
  
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

Processo Licitatório nº 38.350/2009 
Pregão Presencial nº 002/2009 
VALIDADE: até 04/05/2010 
 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
Aos 04 dias do mês de maio de 2009, o CONSELHO REGIONAL DE 
ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – 
CREA/SC, com sede em Florianópolis/SC, na Rodovia Admar Gonzaga, nº 2.125, 
inscrito no CNPJ/MF sob o nº 82.511.643/0001-64, nos termos do estabelecido pela  
Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto n° 3.555, de 08 de agosto de 2000, 
Decreto n° 3.931, de 19 de setembro de 2001 e Decreto n° 4.342, de 23 de agosto de 
2002, e, subsidiariamente, pelas normas da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
alterações posteriores, além das demais disposições legais aplicáveis, e do disposto 
no respectivo Edital, de acordo com o resultado da classificação das propostas 
apresentadas, neste ato representado por seu Presidente, Eng° Agrº RAUL 
ZUCATTO, a seguir denominado CREA/SC, resolve registrar os preços da(s) 
empresa(s) abaixo identificada(s), a seguir denominada simplesmente 
FORNECEDOR(ES), observadas as disposições do Edital e as cláusulas deste 
instrumento. 
 
FORNECEDOR: 
 
LOTE 1: GRUPPE GOSCH MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA, com sede na 
Av. Julho de Castilhos, 464, loja 01, Bairro Centro, Caxias do Sul/SC, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n.º 09.050.891/0001-65, neste ato representada por ELISETE 
STEFFENS PFAFFENZELLER, brasileira, casada, maior,  da indústria, comércio e 
serviços, residente e domiciliada Acesso Imperatriz Dona Leopoldina, 3591,  Bairro 
Acesso Leopoldina, Venâncio Aires/RS e  Portador da Carteira de Identidade n.º  
1032488197-SSP/RS e do CPF nº 471.267.790-20 e FÁBIO MIGUEL HICKMANN, 
brasileiro, solteiro, maior, da indústria, comércio e serviços, residente e 
domiciliado na Av. Orlando Baumhardt, 1880, na cidade de Santa Cruz do Sul, RS, 
portador da Carteira de Identidade nº 3094075631 SSP/RS e do CPF nº 833.094.200-
78.  
 
 
 
 
 



 
 
LOTE 2:  AMN INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME, com sede 
na Rua Visconde de Cairu,  n.° 396, Estreito, Florianópolis/SC, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n.º. 04.527.168.0001-00, neste ato representada por LUIS 
GUSTAVO DE MAGALHÃES, residente na Rua Florenza, n.° 75,  apto 404, 
Córrego Grande, Florianópolis/SC, portador da Carteira de Identidade n.º  
17.902.722-0,  Órgão Expedidor  SSP/SC e do  CPF n.º 174.275.758-81; 
 
 
LOTE 6:  VISUAL SIGNS SINALIZAÇÃO INSTANTÂNEA  LTDA – EPP,  com 
sede na Rua Hermann Blumenau, n.° 304,  Centro, Florianópolis/SC, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n.º. 00.181.794/0001-37, neste ato representada por RAQUEL 
SUELY DA SILVA, empresária, brasileira, casada, portador da Carteira de 
Identidade n.º  1/R 668665,  Órgão Expedidor  SSP/SC,  CPF n.º 716241559-87, 
residente na Rua Lacerda Coutinho, 70, apto 802, Bairro Centro, Florianópolis/SC.  

 
 

DO OBJETO 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para 
a eventual aquisição de móveis, cadeiras/poltronas e sinalização vertical 
(logomarca e letreiro), persianas e demais equipamentos, especificados na Cláusula 
1º e no Termo de Referência do respectivo Edital de Licitação – Pregão Presencial 
nº 002/2009. 
 
1.1. Este instrumento não obriga o CREA/SC a adquirir os produtos nele 
registrados, nem firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo realizar 
Licitação específica para aquisição de um ou mais itens, obedecida a legislação 
pertinente, hipótese em que, em igualdade de condições, o beneficiário do registro 
terá preferência. 
 

DOS PREÇOS 
 
CLÁUSULA SEGUNDA. Os quantitativos, marcas e preços registrados 
encontram-se relacionados no Anexo I desta Ata. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

DA VIGÊNCIA 
 
CLÁUSULA TERCEIRA. A vigência desta Ata inicia-se na data de sua assinatura 
e os preços registrados vigerão para Contratos assinados pelo fornecedor até o dia 
04/05/10, podendo ser prorrogada por igual período, nos termos do § 2º do art. 4º 
do Decreto nº 3.931/01. 
 

DO GERENCIAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 
 
CLÁUSULA QUARTA. O gerenciamento deste instrumento caberá ao 
Departamento de Administração, o qual avaliará o mercado constantemente e 
promoverá as negociações necessárias ao ajustamento do preço. 
 

 
DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

 
CLÁUSULA QUINTA. O CREA/SC fará as aquisições mediante a convocação do 
fornecedor para, no prazo de até 05 (cinco) dias, assinar o Contrato. 
 
5.1. Se o fornecedor primário recusar-se a assinar o Contrato, no prazo acima 
estabelecido, sem justificativa por escrito aceita pela autoridade competente, será 
convocada outra Licitante, observada a ordem de classificação, para após 
comprovados os requisitos habilitatórios e feita a negociação, registrar o preço, 
assinando a respectiva Ata e celebrar o Contrato, respeitados as condições de 
fornecimento, os preços e os prazos do primeiro classificado. 

 

5.2. Nesse caso, sujeita-se o fornecedor primário à penalidade de multa de 10% 
(dez por cento) sobre o valor global da Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das 
demais penalidades constantes da Lei nº 8.666/93.  
 

 
DO LOCAL, PRAZO DE ENTREGA E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS  

 
CLÁUSULA SEXTA. O fornecimento e a instalação dos Moveis,  e da Logomarca  
e Letreiros serão efetuados pelo fornecedor ao CREA/SC, em até 20 (vinte) dias 
corridos, contados da assinatura do competente Contrato, no local por este 
indicado, dentro do Estado de Santa Catarina. 
 
 
 
 
 



 
 
 
6.1. O objeto será recebido obedecendo-se ao seguinte procedimento: 
 
a) O fornecedor deverá entrar em contato com o Departamento de Administração 
do CREA/SC, com antecedência mínima de 03 (três) dias úteis, a fim de agendar a 
entrega e instalação do objeto, no local pelo CREA/SC indicado; 
 
b) Uma vez ratificado pelo Departamento de Administração do CREA/SC o dia da 
entrega e instalação, o objeto será entregue e instalado pelo fornecedor no endereço 
acima especificado, quando então esta receberá o Termo de Entrega Provisório. 
 
c) O objeto somente será definitivamente recebido pelo CREA/SC, após a 
constatação, pelo seu Departamento de Administração, de que o mesmo possui 
todas as características solicitadas neste Edital, quando então o fornecedor receberá 
o termo de Entrega Definitivo, o que deverá ocorrer no prazo máximo de 10 (dez) 
dias, a contar do recebimento provisório. 
 
d) Não será definitivamente recebido e conseqüentemente será colocado à 
disposição do fornecedor, o objeto que não for compatível com as características 
exigidas nesta Ata, ou ainda, que apresente qualquer tipo de avaria e/ou falha. 
 
