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ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 015/2020 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO N.º 014/2020 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 013/2020 

 

No dia dezessete de março de dois mil e vinte na Sede da Prefeitura de Cabeceira Grande – MG, registram-se 

os preços da empresa KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS – EIRELI –ME, com sede na à  Rua 

CP-23,QD. CP-21, LT11, ST. CELINA PARK, CEP. 74.373-220, GOIÂNIA/GO, inscrita no Cadastro Nacional 

da Pessoa Jurídica – CNPJ 17.344.993/0001-11, neste ato representado pelo(a) seu procurador(a), Senhor(a) 

KELMA DINIZ BESERRA ALCANTRA, portador da Cédula de Identidade RG nº 5798758 SSP/GO e CPF nº 

629.078.911-20, para eventual fornecimento de MATERIAL PERMANENTE , para atender as necessidades da 

Prefeitura Municipal de Cabeceira Grande, Secretarias Municipais vinculadas, Fundo Municipal de Saúde 

e Caixas Escolares, pelo menor preço, decorrente do Pregão Presencial n.º 013/2020 para Sistema de Registro 

de Preços. As especificações técnicas e termos constantes no edital do Processo Administrativo Licitatório n.º 

014/2020, Pregão Presencial n.º 013/2020, integram esta ATA DE REGISTRO DE PREÇO, independente de 

transcrição. 

 

1 - VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

O prazo de vigência do registro de preços será de 12 (doze) meses, contados da assinatura. 

 

2 - PRAZO DE FORNECIMENTO 

O prazo de fornecimento do produto será de até 20 (vinte) dias, após a solicitação realizada pela Secretaria, 

através da nota de empenho. O referido prazo começará a fluir a partir do dia seguinte ao do recebimento do 

pedido pela CONTRATADA. 

 

3 - LOCAL DE ENTREGA 

O produto solicitado deverá ser entregue nos seguintes endereços, após solicitação feita pelo setor 

competente, no período compreendido entre 07:30 ás 11:30 e 13:00 ás 17:00 de segunda a sexta feira, exceto nos 

feriados nacionais, do Estado de Minas Gerais e do Município de Cabeceira Grande-MG: 

Local de entrega:  

Centro de Educação Infantil Mãe Bela – Rua Manoel de Almeida, n.º 495 – Centro – Cabeceira Grande – 

MG; 

Centro de Educação Infantil Tia Euza – Rua Antônio Firmino, n° 170 – Centro – Palmital de Minas;  

Escola Municipal Professora Hozana – Rua Unaí, n.º 410 – Centro – Cabeceira Grande;  

Escola Municipal Joaquim de Mendonça – Avenida Juvêncio Martins Ferreira, n.º 565 – Palmital de 

Minas; 

Escola Municipal Margarida Gomes Ferreira – Rua José Alvim, s/n. º - Palmital de Minas; 

Secretaria Municipal da Educação – Praça São José s/n. º - Centro Cabeceira Grande; 

Secretaria Municipal de Administração – Praça São José s/n. º - Centro – Cabeceira Grande; 
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Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura, Trânsito e Serviços Urbanos - Praça São José s/n. º - 

Centro –Cabeceira Grande; 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania – Avenida Central – Centro – Cabeceira 

Grande; 

Fundo Municipal de Saúde de Cabeceira Grande - Rua Manoel de Almeida, s/n. º - Centro – Cabeceira 

Grande – MG.    

Casa Lar – Rua Palmital, s/n.º - Planalto – Cabeceira Grande; 

Subprefeitura do Distrito, Palmital de Minas - Rua Antônio Firmiano, n.º 115, Bairro: Centro – Palmital 

de Minas, Distrito do Município de Cabeceira Grande – MG. 

4 - RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 

4.1 - Os bens serão recebidos: 

a. Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as 

especificações constantes do Edital e da proposta. 

b. Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da 

proposta, e sua consequente aceitação, que se dará até 2 (dois) dias do recebimento provisório. 

4.1.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo 

fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do 

prazo. 

 

5 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

5.1. A Contratada obriga-se a: 

5.1.1.  Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela 

Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da 

respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo; 

5.5.2 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 

13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

5.5.2.1 O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da 

Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo 

máximo de 5 (cinco) dias, o produto com avarias ou defeitos; 

5.5.3. Fornecer o objeto qualificado no edital, dentro da boa técnica e qualidade, nos termos da 

proposta.  

5.5.4. A responsabilidade pela montagem dos móveis indicados pela contratante é da licitante 

vencedora da disputa, não cabendo à contratante qualquer ônus por incorreções na montagem da 

contratada. 

5.5.4.1. Os móveis deverão ser entregues montados. Entretanto, a Prefeitura Municipal de 

Cabeceira Grande, na qualidade de contratante, se reserva no direito de indicar quais os 

móveis poderão ser entregues desmontados.   

5.5.4.2. A contratada deverá entregar todos os materiais nas suas embalagens originais tudo 

para proteger o conteúdo contra danos durante o transporte desde a fábrica até o local de 

montagem e posterior entrega à contratante. 

