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MUNICÍPIO DE CASCAVEL

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

ÓRGÃO OFICIAL ELETRÔNICO 
MUNICÍPIO DE CASCAVEL

Lei nº 5.571, de 23 de julho de 2010
Secretaria Municipal de Comunicação Social
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MUNICÍPIO DE CASCAVEL

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2019

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 034/2019 - PROCESSO N.º 088/2019
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL, pessoa jurídica de direito 
público, inscrita no CNPJ sob nº. 77.865.632/0001-42.
CONTRATADA: UNIVERSAL OFFICE LTDA, inscrita no CNPJ nº. 04.491.989/0001-34,
estabelecida à Avenida Egydio Geronymo Munaretto, nº. 3.099, Vila Panorama, CEP 
85.910-320.
OBJETO: Aquisição de móveis para escritório, aparelhos e utensílios domésticos, 
máquinas, utensílios e equipamentos diversos, no sistema de registro de preços, pelo 
período de 12 (doze) meses, conforme abaixo:

ITEM QTD DESCRIÇÃO MARCA/
MODELO

VALOR 
UNITÁRIO

VALOR 
TOTAL

01 04 Mesa de escritório retangular com 02 
(duas) gavetas: tampo fabricado em madeira 
mdp ou mdf com espessura de 25 mm 
(mínima), revestido de laminado melamínico 
texturizado nas duas faces, na cor tabaco, 
wengue ou carvalho ametista. Painel frontal 
fabricado em madeira mdp ou mdf com 
espessura de 18 mm (mínima), revestido de 
laminado melamínico texturizado nas duas 
faces, na cor do tabaco, wengue ou carvalho 
ametista. Todas as bordas devem ser 
revestidas por fitas de pvc com espessura de 
01 mm (mínimo), na cor tabaco, wengue ou 
carvalho ametista. Estrutura metálica com 
calhas para passagem de fio e pés em aço, 
com pintura pó epóxi na cor preta, dotadas de 
sapatas niveladoras de solo. Gaveteiro fixo 
com 02 (duas) gavetas, com parte frontal 
fabricado em madeira mdp ou mdf com 
espessura de 15 mm (mínima), revestido de 
laminado melamínico texturizado nas duas 
faces, na cor do tabaco, wengue ou carvalho 
ametista, possuir corrediças metálicas, 
puxador e fechadura com chave. Medidas: 
750 mm de altura, 1200 mm de largura, 600 
mm de profundidade.

Universal 
Office/

ATTRACTIVE

R$ 418,00 R$ 1.672,00

02 03 Estaçao de trabalho individual: tampo 
fabricado em madeira mdp ou mdf com 
espessura de 25 mm (mínima), revestido de 
laminado melamínico texturizado nas duas 
faces, na cor do tabaco, wengue ou carvalho 
ametista. Painéis frontais fabricados em 
madeira mdp ou mdf com espessura de 18 
mm (mínima), revestido de laminado 
melamínico texturizado nas duas faces na cor 
do tabaco, wengue ou carvalho ametista. 
Todas as bordas devem ser revestidas por 
fitas de pvc com espessura de 01 mm 
(mínimo), na cor do tabaco, wengue ou 
carvalho ametista. Estrutura metálica com 
calhas para passagem de fio e pés em aço, 
com pintura pó epóxi na cor preta, dotadas de 
sapatas niveladoras de solo. Medidas: 750 
mm de altura, 1400 mm x 1400 mm de largura 
e 600 mm de profundidade.

Universal 
Office/

ATTRACTIVE

R$ 690,00 R$ 2.070,00

03 03 Armário de escritório alto com 02 (duas) 
portas: tampo fabricado em madeira mdp ou 
mdf com espessura de 25 mm (mínima), 
revestido de laminado melamínico 
texturizado nas duas faces, na cor do tabaco, 

Universal 
Office/

ATTRACTIVE

R$ 650,00 R$ 1.950,00
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wengue ou carvalho ametista. Laterais, 
portas, base e prateleiras fabricadas em 
madeira mdp ou mdf com espessura de 18 
mm (mínima), revestido de laminado 
melamínico texturizado nas duas faces, na 
cor do tabaco, wengue ou carvalho ametista.
Fundo fabricado em madeira mdp ou mdf com 
espessura 15 mm (mínima), revestido de 
laminado melamínico texturizado nas duas 
faces, na cor do tabaco, wengue ou carvalho 
ametista. Todas as bordas devem ser 
revestidas por fitas de pvc com espessura de 
01 mm (mínima) na cor do tabaco, wengue ou 
carvalho ametista. Deve conter 04 (quatro) 
prateleiras reguláveis. Possuir mini-fix em sua 
montagem, dobradiças de aço, puxador e 
fechadura com chave. Rodapé metálico 
confeccionado em tubo industrial com 
acabamento em pintura epóxi na cor preta, 
dotada de sapatas niveladoras de solo. 
Medidas: 1600 mm de altura, 800 mm a 900 
mm de largura e 400 mm a 600 mm de 
profundidade.