6.2. O CREA/SC não aceitará o recebimento de objeto incompleto ou parcelado. 
 
6.3. O aceite do objeto pelo setor competente do CREA/SC não exclui a 
responsabilidade do fornecedor por vícios de qualidade ou técnicos, aparentes ou 
ocultos, ou por desacordo com as especificações estabelecidas no Edital e nesta Ata 
de Registro de Preços, e verificadas posteriormente. 
 
6.4. O fornecedor deverá dispor de assistência técnica no Estado de Santa Catarina 
e os eventuais reparos deverão ser realizados na cidade de instalação do objeto, no 
prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da data da solicitação formulada pelo 
CREA/SC. 
 

6.5. O serviço de assistência técnica durante o prazo de garantia dos 
móveis/cadeiras e poltronas deverá ser prestado pelo fornecedor à sua expensas, 
sem custos adicionais ao CREA/SC. Para os eletrodomésticos e demais 
equipamentos, a garantia dar-se-á através dos fabricantes. 
 

 
 
 



 
 
 

DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
 
CLÁUSULA OITAVA. Constituem obrigações: 
 
8.1. DO CREA/SC: 
 
8.1.1. Cumprir todas as obrigações assumidas através dos respectivos Edital e 
Contrato e desta Ata; 
 
8.1.2. Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas nesta Ata e no 
Contrato; 
 
8.1.3. Aplicar as sanções administrativas, quando se façam necessárias; 
 
8.1.4. Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do 
Contrato, em especial quanto à aplicação de sanções, alterações e repactuações do 
mesmo; 
 
8.1.5. Realizar o acompanhamento e a fiscalização da execução do Contrato e desta 
Ata, alertando o fornecedor das falhas que porventura ocorram, exigindo sua 
imediata correção. Tal fiscalização, em hipótese alguma, atenua ou exime de 
responsabilidade o fornecedor; 
 
8.1.6. Esclarecer as dúvidas e indagações do fornecedor, por meio da fiscalização 
do Contrato; 
 
8.1.7. Permitir o acesso dos empregados do fornecedor às suas dependências para a 
execução dos serviços contratados, quando necessário. 
 
8.2. DO FORNECEDOR: 
 
8.2.1. Cumprir integralmente o objeto desta Ata e dos Contratos respectivos; 
 
8.2.2. Executar o Contrato em conformidade com as disposições do Termo de 
Referência, da Ata de Registro de Preços, do Edital e seus Anexos, e de acordo com 
a proposta apresentada; 
 
 
 
 



 
 
8.2.3. Cumprir o prazo de entrega e instalação dos objetos, que não poderá ser 
superior a 20 (vinte) dias corridos, contados da data da assinatura do Contrato; 
 
8.2.4. Providenciar a imediata correção dos defeitos apontados pelo CREA/SC 
quanto aos objetos fornecidos e instalados; 
 
8.2.5. Cumprir as posturas municipais e as disposições legais estaduais e federais 
que interfiram na execução do presente fornecimento; 
 
8.2.6. Manter, durante toda a execução desta Ata e do Contrato, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na Licitação; 
 
8.2.7. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente Ata; 
 
8.2.8. Responsabilizar-se por todas as despesas da execução desta Ata; 
 
8.2.9. Aceitar, nas mesmas condições desta Ata, os acréscimos que se façam 
necessários nas compras, de até 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade do 
objeto, de acordo com o art. 65, §1º da Lei Federal nº 8.666/93, não sendo 
necessária a comunicação prévia do CREA/SC; 
 
8.2.10. Comunicar imediatamente ao CREA/SC qualquer alteração ocorrida no seu 
endereço, conta bancária e outras julgadas necessárias para recebimento de 
correspondência e afins; 
 
8.2.11. Indenizar terceiros e/ou o CREA/SC, mesmo em caso de ausência ou 
omissão de fiscalização por parte deste, pelos danos ou prejuízos a que der causa, 
por dolo ou culpa, assegurados a ampla defesa e o contraditório, devendo o 
fornecedor adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências 
das autoridades competentes e às disposições legais vigentes; 
 
 
8.2.12. Entregar os objetos em perfeito estado de uso e funcionamento, sendo os 
mesmos novos e de primeiro uso; 
 
8.2.13. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no 
total ou em parte, o objeto desta Ata em que se verifiquem vícios, defeitos ou 
incorreções;  
 
 



 
 
 
8.2.14. Submeter-se à fiscalização por parte do CREA/SC; 
 
8.2.15. Submeter-se às disposições legais em vigor; 
 
8.2.16. Apresentar durante a execução desta Ata e do Contrato, se solicitado, 
documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor com relação às 
obrigações assumidas, em especial, com encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciários, tributários, fiscais e comerciais; 
 
8.2.17. Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais decorrentes da 
execução dos serviços objeto desta Ata e do Contrato; 
 
8.2.18. O fornecedor deverá guardar, em relação aos dados, informações ou 
documentos de qualquer natureza, exibidos, manuseados, ou que por qualquer 
motivo venha a tomar conhecimento em razão dos seus serviços, o mais completo e 
absoluto sigilo, sob pena de responsabilidade civil e criminal por sua indevida 
divulgação, descuidada ou incorreta utilização; 
 
8.2.19. É vedado ao fornecedor caucionar ou utilizar o respectivo Contrato para 
qualquer operação financeira. 
 
8.2.20. Entregar e instalar os objetos no local indicado, sem que isso implique 
acréscimo no preço constante da proposta. Após recebidos, os objetos serão 
conferidos pelo setor competente. Se constatada qualquer irregularidade, a 
empresa deverá substituí-los, no prazo máximo de 10 (dez) dias;   

 
8.2.20.1. Em caso de substituição do objeto, conforme previsto no subitem 8.2.20., 
correrão à conta do fornecedor as despesas decorrentes da devolução e nova 
entrega e instalação dos objetos; 
 
8.2.21. Prestar garantia aos objetos, pelo período indicado na proposta, a contar da 
data do recebimento definitivo pelo setor competente do CREA/SC; 

 
8.2.22. O fornecedor deverá dispor de assistência técnica no Estado de Santa 
Catarina e os eventuais reparos deverão ser realizados na cidade de instalação dos 
objetos no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da solicitação formulada 
pelo CREA/SC; 

 
 
 



 
 
 
8.2.23. Substituir, no prazo máximo de 10 (dez) dias, os objetos que, após a entrega 
e aceite, durante o prazo de garantia, venham apresentar defeitos de fabricação ou 
quaisquer outros que, reincidentes em número igual ou superior a duas vezes, 
venham a dificultar ou impossibilitar a sua utilização, desde que, para a sua 
ocorrência, não tenha contribuído, por ação ou omissão, o CREA/SC; 
 

 
DO PAGAMENTO 

 
CLÁUSULA NONA. O CREA/SC pagará ao fornecedor o valor unitário 
registrado, multiplicado pela quantidade solicitada, que constará do Contrato e da 
Nota de Empenho. 
 
