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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1131/2019 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 198/2019 

 

 
REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de equipamentos, 

eletrônicos, utensílios domésticos, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, 
móveis, móveis sob medida, material esportivo, conjuntos escolares, 

instrumentos musicais, tapeçaria e vestuário para utilização da 
Municipalidade  

  

  

 

VIGÊNCIA: 17/12/2019 à 15/12/2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

DETENTOR DA ATA: 

 

R D COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP 

CNPJ nº: 06.336.209/0001-07 

FONE: (46) 3524-1995 

E-MAIL: rdmoveisltda@gmail.com 

RUA TENENTE CAMARGO, 1956 - CEP: 85601610 - BAIRRO: 
CENTRO 

Francisco Beltrão/PR 
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRÃO – PARANÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1131/2019 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 198/2019 - Processo nº 846/2019 
   

Aos dezessete dias de dezembro de 2019, o Município de Francisco, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 
77.816.510/0001-66, com sede na cidade de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, na Rua Octaviano 
Teixeira dos Santos nº 1000 - centro, doravante denominado Prefeitura, representado pelo seu Prefeito 
Municipal, Sr. CLEBER FONTANA , inscrito no CPF/MF sob o nº 020.762.969-21, nos termos do art. 15 da 
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e do Decreto Municipal nº 176/2007, em face da classificação da 
proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 198/2019, por deliberação da Comissão de Licitação, 
devidamente homologada e publicada no Diário Oficial do Município de Francisco Beltrão em 16/12/2019, 
resolve REGISTRAR OS PREÇOS da empresa classificada em primeiro lugar, observadas as condições do 
Edital que rege o Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem. 
 
R D COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP, sediada na R TENENTE CAMARGO, 1956 CX POSTAL 379 
- CEP: 85601610 - BAIRRO: CENTRO, na cidade de Francisco Beltrão/PR, inscrita no CNPJ sob o nº 
06.336.209/0001-07, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada por seu 
procurador  Sr. EVERALDO DA SILVA MACAGNAN, portador do RG nº 6.193.783-8 e do CPF nº 
900.320.129-34. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 
1.1. A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de bens 
para utilização da Municipalidade durante a vigência da Ata de Registro de Preços, conforme necessidade 
da Administração Municipal e de acordo com o edital e proposta que ficam fazendo parte integrante deste 
instrumento. 
  
1.2. Descrição:  
 
Lote Item Código Descrição  Marca Unidade Quantidade Preço 

unitário 
R$ 

01 8 70211 ARMARIO ALTO 02 PORTAS   
 
DESCRIÇÃO 
 
- Armário alto com duas portas, dotado de 
quatro prateleiras em MDF, revestido com 
laminado melamínico de baixa pressão, cor 
cinza. 
 
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS 
Armário: 
 
- Largura: 810 mm. 
- Profundidade: 500 mm. 
- Altura: 1900 mm. 
- Tolerância: até + 2 mm para largura e 
profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 
10 mm para altura. 
 
CARACTERÍSTICAS 
 
- Tampo, peça inferior, peças laterais 
esquerda e direita e peça posterior em MDF, 
com espessura de 18mm, revestido em ambas 
as faces por laminado melamínico de baixa 
pressão, acabamento texturizado, na cor 

AVANTTI UN 11,00 418,80 
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cinza. 
 
- Duas portas em MDF, com espessura de 
18mm, revestido em ambas as faces por 
laminado melamínico de baixa pressão, 
acabamento texturizado, na cor cinza. 
- Quatro prateleiras em MDF, com espessura 
de 18mm, revestido em ambas as faces por 
laminado melamínico de baixa pressão, 
acabamento texturizado, na cor cinza. 
 
- Topos de todas as peças encabeçados com 
fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila), 
PP (polipropileno) ou em PE (polietileno) com 
“primer”, acabamento texturizado, na mesma 
cor e tonalidade do laminado melamínico de 
baixa pressão dos painéis, exceto prateleiras. 
Colagem das fitas com adesivo a base de 
PUR, através do processo “Hot Melting”. 
Dimensões acabadas de 18mm (largura) x 
3mm (espessura), ou de 18mm (largura) x 
0,45mm (espessura) de acordo com seu 
posicionamento. Fitas de espessura de 3mm 
deverão ter seus bordos usinados com raio de 
3mm. 
- Puxador em polipropileno copolímero virgem, 
isento de cargas minerais, injetado em cores, 
dotado de porca M, sobre injetada. 
- Dobradiça de caneco com abertura de 110° 
em aço niquelado, caneco de 12,5mm e 
fechamento automático, montagem 
sobreposta. 
- Fechadura universal metálica, acabamento 
cromado, dotada de contra porca, com 
posição de fechamento a 90°, com chaves 
articuladas em duplicata. Aplicação na porta 
direita. 
 
- Fecho de caixa reto em latão cromado, com 
50mm de comprimento, dotado de lingueta de 
bloqueio reta. Aplicação na porta esquerda. 
 
GARANTIA 
- Mínima de dois anos a partir da data da 
entrega, contra defeitos de fabricação. 
 
SMEC – 2 
ADM – 2 
ASSISTÊNCIA SOCIAL – 5 (CASA DE 
PASSAGEM) 
ESPORTE - 2  

01 9 70212 ARMARIO BAIXO 02 PORTAS   
DESCRIÇÃO 
- Armário baixo com duas portas, dotado de 
duas prateleiras em MDF, revestido com 
laminado melamínico de baixa pressão, cor 
cinza. 
 
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS 
 

AVANTTI UN 17,00 263,47 
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Armário: 
-Largura: 810 mm. 
- Profundidade: 500 mm. 
- Altura: 740 mm. 
- Tolerância: até + 2 mm para largura e 
profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 
10 mm para altura. 
 
CARACTERÍSTICAS 
- Tampo, peça inferior, peças laterais 
esquerda e direita e peça posterior em MDF, 
com espessura de 18mm, revestido em ambas 
as faces por laminado melamínico de baixa 
pressão, acabamento texturizado, na cor 
cinza. 
 
- Duas portas em MDF, com espessura de 
18mm, revestido em ambas as faces por 
laminado melamínico de baixa pressão, 
acabamento texturizado, na cor cinza. 
 
- Quatro prateleiras em MDF, com espessura 
de 18mm, revestido em ambas as faces por 
laminado melamínico de baixa pressão, 
acabamento texturizado, na cor cinza. 
 
- Topos de todas as peças encabeçados com 
fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila), 
PP (polipropileno) ou em PE (polietileno) com 
“primer”, acabamento texturizado, na mesma 
cor e tonalidade do laminado melamínico de 
baixa pressão dos painéis, exceto prateleiras. 
Colagem das fitas com adesivo a base de 
PUR, através do processo “Hot Melting”. 
Dimensões acabadas de 18mm (largura) x 
3mm (espessura), ou de 18mm (largura) x 
0,45mm (espessura) de acordo com seu 
posicionamento. Fitas de espessura de 3mm 
deverão ter seus bordos usinados com raio de 
3mm. 
- Puxador em polipropileno copolímero virgem, 
isento de cargas minerais, injetado em cores, 
dotado de porca M, sobre injetada. 
- Dobradiça de caneco com abertura de 110° 
em aço niquelado, caneco de 12,5mm e 
fechamento automático, montagem 
sobreposta. 
- Fechadura universal metálica, acabamento 
cromado, dotada de contra porca, com 
posição de fechamento a 90°, com chaves 
articuladas em duplicata. Aplicação na porta 
direita. 
- Fecho de caixa reto em latão cromado, com 
50mm de comprimento, dotado de lingueta de 
bloqueio reta. Aplicação na porta esquerda. 
 
