
 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2018 SESI - DR/TO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 – Menor Preço por Lote. 

VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 12 (doze) meses 
 
Aos oito dias do mês de novembro do ano dois mil e dezoito, nos termos do “Regulamento de 
Licitações e Contratos do SESI” e as demais normas legais aplicáveis, de acordo com o 
resultado da classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 007/2018, para 
REGISTRO DE PREÇO, tipo MENOR PREÇO POR LOTE, transcorrido o prazo para 
interposição de recursos e a necessária homologação, o SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – 
SESI-DR/TO, inscrito no CNPJ sob o nº 03.777.433/0001-46, representado por seu 
Superintendente, Sr. Charles Alberto Elias, ambos com sede na Rua SE 03, Lote 34 A, Quadra 
104 Sul, S/N, Edifício Armando Monteiro Neto, CEP: 77.020-016, Plano Diretor Sul, Palmas-
TO, resolvem lavrar a presente Ata, para REGISTRAR os preços da empresa abaixo 
relacionada e classificada no certame, observadas as condições do edital que integram este 
instrumento de registro e as cláusulas e condições estipuladas a seguir: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FORNECEDORA E PREÇOS REGISTRADOS 
1.1. Empresa: MINART – INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS EIRELI-ME, CNPJ nº: 
38.145.587/0001-08, com sede Rua D-1, Lote 12-I, Loteamento Porteira, Luzimangues, Porto 
Nacional/TO, CEP: 77.500-000, representada neste ato por seu Proprietário, Sr. Tiago Arruda 
Ferreira portador do CPF nº 001.267.151-73, inscrito no RG nº 412458 SSP-TO, compromete-
se a fornecer os itens especificados abaixo, nas condições estabelecidas no edital do certame 
licitatório e cláusulas aqui descritas: 
 

LOTE 01 – MOBILIÁRIO ESCOLAR 

ITEM UND. DESCRIÇÃO QUANT. 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

01 Und. 

CONJUNTO ALUNO COMPOSTO DE 1 (UMA) 
MESA E 1 (UMA) CADEIRA 
 

Mesa individual com tampo retangular em ABS, 
montada sobre estrutura tubular de aço, contendo 
porta livros em plástico injetado. 
Cadeira individual empalhável com assento em 
polipropileno injetado, montado sobre estrutura 
tubular de aço. 
Mesa - Confeccionada em resina termoplástica, 
fabricada pelo processo de injeção termoplástico; 
tampo em ABS com formato retangular medindo 
600mm x 450mm, com abas em todas suas laterais 
e parte do fundo medindo 50mm e na parte frontal 
40mm, 5mm de espessura em todo tampo, dotado 
de porta copos e porta lápis / caneta, as dimensões 
da mesa do Conjunto Aluno estão em conformidade 
com a norma NBR 14006:2008 para o tamanho 6 
na faixa de estatura de 1590 mm a 1880mm. 
Estrutura composta de Montantes verticais e 
travessa longitudinal confeccionados em tubo de 
aço carbono laminado a frio, com costura, secção 
oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); 

 Travessa superior confeccionada em tubo de aço 

carbono laminado a frio, com costura, em formato 

retangular, com secção retangular e quadrada, 

20/20 e 20/30 em chapa 16 (1,5mm);  Pés 

confeccionados em tubo de aço carbono laminado a 
frio, com costura, secção circular, diâmetro de 

38mm (1 1/2”), em chapa 16 (1,5mm). • Porta livros 

750 R$ 496,00 R$ 372.000,00 



 
em polipropileno puro (sem qualquer tipo de carga) 
composto preferencialmente de 50% de matéria-
prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 
100%, injetado. As características funcionais, 
dimensionais, de resistência e de uniformidade de 
cor devem ser preservadas no produto produzido 

com matéria-prima reciclada.  Fixação do porta 

livros à travessa longitudinal através de rebites de 
“repuxo”, diâmetro de 4,0mm, comprimento 10mm. 
Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés 
através de rebites de “repuxo”, diâmetro de 4,8mm, 
comprimento 12mm ou parafuso auto-atarrachante. 
Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero 