9.1. No preço unitário estão incluídos todos os impostos, taxas e encargos sociais, 
além das obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, e das 
despesas com transportes, as quais correrão por conta dos fornecedores. 
 
9.2. Para cada Contrato, o fornecedor deverá emitir uma única Nota Fiscal, com 
CNPJ idêntico ao apresentado para fins de habilitação e conseqüentemente lançado 
nesta Ata. 
 
9.3. O fornecedor apresentará a Nota Fiscal no Departamento de Administração 
acompanhada dos originais das Certidões de débito junto ao INSS e FGTS (válidas 
e regulares). 
 
9.4. Deverão constar da Nota Fiscal/Fatura, as especificações do produto e o 
número do Instrumento Contratual. 
 
9.5. O pagamento será depositado na conta bancária do fornecedor na condição de 
até 30 (trinta) dias corridos do efetivo recebimento dos objetos, devidamente 
instalados, verificados e aceitos pelo CREA/SC, e mediante apresentação da Nota 
Fiscal atestada e visada pelo setor competente do CREA/SC. 
 
9.6. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o CREA/SC 
comunicará ao fornecedor para que regularize a situação. 
 
9.6.1. Na hipótese prevista no subitem 9.6, o prazo de pagamento será contado a 
partir de sua reapresentação, devidamente regularizado. 
 
 



 
 
 
9.7. O CREA/SC se reserva ao direito de descontar do pagamento os eventuais 
débitos do fornecedor, inclusive os relacionados com multas, danos e prejuízos 
contra terceiros. 
 
9.8. Não serão pagos os objetos fornecidos em desacordo com as especificações que 
integram esta Ata. 
 
9.9. O não pagamento da Nota Fiscal/Fatura até a data de vencimento sujeitará o 
CREA/SC, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, à multa de 
02% (dois por cento) sobre o valor da fatura no mês de atraso, mais juros de mora 
de 01% (um por cento) a.m., acrescidos de correção monetária pelo IGPM – Índice 
Geral de Preços do Mercado. 
 

 
DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA. O reajuste dos preços registrados encontra-se suspenso até 
disciplinamento diverso oriundo de legislação federal e nas condições desta. 
Assim, o preços permanecerão, em regra, invariáveis pelo período de 1 (um) ano. 
 
10.1. A revisão de preços só será admitida no caso de comprovação do 
desequilíbrio econômico-financeiro, por meio de planilha de custos demonstrativa 
da majoração e após ampla pesquisa de mercado. 
 
10.1.1. Para a concessão da revisão dos preços, a empresa deverá comunicar ao 
CREA/SC a variação dos preços, por escrito e imediatamente, com pedido 
justificado de revisão do preço registrado, anexando documentos comprobatórios 
da majoração e/ou planilha de custos.  
 
10.1.2. Caso o CREA/SC já tenha emitido a nota de empenho respectiva, para que a 
empresa realize a entrega e instalação dos objetos, e a empresa ainda não tenha 
solicitado a revisão de preços, esta não incidirá sobre pedido já formalizado e 
empenhado. 
 
10.2. O CREA/SC terá o prazo de 30 (trinta) dias para análise dos pedidos de 
revisão recebidos. 
 
 
 



 
 
10.2.1. Durante esse período a empresa deverá efetuar a entrega e instalação do 
pedido pelo preço registrado e no prazo ajustado, mesmo que a revisão seja 
julgada procedente pelo CREA/SC. Nesse caso, o CREA/SC procederá ao reforço 
dos valores pertinentes aos materiais empenhados após o pedido de revisão. 
 
10.2.2. A empresa obrigar-se-á a realizar as entregas e instalações pelo preço 
registrado, caso o pedido de revisão seja julgado improcedente. 
 
10.3. Se o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao praticado no 
mercado, o CREA/SC negociará com o fornecedor sua redução. 

 
 

DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. A presente Ata ou o Registro de Fornecedor 
específico poderão ser cancelados de pleno direito nas seguintes situações: 
 
11.1. Pelo CREA/SC: 
 
a) quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de 
Registro de Preços; 
b) quando o fornecedor não assinar o Contrato no prazo estabelecido; 
c) quando o fornecedor der causa à rescisão administrativa do Contrato decorrente 
deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVII, do 
artigo 78, da Lei nº 8.666/93; 
d) quando o fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de 
este se tornar superior aos praticados no mercado; 
e) por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pelo 
CREA/SC. 
 
11.2. Pelo Fornecedor: 
 
a) mediante solicitação por escrito, antes do pedido de fornecimento, 
comprovando estar impossibilitado de cumprir as exigências desta Ata de Registro 
de Preços; 
b) mediante solicitação por escrito, na ocorrência de fato superveniente, 
decorrentes de caso fortuito ou força maior. 
 
 
 



 
 
11.3. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado 
por correspondência com Aviso de Recebimento, a qual será juntada ao processo 
administrativo da presente Ata. 
 
11.4. A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá 
não ser aceita pelo CREA/SC, facultando-se a este a aplicação das sanções 
previstas nesta Ata e na legislação aplicável. 
 
11.5. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do 
fornecedor, relativas ao fornecimento dos itens. 
 
11.6. Ocorrendo rescisão contratual na forma do inciso I, do art. 79, da Lei nº 
8.666/93, o CREA/SC adotará as medidas ordenadas pelo art. 80, do mesmo 
diploma legal. 
 

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. O fornecedor estará sujeito às penalidades 
previstas nas Leis n.º 8.666/93, nº 10.520/02 e no Decreto Federal nº 3.555/00, e 
suas atualizações, e demais legislações pertinentes, sem prejuízo da aplicação de 
outras cabíveis, em especial: 
 
a) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global da Ata, pelo descumprimento 
de qualquer das suas Cláusulas e na reincidência, o dobro, a ser cobrada extra ou 
judicialmente, conforme o caso, exceto aquelas cujas sanções são as já 
estabelecidas, sem prejuízo de responsabilidade civil e criminal que caiba. Além 
disso, a Ata de Registro de Preços poderá, a critério do CREA/SC, ser rescindido e 
aplicadas, cumulativamente, as sanções previstas nas letras "b” e “c”;  
 
b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global da Ata, no caso de rescisão, 
por culpa ou requerimento do fornecedor, sem motivo justificado ou amparo legal, 
a critério do CREA/SC; 
  
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com o CREA/SC pelo prazo de até 05 (cinco) anos. 
 
12.1. A abstenção, por parte do CONTRATANTE, do uso de quaisquer das 
faculdades a ele concedidas nesta Ata e no Edital, não importará em renúncia ao 
seu exercício. 
 
 



 
 
 
12.2. A aplicação de qualquer penalidade prevista nesta Ata não exclui a 
possibilidade de aplicação das demais, bem como das penalidades previstas nas 
Leis Federais n.º 8.666/93 e nº 10.520/02, no Decreto Federal nº 3.555/00, e suas 
atualizações. 
 