GARANTIA 
 
- Mínima de dois anos a partir da data da 
entrega, contra defeitos de fabricação. 
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SMEC – 3 
ADM – 2 
SAÚDE – 10 
ESPORTE - 2  

01 10 70213 ARMÁRIO EM AÇO – 16 PORTAS  
DESCRIÇÃO 
 
- Armário roupeiro de aço com dezesseis 
portas com venezianas para ventilação, 
compartimentos de tamanhos médios 
independentes sem divisórias internas, 
fechamento das portas independentes através 
de pitão para cadeado. 
 
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS 
 
- Largura: 1230 mm +/- 30 mm. 
- Profundidade: 400 mm +/- 30 mm. 
- Altura: 1980 mm +/- 30 mm. 
- Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 
micrometros /máximo 100 micrometros. 
 
CARACTERÍSTICAS 
- Corpo, divisórias e portas em chapa 22 
(0,75mm). 
- Piso dos compartimentos em chapa 20 
(0,90mm). 
- Pés em chapa 16 (1,50mm). 
- Dobradiças em chapa internas não visíveis 
na parte exterior do móvel no mínimo 75mm 
de altura 14 (1,9mm), duas unidades por 
porta. 
- Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, 
sendo este último exclusivamente de liga 
metálica não ferrosa cromado. 
 
- Pintura em tinta em pó hibrida epóxi/ 
poliéster, eletrostática brilhante, polimerizada 
em estufa, espessura mínima de 40 
micrometros na cor cinza. 
 
GARANTIA 
- Mínima de dois anos a partir da data de 
entrega, contra defeitos de fabricação e 
oxidação. 
 
CMEI MARRECAS – 1 
SMEC – 1 
ASSISTÊNCIA SOCIAL – 05 (ESCOLA 
OFICINA ADELIRIA MEURER)  

PANDIN UN 7,00 775,00 

01 11 70214 ARMÁRIO EM AÇO 2 PORTAS – 4 
PRATELEIRAS DESCRIÇÃO 
 
- Armário de aço alto, dividido verticalmente 
em dois compartimentos por meio de 
divisórias com portas independentes, dotado 
de quatro prateleiras removíveis e ajustáveis 

PANDIN UN 24,00 526,22 
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em cada compartimento. 
 
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS 
 
- Largura: 900 mm +/- 10 mm. 
- Profundidade: 400 mm +/- 10 mm. 
- Altura: 1980 mm +/- 10 mm. 
- Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 
micrometros /máximo 100 micrometros. 
 
CARACTERÍSTICAS 
 
- Corpo, divisórias e portas em chapa de aço 
laminado a frio – chapa 22 (0,75 mm). 
- Prateleiras e reforço das portas em chapa de 
aço laminado a frio – chapa 20 (0,90 mm). 
- Base em chapa de aço laminado a frio – 
chapa 18 (1,25 mm). 
- Barras de travamento das portas Ø = ¼” 
(mínimo). 
- Dobradiças internas não visíveis na parte 
exterior do móvel em chapa de aço laminado a 
frio – chapa 14 (1,9 mm) com no mínimo 75 
mm de altura – três unidades por porta. 
- Maçaneta e canopla inteiramente metálicas, 
com travamento sistema  onside. 
- Fechadura de tambor cilíndrico embutida na 
maçaneta com no mínimo de 4 pinos. 
- Chaves em duplicata presas às maçanetas 
correspondentes. 
- Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, 
sendo este último exclusivamente de liga 
metálica não ferrosa cromado. 
- Pintura em tinta em pó hibrida epóxi/ 
poliéster, eletrostática brilhante, polimerizada 
em estufa, espessura mínima de 40 
micrometros na cor cinza. 
 
GARANTIA 
- Mínima de dois anos a partir da data de 
entrega, contra defeitos de fabricação e 
oxidação. 
 
CMEI MARRECAS – 5 
SMEC – 15 
MEIO AMBIENTE – 2 
ESPORTE - 2  

01 25 70228 CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA 
DESCRIÇÃO 
 
-ASSENTO: compensado multilaminado 
14mm de espessura. EspUMa injetada 
anatomicamente com 60mm de espessura 
média e densidade de 45 à 50 kg/m³. 
carenagem do assento injetada em 
polipropileno. Revestimento em couro 
ecológico preto. 
 
-ENCOSTO: compensado multilaminado 
14mm de espessura. EspUMa injetada 

CAVALETTI UN 34,00 579,00 
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anatomicamente com 60mm de espessura 
média e densidade de 45 à 50 kg/m³. mola 
suporte em aço. Contra capa do assento 
injetada em polipropileno. Revestimento em 
couro ecológico.  
 
-BRAÇOS: apoio de braços em polipropileno 
com alma de aço, regulagem de altura com 
botão. Chapa para fixação no assento com 02 
furos oblongos, permitindo regulagem 
horizontal por parafusos.  
 
-BASE: base giratória desmontável com 05 
hastes de aço com pino do rodízio soldado na 
extremidade da haste em furos do tipo 
flangeado, evitando que se soltem, coberta por 
polaina em polipropileno na cor preta, apoiada 
sobre 05 rodízios de duplo giro e duplo 
rolamento com 50mm de diâmetro em nylon 
com capa. Coluna central desmontável fixada 
por encaixe cônico, com rolamento axial de 
giro, esferas e arruelas de aço temperado de 
alta resistência, sistema de regulagem da 
altura da cadeira com mola a gás. Telescópico 
em polipropileno, dividido em 03 partes 
encaixadas.  
 
-MECANISMO:-mecanismo tipo back system 
com sistema reclinador do encosto de 
estrutura monobloco, soldado, com assento 
fixo tendo 3º de inclinação e 02 furações para 
fixação de assento. Suporte do encosto com 
regulagem de altura automática através de 
catraca, totalizando 80 mm de curso, 
recoberto por capa em polipropileno. 
Inclinação do encosto acionado por alavanca. 
 
MEDIDAS APROXIMADAS:700 X 700 X 1020 
MM. 
 
- Todo o conjunto da cadeira deverá se 
apresentar perfeitamente nivelado e firme. 
Quaisquer desencontros, juntas, frestas, 
desnivelamentos, quinas e arestas 
pontiagudas e/ou cortantes, rebarbas, soldas 
de má qualidade estrutural e estética, grampos 
aparentes, falhas, gomos ou pregas na 
costura, frisos na espuma injetada, encaixes 
deficientes de carenagens ou outras 
fragilidades da peça, serão motivos de 
reprovação da peça executada. 
 
- Todas as medidas especificadas poderão ter 
tolerância de 5% para mais ou para menos, 
exceto para os casos em que houver limites 
máximos e mínimos definidos ou outras 
tolerâncias definidas nas normas NBR. 
 
- A qualidade de confecção e acabamento, a 
resistência, durabilidade e o atendimento às 
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normas e requisitos ergonômicos serão fatores 
preponderantes na avaliação técnica das 
cadeiras. 
 