virgem e sem cargas, injetadas na cor dos 

restantes dos plásticos, fixadas à estrutura através 
de encaixe.  
Cadeira - Assento e encosto confeccionados em 
polímero copolímero virgem e sem cargas, 
injetados, assento anatômico com raio frontal em 
torno de 65mm para facilitação da circulação 
sanguínea das pernas, com medidas aproximadas 
de 460mm de largura x 420mm de profundidade x 
4mm de espessura e abas laterais de no mínimo 
22mm cobrindo todo o tubo e estrutura o assento, 
fixados através de 04 parafusos flangeados para 
plástico na parte inferior. Encosto anatômico com 
raio de, aproximadamente 600mm, com medidas 
aproximadas de 340mm x 100mm para melhor 
apoio da lombar e reforço por quatro nervuras 
mínima de 3mm na parte traseira, medidas 
aproximadas de 460mm de largura x 300mm de 
altura, com alojamentos de 140mm de profundidade 
que permitam o encaixe e cobertura total das 
ponteiras dos tubos do encosto e fixado através de 
04 rebites de repuxo Ø em torno de 4,8mm ou 
parafuso auto-atarrachante. A Logomarca do SESI 
adquirente, deve ser injetado em alto-relevo no 
Encosto. Estrutura em tubo de aço carbono 
laminado a frio, com costura, diâmetro de 21,7mm, 
em chapa 16 (1,5mm), ponteiras inferiores para 
tubo 7/8 externas devendo ter 55mm de altura. A 
altura do assento até o chão deverá ser de, 
aproximadamente, 460 mm. Todas as peças da 
estrutura metálica são unidas por solda MIG, 
tratadas em conjuntos de banhos químicos e 
pintadas com tinta epóxi (pó), o que garante 
proteção antioxidante e uma maior vida útil ao 
conjunto. Além disso todas as pontas dos tubos são 
cobertas buchas plásticas. 
MARCA: MINART 
MODELO: CJA-06ABS 
Folder: 01  

Garantia mínima: 05 (cinco) anos. 

02 Und. 

CONJUNTO PROFESSOR COMPOSTO DE 1 
(UMA) MESA E 1 (UMA) CADEIRA. 
 

Mesa individual com tampo inteiriço em ABS, 
montada sobre estrutura tubular de aço, contendo 
porta livros em plástico injetado. 
Cadeira individual empalhável com assento em 
polipropileno injetado, montado sobre estrutura 
tubular de aço. 
Mesa – Tampo confeccionado em resina 
termoplástica, fabricada pelo processo de injeção 
termoplástico; tampo em ABS com formato 

20 R$ 850,00 R$ 17.000,00 



 
retangular medindo 680mm x 1000mm, com abas 
em todas suas laterais medindo 50mm, 5mm de 
espessura em todo tampo, podendo ser ou não 
dotado de porta copos e porta lápis / caneta, a 
marca do fabricante deve ser injetado em alto-
relevo no tampo, as dimensões da mesa do 
Conjunto Professor estão em conformidade com a 
norma NBR 14006:2008 para o tamanho 6 na faixa 
de estatura de 1590 mm a 1880mm. 
Estrutura composta de Montantes verticais e 
travessa longitudinal confeccionados em tubo de 
aço carbono laminado a frio, com costura, secção 
oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 

(1,5mm); Travessa superior confeccionada em tubo 

de aço carbono laminado a frio, com costura, em 
formato de “C”, com secção redonda 22mm 7/8 em 
chapa 16 (1,5mm); Pés confeccionados em tubo de 
aço carbono laminado a frio, com costura, secção 
circular, diâmetro de 38mm (1 1/2”), em chapa 16 