 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes 
disposições: 
 
a) todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio 
de lavratura de termo aditivo à presente Ata de Registro de Preços. 
 
b) é vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para 
qualquer operação financeira. 
 
13.1. Qualquer órgão ou entidade integrante da Administração Pública poderá 
utilizar a Ata de Registro de Preços durante sua vigência, desde que manifeste 
interesse e mediante prévia autorização deste CREA, através de seu Presidente. 
 
13.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as 
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento à outra 
entidade ou órgão, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, 
desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente 
assumidas. 
 
 
13.3. As aquisições adicionais de que trata o subitem 13.2 não poderão exceder, por 
órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de 
Registro de Preços. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
DO FORO 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. Face à natureza de entidade autárquica do 
CREA/SC, a Justiça Federal, Seção Judiciária de Santa Catarina – Subseção 
Judiciária de Florianópolis, é o foro competente para dirimir eventuais dúvidas ou 
litígios oriundos da presente Ata, com renúncia expressa de qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja ou possa vir a ser. 
 
E por estarem assim ajustadas, as partes assinam a presente Ata. 
 
 
                                               Florianópolis,   04 de maio de 2009. 
 
 

 

Eng° Agrº RAUL ZUCATTO  
Presidente do CREA/SC 

 
Pelos Fornecedores: 

 
 

GRUPPE GOSCH MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA, 
Elisete S. Pfaffenzeller e Fábio Miguel Hickmann 

 
 
 

AMN INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME 
Luis Gustavo de Magalhães 

 
 

 

VISUAL SIGNS SINALIZAÇÃO INSTANTÂNEA  LTDA – EPP 
  Raquel Suely da Silva 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

ANEXO I - PREÇOS REGISTRADOS 
 
 

-> LOTE 01 – MÓVEIS PARA JOAÇABA, RIO DO SUL E VIDEIRA 
Empresa: GRUPPE GOSCH MÓVÉIS P/ ES. LTDA  CNPJ: 09.050.891/0001-65 

  
Item 

 
Descrição 

 
Quantidade 
Registrada 

Preço 
Unitário 

Registrado 

Preço 
Total 

Registrad
o 

1  Mesa Peninsular com perfil 180° – Tampo 
confeccionado em madeira aglomerada, de 
forma ovalada, de 25mm de espessura, com 
revestimento em laminado melamínico 
texturizado de baixa pressão na cor cinza 
claro, encabeçado na parte do usuário, 
passando pela península até o final da parte 
frontal com perfil ergosoft PVC 180° colado 
pelo sistema de encaixe e encabeçado com 
perfil PVC reto 2mm de espessura na lateral 
reta e saída colado pelo sistema hot melt. 
Possui um furo passa-cabos situado no 
vértice, com 60 mm de diâmetro em 
poliestireno injetado e tampa com saque na 
cor cinza. Painéis frontais em madeira 
aglomerada de 18mm de espessura revestida 
em laminado melamínico texturizado de 
baixa pressão na cor cinza, acabamento na 
parte inferior em fita de PVC 0,5mm de 
espessura na cor cinza, fixado à através de 
sistema hot melt. Estruturas laterais em aço 
com base inferior estampada de 2mm de 
espessura, por meio de repuxo, com leve 
curvatura nas extremidades. Na vertical a 
sustentação se da por meio de chapa 
estampada com calha interna removível e na 
base superior chapa de aço 2mm de 
espessura dobrada com furação oblongular 
para prender no tampo. Fixado no mesmo 
por meio de parafusos M6x13 e bucha 

 1 Joaçaba. R$ 1.827,84 R$ 
1.827,84 



zamack. Possui sapatas niveladoras em nylon 
fixadas na base através de rebite tubular com 
rosca interna e cabeça plana tipo Rivkle. 
Estrutura quadrada (75x75x710mm) de 
sustentação dos painéis em chapa de aço com 
1,06 mm de espessura na parte externa, com 
passagem interna de fiação e calha removível 
interna em chapa de aço 0,6mm de espessura, 
dotada de chapa superior de fixação em “L” 
soldada com solda MIG em aço 1,9mm de 
espessura. Painéis fixados na estrutura 
através de chapas de aço e parafusos 
4,5x16mm panela. Possui sapatas niveladoras 
em nylon fixadas na base através de rebite 
tubular com rosca interna e cabeça plana tipo 
Rivkle. Todas as peças metálicas recebem 
tratamento antiferruginoso, passam por 
processo de desengraxe, decapagem e 
fosfatização. O acabamento se dá através de 
pintura eletrostática epoxi-pó texturizado na 
cor cinza, curado em estufa a 356 º F. 
Mesa de forma ovalada, constituída em 03 
partes e com capacidade para acomodar 30 
pessoas sentadas, na cor cinza claro. 
Marca: Projeto. 

2 Balcão Baixo. 
Armario Baixo 02 portas, com tampo 
superior e fundo interiço, sem divisão 
central, com prateleira em madeira 
aglomerada e rodapé metálico. Tampo do 
armário em madeira aglomerada com resina 
fenólica e partícula de granulometria fina, 
com espessura de 25 mm, densidade media 
de 600km/m³, e revestido com laminado 
melamínico de baixa pressao em ambas as 
faces, resistente a abrasão, bordas retas 
encabeçadas com fita de poliestireno 
espessura de 2,0 mm na mesma cor do tampo 
e raio esgonomico de contato com o usuario 
de acordo com  NRB13965 E NRB 13966, 
fixado ao corpo do armário atraves de 
sistema minifix  injetado em Zamac. Corpo 
do armario em madeira aglomerada fina de 

01 Joaçaba. 
02 Rio do Sul 

Total:03 

R$ 319,20 R$ 957,60 



18 mm de espessura, densidade média de 600 
kg/m³, revestido com laminado melamínico 
de baixa cor cinza, encabeçado com fita de 
poliestireno com superfície visível 
texturizada com espessyra de 0.45mm com 
alta resistência de impactos. Portas em 
madeira aglomerada com resina fenólica e 
partículas de granulométrica  fina de 18 mm 
de espessura, densidade média de 600 
kg/m³, revestido com laminado melamínico 
de baixa pressão em ambas as faces, 
resistente a abrasão, encabeçado com fita de 
poliestireno com superfície visível 
texturizada na cor cinza, com espessura de 1 
mm com alta resistência automática  
tecnológica Snap-on , regulagem horizontal 
livre, e ajuste lateral integrado, com ângulo 
de abertura de 110° com sistema de 
alojamento interno na madeira para um 
melhor acabamento ao móvel e para gerar 
maior espaço interno do mesmo, com 
acabamento niquelado. Sistema de 
travamento das postas com trinco metálico 
na porta esquerda fixado através de parafuso 
rosca auto cortante tipo chipboard para 
madeira, e chave para fechadura frontal com 
alma interna em aço de alta resistência ao 
torque, com capa plastica externa de proteção 
em polietileno injetado com sistema 
escamoteável para adaptar-se ao móvel caso 
não seja retirada, e minimizar choques 
acidentais ao usuário. Puxadores pintura 
metálica na cor prata. Móvel na cor cinza 
claro com acabamento cinza.  
Marca: Projeto 