- Todos os parafusos aparentes deverão 
possuir cabeças sextavadas, na cor do 
acabamento predominante da estrutura. 
 
OBS: A PROPONENTE DEVERÁ ANEXAR 
NA PROPOSTA DE PREÇOS DESTE ITEM 
OS SEGUINTES DOCUMENTOS: 
 
- LAUDO DE ACORDO COM A NBR 13962: 
ESTA NORMA ESPECIFICA AS 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E 
DIMENSIONAIS E CLASSIFICA AS 
CADEIRAS PARA ESCRITÓRIO, BEM COMO 
ESTABELECE OS MÉTODOS PARA A 
DETERMINAÇÃO DA ESTABILIDADE, DA 
RESISTÊNCIA E DA DURABILIDADE DE 
CADEIRAS DE ESCRITÓRIO, DE 
QUALQUER MATERIAL, EXCLUINDO-SE 
LONGARINAS E POLTRONAS DE 
AUDITÓRIO E CINEMA. 
 
- LAUDO DE ACORDO COM A NR 017: ESTA 
NORMA REGULAMENTADORA VISA A 
ESTABELECER PARÂMETROS QUE 
PERMITAM A ADAPTAÇÃO DAS 
CONDIÇÕES DE TRABALHO ÀS 
CARACTERÍSTICAS PSICOFISIOLÓGICAS 
DOS TRABALHADORES, DE MODO A 
PROPORCIONAR UM MÁXIMO DE 
CONFORTO, SEGURANÇA E 
DESEMPENHO EFICIENTE.  
 
GARANTIA 
- Mínima de UM ano a partir da data da 
entrega, de cobertura integral do equipamento. 
O fabricante/contratado é obrigado a dar 
assistência técnica gratuita na sua rede 
credenciada de assistência, durante o período 
da garantia, substituindo as peças com 
defeito. 
 
SMEC – 8 
RH – 6 
ADM – 10 
MEIO AMBIENTE – 10  

01 26 70229 CADEIRA FIXA   
DESCRIÇÃO 
 
- Cadeira fixa estofada, sem braços, montada 
sobre armação tubular de aço com quatro pés. 
 
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS 
- Largura do assento: 500 mm +/- 50 mm. 
- Profundidade do assento: 460 mm +/- 10 
mm. 
- Altura do assento: 430 mm +/- 10 mm. 

CAVALETTI UN 20,00 89,02 
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- Largura do encosto: 400 mm +/- 10 mm 
(medida no ponto mais saliente do apoio 
lombar). 
- Extensão vertical do encosto: 350 mm +/- 10 
mm. 
- Espessura da espuma do assento: mínima 
de 40 mm. 
- Espessura da espuma do encosto: mínima 
de 30 mm. 
- Tolerâncias dimensionais para tubos 
conforme ABNT NBR 6591. 
 
- Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 
micrometros /máximo 100 micrometros. 
 
CARACTERÍSTICAS 
 
- Assento e encosto confeccionados em 
compensado anatômico moldado a quente, 
contendo no mínimo sete lâminas internas, 
com espessura máxima de 1,5 mm cada. 
 
- Estofamento do assento e do encosto em 
espuma de poliuretano expandido, colada à 
madeira e revestida com tecido, na cor cinza, 
dotado de proteção com produto 
impermeabilizante hidro-repelente. 
 
- Faces inferior do assento e posterior do 
encosto revestidas com capas de plástico 
injetado, na cor preta. 
- Fixação do assento e do encosto à estrutura 
por meio de parafusos com rosca métrica e 
porcas de cravar. 
- Estrutura constituída de 4 pés, 
confeccionada em tubo de aço com costura, 
laminado a frio, secção circular mínima 22,3 
mm (7/8”), com espessura mínima de 1,5 mm 
(chapa 16). 
- Acabamento das partes metálicas em pintura 
em pó, brilhante, na cor preta. 
- Terminações de tubos em plástico injetado, 
na cor preta, fixadas através de encaixe. Estas 
não devem poder ser retiradas sem o uso de 
ferramentas. 
 
- Sapatas articuladas para garantir o 
nivelamento em relação às variações do piso. 
 
- Todos os encontros de tubos ou uniões de 
partes metálicas devem receber solda em toda 
a extensão da união. 
 
OBS: A PROPONENTE DEVERÁ ANEXAR 
NA PROPOSTA DE PREÇOS DESTE ITEM 
OS SEGUINTES DOCUMENTOS: 
 
- LAUDO DE ACORDO COM A NR 017: ESTA 
NORMA REGULAMENTADORA VISA A 
ESTABELECER PARÂMETROS QUE 
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PERMITAM A ADAPTAÇÃO DAS 
CONDIÇÕES DE TRABALHO ÀS 
CARACTERÍSTICAS PSICOFISIOLÓGICAS 
DOS TRABALHADORES, DE MODO A 
PROPORCIONAR UM MÁXIMO DE 
CONFORTO, SEGURANÇA E 
DESEMPENHO EFICIENTE.  
 
GARANTIA 
- Mínima de dois anos a partir da data de 
entrega, contra defeitos de fabricação, 
oxidação das partes metálicas, degradação do 
tecido e das sapatas. 
 
CMEI MARRECAS – 10 
SMEC – 10 

01 27 70230 CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO   
DESCRIÇÃO 
 
- Estrutura fixa empilhável. 
CARACTERÍSTICAS 
- Com 4 pés. 
- assento e encosto confeccionados em 
polipropileno (PP). 
- Cor preta. 
- Encosto: confeccionado em polipropileno 
(PP). Fixa-se na estrutura através de encaixes 
retangulares, com travamento na estrutura 
através de pino-tampão, também 
confeccionado em polipropileno (PP) da 
mesma cor do encosto. 
 
-assento: confeccionado em polipropileno 
(PP). Possui encaixes de garras para fixar-se 
na estrutura, com travamento feito por 
parafusos do tipo aa. 
 
- Estrutura: suportes do encosto: em 2 tubos 
de aço carbono, de formato oblongo, seção 
16x30 mm, parede 1,9 mm e 
comprimento55cm. Suportes do assento: em 2 
tubos de aço carbono, de formato redondo, 
seção ¾’, parede 1,5 mm e comprimento 54 
cm. Pés: em 2 tubos de aço carbono, de 
formato oblongo, seção 16 x 30 mm, parede 
1,5 mm e comprimento 121 cm. Medidas 
assento: largura: 46 cm x profundidade: 40 cm 
x altura: 48. Medidas encosto: largura: 46 cm x 
altura: 32 cm.  
 
SMEC – 15 
ADM – 15  

PLAXMETAL UN 30,00 75,00 

01 28 70231 CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL  
DESCRIÇÃO 
- Cadeira individual empilhável com assento e 
encosto em polipropileno injetado, montados 
sobre estrutura tubular de aço, para uso 
adulto. 
 
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS 

CAVALETTI UN 4,00 113,00 
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- Largura do assento: 480 mm +/- 30 mm. 
- Profundidade do assento: 430 mm +/- 30 
mm. 
- Altura do assento: 440 mm +/- 10 mm. 
- Largura do encosto: 430 mm +/- 30 mm. 
- Extensão vertical do encosto: 250 mm +/- 30 
mm. 
 
