro 60 mm com tampa removível 

e abertura para passagem de cabos. 

Painel frontal estrutural 

confeccionados em madeira tipo MDP 

com espessura de 15 mm e com 

revestimento nas duas faces é em 

material tipo BP (baixa pressão). Todo 

perímetro é encabeçado com filete tipo 

papel de 0,3 mm de espessura. Calha 

leito confeccionada em chapa metálica 

dobrada com espessura de 0,9 mm com 

02 furações de tomada tipo Margirius e 

02 furações de RJ45 centralizado no 

canal da calha se tem uma chapa de 

aço 0,9 mm ponteada para servir como 

divisor de fiação. Estrutura metálica, 

base inferior em chapa de aço de 1,2 

mm de espessura prensada 

dispensando uso de ponteiras em PVC. 

Duas colunas confeccionadas em chapa 

de aço 0,6 mm. Duas calhas de 

acabamento entre as colunas sendo 

uma fixa e uma sacável confeccionadas 

em chapa de aço 0,6 mm. Base superior 

UN 68 730,00 49.640,00 
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em tubo metálico retangular de 30 x 20 

x 1,2 mm de espessura mínima. 

Estrutura unida por meio de solda tipo 

mig com acabamento inferior em 

sapata de nylon injetado. Estrutura 

metálica central, corpo confeccionado 

em chapa metálica com espessura de 

0,9 mm conformada e tampa removível 

em chapa metálica com espessura de 

0,9 mm fixada por encaixe ao corpo. A 

tampa é provida de 03 recortes para 

acoplamento de tomadas tipo 

Margirius. Acabamento inferior em 

sapata de nylon injetado. Sistema de 

fixação do conjunto por meio de pinos 

minifix, bucha metálica, parafusos M6 e 

rebites, que possibilitam a montagem e 

desmontagem do móvel sem danificar. 

Exceção é a fixação da calha berço que 

é por meio de parafusos auto 

atarraxantes para escolha do local de 

instalação na hora da montagem. 

Tratamento metálico das partes em aço 

por meio de fosfotização com base de 

zinco e pintura tipo eletrostática epóxi 

pó fosca de alta performance curada 

em estufa a 200ºC. 
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MESA DE TRABALHO ANGULAR  

 Dimensões: 1400 X 600 X 1400 X 600 X 

740 MM  

 Variação máxima de 5% nas medidas 

para mais ou para menos. Tampo 

superior confeccionado em madeira 

tipo MDP com espessura de 25 mm e 

com revestimento nas duas faces em 

material tipo BP (baixa pressão). Todo 

perímetro é encabeçado com filete de 

2,5 mm de espessura e raio 

ergonômico de 2,5 mm. O tampo terá 

três passa cabos de PVC rígido, com 

diâmetro 60 mm com tampa removível 

e abertura para passagem de cabos. 

Painel frontal estrutural 

confeccionados em madeira tipo MDP 

com espessura de 15 mm e com 

revestimento nas duas faces é em 

material tipo BP (baixa pressão). Todo 

perímetro é encabeçado com filete tipo 

papel de 0,3 mm de espessura. Calha 

leito confeccionada em chapa metálica 

dobrada com espessura de 0,9 mm com 

02 furações de tomada tipo Margirius e 

02 furações de RJ45 centralizado no 

canal da calha se tem uma chapa de 

aço 0,9 mm ponteada para servir como 

divisor de fiação. Estrutura metálica, 

base inferior em chapa de aço de 1,2 

mm de espessura prensada 

dispensando uso de ponteiras em PVC. 

Duas colunas confeccionadas em chapa 

de aço 0,6 mm. Duas calhas de 

acabamento entre as colunas sendo 

uma fixa e uma sacável confeccionadas 

em chapa de aço 0,6 mm. Base superior 

UN 40 890,00 35.600,00 
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em tubo metálico retangular de 30 x 20 

x 1,2 mm de espessura mínima. 