     

03 ARMARIO ALTO. 
Armário 02 portas, com tampo superior e 
fundo inteiriço, sem divisão central, com 
prateleira em madeira aglomerada e rodapé 
metálico. Tampo do armário em madeira 
aglomerada com resina fenólica e partícula 
de granulometria fina, com espessura de 25 

1 – Joaçaba 
2 – Rio do 

Sul 
Total: 03 

R$: 542,96 R$: 
1.628,88 



mm densidade média de 600 kg/m³, e 
revestido com laminado melamínico de baixa 
pressão, bordas retas encabeçadas com fitas 
de poliestireno com superfície visível 
texturizada na cor cinza, com espessura de 
2,0 mm na mesma cor do tampo e raio 
argonômico de contato com o usuário de 
acordo com NRB13965 e NRB13966, fixado 
ao corpo do armário através de sistema 
minifix injetado em Zamac. Corpo do 
armário em madeira aglomerada com resina 
fenólica e partículas de granulométrica fina 
de 18 mm de espessura, densidade média de 
600kg/m³, revestido com laminado 
melamínico de baixa pressão em ambas as 
faces, resistente a abrasão, na cor cinza, 
encabeçada com fita de poliestireno com 
superfície visível texturizada com espessura 
de 0.45mm com alta resistência a impactos. 
Portas em madeiras aglomerada com resina 
fenólica e partículas de granulométrica fina 
de 18mm de espessura, densidade média de 
600 kg/m³, revestindo com laminado 
melanímico de baixa pressão em ambas as 
faces laminadas, resistente a abrasão, 
encabeçado com fita de poliestireno com 
superfície visível texturizado na cor cinza, 
com espessura de 1mm com alta resistência 
automática com tecnologia Snap-on, 
regulagem horizontal livre e ajuste lateral 
integrado, com ângulo de abertura de 110° 
com sistema de alojamento interno na 
madeira para melhor acabamento ao móvel e 
para gerar maior espaço interno do mesmo, 
com acabamento niquelado. Sistema de 
travamento fixado através de parafuso rosca 
alto cortante tipo chipboard para madeira, e 
chave para fechadura frontal com alma 
interna em aço de alta resistência ao toque, 
com capa plastica externa de proteção em 
polietileno injetado com sistema 
escamoteável para adaptar-se ao móvel caso 
não seja retirada , e minimizar choques 



acidentais ao usuário. Puxadores injetados 
em Zamac de formato retangular com 
pintura metálica na cor prata. Móvel na cor 
cinza claro com acabamento cinza. 
Marca Projeto   

4 Mesa. 
Tampo em madeira termo estabilizada em 
chapa única com densidade entre 660 a 
700kg/m³ com 25 mm de espessura e 
revestido na face inferior e superior em 
laminado melamínico BP na cor cinza claro, 
topos em ABS colado em maquinas especiais 
a termo estabilizada em chapa única com 
18mm de espessura e revestido em ambas as 
faces em longitudinal inferior revestida  em 
PVC e colada em maquinas especiais a 190° 
no sistema hot melt. Móvel na cor cinza claro 
com acabamento cinza. Estrutura metálica 
atendendo a uma das exigências a seguir: - 
sendo os pés com hastes produzidos em aço 
SAE 1010 a 10 12 sem costura, fina frio, 
coluna sistema monobloco produzido em 
chapa única 0,75 mm com abertura 
oblongular, para a passagem de cabos, tendo 
sua base inferior o sistema “f”, curvando a 
180°, em chapa de aço com espessura mínima 
de 2mm de espessura e niveladores de altura; 
base superior em tubo 20 x 30, pés com 
tratamento antiferruginoso e pintura 
eletrostatica a pó(epóxi) na cor cinza. Com 
sapatas reguláveis para nivelamento do piso . 
Marca: Projeto. 

01 - Joaçaba R$ 353,14 R$ 353,14 

05 SUPERFICIE DE TRBALHO EM “L”. 
Tampo em madeira termo estabilizada em 
chapa única com densidade entre 660 a 700 
kg/m³ com 25mm de espessura e revestido 
na face inferior e superior em laminado 
melamínico BP na cor cinza, topos em ABS 
colado em maquinas especiais a 190° no 
sistema Hot Melt. Móvel na cor cinza claro 
com acabamento cinza.  Estrutura metálica 
atendendo a uma das exigências a seguir: - 
sendo os pés com hastes produzidos em aço 

03 – Joaçaba. R$ 542,85 R$ 
1.628,55 



SAE 1010 1012 sem costura, fina frio, coluna 
sistema monobloco produzido em chapa 
única 0,75mm, com abertura oblogular, para 
passagem de cabos, tendo sua base inferior o 
sistema “f”, curvado a 180°, em chapa de aço 
com no mínimo 2mm de espessura e 
niveladores de altura; base superior em tubo 
20 x 30, pés com tratamento antiferruginoso e 
pintura eletrostática a pó(epóxi) na cor cinza. 
Com aspas reguláveis para nivelamento de 
piso. 
Marco: Projeto. 

06 Gaveteiro. 
Gaveteiro móvel com 04 gavetas com chave, 
confeccionado em caixa produzida em 
madeira termoestabilizada 18mm com 
revestimento melamínico BP. Frentes em 
madeira termoestabilizada 18mm da mesma 
cor na parte interna e acabamento externo 
revestidas em laminado (fórmica) 08mm em 
Post Forming 90º no sentido vertical. Gavetas 
em madeira termoestabilizada revestidas em 
PVC que facilitam sua higienização e evita a 
desmagnetização de disquetes e travamento 
simultâneo com chave tipo hiale em aço inox 
com dupla extração e corrediças metálicas. 
Móvel na cor cinza claro com acabamento 
cinza. 
Marca: Projeto. 

 03- joaçaba R$ 326,55 R$ 979,65 

7 SUPORTE PARA NOBREAK/ CPU. 
Tampos e laterais em madeira termoestabilizada 

em chapa única com 18mm de espessura e 

revestida em ambas as faces em melamínico BP 

texturizado na cor cinza, topos em ABS de 2mm 

colado em máquinas especiais a 190º no sistema 

Hot Melt. Móvel na cor cinza claro com 

acabamento cinza.  

Dimensões: 44 cm de largura x 46 cm de 

profundidade x 72 cm de altura, admitindo-se 

uma variação na ordem de 10% (dez por cento) 

entre as medidas. 

Marca Projeto. 

