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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/PP/004/2022-SRP.

Por este instrumento, a CÂMARA MUNICIPAL DE MATA ROMA, através da CÂMARA MUNICIPAL DE MATA ROMA, situada à Praça Juca
Brandão, nº 56, Centro, MATA ROMA/MA, inscrita no CNPJ sob o nº 69.390.136/0001-51, neste ato representado pela Presidente o senhor
JOSIVAN GARRETO DA SILVA, portador da Cédula de Identidade nº 068856162019-5 e do CPF nº portador do CPF nº 409.408.963-20, residente
neste município, a seguir denominado simplesmente CÂMARA MUNICIPAL DE MATA ROMA - MA, considerando o julgamento da licitação na
modalidade Pregão Presencial nº 004/2022-SRP, bem como, a classificação das propostas apresentadas e a respectiva homologação, resolve registrar
o(s) valores unitário(s) ofertado(s) pela(s) empresa(s) abaixo identificada(s), de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s).

Cláusula Segunda: Da vigência da Ata de Registro de Preços e das Adesões
A presente ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicação no Diário Oficial.
Este instrumento não obriga a Câmara Municipal de Mata Roma-MA a firmar contratações nos valores estimados, podendo ocorrer licitações
específicas para aquisição do objeto, obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência da execução do objeto,
em igualdade de condições.
Em caso de adesões, caberá a empresa beneficiária da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou
não dos fornecimentos decorrentes de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão
gerenciador e órgãos participantes.
As adesões à ata somente poderão ser efetuadas com autorização do órgão gerenciador. Após a autorização, o “carona” deverá efetivar a contratação
solicitada em até 90 (noventa) dias, observando o prazo de vigência da ata.
Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo previsto no item acima, respeitando o prazo de
vigência da ata, quando solicitada pelo órgão não participante.
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O presente instrumento tem por objeto o Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, do tipo menor preço unitário, para futura e Eventual
contratação de empresa especializada no fornecimento de móveis, equipamentos e eletros para atender as necessidades da Câmara Municipal de Mata
Roma/MA, de acordo com as especificações contidas no Termo de Referência do edital da licitação Pregão Presencial nº 004-2022/SRP, que passa
a fazer parte desta ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentadas pela(s) empresa(s) licitante(s) classificada(s) em 1º
(primeiro) lugar, conforme consta nos autos do processo da licitação acima identificada.
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Para fins de autorização, só serão aceitos pedidos de adesões às atas que não excedam, por órgão ou entidade solicitante, a cem por cento dos
quantitativos dos itens registrados na Ata de Registro de Preços.
Os valores decorrentes das adesões à ata de registro de preços não poderão exceder, na totalidade, ao quíntuplo do valor de cada item registrado na
ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.
Cláusula Terceira: Da gerência da presente Ata de Registro de Preços
O gerenciamento deste instrumento caberá à Câmara Municipal de Mata Roma-MA, através do presidente da casa, no seu aspecto operacional, e à
Assessoria Jurídica, nas questões legais.
Cláusula Quarta: Dos preços, especificações e quantitativos
O(s) valore(s) unitário(s) registrado(s) do(s) primeiro(s) colocado(s), a(s) marca(s), empresa(s) e representante(s) legal(is), encontram-se abaixo:
Razão Social: YAMÓVEIS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – ME
CNPJ: inscrita no CNPJ (MF) n.º 30.747.369/0001-23
Endereço completo: Avenida Jeronimo de Albuquerque Maranhão nº 337 - Galpão 01

Bairro – BEQUIMÃO– São Luís – MA

Nome do representante legal: Cipriano Amorim Castro
Cédula de Identidade/órgão emissor: RG 17.461.293-1 SSP/MA
CPF: 418.559.303-15

ITEM

ESPECIFICAÇÃO

UNID.

QUANT.

P. UNITARIO

1

Armário em aço chapa 24 medindo 1980 x 900 x 400 com prateleiras
internas reguláveis, confeccionadas na chapa 24 com 02 portas individuais
contendo maçaneta e chaves.

Unidade

4

1.340,00

2

Armário tipo arquivo em aço com 04 gavetas para pasta suspensa, gavetas
com trilho telescópico confeccionadas na chapa 24 com tratamento ante
ferrugem e pintura em epóxi, contendo fechadura e chaves.

Unidade

4

1.470,00

3

Estante de aço chapa 24 com 06 prateleiras com reforço Ômega, medindo
1980 x 900 x 300mm.