04 03 Armário de escritorio, semiaberto (tipo 
estante) com duas portas: tampo fabricado 
em madeira mdp ou mdf com espessura de 
25 mm (mínima), revestido de laminado 
melamínico texturizado nas duas faces, na 
cor do tabaco, wengue ou carvalho ametista.
Laterais, portas, base e prateleiras fabricadas 
em madeira mdp ou mdf com espessura de 
18 mm (mínima), revestida de laminado 
melamínico texturizado nas duas faces, na 
cor do tabaco, wengue ou carvalho ametista.
Fundo fabricado em madeira mdp ou mdf com 
espessura 15 mm (mínima), revestido de 
laminado melamínico texturizado nas duas 
faces, na cor do tabaco, wengue ou carvalho 
ametista. Todas as bordas devem ser 
revestidas por fitas de pvc com espessura de 
01 mm (mínima), na cor do tabaco, wengue 
ou carvalho ametista. Deve conter 01 (uma) 
prateleira interna e 02 (duas) prateleiras 
externas reguláveis. Possuir mini-fix em sua 
montagem, dobradiças de aço, puxador e 
fechadura com chave. Rodapé metálico 
confeccionado em tubo industrial com 
acabamento em pintura epóxi na cor preta, 
dotada sapatas niveladoras de solo. Medidas: 
1600 de altura, 800 mm a 900 mm de largura 
e 400 mm a 600 mm de profundidade.

Universal 
Office/

ATTRACTIVE

R$ 600,00 R$ 1.800,00

05 03 Armário de escritório baixo com 02 (duas) 
portas: tampo fabricado em madeira mdp ou 
mdf com espessura de 25 mm (mínima), 
revestido de laminado melamínico 
texturizado nas duas faces, na cor do tabaco, 
wengue ou carvalho ametista. Laterais, 
portas, base e prateleira fabricadas em 
madeira mdp ou mdf com espessura de 18 
mm (mínima) revestida de laminado 
melamínico texturizado nas duas faces, na 
cor do tabaco, wengue ou carvalho ametista.
Fundo fabricado em madeira mdp ou mdf com 
espessura 15 mm (mínima), revestido de 
laminado melamínico texturizado nas duas 
faces, na cor do tabaco, wengue ou carvalho 
ametista. Todas as bordas devem ser 
revestidas por fitas de pvc com espessura de 

Universal 
Office/

ATTRACTIVE

R$ 350,00 R$ 1.050,00
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01 mm (mínima), na cor do tabaco, wengue 
ou carvalho ametista. Deve conter 01 (uma) 
prateleira fixa ou regulável. Possuir mini-fix 
em sua montagem, dobradiças de aço, 
puxador e fechadura com chave. Rodapé 
metálico confeccionado em tubo industrial 
com acabamento em pintura epóxi na cor 
preta, dotada de sapatas niveladoras de solo. 
Medidas: 740 mm de altura, 800 mm a 900 
mm de largura e 400 mm a 600 mm de 
profundidade.

06 05 Gaveteiro volante com 04 (quatro) 
gavetas: tampo fabricado em madeira mdp 
ou mdf com espessura de 25 mm (mínima), 
revestido de laminado melamínico 
texturizado nas duas faces, na cor do tabaco, 
wengue ou carvalho ametista. Laterais e base 
fabricados em madeira mdp ou mdf com 
espessura de 18 mm (mínima), revestidas 
laminado melamínico texturizado, na cor do 
tabaco, wengue ou carvalho ametista. Fundo 
fabricado em madeira mdp ou mdf com 
espessura 15 mm (mínima), revestida de 
laminado melamínico, na cor do tabaco, 
wengue ou carvalho ametista. Todas as 
bordas devem ser revestidas por fitas de pvc 
com espessura de 01 mm (mínima), na cor do 
tabaco, wengue ou carvalho ametista.
Gavetas com parte frontal fabricado em 
madeira mdp ou mdf com espessura de 15 
mm (mínima), revestido de laminado 
melamínico texturizado nas duas faces, na 
cor do tabaco, wengue ou carvalho ametista.
Possuir corrediças metálicas, puxador e 
fechadura com chave na primeira gaveta. 
Medidas: entre 650 mm a 710 mm de altura, 
300 mm a 500 mm de largura e 400 mm a 550 
mm de profundidade.