03 Joaçaba 
05 Rio do Sul 
TOTAL: 08 

R$ 80,00 R$ 640,00 

8 ARQUIVO. 
Arquivo com 04 gavetas para pasta suspensa 

2 Joaçaba. R$ 489,56 R$ 979,12 



com chave com travamento simultâneo, 
confeccionado com laterais, base inferior e 
fundo em madeira termoestabilizada 
texturizada de 18mm, com revestimento 
melamínico BP. Tampo em madeira 
termoestabilizada com densidade entre 660 e 
700Kg/m3 com 25mm de espessura, 
revestida na face interna em melamínico BP, 
(para maior resistência) e na face externa em 
laminado melamínico (fórmica) 6mm com 
acabamento texturizado e post formado 180°. 
Gaveta em madeira termoestabilizada 18mm 
com revestimento interno da mesma cor. 
Fechadura do tipo Yale em aço inox com 
cabeça plástica escamoteável. As peças em 
melamínico BP têm suas extremidades 
revestidas em PVC 2mm de espessura, 
colada em máquinas especiais a 198º (Hot 
Melt), chanfrado no sentido arredondado a 
45º na cor cinza. Móvel na cor cinza claro 
com acabamento cinza. 
Dimensões: 47 cm de largura x 48 cm de 
profundidade x 131 cm de altura, admitindo-
se uma variação na ordem de 10% (dez por 
cento) entre as medidas. 

Marca Projeto. 
 

9 LONGARINA DIRETOR C/ 04 LUGARES. 
Confeccionada em espuma injetada 
anatomicamente, densidade de 50 a 60 
kg/m3, encosto e assento multilaminado 
14mm, braços confeccionados em aço 
revestido em poliuretano. Estrutura de aço 
industrial retangular 30x50mm duplos, 
sapatas e ponteiras em polipropileno 
injetado, pintura à pó do tipo híbrida c/ 
camada de 60 mícrons, braços em 
poliuretano injetado com alma de aço. Tecido 
polipropileno com linhas gomadas na cor 
azul e demais acabamentos da longarina na 
cor preta. 
Marca Projeto. 
 

01 Joaçaba  
02 Rio do Sul 
TOTAL 03 

R$ 729,12 R$ 
2187,36 



10 MESA. 

Mesa Peninsular com perfil 180° – Tampo 
confeccionado em madeira aglomerada, de forma 
ovalada, de 25mm de espessura, com revestimento em 
laminado melamínico texturizado de baixa pressão na 
cor cinza claro, encabeçado na parte do usuário, 
passando pela península até o final da parte frontal 
com perfil ergosoft PVC 180° colado pelo sistema de 
encaixe e encabeçado com perfil PVC reto 2mm de 
espessura na lateral reta e saída colado pelo sistema 
hot melt. Possui um furo passa-cabos situado no 
vértice, com 60 mm de diâmetro em poliestireno 
injetado e tampa com saque na cor cinza. Painéis 
frontais em madeira aglomerada de 18mm de 
espessura revestida em laminado melamínico 
texturizado de baixa pressão na cor cinza, acabamento 
na parte inferior em fita de PVC 0,5mm de espessura 
na cor cinza, fixado à através de sistema hot melt. 
Estruturas laterais em aço com base inferior 
estampada de 2mm de espessura, por meio de repuxo, 
com leve curvatura nas extremidades. Na vertical a 
sustentação se da por meio de chapa estampada com 
calha interna removível e na base superior chapa de 
aço 2mm de espessura dobrada com furação 
oblongular para prender no tampo. Fixado no mesmo 
por meio de parafusos M6x13 e bucha zamack. Possui 
sapatas niveladoras em nylon fixadas na base através 
de rebite tubular com rosca interna e cabeça plana tipo 
Rivkle. Estrutura quadrada (75x75x710mm) de 
sustentação dos painéis em chapa de aço com 1,06 mm 
de espessura na parte externa, com passagem interna 
de fiação e calha removível interna em chapa de aço 
0,6mm de espessura, dotada de chapa superior de 
fixação em “L” soldada com solda MIG em aço 1,9mm 
de espessura. Painéis fixados na estrutura através de 
chapas de aço e parafusos 4,5x16mm panela. Possui 
sapatas niveladoras em nylon fixadas na base através 
de rebite tubular com rosca interna e cabeça plana tipo 
Rivkle. Todas as peças metálicas recebem tratamento 
antiferruginoso, passam por processo de desengraxe, 
decapagem e fosfatização. O acabamento se dá através 
de pintura eletrostática epoxi-pó texturizado na cor 
cinza, curado em estufa a 356 º F. 
Mesa de forma ovalada, constituída em 03 partes e 
com capacidade para acomodar 20 pessoas sentadas, 
na cor cinza claro. 
Dimensões: 5360 c x 1315 l x 75 h cm, admitindo-se 
uma variação na ordem de 15% (quinze por cento) 
entre as medidas. 

1 Videira R$ 1.270,50 R$ 
1.270,50 

11 MESA PARA COMPUTADOR 
Tampo em madeira termo estabilizada em 

1 Videira  
5 Rio do Sul 

R$ 219,89 R$ 
1.319,34 



chapa única com densidade entre 660 a 
700kg/m3 com 25mm de espessura e 
revestido na face inferior e superior em 
laminado melamínico BP na cor cinza claro, 
topos em ABS colado em máquinas especiais 
a 190º no sistema Hot Melt. Painel frontal em 
madeira termo estabilizada em chapa única 
com 18mm de espessura e revestido em 
ambas as faces em laminado melamínico BP 
na cor cinza, borda longitudinal inferior 
revestida em PVC e colada em máquinas 
especiais a 190° no sistema Hot Melt. Móvel 
na cor cinza claro com acabamento cinza. 
Estrutura metálica atendendo a uma das 
exigências a seguir:  
- sendo os pés com hastes produzidos em 

aço SAE 1010 a 1012 sem costura, fina 
frio, coluna sistema monobloco 
produzido em chapa única 0,75mm, com 
abertura oblongular, para a passagem de 
cabos, tendo sua base inferior o sistema 
"f" , curvado a 180º, em chapa de aço com 
espessura mínima de 2mm e ponteiras 
tipo meia concha, estampadas em prensa 
excêntrica, produzida em aço c/ no 
mínimo 2mm de espessura e niveladores 
de altura; base superior em tubo 20 x 30, 
pés com tratamento antiferruginoso e 
pintura eletrostática a pó (epóxi) na cor 
cinza. Com sapatas reguláveis para 
nivelamento do piso. 

Marca Projeto. 

TOTAL 6. 

12 MESA. 
Tampo em madeira termo estabilizada em chapa 

única com densidade entre 660 a 700kg/m3 com 

25mm de espessura e revestido na face inferior e 

superior em laminado melamínico BP na cor 

cinza, topos em ABS colado em máquinas 

especiais a 190º no sistema Hot Melt. Painel 

frontal em madeira termo estabilizada em chapa 

única com 18mm de espessura e revestido em 

ambas as faces em laminado melamínico BP na 

cor cinza, borda longitudinal inferior revestida em 

PVC e colada em máquinas especiais a 190° no 

7 Rio do Sul R$ 277,76 R$ 
1.944,32 



sistema Hot Melt. Móvel na cor cinza claro com 

acabamento cinza.  