CARACTERÍSTICAS 
 
- Assento e encosto em polipropileno 
copolímero virgem, isento de cargas minerais, 
injetados, na cor azul. 
 
- Estrutura em tubo de aço carbono laminado 
a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em 
chapa 14 (1,9mm). 
 
- Fixação do assento e encosto injetados à 
estrutura através de rebites de “repuxo”, 
diâmetro de 4,8 mm, comprimento 12mm. 
 
- Sapatas em polipropileno copolímero virgem, 
isento de cargas minerais, injetadas na cor 
azul, fixadas à estrutura através de encaixe e 
pino expansor. 
 
- Nas partes metálicas deve ser aplicado 
tratamento antiferruginoso que assegure 
resistência à corrosão em câmara de névoa 
salina de no mínimo 300 horas. O grau de 
enferrujamento deve ser de Ri0 e o grau de 
empolamento deve ser de d0 /t0. 
 
- Pintura dos elementos metálicos em tinta em 
pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, 
brilhante, polimerizada em estufa, espessura 
mínima 40 micrometros, na cor cinza. 
 
GARANTIA 
- Mínima de dois anos a partir da data de 
entrega, contra defeitos de fabricação. 
 
CMEI MARRECAS – 4  

01 69 70272 GAVETEIRO VOLANTE 02 GAVETAS E 01 
GAVETÃO   
 
DESCRIÇÃO 
 
- Confeccionado em MDF de 18 mm de 
espessura 
- Fundo em MDF 3mm. 
- Bordas em PVC colada pelo sistema holt-
melt. 
- Sistema de fixação utilizando cavilhas, 
buchas plásticas e minifix. 
- Com 2 gavetas e 1 gavetão para pastas 
suspensas em MDF de 18mm de espessura. 
- Com corrediças telescópicas. 

VIANFLEX UN 10,00 250,65 



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 

Estado do Paraná 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030  

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br – Telefone: (46) 3520-2103  Página 12 

- Puxadores em PVC. 
- Com travamento simultâneo das três gavetas 
- Com rodízios de 50 mm e trava nas rodas  
- Bordas arredondadas 
- Cor cinza 
- Dimensões aproximadas do gaveteiro: 
40x65x40cm. (LXHXP). 
GARANTIA 
- Mínima de UM ano a partir da data da 
entrega, contra defeitos de fabricação. 
 
SMEC – 5 
SAÚDE – 5  

01 82 70285 MESA DE REUNIÃO  
 
Mesa de reunião com tampo retangular ou 
oval em MDF revestido de laminado 
melamínico, montada sobre dois pés. 
 
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS 
- Tampo retangular: 2000 x 950 mm +/- 50 
mm. 
- Altura: 750 mm +/- 5 mm. 
- Para acomodação de pessoas em cadeira de 
rodas (PCR) e atendimento às exigências da 
ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura 
livre sob o tampo: mínima de 730 mm. 
- Espessura do tampo: 25 mm +/- 0,6 mm. 
- Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 
micrometros /máximo 100 micrometros. 
 
CARACTERÍSTICAS 
 
- Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, 
revestido na face inferior com laminado 
melamínico de baixa pressão (BP), e na face 
superior com laminado melamínico de alta 
pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza 
ou branco, acabamento texturizado. 
 
- Bordos encabeçados com perfil extrudado 
maciço de 180º, na cor cinza ou branco, com a 
mesma tonalidade do laminado do tampo, 
admitindo-se pequenas variações decorrentes 
das características de cada material (brilho, 
textura). O perfil deve ser encaixado e fixado 
com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as 
suas superfícies. 
 
- Estrutura constituída de: 
- Estrutura em aço carbono com dois pés, com 
trava em MDF entre os mesmos. 
- Fixação do tampo à estrutura através de 
parafusos de rosca com buchas metálicas. 
- Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno 
injetado. 
- Terminações de tubos em plástico injetado, 
na cor cinza ou preta, fixadas através de 
encaixe. Estas não devem poder ser retiradas 
sem o uso de ferramentas. 

AVANTTI UN 6,00 611,28 
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- Peças injetadas não devem apresentar 
rebarbas, falhas de injeção ou partes 
cortantes. 
- Acabamento das partes metálicas em pintura 
em pó, brilhante, na cor cinza ou preta. 
- Todos os encontros de tubos ou uniões de 
partes metálicas devem receber solda em toda 
a extensão da união. 
 
GARANTIA 
- Mínima de dois anos a partir da data de 
entrega, contra defeitos de fabricação, 
oxidação das partes metálicas e desgaste ou 
desprendimento de componentes. 
 
CMEI MARRECAS – 1 
SMEC – 2 
ASSISTÊNCIA SOCIAL – 3  

01 83 70286 MESA DE REUNIÃO 2 
 
DESCRIÇÃO 
 
- Mesa de reunião oval ou semi oval 
- Cor imbuia ou similar 
- Em MDF, revestida em melamínico  
- Dimensões aproximadas acabadas 
3000x1200x740x25mm 
- Com três painéis de sustentação vertical, e 
painel horizontal para apoio do tampo 
- Aperfeiçoamento de montagem s/aparência 
de dispositivos externos 
- Regulador de nível para piso com suporte de 
travamento.  
 
GARANTIA 
- Mínima de um ano a partir da data da 
entrega, contra defeitos de fabricação. 
 
ASSISTÊNCIA SOCIAL – 01 (CRAS SÃO 
MIGUEL)  

AVANTTI UN 1,00 1.337,68 

01 84 70287 MESA DE TRABALHO – ESTAÇÃO COM 04 
MESAS   
 
DESCRIÇÃO 
 
Mesa de trabalho, estação com 4 mesas e 4 
painéis divisores em MDF revestido de 
laminado melamínico, montada sobre suporte 
metálico com pés. 
 
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS 
 
-Estação composta por mesa com tampo 
regular de 1500 x 1500 mm +/- 10 mm, 
gaveteiro fixo de 2 ou 3 gavetas com 
corrediças metálicas. 
 
- Para acomodação de pessoas em cadeira de 
rodas (PCR) e atendimento às exigências da 
ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura 

VIANFLEX UN 3,00 2.979,63 
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livre sob o tampo: mínima de 730 mm. 
 
CARACTERÍSTICAS 
 
- Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, 
revestido na face inferior com laminado 
melamínico de baixa pressão (BP), e na face 
superior com laminado melamínico de alta 
pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza, 
acabamento texturizado. 
 
- Bordos encabeçados com perfil extrudado 
maciço de 180º, na cor cinza, com a mesma 
tonalidade do laminado do tampo, admitindo-
se pequenas variações decorrentes das 
características de cada material (brilho, 
textura). O perfil deve ser encaixado e fixado 
com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as 
suas superfícies. 
 
- Estrutura constituída de: 
 
- Estrutura em aço carbono com pés, com 
trava em MDF entre os mesmos. 
 
- Fixação do tampo à estrutura através de 
parafusos de rosca com buchas metálicas. 
 
- Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno 
injetado. 
 
- Terminações de tubos em plástico injetado, 
na cor cinza ou preta, fixadas através de 
encaixe. Estas não devem poder ser retiradas 
sem o uso de ferramentas. 
 
- Passa fios e furo central. 
 