Estrutura unida por meio de solda tipo 

mig com acabamento inferior em 

sapata de nylon injetado. Estrutura 

metálica central, corpo confeccionado 

em chapa metálica com espessura de 

0,9 mm conformada e tampa removível 

em chapa metálica com espessura de 

0,9 mm fixada por encaixe ao corpo. A 

tampa é provida de 03 recortes para 

acoplamento de tomadas tipo 

Margirius. Acabamento inferior em 

sapata de nylon injetado. Sistema de 

fixação do conjunto por meio de pinos 

minifix, bucha metálica, parafusos M6 e 

rebites, que possibilitam a montagem e 

desmontagem do móvel sem danificar. 

Exceção é a fixação da calha berço que 

é por meio de parafusos auto 

atarraxantes para escolha do local de 

instalação na hora da montagem. 

Tratamento metálico das partes em aço 

por meio de fosfotização com base de 

zinco e pintura tipo eletrostática epóxi 

pó fosca de alta performance curada 

em estufa a 200ºC. 
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MESA DE TRABALHO ANGULAR  

 Dimensões: 1600 X 600 X 1600 X 600 X 

740 MM  

 Variação máxima de 5% nas medidas 

para mais ou para menos. Tampo 

superior confeccionado em madeira 

tipo MDP com espessura de 25 mm e 

com revestimento nas duas faces em 

material tipo BP (baixa pressão). Todo 

perímetro é encabeçado com filete de 

2,5 mm de espessura e raio 

ergonômico de 2,5 mm. O tampo terá 

três passa cabos de PVC rígido, com 

diâmetro 60 mm com tampa removível 

e abertura para passagem de cabos. 

Painel frontal estrutural 

confeccionados em madeira tipo MDP 

com espessura de 15 mm e com 

revestimento nas duas faces é em 

material tipo BP (baixa pressão). Todo 

perímetro é encabeçado com filete tipo 

papel de 0,3 mm de espessura. Calha 

leito confeccionada em chapa metálica 

dobrada com espessura de 0,9 mm com 

02 furações de tomada tipo Margirius e 

02 furações de RJ45 centralizado no 

canal da calha se tem uma chapa de 

aço 0,9 mm ponteada para servir como 

divisor de fiação. Estrutura metálica, 

base inferior em chapa de aço de 1,2 

mm de espessura prensada 

dispensando uso de ponteiras em PVC. 

Duas colunas confeccionadas em chapa 

de aço 0,6 mm. Duas calhas de 

acabamento entre as colunas sendo 

uma fixa e uma sacável confeccionadas 

em chapa de aço 0,6 mm. Base superior 

UN 51 915,00 46.665,00 
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em tubo metálico retangular de 30 x 20 

x 1,2 mm de espessura mínima. 

Estrutura unida por meio de solda tipo 

mig com acabamento inferior em 

sapata de nylon injetado. Estrutura 

metálica central, corpo confeccionado 

em chapa metálica com espessura de 

0,9 mm conformada e tampa removível 

em chapa metálica com espessura de 

0,9 mm fixada por encaixe ao corpo. A 

tampa é provida de 03 recortes para 

acoplamento de tomadas tipo 

Margirius. Acabamento inferior em 

sapata de nylon injetado. Sistema de 

fixação do conjunto por meio de pinos 

minifix, bucha metálica, parafusos M6 e 

rebites, que possibilitam a montagem e 

desmontagem do móvel sem danificar. 

Exceção é a fixação da calha berço que 

é por meio de parafusos auto 

atarraxantes para escolha do local de 

instalação na hora da montagem. 

Tratamento metálico das partes em aço 

por meio de fosfotização com base de 

zinco e pintura tipo eletrostática epóxi 

pó fosca de alta performance curada 

em estufa a 200ºC. 