Estrutura metálica atendendo a uma das 
exigências a seguir: 
- sendo os pés com hastes produzidos em 

aço SAE 1010 a 1012 sem costura, fina 
frio, coluna sistema monobloco 
produzido em chapa única 0,75mm, com 
abertura oblongular, para a passagem de 
cabos, tendo sua base inferior o sistema 
"f" , curvado a 180º, em chapa de aço com 
espessura mínima de 2mm e ponteiras 
tipo meia concha, estampadas em prensa 
excêntrica, produzida em aço c/ no 
mínimo 2mm de espessura e niveladores 
de altura; base superior em tubo 20 x 30, 
pés com tratamento antiferruginoso e 
pintura eletrostática a pó (epóxi) na cor 
cinza. Com sapatas reguláveis para 
nivelamento do piso. 

Marca Projeto.  
 

13 CONEXÃO. 
Tampo em madeira termo estabilizada em chapa 

única com densidade entre 660 a 700kg/m3 com 

25mm de espessura e revestido na face inferior e 

superior em laminado melamínico BP na cor 

cinza, topos em ABS colado em máquinas 

especiais a 190º no sistema Hot Melt. Painel 

frontal em madeira termo estabilizada em chapa 

única com 18mm de espessura e revestido em 

ambas as faces em laminado melamínico BP na 

cor cinza, borda longitudinal inferior revestida em 

PVC e colada em máquinas especiais a 190° no 

sistema Hot Melt. Móvel na cor cinza claro com 

acabamento cinza. 

Estrutura metálica atendendo a uma das 
exigências a seguir:  
- - sendo os pés com hastes produzidos em 

aço SAE 1010 a 1012 sem costura, fina 
frio, coluna sistema monobloco 
produzido em chapa única 0,75mm, com 
abertura oblongular, para a passagem de 
cabos, tendo sua base inferior o sistema 

2 Rio do Sul. R$ 106,00 R$ 212,00 



"f" , curvado a 180º, em chapa de aço com 
espessura mínima de 2mm e ponteiras 
tipo meia concha, estampadas em prensa 
excêntrica, produzida em aço c/ no 
mínimo 2mm de espessura e niveladores 
de altura; base superior em tubo 20 x 30, 
pés com tratamento antiferruginoso e 
pintura eletrostática a pó (epóxi) na cor 
cinza. Com sapatas reguláveis para 
nivelamento do piso. 

Marca Projeto. 
14 TECLADO RETRÁTIL.  

Acoplado na mesa acima referida (item 12), 
com as mesmas especificações técnicas desta, 
no que couber (em especial no que tange ao 
madeiramento e estrutura metálica). 
Dimensões: 60 l x 43 p x 10 h cm, admitindo-
se uma variação na ordem de 15% (quinze 
por cento) entre as medidas. 
Marca Projeto. 

06 – Rio do 
Sul. 

R$ 51,45 R$ 308,70 

15 GAVETEIRO ACOPLADO. 
Acoplado na mesa acima referida (item 12), 
com as mesmas especificações técnicas desta, 
no que couber (em especial no que tange ao 
madeiramento e estrutura metálica). 
Dimensões: 40 l x 43 p x 26 h cm, admitindo-
se uma variação na ordem de 15% (quinze 
por cento) entre as medidas. 
Marca Projeto. 

6 Rio do Sul R$ 70,00 R$ 420,00 

16 ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS. 
Arquivo em aço reforçado, confeccionado em 
chapa MSG 22”, com 4 gavetas para pastas 
suspensas que deslizam em carrinho 
telescópio(trilho tipo “U”), com 08(oito) 
rolamento de ferro por gaveta carrinho em 
trilhos em chapa MSG 14, puxadores e 
gavetas com pintura industrial em esmalte 
eletrostático com secagem em estufa a 180° 
na cor cinza, com tratamento quimico 
antiferruginoso(fosfatização). 
Medidas: 1340(A)  x 460(L) x 710 (P) mm. 
Marca: Igma  

01 R$ 343,00 R$ 343,00 

 PREÇO GLOBAL DO LOTE 01:   R$ 



DEZESSERE MIL REAIS. 17.000,00 
 

 

 

 

� LOTE 02 – CADEIRAS E POLTRONAS PARA JOAÇABA, RIO DO SUL, 
VIDEIRA E FLORIANÓPOLIS 

 
 
 

Empresa: AMN Industria e Comercio de 
Móveis LTDA ME 

CNPJ: 04.527.168/0001-00 

  
Item 

 
Descrição 

 
Quantidad

e 
Registrada 

Preço 
Unitário 
Registrad

o 

Preço 
Total 

Registrad
o 

17 Poltrona de Auditório. 
Poltrona de Auditório. Cadeira fixa com 
espaldar médio de formato anatômico. Braços 
de poliuretano integral texturizado com alma 
de aço, formato retangular com extremidade 
arredondada. Assento e encosto formando 
concha única à base de resina de poliéster 
injetada e reforçada com fibra de vidro ou 
compensado mulitlaminado, auto-extinguível. 
Almofadas fixas e estofadas com espuma de 
poliuretano injetado, moldada 
anatomicamente com densidade controlada de 
54 e 50kg/m3 para assento e encosto 
respectivamente, com apoio do dorso lombar, 
e revestidas com material vinifico texturizado 
n° 1.2, e retardante ao fogo, sem costura, e 
perfil em PVC para proteção das bordas. 
Estrutura em aço tubular (ABNT 1010) com 
diâmetro aproximado de 25,4 mm e espessura 
da parede do tubo de no mínimo 2,6mm, 
pintada em epóxi-pó na cor preta por processo 
eletrostático, e dotada de deslizadores em 
náilon. Em tecido 100% polipropileno, na cor 
azul. 
Marca: Castofas mod. Convenção. 
 

52 - Joaçaba R$ 238,20 R$ 
12.386,40 



18 POLTRONA OBESO. 
Assento em compensado multilaminado 18 
mm, em espuma injetada com densidade 
controlada de 50 a 60 kg/m3 e espessura 
média de 60 mm. Encosto em compensado 
multilaminado de 14mm, espuma injetada com 
densidade controlada  de 50 a 60 kg/m3 e 
espessura média de 6omm. Estrutura em tubo 
de aço industrial retangular 30 x 50 mm, 
componentes metálicos com tratamento de 
superfície em fosfato de zinco. Pintura a pó do 
tipo híbrido com camada de 60 microns e cura 
em estufa a 200º C na cor preta. Braços 
injetados em poliuretano com alma de aço. Em 
tecido 100% polipropileno, na cor azul. 
Marca Castofar mod. Convenção. 