- Acabamento das partes metálicas em pintura 
em pó, brilhante, na cor cinza ou preta. 
 
- Todos os encontros de tubos ou uniões de 
partes metálicas devem receber solda em toda 
a extensão da união. 
 
- Cantos devem ser arredondados 
 
GARANTIA 
Mínima de dois anos contra defeitos de 
fabricação a partir da data de entrega, 
oxidação das partes metálicas e desgaste ou 
desprendimento de componentes. 
 
GERAL – 3  

01 85 70288 MESA DE TRABALHO – ESTAÇÃO EM L  
DESCRIÇÃO 
 
Mesa de trabalho, estação em L com tampo 
retangular em MDF revestido de laminado 
melamínico, montada sobre suporte metálico 

VIANFLEX UN 11,00 870,25 
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com pés. 
 
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS 
 
-Estação composta por mesa com tampo 
regular de 1600 x 600 mm +/- 10 mm, conexão 
angular 90°, mesa para computador de 1000 x 
600 mm +/- 10 mm, - altura: 750 mm +/- 5 mm. 
Gaveteiro fixo de 2 gavetas com chaves com 
corrediças metálicas, teclado retrátil e suporte 
móvel para CPU. 
 
- Para acomodação de pessoas em cadeira de 
rodas (PCR) e atendimento às exigências da 
ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura 
livre sob o tampo: mínima de 730 mm. 
 
- Espessura do tampo: 25,8 mm +/- 0,6 mm. 
 
- Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 
micrometros /máximo 100 micrometros. 
 
CARACTERÍSTICAS 
 
- Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, 
revestido na face inferior com laminado 
melamínico de baixa pressão (BP), e na face 
superior com laminado melamínico de alta 
pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza, 
acabamento texturizado. 
- Bordos encabeçados com perfil extrudado 
maciço de 180º, na cor cinza, com a mesma 
tonalidade do laminado do tampo, admitindo-
se pequenas variações decorrentes das 
características de cada material (brilho, 
textura). O perfil deve ser encaixado e fixado 
com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as 
suas superfícies. 
   - Estrutura constituída de: 
- Estrutura em aço carbono com pés, com 
trava em MDF entre os mesmos. 
- Fixação do tampo à estrutura através de 
parafusos de rosca com buchas metálicas. 
- Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno 
injetado. 
- Terminações de tubos em plástico injetado, 
na cor cinza ou preta, fixadas através de 
encaixe. Estas não devem poder ser retiradas 
sem o uso de ferramentas. 
- Passa fios. 
- Acabamento das partes metálicas em pintura 
em pó, brilhante, na cor cinza ou preta. 
- Todos os encontros de tubos ou uniões de 
partes metálicas devem receber solda em toda 
a extensão da união. 
 
GARANTIA 
Mínima de dois anos contra defeitos de 
fabricação a partir da data de entrega, 
oxidação das partes metálicas e desgaste ou 
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desprendimento de componentes. 
 
ASSISTÊNCIA SOCIAL – 4  
CENTRO DA JUVENTUDE – 3 
GERAL – 4 

01 86 70289 MESA DE TRABALHO COM GAVETAS  
 
DESCRIÇÃO 
 
Mesa de trabalho, com tampo retangular em 
MDF revestido de laminado melamínico, 
montada sobre suporte metálico com pés. 
 
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS 
 
-Estação composta por mesa com tampo 
regular de 1500 x 600 mm +/- 10 mm, altura: 
750 mm +/- 5 mm. Gaveteiro fixo de 2 ou 3 
gavetas com chaves  e com corrediças 
metálicas. 
- Para acomodação de pessoas em cadeira de 
rodas (PCR) e atendimento às exigências da 
ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura 
livre sob o tampo: mínima de 730 mm. 
 
CARACTERÍSTICAS 
 
- Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, 
revestido na face inferior com laminado 
melamínico de baixa pressão (BP), e na face 
superior com laminado melamínico de alta 
pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza, 
acabamento texturizado. 
 
- Bordos encabeçados com perfil extrudado 
maciço de 180º, na cor cinza, com a mesma 
tonalidade do laminado do tampo, admitindo-
se pequenas variações decorrentes das 
características de cada material (brilho, 
textura). O perfil deve ser encaixado e fixado 
com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as 
suas superfícies. 
 
- Estrutura constituída de: 
- Estrutura em aço carbono com pés, com 
trava em MDF entre os mesmos. 
- Fixação do tampo à estrutura através de 
parafusos de rosca com buchas metálicas. 
- Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno 
injetado. 
- Terminações de tubos em plástico injetado, 
na cor cinza ou preta, fixadas através de 
encaixe. Estas não devem poder ser retiradas 
sem o uso de ferramentas. 
 
- Passa fios. 
 
- Acabamento das partes metálicas em pintura 
em pó, brilhante, na cor cinza ou preta. 
- Todos os encontros de tubos ou uniões de 

VIANFLEX UN 11,00 287,42 
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partes metálicas devem receber solda em toda 
a extensão da união. 
- Cantos devem ser arredondados 
 
GARANTIA 
 
Mínima de dois anos contra defeitos de 
fabricação a partir da data de entrega, 
oxidação das partes metálicas e desgaste ou 
desprendimento de componentes. 
 
ASSISTÊNCIA SOCIAL – 1 (CENTRO DA 
JUVENTUDE) 
GERAL – 10  

01 87 70290 MESA DE TRABALHO MODELO CALL 
CENTER  
 
DESCRIÇÃO 
 
- Mesa de trabalho com tampo retangular e 
divisórias, em MDF revestido de laminado 
melamínico, para montagem lado a lado 
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS 
- Tampo retangular: 1000 x 860 mm +/- 10 
mm. 
- Altura total: 1350 mm +/- 5 mm. 
 
CARACTERÍSTICAS 
 
- Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, 
revestido na face inferior com laminado 
melamínico de baixa pressão (BP), e na face 
superior com laminado melamínico de alta 
pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza, 
acabamento texturizado. 
 
- Bordos encabeçados com perfil extrudado 
maciço de 180º, na cor cinza, com a mesma 
tonalidade do laminado do tampo, admitindo-
se pequenas variações decorrentes das 
características de cada material (brilho, 
textura). O perfil deve ser encaixado e fixado 
com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as 
suas superfícies. 
- Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno 
injetado. 
- laterais retas e quinas superiores 
arredondadas 
 
GARANTIA 
 
Mínima de dois anos contra defeitos de 
fabricação a partir da data de entrega, 
oxidação das partes metálicas e desgaste ou 
desprendimento de componentes. 
 
GARANTIA 
 
Mínima de dois anos contra defeitos de 
fabricação a partir da data de entrega, 

VIANFLEX UN 25,00 354,00 
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oxidação das partes metálicas e desgaste ou 
desprendimento de componentes. 
 
ESCOLA OFICINA – 10 
CENTRO DA JUVENTUDE – 15  

01 88 70291 MESA DE TRABALHO SIMPLES  
 
DESCRIÇÃO 
 
Mesa de trabalho com tampo retangular em 
MDF revestido de laminado melamínico, 
montada sobre suporte metálico com dois pés. 
 