Unidade

10

450,00

4

Estante de aço chapa 24 com 06 prateleiras com reforço Ômega, medindo
1980 x900 x 400mm.

Unidade

8

595,00

5

Longarina, com 03 lugares, encosto com dimensional de 470mm de largura
X 300mm de altura, assento com dimensional de 410mm de profundidade
e 465mm de largura sistema de fixação por parafusos, Estrutura em aço com
tratamento tratado antiferrugem e pintura eletrostática epóxi.

Unidade

15

575,00

Cadeira fixa anatômica em PVC rígido com encosto com dimensional de Unidade
6
30
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deROMA
410mm - MA
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Cargo/Função: Sócio-administrador
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Estrutura em tubo de aço 7/8’’ chapa 18 com tratamento antiferrugem e
pintura eletrostática epóxi.

Cadeira fixa espuma injetada anatômica, revestida tecido. Base em tubo de
aço com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática epóxi.

Unidade

8

Cadeira tipo “operacional”, giratória, com braços tipo T regulável, assento
e encosto em espuma injetada anatômica, revestida em couro ecológico de
alta qualidade, base giratória com rodízios duplos em nylon,

Unidade

20

780,00

9

Cadeira tipo “Diretor”, giratória, com braços tipo corsa em PU, assento e
encosto em espuma injetada anatômica, revestida em couro ecológico de
alta qualidade, base giratória com relax e rodízios duplo em nylon,

Unidade

12

925,00

10

Cadeira tipo “Presidente”, giratória, com braços tipo corsa em PU, assento
e encosto em espuma injetada anatômica, revestida em couro ecológico de
alta qualidade, base giratória com relax e rodízios duplos em nylon,

UNID

14

1.100,00

11

Mesa em MDF de 30mm dupla face, com Pé ferro duplo simples com
tratamento ante ferrugem, pintura eletrostática epóxi, medidas aproximadas
1000 x600 x740 MM.

Unidade

6

460,00

12

Mesa em MDF de 30mm dupla face, com Pé ferro duplo simples com
tratamento ante ferrugem, pintura eletrostática epóxi, com 02 gavetas e
chaves, medidas aproximadas 1200 x600 x740 MM.

Unidade

10

580,00

13

Mesa em MDF de 30mm dupla face, com Pé ferro duplo simples com
tratamento ante ferrugem, pintura eletrostática epóxi, com 02 gavetas e
chaves, medidas aproximadas 1500 x600 x740 MM.

Unidade

4

675,00

14

Mesa em forma de L dinâmica confeccionada em MDF de 30mm dupla
face, podendo ser montada em ambos os lados, com Painel na mesma cor
do MDF, com 02 gavetas e chaves, medidas aproximadas 1500 x 1500 x
600 x 740 MM.

Unidade

4

1.375,00

15

Armário baixo de MDF de 30mm com 02 portas e chaves, em madeira de
(MDF), com acabamento em fita de borda, revestimento superior em
laminado melamínico de alta pressão com o acabamento texturizado,
prateleira regulável interna, portas com dobradiças inox, puxadores em
nylon, medindo 900 x 750 x 400mm.

Unidade

4

775,00

16

Armário alto de MDF de 30mm com 02 portas e chaves, em madeira de
(MDF), com acabamento em fita de borda, revestimento superior em
laminado melamínico de alta pressão com o acabamento texturizado,
prateleiras reguláveis interna, portas com dobradiças inox, e puxadores de
nylon, medindo 1800 x 800 x 400mm,

Unidade

4

1.250,00

Armário misto alto de MDF de 30mm com 02 portas e chaves, em madeira Unidade
de (MDF), com acabamento em fita de borda, revestimento superior em
laminado
melamínico PREFEITURA
de alta pressão MUNICIPAL
com o acabamento
texturizado,
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4

1.150,00

17

20
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prateleiras reguláveis interna e externa, portas com dobradiças inox, e
puxadores de nylon, medindo 1800 x 800 x 400mm,

18

Mesa redonda para 05 cadeiras, confeccionada em MDF de 30mm dupla
face, podendo ser montada em ambos os lados, com Painel na mesma cor
do MDF, medindo 1200 x 740 MM.

Unidade

2

850,00

19

Mesa retangular para 10 cadeiras, confeccionada em MDF de 30mm dupla
face, podendo ser montada em ambos os lados, com pé painel na mesma cor
do MDF, medindo 2700 x 1000 x 740 MM.

Unidade

2

1.450,00

20

Balcão retangular para recepção confeccionada em MDF de 30mm dupla
face, podendo ser montada em ambos os lados, com pé painel na mesma cor
do MDF, medindo 1800 x 1100 x 600 x 740 MM.