 

6 - DA ADMINISTRAÇÃO DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

A Administração, ou gerenciamento, da presente ata caberá a Secretaria Municipal da Administração. 

 

REGISTRO DE PREÇO: 



 

3 

 

ITEM QUANT. UNIDADE PRODUTO/DESCRIÇÃO MARCA 
VALOR 

UNIT. 

VALOR 

TOTAL 

5 4 Unidade 

ARMÁRIO ROUPEIRO EM AÇO COM 

12 PORTAS - Roupeiro em aço, na cor 

cinza, confeccionados em chapa de aço “22” 

(0,75mm), constituído por 12 portas. As 

portas devem possuir venezianas para 

arejamento e possuir pitão para cadeado; 

Não será aceito ondulações, ressaltos, 

rebarbas ou imperfeições no acabamento dos 

roupeiros; 

- Devem ser tratados contra oxidação com 

fosfato de zinco e pintados com tinta especial 

na cor platina com secagem em estufa; 

- Após o processo acima descrito o produto 

deve seguir para uma estufa de alta 

temperatura para receber a pintura pelo 

processo eletrostático de pintura a pó, 

consolidando a superfície do produto com 50 

micra de espessura de tinta, no mínimo. 

Possuir dobradiças internas para evitar 

arrombamentos com abertura de 135°, pés 

removíveis com sapatas plásticas niveladoras 

Ø3/8”. 

Dimensões mínimas: 

- Altura mínima: 1945 mm 

- Largura mínima: 900 mm 

- Profundidade mínima: 400 mm 

RECOMENDAÇÕES:  

- Todas as partes metálicas devem ser unidas 

entre si por meio de solda, configurando uma 

estrutura única, devendo receber tratamento 

antiferruginoso.  

- Eliminar rebarbas, respingos de solda, 

esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos.  

- Todas as unidades deverão obter o Selo 

Identificador de Controle de Qualidade do 

fabricante e a garantia contra defeitos de 

fabricação de dois anos. 

IDEAL GR12 R$ 1.090,00 R$ 4.360,00 

7 4 Unidade 

ARMÁRIO ROUPEIRO EM AÇO COM 6 

PORTAS - Portas com reforço interno.- 

Espessura: chapa 26 (0,40mm).- Medidas: 

altura mínima: 1980mm x largura mínima: 

625mm x profundidade mínima: 400mm. - 

Fechamento por pitão para uso de cadeado - 

Produto com fosfatização a ferro e pintura 

eletrostática a pó. Deverá ser em 2 colunas. 

RECOMENDAÇÕES:  

- Todas as partes metálicas devem ser unidas 

entre si por meio de solda, configurando uma 

estrutura única, devendo receber tratamento 

antiferruginoso.  

IDEAL GR 6 R$ 790,00 R$ 3.160,00 
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- Eliminar rebarbas, respingos de solda, 

esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos.  

- Todas as unidades deverão obter o Selo 

Identificador de Controle de Qualidade do 

fabricante e a garantia contra defeitos de 

fabricação de dois anos.  

INCLUÍDO MONTAGEM. 

13 10 Unidade 

CONJUNTO DE MESA – Mesa para 

escritório em L, Medidas mínimas: 1 mesa 

1.10x60, com 2 gavetas, 1 conexão 

arredondada: 60x60 e 1 mesa 0.90x0,60 com 

porta teclado. Chapa n°.18 mm , Cor azul 

com bordas cinza, 02 gavetas, aglomerado 

com chave, bordas laterais do tampo com 

acabamento em fita PVC. INCLUÍDO 

MONTAGEM.  

KM MS2 R$ 690,00 R$ 6.900,00 

22 05 Unidade 

TENDA PIRAMIDAL 10x10 – sem 

logomarca, com a cobertura piramidal, 

Laminado de PVC calandrado com 

revestimento de fibra de poliéster, Black-out 

solar, tratamento UV, anti-chamas, 

impermeável (impede calor quanto a 

luminosidade/sombra fresca) e anti-mofo, 

sem emendas. Estrutura metálica: ferragem 

tubular em chapa n.º 14 e 16, galvanizado, 

parafusos e conexões em aço, pés de 

sustentação em tubo. Garantia contra defeitos 

de fabricação de no mínimo 6 (seis) meses. 

TENDAS 

NOROESTE 10X10 
R$ 9.400,00 

R$ 

47.000,00 

TOTAL R$ 

61.420,00 

 

Cabeceira Grande-MG 17 de março de 2020. 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

PREFEITURA DE CABECEIRA GRANDE – MG 

ODILON DE OLIVEIRA E SLVA – PREFEITO  

CONTRATANTE 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________ 

             KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS – EIRELI –ME – CNPJ 17.344.993/0001-11. 

KELMA DINIZ BESERRA ALCANTRA 

CPF: 629.078.911-20 

CONTRATADA 

 

 