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS 
 
- Tampo retangular: 1200 x 600 mm +/- 10 
mm. 
- Altura: 750 mm +/- 5 mm. 
- Para acomodação de pessoas em cadeira de 
rodas (PCR) e atendimento às exigências da 
ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura 
livre sob o tampo: mínima de 730 mm. 
- Espessura do tampo: 25,8 mm +/- 0,6 mm. 
- Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 
micrometros /máximo 100 micrometros. 
 
CARACTERÍSTICAS 
 
- Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, 
revestido na face inferior com laminado 
melamínico de baixa pressão (BP), e na face 
superior com laminado melamínico de alta 
pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza 
ou branco, acabamento texturizado. 
 
- Bordos encabeçados com perfil extrudado 
maciço de 180º, na cor cinza, com a mesma 
tonalidade do laminado do tampo, admitindo-
se pequenas variações decorrentes das 
características de cada material (brilho, 
textura). O perfil deve ser encaixado e fixado 
com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as 
suas superfícies. 
 
- Estrutura constituída de: 
- Estrutura em aço carbono com dois pés, com 
trava em MDF entre os mesmos. 
- Fixação do tampo à estrutura através de 
parafusos de rosca com buchas metálicas. 
- Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno 
injetado. 
 
- Terminações de tubos em plástico injetado, 
na cor cinza ou preta, fixadas através de 
encaixe. Estas não devem poder ser retiradas 
sem o uso de ferramentas. 
- Acabamento das partes metálicas em pintura 
em pó, brilhante, na cor cinza ou preta. 
- Todos os encontros de tubos ou uniões de 
partes metálicas devem receber solda em toda 

VIANFLEX UN 12,00 247,04 
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a extensão da união. 
 
GARANTIA 
Mínima de dois anos contra defeitos de 
fabricação a partir da data de entrega, 
oxidação das partes metálicas e desgaste ou 
desprendimento de componentes. 
 
CMEI MARRECAS – 6 
GERAL – 6  

01 89 70292 MESA PARA BIBLIOTECA DESCRIÇÃO 
 
- Mesa coletiva com estrutura monobloco em 
tubo de aço 7/8”. 
- Tampo em MDF face superior em laminado 
de alta pressão brilhante. 
- Bordos fresados e arredondados a 180°. 
- Cantos arredondados. 
- Estrutura composta por pés duplos em tubo 
de aço ø7/8”. 
- Pintura epóxi pó liso brilhante. 
- Acabamento com ponteiras pretas.  
- Quadrada: 900 x 900 x 750. 
 
GARANTIA 
Mínima de dois anos contra defeitos de 
fabricação a partir da data de entrega, 
oxidação das partes metálicas e desgaste ou 
desprendimento de componentes. 
 
SMEC – 10  

VIANFLEX UN 10,00 391,48 

01 106 70309 SUPORTE PARA LIVROS DESCRIÇÃO 
 
- Material em aço 
- Pintura epóxi 
- Cantos e curvas arredondadas 
- Base antideslizante e protetora que não vai 
arranhar as superfícies 
- Dimensões aproximadas de: 17 x 10 x 10 cm 
- Cores variadas  
- Conjunto com 02 (duas) unidades 
 
CENTRO DA JUVENTUDE CEJU – 5  

W3 MOVEIS 
DE AÇO 

UN 5,00 26,68 

 
Valor total da Ata R$ 96.356,27 (noventa e seis mil, trezentos e cinquenta e seis reais e vinte e sete 
centavos). 

1.3. Este instrumento de registro de preços não obriga a Administração a firmar as contratações com a 
Detentora da Ata, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurados, nesta hipótese, a 
preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições, nos termos do parágrafo quarto, artigo 
15, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

 
 CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

 
2.1. A presente Ata terá validade por 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura. 
 
2.2. O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a doze meses, incluídas eventuais 
prorrogações, conforme o inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993. 
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2.3. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o 
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 

 
3.1. Os produtos/materiais objeto desta Ata deverá ser entregues parceladamente, de acordo com as 
solicitações das secretarias municipais, nos endereços informados na requisição de compra, aos fiscais da 
Ata de Registro de Preços, dentro do perímetro urbano do Município de Francisco Beltrão. 
 
3.2. A detentora da Ata de Registro de preços deverá atender as solicitações da Secretarias Municipais de 
Administração, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contados do momento do recebimento da nota 
de empenho, confirmação por email ou contato telefônico, seguindo rigorosamente as quantidades 
solicitadas. 
 
3.2.1. O prazo de que trata o item 3.2 poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado 
pelo convocado durante o transcurso do prazo e desde que ocorra motivo justificado aceito pela 
Administração. 
 
3.3. As entregas se darão de forma parcelada (sem ônus de entrega), pelo período de 12 (doze) meses, a 
partir da data de assinatura desta Ata de Registro de Preços. 
 

CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO E GARANTIA 
 
4.1. Os objetos deste contrato serão dados como recebido conforme: 

 
4.1.1. Provisoriamente, na apresentação dos produtos, acompanhado do romaneio de entrega, para efeito 
de verificação e assinatura do recebedor, devendo neste momento ser realizada conferência dos itens, se 
identificada a conformidade com o documento que o acompanha, o romaneio é assinado. 
 
4.1.2. Definitivamente, após a verificação das especificações técnicas, da qualidade e da quantidade dos 
itens. Caso confirmada a conformidade com as especificações técnicas, a Nota Fiscal será atestada pela 
área responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução. 
 
4.1.3. Administração rejeitará, no todo ou em parte, os fornecimentos executados em desacordo com o 
disposto neste Termo de Referência. Se, após o recebimento provisório, constatar-se que os fornecimentos 
foram realizados em desacordo com o especificado, com defeito ou incompleto, a empresa fornecedora 
será notificada para que providencie, dentro do prazo a ser determinado, a correção necessária. 
 
4.1.4. Em caso de produto entregue em desconformidade com o especificado, ou com defeito, será 
determinado um prazo, pela Administração, para que a DETENTORA DA ATA faça a substituição. Este 
prazo iniciar-se-á a partir da data da notificação da DETENTORA DA ATA. A DETENTORA DA ATA ficará 
obrigada a substituir, às suas expensas, o item do objeto que for recusado. 

 
4.1.5. Independentemente da aceitação, a empresa fornecedora deverá garantir a qualidade dos produtos 
fornecidos pelo prazo de garantia, obrigando-se a substituir no prazo determinado pela Administração, às 
suas expensas, aquele que apresentar falha ou defeito durante o recebimento e o período de cobertura da 
garantia. 
 
4.1.6. Na hipótese de substituição, o contratado deverá fazê-la em conformidade com a indicação da 
Secretaria Municipal de Educação, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação por 
escrito, mantidos o preço inicialmente contratado. Sendo que o ato do recebimento não importará na 
aceitação. 

 
4.2. A garantia dos materiais/equipamentos será de acordo com a indicação no próprio item. 
 
4.2.1. Caso não contenha a garantia na descrição do item, está será de no mínimo 12 (doze) meses. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DA DEMAIS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DA ATA  
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5.1. Os produtos deverão estar em conformidade com as normas vigentes. Na entrega serão 
verificadas quantidades e especificações conforme descrição no Contrato, bem como estado de 
conservação dos produtos e embalagens. Todos os produtos serão recebidos e conferidos por servidor(es) 
designado(s) da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão.  
 