72 

MESA DE REUNIÃO REDONDA  

 Dimensões: 1200 X 740 MM  

 Variação máxima de 5% nas medidas 

para mais ou para menos. 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 antirreflexo. O bordo que 

UN 53 535,89 28.402,17 
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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. A fixação do 

tampo/estrutura deverá ser feita por 

meio de parafusos ocultos tipo minifix, 

fixados em buchas metálicas 

confeccionadas em ZAMAK, e cravadas 

no tampo. Estrutura inteiriça com 04 

patas formada por tubos e chapas 

metálicas, com a base superior em tubo 

de aço 20 X 20 x 1,2 mm, a base inferior 

em chapa de aço repuxada curva 

dispensando desta forma o uso de 

ponteiras de PVC, com espessura 

mínima de 1,5 mm, e a coluna de 

sustentação composta por tubo 

redondo Ø 76,2 x 1,2 mm. Acabamento 

com sapatas em PVC rígido com 

diâmetro de 63 mm, cuja função será 

contornar eventuais desníveis de piso. 

80 

MESA RETANGULAR  

Mesa de reunião retangular material: 

madeira aglomerada mdp, medindo 

aproximadamente : 

comprimento:1,40m, largura:800 mm, 

altura:740 mm, tampo confeccionado 

em mdp 25mm de espessura, 

revestimento: laminado melamínico, 

tipo bordas: arredondadas, tipo 

Estrutura: aço, material borda lateral: 

pvc, características adicionais: sapatas 

niveladoras, acabamento estrutura: 

pintado. Cor a ser definida pelo 

Un 12 370,98 4.451,76 
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campus. As medidas podem variar até 

5%. 

89 

MÓDULO ESTAÇÃO TRABALHO  

 Descrição detalhada : Estação de 

estudo individual: estação de estudo: 

dimensões aproximadas: altura total: 

1300mm x largura: 9000 mm x 

profundidade: 750mm. Estação de 

trabalho tipo call center, estrutura 

formada por laterais, fundo e (mesa) 

bancada. Laterais com dimensões de 

1300mmx750mm. Fundo largura de 

880mm com fechamento parcial. Mesa 

(bancada) com dimensões de 900mm 

de largura e 750mm de profundidade.  

 Todo o módulo deve ser 

confeccionado em aglomerado (MDF 

ou MDP) com 18 mm de espessura e 

revestimento de melamínico com 

2,5mm de espessura mínima, em 

conformidade com a NBR 13966 que 

exige que o raio mínimo da borda de 

contato com o usuário seja de 2,5 mm. 

Sapatas de borracha reguladoras de 

nível. Revestimento melamínico 

texturizado, semifosco e antirreflexo. A 

fixação do bancada/estrutura deverá 

ser feita por meio de acessórios 

metálicos embutidos internamente. 

Possibilitando, assim, a montagem e 

desmontagem do móvel sem danificá-

lo. Borda do Tampo: Contorno do 

tampo superior revestido 

integralmente com fita de poliestireno. 

Espessura mínima: 2,5 mm. Tipo de 

UN 82 365,00 29.930,00 
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colagem: adesivo hot melt. Deverá 

possuir arestas arredondadas com raio 

ergonômico de no mínimo 2,5 mm.  

 Cor a definir, Montagem de todos os 

itens incluída; Garantia mínima de 1 

anos 

 Apresentar Certificados de 

conformidade e/ou laudos emitidos por 

laboratórios comprovando que os itens 

ofertados estão em conformidade com 

as normas da NBR 15786/2010e com a 

NR17 do Ministério do Trabalho. 

112 

Suporte CPU Volante 

250x504x278MM. Variação máxima de 

5% nas medidas para mais ou para 

menos. 

 Suporte confeccionado em madeira 

tipo MDP com espessura de 18 mm e o 

revestimento nas duas faces é em 

material tipo BP (baixa pressão). Todo o 

perímetro é encabeçado com filete de 

2,0 mm de espessura e raio 

ergonômico de 2,0 mm, e os bordos 

não aparentes do conjunto são 

encabeçados com fitas de poliestireno 

com 0,45 mm de espessura mínima, 

coladas com adesivo hot melt. É dotado 

de rodízios duplos de 30 mm em 

polipropileno PVC injetados, com pino 

em aço introduzido em buchas de 

poliestireno fixado por pressão nas 

laterais. A montagem das peças deve 

ser feita por meio de acessórios 

internos, como cavilhas e parafusos 

ocultos tipo minifix. 