(1,5mm). • Painel frontal em mdf 15mm revestido 

em formica branca lisa brilhante. Ponteiras e 

sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem 

cargas, injetadas na cor dos restantes dos 
plásticos, fixadas à estrutura através de encaixe.  
Cadeira - Assento e encosto confeccionados em 
polímero copolímero virgem e sem cargas, 
injetados, assento anatômico com raio frontal em 
torno de 65mm para facilitação da circulação 
sanguínea das pernas, com medidas aproximadas 
de 460mm de largura x 420mm de profundidade x 
4mm de espessura e abas laterais de no mínimo 
22mm cobrindo todo o tubo e estrutura o assento, 
fixados através de 04 parafusos flagelados para 
plástico na parte inferior. Encosto anatômico com 
raio de, aproximadamente 600mm, com medidas 
aproximadas de 340mm x 100mm para melhor 
apoio da lombar e reforço por quatro nervuras 
mínima de 3mm na parte traseira, medidas 
aproximadas de 460mm de largura x 300mm de 
altura, com alojamentos de 140mm de profundidade 
que permitam o encaixe e cobertura total das 
ponteiras dos tubos do encosto e fixado através de 
04 rebites de repuxo Ø em torno de 4,8mm ou 
parafuso auto-atarrachante. A Logomarca do SESI 
adquirente, deve ser injetado em alto-relevo no 
Encosto. Estrutura em tubo de aço carbono 
laminado a frio, com costura, diâmetro de 21,7mm, 
em chapa 16 (1,5mm), ponteiras inferiores para 
tubo 7/8 externas devendo ter 55mm de altura. A 
altura do assento até o chão deverá ser de, 
aproximadamente, 460 mm. Todas as peças da 
estrutura metálica são unidas por solda MIG, 
tratadas em conjuntos de banhos químicos e 
pintadas com tinta epóxi (pó), o que garante 
proteção antioxidante e uma maior vida útil ao 
conjunto. Além disso todas as pontas dos tubos são 
cobertas buchas plásticas. 
MARCA: MINART 
MODELO: CJP-01 
Folder: 02 

Garantia mínima: 05 (cinco) anos. 

VALOR GLOBAL DO LOTE 01: R$ 389.000,00 (Trezentos e oitenta e nove mil reais). 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZO DE VALIDADE DOS PREÇOS REGISTRADOS 



 
2.1. A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data de sua 
assinatura, podendo ser prorrogada por igual período, a critério das partes. 
 
2.2. Durante o prazo de vigência desta Ata de Registro de Preços, o SESI-DR/TO não será 
obrigado a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de 
licitação específica para contratação pretendida, sendo assegurado à beneficiária do Registro 
preferência de fornecimento em igualdade de condições. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA ADESÃO A ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS 
3.1. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser objeto de adesão por outro 
Serviço Social Autônomo. 
 
3.2. Caberá ao Órgão Gerenciador/SESI autorizar ou não a adesão de terceiros, de que trata o 
item acima. 
 
3.3.  Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as 
condições aqui estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos 
quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações 
assumidas. 
 
3.4. As aquisições ou contratações a que se refere este item não poderão exceder, por 
entidade/aderente, a 100% dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA 
4.1. As aquisições serão realizadas por meio de pedido de compra após a celebração do 
contrato entre as partes.  
 
4.2. O prazo de entrega dos objetos será de acordo com a proposta do fornecedor, que não 
poderá ser superior a 30 (trinta) dias consecutivos, contados da data do recebimento do Pedido 
de Compra, sob pena de aplicação das sanções prevista no contrato. 
 
4.3. Durante a vigência da ATA o fornecimento será acompanhado e fiscalizado por um 
colaborador designado para esse fim. As decisões e providências que ultrapassarem a 
competência do colaborador designado deverão ser solicitadas aos seus superiores 
hierárquicos em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 

 
4.4. Os objetos serão entregues nos endereços listados abaixo: 

 

 SEDE ADMINISTRATIVA: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA / DR-TO, CNPJ: 
03.777.433/0001-46, situado na Quadra 104 Sul, Rua SE 3, Lote 34 - A, 3º andar, 
Plano Diretor Sul, Edifício Armando Monteiro Neto, CEP: 77.020-016, Palmas – 
TO; 

 

 CAT – ARAGUAÍNA: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA / DR-TO, CNPJ: 
03.777.433/0003-08, situado na Rua Fortaleza, N°10, Qd. 48, Lote 01, Bairro 
cimba, CEP: 77.824 -340, Araguaína – TO; 

 

 ESCOLA MARLEY MOREIRA - ARAGUAÍNA: SERVIÇO SOCIAL DA 
INDÚSTRIA / DR-TO situado na Av. Dom Emanuel, n°1.347, Bairro Senador, CEP: 
77.813 - 520, Araguaína – TO; 

 

 CET – PALMAS: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA / DR-TO, CNPJ: 
03.777.433/0002-27, situado na Quadra 104 Sul, Rua SE 05 Lt. 02, Plano Diretor 
Sul, CEP: 77.020 - 018, Palmas – TO; 

 

 INDÚSTRIA DO CONHECIMENTO - PALMAS: SERVIÇO SOCIAL DA 
INDÚSTRIA / DR-TO: Quadra 101 Norte, Rua NS A Esq/ AV. LO 01, Plano Diretor 
Norte. CEP: 77.000-000. Palmas – TO; 



 
 

 CIAT – GURUPI: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA / DR-TO, CNPJ: 
03.777.433/0004-99, situado na Rua Joaquim Batista Oliveira n° 161, Vila 
Alagoana, CEP: 77.403 -170, Gurupi – TO. 

