
PREFEITURA DE TAIOBEIRAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
DIVISÃO DE COMPRAS, ALMOXARIFADO E MATERIAIS

Setor de Compras

Ata de Registro de Preços Nº 000126/2019

Aos 26 dias de dezembro de 2019, autorizado pelos autos do Processo Licitatório nº 000149/2019 ,
Pregão Presencial Nº 000060/2019, foi expedida a presente Ata de Registro de Preços, nº 000126/2019,
de acordo com o disposto no artigo 15 da Lei Federal nº. 8.666/93, e suas alterações, da Lei Federal
10.520/2002 que, conjuntamente com as condições adiante estipuladas, regem o relacionamento
obrigacional entre a Administração Municipal e a Licitante Vencedora:

1. Consideram-se registrados os seguintes preços do Detentor da Ata: FLAVIA FERREIRA ALVES EIRELI -
ME, situada a RUA TRAVESSA EMETERIO RODRIGUES, 37 - CENTRO - TAIOBEIRAS - MG - CEP: 39550000,
CNPJ nº 03.238.183/0001-76, representado por FLAVIA FERREIRA ALVES CPF: 717.499.696-53, Identidade
nº M5076367, residente na  RUA SANTA RITA DE CASSIA, 163 - CENTRO - TAIOBEIRAS - MG - CEP: 39550000,
à saber:

Especificação Preço UnitárioQuantidadeItem Valor TotalUnid Marca

ARMARIO DE ACO MONTAVEL COM 02 PORTAS
com duas portas de abrir com reforcos internos tipo
omega puxador estampado na propria porta no
sentido vertical com acabamento em pvc possui
sistema de cremalheira para regulagem das
prateleiras a cada 50mm com 01 prateleira fixa para
travamento das portas e 03 regulaveis fechadura
cilindrica com chaves tipo yale com kit pe regulavel
estrutura todo confeccionado em chapa de aco n
24 (0 60 mm) acabamento tratado pelo processo
anti corrosivo a base de fosfato de zinco e pintura
em esmalte sintetico com camada de 30 a 40
microns comsecagem em estufa a 120

615,00035,000000006 21.525,000UN PANDIM

CADEIRA POLTRONA GIRATORIA COM BRACOS
cadeira - poltrona giratoria com bracos, espaldar
medio, assento e encosto em compensado
multilaminado anatomico, espuma de poliuretano
injetada d-40, com apoio dorso lombar, com capa de
polipropileno antialergico, mecanisco relax com
bloqueio e regulagem permanente gas, base em aco
com 5 hastes, encosto em 7 posicoes na altura,
bracos regulaveis com alma de aco a apoio braco
em poliuretano com regulagem em 5 posicoes.
devem ter certificacao da abnt 13.962 e garantia 5
anos.

449,99030,000000008 13.499,700UN CAVALLE
TI

ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRAS estante de aco
contendo 06 prateleiras dimensoes 1800 x 920 x
400mm axlxp com pintura eletrostatica epoxi po com
tratamento antiferruginosona cor cinza metal
prateleiras regulaveis com capacidade para ate 100
kg em chapa de aco msg18 espessura de 28mm
com furos para fixacao com parafusos de aco
sextavado 5/6 x3/4 colunas coluna estrutural de
aco rigido para estante confeccionada em chapa de
aco carbono n ff 14msg furacao pelo  sistema duplo
mediano e um dos lados da coluna e furacao nono
singular no outro lado da coluna com tratamento
antiferruginoso por imersao a banho quente
decapante e posterior imersao a banho de fosfato
pintura epoxi po na cor cinza com polimerizacao em
estufa a 240 c garantia minima de um ano

197,00020,000000010 3.940,000UN PANDIM

VENTILADOR DE MESA,3 VELOCIDADES diâmetro
40 cm, cor preto, potência mínima 80w, 127v, com
grade removível

135,00020,000000022 2.700,000UN VENTISOL
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