
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 001/2019 
PREGÃO PREGÃO ELETRÔNICO sob o nº 002/2019 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP) nº. 001/2019 
Processo Administrativo nº 20181227 
 
O(A) PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARU - ESTADO DO PARÁ, órgão municipal, sediada a 

Av. D. Pedro II, nº 38, Bairro – Centro – CEP: 68.670-000 na Cidade de Bujaru, Estado do Pará, 
inscrita no CNPJ/MF sob o n° 05.196.563/0001-10, doravante denominado CONTRATANTE, neste 
ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. JORGE SATÓ, portador do CPF nº. 354.571.472-15, 
e CI nº. 1947652SSP/PA e através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO com sede na 

Av. D. Pedro II, s/nº, inscrita no CNPJ sob o nº 14.855.150/0001-91, doravante denominada 
CONTRATANTE neste ato representado pela Srª MARIA CÉLIA LIMA SATÓ, Secretária Municipal 

de Educação, portadora do CPF nº. 03.060.682-49 e CI nº. 3217370-SSP/PA, considerando o 
julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE 
PREÇOS nº 001/2019, Pregão Eletrônico nº. 002/2019, SRP Nº 001/2019, 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, e em conformidade com as disposições a seguir:  
 
1. DO OBJETO  
1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para contratação de empresa para possivel 
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES 
ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE BUJARU-PA, especificado(s) no(s) item(ns) 01, 02, 03, 04 e 05 

doANEXO I do edital de Pregão Eletrônico nº. 002/2019, SRP Nº 001/2019, 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 do ANEXO I desta ata.  
 
3. VALIDADE DA ATA  
3.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, a partir da sua 
publicação no Diário Oficial.  
3.2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de Bujaru não fica 
obrigado a firmar as contratações. 
  
4. CLÁUSULA II – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
4.1. A presente Ata de Registro de preços é destinada ao Município de Bujaru/PA.  
4.1.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por órgãos interessados, desde 
que autorizados pelo Município de Bujaru/PA.  
 
5. DO FORNECIMENTO  
5.1. A(s) empresa(s) classificada(s) em primeiro lugar, receberá a ORDEM DE FORNECIMENTO 
ou instrumento equivalente. 
5.2. A segunda classificada só poderá fornecer à Administração, quando estiver esgotada a 
capacidade de fornecimento da primeira, e assim sucessivamente, de acordo com o consumo anual 
previsto para cada item do Anexo I deste Edital.  
 
6. CONDIÇÕES GERAIS  
6.1. As condições gerais do fornecimento do produto, 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 Edital do Pregão Eletrônico nº. 002/2019, 
SRP Nº 001/2019. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03 (três) vias 
de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes. Local e data 
Assinaturas Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) 
fornecedor(s) registrado(s) 



 
7. DOS ITENS E DOS VALORES REGISTRADOS 
7.1. Os itens e valores registrados nesta ata cujo os preços seguem discriminados abaixo, em face 
a realização do Pregão Eletrônico nº. 002/2019, SRP Nº 001/2019 são partes integrantes a esta ata: 
 
Empresa: UNIVERSAL MOVEIS LTDA ME 
CNPJ: 21.041143/0001-11 

 

IT DESCRIÇÃO UND QUANT MARCA/MODELO V.UNIT V.TOTAL 

1 

Conjunto Escolar Carteira: Tampo 
em madeira (MDF), com os cantos 
arredondados, espessura 18mm 
com revestimentos superior em 
laminado melamínico de alta 
pressão, na cor azul. Porta livros 
em polipropileno, afixado à 
estrutura por rebites. Ponteiras e 
sapatas em polipropileno. Coluna 
e travessa longitudinal em tubo 
oblongo, travessa superior em 
tubo de ferro, e pés 
confeccionados em tubo de ferro. 

 
Conj. 

200 
UNIVERSAL 

MÓVEIS 
R$ 175,00 R$ 35.000,00 

2 

Conjunto professor com tampo 
confeccionado em MDF revestido 
em sua face superior em laminado 
melamínico de alta pressão, 
usinado em forma retangular, com 
acabamento em fita de borda, 
confeccionado em tubos de aço  
de 1”.1/2”, 1”.1/4”, 29x58, 25x60 e 
20,7, ponteiras, assento e encosto 
injetados em polipropileno. 

 
Conj. 

50 
UNIVERSAL 

MÓVEIS 

 
 
 
 
 
 
R$ 223,00  

 
 
 
 
 
 
R$ 11.150,00 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 

Conjunto Escolar Infantil com 04 
cadeiras mesa sem canto, mesa 
com estrutura de ferro tubo 
redondo pintura na cor preto e 
tratamento anti-ferrugem, tampo 
em MDF de 18mm, medindo 
0,80cm x 0,80cm, revestida em 
formica com sapatas e 04 
cadeirinhas , estrutura de ferro 
redondo na cor preto, assento e 
encosto em MDF revestida em 
formica lisa nas cores rosa, verde, 
azul, vermelho sendo  encosto 
formicado de ambos os lados e 
fixado com rebites e sapatas em 
polietileno de alta densidade. 

Conj. 100 
UNIVERSAL 

MÓVEIS 

 
 
 
 
 
 
 
R$ 215,00 

 
 
 
 
 
 
 
R$ 21.500,00 

5 

Carteira: Tampo em madeira 
aglomerada (MDF), com os cantos 
arredondados, espessura 18 mm 
com revestimentos superior em 
laminado melamínico de alta 
pressão com o acabamento 
texturizado cor CINZA, afixado à 
estrutura. Porta livros em 
polipropileno, afixado à estrutura 
por rebites de repuxo com 4,0 mm. 
Ponteiras e sapatas em 
polipropileno. Coluna e travessa 
longitudinal em tubo oblongo 29 x 
58 mm, travessa superior em tubo 
e pés confeccionados em tubo, 
Dimensões aproximadas: (L x P x 

Unid. 800 
UNIVERSAL 

MÓVEIS 
 

R$ 173,00 
 

R$ 138.400,00 



A) 60 cm x 45 cm x 64 cm . 
Cadeira: Assento e Encosto em 
Polipropileno e afixado à estrutura 
por rebites, em polipropileno, 
Encosto 39 xm x 19 xm Assento 40 
xm x 35 xm Altura até o assento 38 
cm. 

 
Valor global: R$ 206.050,00 (duzentos e seis mil e cinquenta reais) 
 
Empresa: J LEMOS DE CARVALHO ME 
CNPJ: 12.294.602/0001-88 

 

4 

Cadeira universitária fixa, assento 
e encosto injetados em 
polipropileno de alta resistência na 
cor azul, estruturas em tubo de 
aço com acabamento preto, bases 
fixa em tubo de aço, com 
acabamento preto com cachimbo, 
prancheta fixa polipropileno. 
Pintura em epóxi preta. 

Unid. 2.000 RFA INDUSTRIA R$ 293,00 
 
 

R$ 586.000,00 

 
Valor global: R$ 586.000,00 (quinhentos e oitenta e seis mil reais) 
 

Bujaru, 27 de Maio de 2019 
 
 

 

 

 
____________________________________ 

JORGE SATÓ 
PREFEITURA MUNICPAL DE BUJARU 

CONTRATANTE 
 
 
 
 
 

____________________________________ 
MARIA CÉLIA LIMA SATÓ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
CONTRATANTE 

____________________________________ 
UNIVERSAL MOVEIS LTDA ME 

CONTRATADO 
 
 
 
 
 
 

____________________________________ 
J LEMOS DE CARVALHO ME 

CONTRATADO
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