UN 149 89,97 13.405,53 
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CADEIRA FIXA                                                                                                                                                         
Material Assento Espuma Poliuretano 

Injetado, Material Encosto Espuma 
Poliuretano Injetado, Material 
Estrutura Tubo Aço, Material 

Revestimento Assento E Encosto 
Tecido, Densidade Espuma Assento E 

Encosto Controlada, Acabamento 
Estrutura Pintado Em Epóxi, Tipo Base 

Fixo, Tipo Encosto Separado/Ligado Por 
Mola Aço Temperado E Flexível, 

Características Adicionais Com Braço – 
Capacidade De Carga Até 100kg 

UN 70 147,39 10.317,30 

 

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta 

como anexo a esta Ata. 

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E  PARTICIPANTE(S) 

3.1. O órgão gerenciador será o IFRJ Compus São Gonçalo 

3.2. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços: 
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11 0 4 5 0 20 0 0 0 0 2 0 0 0 5 5 0 0 41 

13 10 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 10 0 0 0 25 

34 17 0 100 0 0 0 0 0 0 78 0 0 0 0 15 0 0 210 

54 1 2 0 0 10 9 0 0 0 10 5 0 0 6 5 0 0 48 

57 11 0 0 0 20 0 0 0 0 1 0 0 0 25 0 0 0 57 

58 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 1 12 0 0 0 18 

59 0 10 4 5 20 0 0 0 0 1 0 0 0 40 0 0 0 80 

63 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0 0 0 11 

69 28 0 0 0 20 0 0 0 3 12 0 0 0 5 0 0 0 68 

70 11 0 0 0 0 13 0 0 0 11 0 0 0 5 0 0 0 40 

71 4 0 0 0 28 0 0 1 0 11 2 0 0 5 0 0 0 51 
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72 2 0 0 0 20 0 12 0 0 4 0 0 0 15 0 0 0 53 

80 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 10 0 0 0 12 

89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 70 0 0 0 82 

112 66 20 0 0 10 0 0 0 0 30 2 0 1 20 0 0 0 149 

117 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 20 0 0 0 70 

 

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

4.1.  Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação. 

5. VALIDADE DA ATA  

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da data da 

assinatura, não podendo ser prorrogada. 

6. REVISÃO E CANCELAMENTO  

6.1. 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. 

6.2. 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). 

6.3. 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. 

6.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será 

liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

6.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus 

preços aos valores de mercado observará a classificação original. 

6.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor 

não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

6.5.1. 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 

6.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de 

negociação. 

6.6. 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. 

6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando: 
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6.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços; 

6.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 

estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

6.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar 

superior àqueles praticados no mercado; ou 

6.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato 

administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 

6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4 

será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla 

defesa. 

6.9. 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: 

6.9.1. por razão de interesse público; ou 

6.9.2. a pedido do fornecedor.  

7. DAS PENALIDADES 

7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades 

estabelecidas no Edital. 

7.1.1. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de 

reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o 

compromisso assumido injustificadamente, nos termos do art. 49, §1º do Decreto nº 

10.024/19.  

7.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do 

descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 

7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações 

dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da 

penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013). 

7.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das 

ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração 

de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor. 

 
8. CONDIÇÕES GERAIS 

8.1. 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. 

8.2. 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, nos termos 

do art. 12, §1º do Decreto nº 7892/13. 
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8.3. 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, 

compõe anexo 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 e encaminhada cópia aos demais 
órgãos participantes .  

 
São Gonçalo, 13 de dezembro de 2021 

Assinaturas 
 

Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) 
registrado(s) 
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