 
4.5. O objeto deverá ser entregue em embalagem apropriada, de forma que não danifique sua 
estrutura física e não comprometa a montagem, quando houver. O objeto que necessitar de 
montagem, só será considerado entregue após montado e pronto para o uso, momento em que 
o fiscal atestará a Nota Fiscal. 
 
4.6. O objeto contratado deverá ser entregue de forma a não interromper ou prejudicar os 
trabalhos e as atividades exercidas na Escola ou mediante solicitação do CONTRATANTE, 
visto que no horário comercial a escola possui atividades de ensino, onde é necessária a 
concentração de seus alunos nas atividades de aprendizagem. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 
5.1. As notas fiscais deverão ser emitidas entre os dias 01 a 20 de cada mês. 
 
5.2. A CONTRATADA emitirá NOTA FISCAL DE VENDA para o fornecimento dos mobiliários.  

 
5.3. A emissão das notas fiscais deverá ser de acordo com cada pedido confirmado, 
obedecendo às prerrogativas contidas no procedimento e norma financeira interna deste 
Regional. 

 
5.4. Os pagamentos serão efetuados mediante depósito bancário em conta corrente em nome 
da empresa CONTRATADA, até 30 (trinta) dias após a entrega dos objetos contratados e 
mediante a apresentação dos documentos constantes no subitem 5.5. 

 
5.5. A CONTRATADA deverá apresentar, para fins de pagamento, os seguintes documentos, 
em vigência na data do pagamento de cada nota fiscal: 

 

 CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS FEDERAIS, INCLUSIVE DE CONTRIBUIÇÕES 
PREVIDENCIÁRIAS – INSS – EMITIDA PELA RECEITA FEDERAL; 

 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS (CRF) EMITIDO PELA CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL - PARA PESSOA JURÍDICA. 

 
5.6. A CONTRATADA deverá manter durante todo o período relativo à execução do objeto do 
contrato as mesmas condições de habilitação exigidas no edital de licitação.  
 
5.7. Constatando-se a perda da regularidade fiscal no curso da execução do contrato, a 
Contratada será notificada por escrito, para no prazo de 05 (cinco) dias úteis regularizar sua 
situação, ou apresentar defesa. 

 
5.8. O prazo do item anterior poderá ser prorrogado a critério do SESI. 

 
5.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a 
Administração adotará as medidas necessárias à rescisão do contrato em execução, nos autos 
do processo administrativo correspondente, assegurada à CONTRATADA a ampla defesa.  
 
CLÁUSULA SEXTA - DA GESTÃO DA ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS 
6.1. A gestão da Ata de Registro de Preços será exercida pela Gerente da UNIAD, Sra. Maria 
do Socorro Lira Cardoso. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES 
7.1. Compete ao Contratante:  
 

 Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir suas 
obrigações dentro das normas e condições do processo; 



 
 Proceder aos pagamentos em conformidade com os objetos de cada pedido de compra;  

 Gerenciar e fiscalizar a qualidade dos objetos contratados; 

 Fazer a inspeção dos objetos contratados antes e depois da entrega dos mesmos; 

 Comunicar a empresa sobre possíveis irregularidades no objeto fornecido para imediata 
substituição; 

 Informar a CONTRATADA, por escrito, as razões que motivarem eventual rejeição dos 
fornecimentos contratados; 

 Efetuar o pagamento na forma desta ata de registro de preços; 

 Verificar a regularidade de recolhimento dos encargos sociais antes do pagamento. 
 