Unidade

1

3.200,00

21

Bebedouro Industrial elétrico com bandeja aparadora de aço inoxidável
com 03 torneiras, frente: 60 cm, lateral: 65 cm, altura: 1,30 cm, peso: 56 kg,
Condensação: ar forçado, armazenagem de água, refrigerada: 100 litros,
compressor hermético: 1/5.

Unidade

1

4.150,00

Unidade

6

490,00

23

Moveis planejados para adequação do espaço físico, em MDF de 18mm
madeirado de alta qualidade, com acabamento com fita de borda em PVC
rígido de 1mm, incluindo todas as ferragens e montagem no local
estabelecido pela contratante.

M3

1,5

11.200,00

24

Moveis planejados para adequação do espaço físico, em MDF de 30mm
madeirado de alta qualidade, com acabamento com fita de borda em PVC
rígido de 1mm, incluindo todas ferragens e montagem no local estabelecido
pela contratante.

M3

1,5

4.490,00

25

APARELHO AR-CONDICIONADO: Split, capacidade refrigeração:
18.000 btu, tensão: 220 v, tipo: SPLIT HI WALL, características adicionais
1: controle remoto sem fio, inverter, display digital, selo procel com
classificação energética (INMETRO) “A”, garantia de fábrica: o
equipamento (condensadora e evaporadora) – deve ter 24 meses contados a
partir da data de emissão da nota fiscal; o compressor – 60 meses contados
a partir da data de emissão da nota fiscal. com manual de instrução.

Unidade

3

2.950,00

26

APARELHO AR-CONDICIONADO: Split, capacidade refrigeração:
9.000 btu, tensão: 220 v, tipo: SPLIT HI WALL, características adicionais
1: controle remoto sem fio, inverter, display digital, selo procel com
classificação energética (INMETRO) “A”, garantia de fábrica: o
equipamento (condensadora e evaporadora) – deve ter 24 meses contados a
partir da data de emissão da nota fiscal; o compressor – 60 meses contados
a partir da data de emissão da nota fiscal. com manual de instrução.

Unidade

4

3.150,00

Mesa para refeitório com bancos para
22
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4 Lugares, tampo em MDF 18MM, revestido em formplast, Medindo
aproximadamente: 700 comprimento x 700 Profundidade x 0,73 Altura.
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27

APARELHO AR-CONDICIONADO: Split, capacidade refrigeração:
12.000 btu, tensão: 220 v, tipo: SPLIT HI WALL, características adicionais
1: controle remoto sem fio, inverter, display digital, selo procel com
classificação energética (INMETRO) “A”, garantia de fábrica: o
equipamento (condensadora e evaporadora) – deve ter 24 meses contados a
partir da data de emissão da nota fiscal; o compressor – 60 meses contados
a partir da data de emissão da nota fiscal. com manual de instrução.

Unidade

3

1.100,00

28

BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO: Material: polipropileno, tipo:
vertical elétrico, capacidade: 20 L, voltagem: 220v, cor: branca, saída água:
natural e gelada, características adicionais: termostato, apresentação:
garrafão. em acordo com as normas vigentes. com manual de instrução e
garantia mínima de 01 (um) ano.

Unidade

2

1.340,00

Mata Roma(MA), 29 de junho de 2022. CÂMARA MUNICIPAL DE MATA ROMA - 69.390.136/0001-51 - Josivan Garreto da Silva - Portador
da Cédula de Identidade nº 068856162019-5 - CPF nº portador do CPF nº 409.408.963-20 – Presidente
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EXTRATO DE CONTRATO 016/2022; PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2022. CONTRATANTE. CÂMARA MUNICIPAL DE MATA ROMA
-MA. CONTRATADO. YAMÓVEIS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – ME, INSCRITA NO CNPJ N.º 30.747.369/0001-23. OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E ELETROS PARA ATENDER
AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MATA ROMA/MA. VALOR CONTRATUAL: R$ 78.587,00 (SETENTA E OITO MIL
QUINHENTOS E OITENTA E SETE REAIS). DATA DE ASSINATURA: 29 DE JUNHO DE 2022. PRAZO CONTRATUAL: ATÉ 31 DE
DEZEMBRO DE 2022. RECURSO: RECURSOS PRÓPRIOS. MATA ROMA – MA, 29 DE JUNHO DE 2022. JOSIVAN GARRETO DA SILVA
– PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL MATA ROMA – MA.
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