5.2. A detentora da ata deverá entregar, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, a mesma 
marca dos produtos apresentados na proposta. 
 
5.3. A detentora da ata deverá responsabilizar-se e arcar por quaisquer taxas ou emolumentos 
concernentes ao objeto da presente licitação, bem como demais custos, encargos inerentes e necessários 
para a completa execução das obrigações assumidas. 
 
5.4. A detentora da ata deverá manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
2.  

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO  
 

6.1. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da Nota 
Fiscal, acompanha das CND’s FGTS, TRABALHISTA e FEDERAL e após o recebimento definitivo do 
objeto, através de transferência eletrônica para a conta bancária da DETENTORA DA ATA indicada pela 
mesma. 
 
6.1.1. O respectivo pagamento somente será efetuado após efetivo cumprimento das obrigações assumidas 
decorrentes da contratação, em especial ao art. 55, inciso XIII da Lei Federal nº 8.666/93. 

 
6.2. As notas fiscais deverão ser entregues no setor de compras localizado no paço municipal sito à Rua 
Octaviano Teixeira dos Santos nº 1000 – centro. 
 
6.3. CRITÉRIOS PARA EMISSÃO DA NOTA FISCAL: 

 
6.3.1. O faturamento deverá ser feito através de nota fiscal eletrônica da empresa que participou da licitação 
emitidas à Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão CNPJ nº 77.816.510/0001-66 
6.3.2. Endereço: Rua Octaviano Teixeira dos Santos, nº 1000, Centro. CEP 85.601-030 – Francisco Beltrão-
PR. 

 
6.3.3. No corpo da Nota Fiscal deverá conter: 
6.3.3.1. A modalidade e o número da Licitação; 
6.3.3.2. O número da Ata, número do Pedido de Fornecimento (ou ofício) e número do empenho; 
6.3.3.3. número do item e descrição do produto: 
6.3.3.4. A descrição do produto na Nota Fiscal, deverá obrigatoriamente, ser precedida da descrição 
constante da Ata de Registro de Preços;  
6.3.3.5. valor unitário (conforme a Ata de Registro de Preços), forma de apresentação e valor total. 
6.3.3.6. O Banco, número da agência e da conta corrente da DETENTORA DA ATA. 
 
6.4. As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas e seu vencimento ocorrerá 15 (quinze) 
dias após a data da sua reapresentação. 
 
6.5. Poderá a Prefeitura sustar o pagamento de qualquer fatura no caso de inadimplemento da 
DETENTORA DA ATA relativamente a execução do contrato, recaindo sobre a mesma as penalidades 
previstas na Lei Federal nº 8.666/93. 

 
6.6. Os pagamentos decorrentes do fornecimento do objeto da presente licitação ocorrerão por conta dos 
Recursos vinculados a receita própria do Município, da seguinte dotação orçamentária: 
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS – Lei nº 4621/2018, de 03/12/2018. 
 

Conta Órgão/ 
Unidade 

Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

160 02.001 04.122.0401.2002  
 
 
 

000 

300 03.002 04.122.0404.2003 000 
550 04.002 04.123.0403.2005 510 
830 05.002 23.122.2301.2010 000 
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1330 06.002 08.243.0801.2019  
 
 
 
 

3.3.90.30.14.00 
3.3.90.30.16.00 
3.3.90.30.20.00 
3.3.90.30.21.00 
3.3.90.30.29.00 
3.3.90.30.30.00 

 

000 
2330 07.002 12.361.1201.2.037 104 
2670 07.002 12.365.1201.2.041 000 
2760 07.002 12.365.1201.2.042 000 
2930 07.002 12.366.1201.2.045 000 
3050 07.002 12.367.1201.2.048 000 
3190 07.003 12.361.1201.2050 000 
3590 08.006 10.122.1001.2055 000 
5250 09.001 20.606.2001.2076 000 
5540 11.001 15.452.1501.2.079 000 
5890 11.003 06.182.1503.2.083 515 
6160 11.004 26.782.2002.2.086 000 
6480 12.002 18.542.1801.2.091 000 
6610 13.001 04.121.0402.2.092 000 
6890 13.003 15.125.1502.2.095 13 
7080 14.001 27.812.2701.2.086 000 
210 02.001 04.122.0401.2002  

 
 
 
 
 
 
 

4.4.90.52.04.00. 
4.4.90.52.12.00 
4.4.90.52.33.00 
4.4.90.52.34.00 
4.4.90.52.35.00 
4.4.90.52.42.00 

 
 

000 
420 03.002 04.122.0404.2003 000 
630 04.002 04.123.0403.2005 510 
910 05.002 23.122.2301.2010 000 

1460 06.002 08.243.0801.2019 000 
2470 07.002 12.361.1201.2.037 104 
2740 07.002 12.365.1201.2.041 000 
2840 07.002 12.365.1201.2.042 000 
3280 07.003 12.361.1201.2050 000 
3660 08.006 10.122.1001.2055 000 
5350 09.001 20.606.2001.2076 000 
5630 11.001 15.452.1501.2.079 000 
5970 11.003 06.182.1503.2.084 515 
6230 11.004 26.782.2002.2.086 000 
6540 12.002 18.542.1801.2.091 000 
6690 13.001 04.121.0402.2.092 000 
6920 13.003 15.125.1502.2.095 13 
7220 14.001 27.812.2701.2.086 000 

 
6.6.1. Em exercícios futuros, correspondentes à vigência do contrato, a despesa ocorrerá a conta de 
dotações orçamentárias próprias para atendimento de despesas da mesma natureza. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
7.1. Caberá ao Sr. EVERALDO DA SILVA MACAGNAN portador do R.G. sob nº 6.193.783-8 e inscrito no 
CPF/MF sob nº 900.320.129-34, representante da CONTRATADA, a responsabilizar-se por:  
7.1.1. Garantir o cumprimento das atividades, de acordo com as diretrizes estabelecidas para sua 
realização. 
7.1.2. Reportar-se ao fiscal de contrato quando necessário, adotando as providências pertinentes para a 
correção das falhas detectadas. 
 
7.2. Ficam credenciados pela Administração do Município para fiscalização da entrega, bem como prestar 
toda assistência e orientação que se fizerem necessárias, os servidores nomeados pela secretaria 
solicitante, junto ao representante da DETENTORA DA ATA, solicitar a correção de eventuais falhas ou 
irregularidades que forem verificadas, as quais, se não sanadas no prazo estabelecido, serão objeto de 
comunicação oficial à DETENTORA DA ATA, para aplicação das penalidades cabíveis. 
 
7.3. A fiscalização da presente Ata de Registro de preços ficará a cargo do Secretário Municipal de 
Administração, Senhor ANTONIO CARLOS BONETTI, inscrito no CPF/MF sob o nº 340.177.479-49 e 
portador do RG nº 2.016.966-4/PR. 
 

CLÁUSULA OITAVA – DO ACOMPANHAMENTO DOS PREÇOS 
 
8.1. Os preços registrados na presente ata poderão ser alterados em decorrência de eventual redução 
daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens correspondentes. 
 
8.2. Na hipótese do preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço 
praticado no mercado, o fornecedor será convocado para que promova a redução dos preços. 
 