7.2. Compete à Fornecedora: 
 

 Proceder à entrega dos objetos em conformidade com os quantitativos e as 
especificações constantes no contrato; 

 Providenciar a troca, as suas expensas, dos objetos entregues com defeito de fabricação 
e/ou que não correspondam às especificações solicitadas após notificação formal 
efetuada pelo SESI - DR/TO; 

 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrente de sua culpa ou dolo durante o período de entrega, não implicando 
corresponsabilidade ao SESI - DR/TO ou de seus agentes ou preposto; 

 Responder por todos os ônus decorrentes do transporte, embalagem, seguros, taxas, 
fretes e demais encargos que venham incidir na entrega dos OBJETOS adquiridos; 

 Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou complementações que se 
fizerem na compra/aquisição de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do 
contrato; 

 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e 
outros resultantes do fornecimento dos objetos desta ata de registro de preços; 

 Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas para sua contratação; 

 Não transferir a terceiros, total ou parcial, o fornecimento, do objeto contratado; 

 Será considerada falta grave o não cumprimento na forma da ata de registro de preços 
por parte da empresa FORNECEDORA, ficando a mesma sujeita às sanções previstas 
neste instrumento; 

 Não assumir qualquer despesa em nome do SESI – DR/TO, em hipótese alguma; 

 Comunicar, por escrito, imediatamente aos Fiscais dos Contratos, a impossibilidade de 
execução de qualquer obrigação contratual para a devida adoção das providências 
cabíveis; 

 Comunicar previamente ao fiscal do contrato indicado pelo CONTRATANTE a 
necessidade de qualquer substituição de peça. As peças substituídas deverão ser 
entregues aos Fiscais dos Contratos;  

 Fornecer todas as ferramentas, instrumentos, mão-de-obra, transporte e o que mais for 
necessário para a completa e perfeita execução dos objetos contratados. 

 
CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
8.1. As despesas decorrentes da contratação correrão por conta da dotação orçamentária, 
conforme Unidade, Centro de Responsabilidade e Conta Contábil constantes da tabela abaixo: 
 

SESI – DR/TO 

UNIDADE CENTRO CONTA 

Gestão da Unidade  
29.02.03.01 
29.02.03.02 
29.02.03.03 

Subvenção Extraordinária 
3.07.10.01.01.02. 

 
 PJ - Educação Corporativa em SST  

3.03.02.01.03 
 

PJ-Moder. das Indústrias do Conhecimento 
3.03.07.01.03.02 

 

Mobiliário em Geral. 
3.2.01.01.03.001 



 

 
CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES 
9.1. As penalidades serão aplicadas conforme previsto no Edital de Pregão Presencial nº 
007/2018 SESI-DR/TO, Processo Licitatório nº 010/2018 SESI – DR/TO. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
10.1. Integram esta Ata o Edital de Pregão Presencial nº 007/2018 SESI-DR/TO, seus anexos e 
a proposta da empresa classificada em 1º lugar como se transcrito fosse. 
 
10.2. O Registro de Preços não importa em direito subjetivo à contratação de quem ofertou o 
preço registrado, sendo facultada a realização de contratações de terceiros sempre que houver 
preços mais vantajosos. 
 
10.3. A Ata para Registro de Preços não obriga o SESI - TO a firmar contratação na quantidade 
estimada, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição/contratação do objeto, 
obedecida a legislação pertinente sendo assegurada preferência de fornecimento ao detentor 
do registro, em igualdade de condições. 
 
10.4. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata 
para Registro de Preços, ou seja, 12 (doze) meses. 
 
10.5. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com o edital do Pregão Presencial nº 
007/2018, com o Regulamento de Licitações e Contratos do SESI, e com as demais normais 
aplicáveis. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS 
11.1. A fornecedora deixará de ter seu preço registrado quando: 
 

a) Descumprir as condições assumidas no instrumento por ele assinado; 
b) Não aceitar reduzir o preço registrado, quando se tornar superior ao praticado pelo 

mercado; 
c) Quando, justificadamente, não for mais do interesse do SESI - DR/TO. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
12.1. Assinam a presente Ata de Registro de Preços, a empresa abaixo discriminada, através 
de seu Proprietário, juntamente com o Superintendente do SESI-DR/TO. 
 
Palmas - TO, 08 de novembro de 2018. 
 
 
  

CHARLES ALBERTO ELIAS 
Superintendente do SESI-DR/TO 

TIAGO ARRUDA FERREIRA 
Proprietário da Minart – Indústria e Comercio 

de Móveis EIRELI-ME 

 
TESTEMUNHAS: 
Nome: 
CPF: 
 
Nome: 
CPF: 

 PJ - Sol. Inov. Matem. e Ciências da Nat 
3.03.10.01.01.17 

 
PJ-Estruturação Núcleo de Relacionamento 

3.07.03.01.01.03 