4 Joaçaba R$ 300,00 R$ 
1200,00 

 
 
19 POLTRONA GIRATORIA – PRESIDENTE 

Assento compensado multiminado 14 mm, 
espuma injetada  anatomicamente com 60 
mm de espessura média e densidade  de 50 a 
60 kgf/m3. Encosto compensado 
multilaminado 14 mm, espuma injetada 
anatomicamente com 50 mm de espessura 
média e densidade 50 a 60 kgf/m3. Base 
giratória desmontável com aranha de 5 
hastes apoiadas sobre rodízios de nylon com 
esferas de aço. 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 automática, 
sem alavanca, com posições de altura e mola 
amortecedora. Mecanismo flange de apoio da 
cadeira com sistema de relax com trava. 
Componentes metálicos com tratamento de 
superfície em fosfato de zinco. Pintura a pó 
do tipo híbrido com camada de 60 microns e 
cura em estufa a 200º C. Braços em 
poliuretano injetado com alma de aço. Em 
tecido 100% polipropileno, na cor azul, com 
linhas gomadas. 

1 Joaçaba 
3 Videira 
TOTAL 4 

 

R$ 440,90 R$ 
1763,60 



Marca Martiflex 50000 
20 
 

CADEIRA DIRETOR 
Cadeira tipo executiva giratória com braço 
regulável com apoio em poliuretano integral 
texturizado com uma leve inclinação na parte 
frontal dos braços afim de dar maior conforto 
ao usuário, apoio medindo 
aproximadamente 260 x 80 mm, estrutura 
com alma de aço, mecanismo de regulagem 
estilo botão com no mínimo 05 posições de 
ajuste, fixado sob o assento através de 
parafusos e porca garra. Assento e encosto 
confeccionados em espuma injetada de 
poliuretano, isento de CFC de no mínimo 50 
mm, com densidade média controlada de 55 
Kg/m3, revestimento em tecido 100% 
poliéster na cor azul com resistência a 
abrasão, confeccionados em compensado de 
12 mm anatomicamente moldada a quente, 
contra encosto forrado com espuma de 0,5 
cm e revestido em vinil, formato anatômico 
dentro das Normas NR17, assento forrado 
com plástico impresso os dados e logotipo do 
proponente para identificação para efeito da 
garantia, perfil PVC semi rígido nas bordas 
estilo macho e fêmea. Dimensões 
aproximadas do assento - 480 x 430 mm e 
encosto - 360 x 420 mm. Base giratória 
confeccionada em chapa de aço SAE 
1006/1008 de 3 mm de espessura – EM – 
FQDO, fosfatizado e pintado com tinta pó 
epóxi . Mola amortecedora que evita os 
impactos ao sentar brusco. Blindagem 
telescópica em polipropileno que assegura 
proteção contra o acumulo de pó e 
acabamento estético. Sistema de regulagem 
de altura com pistão pneumático (gás) com 
100 mm de curso de regulagem para altura 
em conformidade com a norma DIN 4550, 
nível máximo de exigência da norma. O 
movimento de rotação da coluna é sobre 
rolamento de esferas tratadas termicamente 
garantindo alta resistência ao desgaste e 

13 – Joaçaba 
10 – Sede 
07 – Rio do 

Sul 
TOTAL: 30 

R$ 295,00 R$ 
8.850,00 



mínimo atrito suavizando o movimento de 
rotação. A bucha guia para o pistão é injetada 
em resina de engenharia poliacetal de alta 
resistência ao desgaste e calibrada 
individualmente em dois passes com 
precisão de 0,03 mm. Com comprimento de 
95 mm proporciona a guia adequada para o 
perfeito funcionamento do conjunto, 
evitando folgas e garantindo a durabilidade. 
Seu sistema preciso de acoplamento a coluna 
central dá-se através de cone morse, o que 
confere facilidade para montagem e casos 
eventuais de manutenção. Suporte do 
encosto confeccionado em tubo de aço 
perfilado oval 18 x 43 x 1,50 mm SAE 
1010/1020, fosfatizado e pintado com tinta 
epóxi pó. Suporte de articulação por meio de 
pino travado no topo do tubo. Permite 
regulagem vertical do encosto de 63 mm em 
relação ao assento, sem manípulo para 
travamento, com top de fim de curso, além 
da articulação do encosto por meio de mola 
de plástico. As peças plásticas são 
confeccionadas em plástico moldado com 
polipropileno copolímero com 25% de talco e 
a mola em plástico moldado em poliacetal 
natural. Base confeccionada em chapa de aço 
SAE 1006/1008 de 3 mm de espessura – EM – 
FQDO, fosfatizado e pintado com tinta pó 
epóxi. Dotado de contato permanente 
permite regulagem de angulação somente do 
encosto, fixação de braços na própria placa 
do mecanismo, furações para fixação de 
assento nas seguintes medidas: 125 mm x 125 
mm, 160 mm x  200 mm, 153 mm x 200 mm e 
o assento tem ângulo fixo de +3o. A 
angulação do encosto mínima é de –5o e 
máxima de 20o em relação à posição vertical 
do encosto. Permite regulagem automática 
milimétrica do encosto com passo de 6 em 6 
milímetros com curso total de 76 mm, através 
de sistema de bucha de nylon 6.6 , dispensa 
travamento por manípulo. A regulagem de 



angulação do encosto é comandada por uma 
única alavanca, localizada na parte traseira 
direita do mecanismo. Tal alavanca, quando 
acionada para cima libera os movimentos do 
encosto, que pode ser travado em qualquer 
posição acionando-se a alavanca para baixo. 
Aranha com capa de proteção em 
polipropileno com alojamento para engate 
dos rodízios duplos no diâmetro de 11 mm 
dispensando o uso de buchas de fixação. 
Variação de até 10% nas medidas afixadas. 
Em tecido 100% polipropileno, na cor azul, 
com linhas gomadas. 
Marca: Martiflex mod 34000 

 
21 

CADEIRA FIXA 
Cadeira assento multilaminado 14mm, 
espuma injetada anatomicamente com 60mm 
de espessura média e densidade 50 a 60 
kg/m3. Encosto compensado multilaminado 
14mm, espuma injetada anatomicamente 
com 50mm de espessura densidade média de 
50 a 60 kg/m3. Estrutura na cor preta tubo 
aço industrial retangular 30x50mm duplos, 
sapatas e ponteiras em polipropileno 
injetado, componentes metálicos com 
tratamento de superfície em fosfato de zinco, 
pintura a pó do tipo híbrida com camada de 
60 microns, braços em poliuretano injetado 
com alma de aço. Em tecido 100% 
polipropileno, na cor azul, com linhas 
gomadas. Com pés em arco. 
Marca: Martiflex mod. 34000 

30 – Joaçaba 
20 – Videira 
TOTAL: 50 

R$ 230,00 R$ 
11.500,0

0 

 
 

Valor Global do Lote 2:    R$  
35.700,0

0 
 



 
 
 
 
 
 
-> LOTE 06 – SINALIZAÇÃO VERTICAL - LOGOMARCA E LETREIRO PARA 
JOAÇABA 

Empresa: VISUAL SIGNS 
SINALIZAÇÃO INSTANTÂNEA 
LTDA-ME 

CNPJ: 00181794/0001-37 

  
Item 

 
Descrição 

 
Quantidad

e 
Registrada 

Preço 
Unitário 
Registrad

o 

Preço 
Total 

Registrad
o 

50 
 

Logomarca e Letreiro 
 

01 R$ 
6.500,00 

R$ 
6.500,00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