8.2.1. Em não sendo reduzido o preço, o fornecedor será liberado do compromisso assumido, sem 
aplicação de penalidades administrativas, podendo o Município de Francisco Beltrão convocar os demais 
fornecedores classificados para, nas mesmas condições, oferecer igual oportunidade de negociação, ou 
revogar a ata de registro de preços ou parte dela. 
 
8.3. Na hipótese do preço de mercado tornar-se superior ao registrado, e o fornecedor não puder cumprir as 
obrigações assumidas, este poderá solicitar revisão dos preços, mediante requerimento fundamentado, a 
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ser protocolado antes do pedido de fornecimento, mediante demonstração de fato superveniente que tenha 
provocado elevação relevante nos preços praticados no mercado. 
 
8.3.1. Procedente o pedido, o Município de Francisco Beltrão poderá efetuar a revisão do preço registrado 
no valor pleiteado pelo fornecedor, caso este esteja de acordo com os valores praticados pelo mercado, ou 
apresentar contraproposta de preço, compatível com o vigente no mercado, para a garantia do equilíbrio 
econômico-financeiro. 
 
8.3.1.1. Caso não aceite a contraproposta de preço apresentada pelo Município de Francisco Beltrão, o 
fornecedor será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades administrativas. 
 
8.4. Não sendo acatado o pedido de revisão, este será indeferido pelo Município de Francisco Beltrão e o 
fornecedor continuará obrigado a cumprir os compromissos pelo valor registrado na Ata de Registro de 
Preços, sob pena de cancelamento do registro do preço do fornecedor e de aplicação das penalidades 
administrativas previstas em lei e no edital. 
 
8.5. Na hipótese do cancelamento do registro do preço do fornecedor, prevista no subitem anterior, o 
Município de Francisco Beltrão poderá convocar os demais fornecedores subsequentes de acordo com a 
classificação final. 
 

CLÁUSULA NONA – DO CANCELAMENTO DA ATA 
 

9.1. A Ata poderá ser cancelada de pleno direito total ou parcialmente, independentemente de notificação 
judicial ou extrajudicial, sem que a DETENTORA DA ATA assista o direito a qualquer indenização, se esta: 
9.1.1. Falir, entrar em concordata ou ocorrer dissolução da sociedade. 
9.1.2. Sem justa causa, e prévia comunicação à Prefeitura, suspender a execução dos serviços. 
9.1.3. Infringir qualquer cláusula desta Ata e/ou da Lei Federal nº 8.666/93. 
9.1.4. Não cumprir ou cumprir irregularmente as cláusulas desta Ata, especificações ou prazos. 
9.1.5. Recusar a redução do preço ao nível dos praticados no mercado, conforme Decreto Municipal nº 
176/2007. 
 
9.2. O cancelamento do Registro de Preços poderá ainda ocorrer quando houver: 
 
9.2.1. Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução 
do objeto contratado. 
9.2.2. Caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditivo da execução do Contrato. 
9.2.3. Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pela Prefeitura. 
9.2.4. Pelo atraso superior a 90 (noventa) dias do pagamento devido pela Prefeitura, salvo em caso de 
calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado a DETENTORA DA ATA o 
direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação, 
caso em que sua decisão deverá ser comunicada por escrito à Administração Municipal. 
 
9.3. A solicitação da DETENTORA DA ATA, para cancelamento dos preços registrados deverá ser 
formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, facultado à Prefeitura a aplicação das penalidades 
previstas nesta Ata, caso não aceitas as razões do pedido. 
 
9.4. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos nesta cláusula, será feita 
pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao respectivo 
processo administrativo. 
 
9.5. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da DETENTORA DA ATA, a comunicação 
será feita por publicação no Diário Oficial da União e pela Internet, considerando-se, assim, para todos os 
efeitos, cancelado o preço registrado. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES 
 

10.1. A recusa da licitante vencedora em retirar e devolver devidamente assinada a Ata de Registro de 
Preços importará na aplicação de multa correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor constante da 
proposta, nos itens que forem objeto de registro. A recusa se configura a partir do 5º (quinto) dia da data da 
notificação para retirada e devolução devidamente assinada.  
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10.2. Multa de 10% (dez por cento) do valor do fornecimento e cancelamento da Ata de Registro de Preços, 
sem prejuízo da devolução dos produtos/materiais, caso este não atenda o disposto no edital, sem prejuízo 
das demais penalidades previstas em regulamento. 
 
10.3. Multa de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) do valor de cada pedido, a cada 24 horas (vinte e 
quatro) horas de atraso, contados do estabelecido no item 9.2, até o limite de 10% (dez por cento) de cada 
fornecimento, podendo a reiteração ou continuidade da recusa ou não entrega do objeto levar ao 
cancelamento da Ata de Registro de Preços. 
 
10.4. Impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal pelo período de até 05 (cinco) anos 
caso o cancelamento decorra do disposto do subitem anterior ou fraude observada a ampla defesa do 
contraditório. 
 
10.5. As sanções são independentes. A aplicação de uma não exclui a das outras. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO 
 

11.1. Para as questões decorrentes da execução deste instrumento que não possam ser dirimidas 
administrativamente, fica eleito o foro da Comarca de Francisco Beltrão, com referência expressa a 
qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 
 

12.1. As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, 
dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/1992), a Lei Federal nº 12.846/2013 e 
seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá 
oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de 
quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, 
compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento 
que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico 
financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo 
garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

13.1. A presente Ata de Registro de Preços será encaminhada através de correio eletrônico, para o 
endereço de e-mail disponibilizado pelo licitante na fase de habilitação, competindo ao Contratado a 
impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias, providenciando a entrega da via original no 
Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal, em até 05 (cinco) dias após o seu recebimento. 
 
13.2. A via do instrumento destinada ao Detentor da Ata de Registro de Preços, devidamente assinada pelo 
Contratante, será disponibilizada por correio eletrônico, na forma do item antecedente, ou para retirada no 
Paço Municipal a partir de 05 (cinco) dias após o protocolo da entrega das vias originais prevista no item 
anterior. 

 
13.3. A execução do contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais 
e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios de teoria geral dos 
contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 8.666/93, combinado com o 
inciso XII, do art. 55, do mesmo diploma legal. 
 
12.4. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando-se-lhe todos os seus dispositivos, o 
edital do Pregão Eletrônico nº 198/2019 e a proposta da detentora da Ata conforme estabelece a Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações, naquilo que não contrariar as presentes disposições. 
 
13.5. A Detentora da Ata deverá manter, enquanto vigorar o registro de preços e em compatibilidade com as 
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão nº 
198/2019. 
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13.6. Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada pelo 
Excelentíssimo Senhor CLEBER FONTANA, Prefeito Municipal do Município de Francisco Beltrão, e pelo 
Sr. EVERALDO DA SILVA MACAGNAN, qualificado preambularmente, representando a Detentora da Ata e 
testemunhas. 

Francisco Beltrão, 17 de dezembro de 2019. 
 
 
 

CLEBER FONTANA 
          CPF Nº 020.762.969-21 

 R D COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP 

PREFEITO MUNICIPAL  DETENTORA DA ATA 
EVERALDO DA SILVA MACAGNAN 

CONTRATANTE  Procurador 

   
 
TESTEMUNHAS:  
 

ANTONIO CARLOS BONETTI  MARCOS RONALDO KOERICH 
 
 