Universal 
Office/

ATTRACTIVE

R$ 350,00 R$ 1.750,00

14 03 Armário sob medida com 04 (quatro) 
portas de correr (procuradoria): tampos, 
laterais e divisória interna vertical fabricados 
em madeira mdp com espessura de 25 mm, 
revestido de laminado melamínico 
texturizado nas duas faces, na cor tabaco,
wengue ou carvalho ametista. Fundo, 
prateleiras, base e portas fabricadas em 
madeira mdp com espessura de 18 mm, 
revestido de laminado melamínico 
texturizado nas duas faces, na cor tabaco, 
wengue ou carvalho ametista. Todas as 
bordas devem ser revestidas por fitas de pvc 
com espessura de 02 mm (mínima) na cor 
tabaco, wengue ou carvalho ametista. 
Possuir sistema deslizante e mini-fix em sua 
montagem. Possuir rodapé metálico 
confeccionado em tubo industrial 30 mm x 50 
mm com acabamento em pintura epóxi na cor
preta, dotado de sapatas niveladoras de solo. 
Possuir fechaduras frontais com chave e 
puxadores embutidos. Possuir na parte 
superior 04 prateleiras reguláveis com 
espaçamento de 265 mm. possuir na parte 
inferior 04 prateleiras reguláveis com 
espaçamento de 400 mm. parte superior 
possuir furação nas laterais e divisória interna 
vertical do armário a cada 53 mm. parte 
inferior possuir furação nas laterais e divisória 
interna vertical do armário a cada 50 mm. 

Universal 
Office/

ESPECIAL

R$ 3.400,00 R$ 10.200,00
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capacidade para 32 caixas de arquivo morto 
na parte superior e 56 pastas az na parte 
inferior. Medidas: 2900 mm de altura, 1300 
mm de largura, 500 mm de profundidade. 
Armário conforme projeto anexo. 

15 01 Cozinha sob medida composta de: 
armário suspenso sob medida com 04 
(quatro) portas de correr: tampo fabricado 
em madeira mdp ou mdf com espessura de 
25 mm, revestido de laminado melamínico 
texturizado nas duas faces, na cor tabaco, 
wengue. noce arezzo ou carvalho ametista. 
Laterais, fundo, prateleiras, base e portas 
fabricadas em madeira mdp ou mdf com 
espessura de 18 mm, revestido de laminado 
melamínico texturizado nas duas faces, na 
cor tabaco, wengue, noce arezzo ou carvalho 
ametista. Todas as bordas devem ser 
revestidas por fitas de pvc com espessura de 
02 mm (mínima), na cor tabaco, wengue, 
noce arezzo ou carvalho ametista. Possuir 
fechaduras frontais com chaves e puxadores 
embutidos. Medidas: 800 mm de altura, 2160 
mm de largura, 400 mm de profundidade.
Balcão sob medida com 03 (três) portas de 
correr e 04 (quatro) gavetas: laterais, 
prateleira, fundo parcial, base, portas e parte 
frontal das gavetas fabricadas em madeira 
mdp ou mdf com espessura de 18 mm, 
revestido de laminado melamínico 
texturizado nas duas faces, na cor tabaco, 
wengue, noce arezzo ou carvalho ametista. 
Todas as bordas devem ser revestidas por 
fitas de pvc com espessura de 02 mm 
(mínima), na cor tabaco, wengue, noce 
arezzo ou carvalho ametista. Possuir rodapé 
metálico confeccionado em tubo industrial 30 
mm x 50 mm com acabamento em pintura 
epóxi na cor preta, dotado de sapatas 
niveladoras de solo. Possuir fechaduras 
frontais com chaves e puxadores embutidos. 
Possuir 04 (quatro) gavetas semelhantes com 
corrediças metálicas. Medidas: 880 mm de 
altura, 2160 mm de largura, 580 mm de 
profundidade.  O armário e o balcão deverão 
ser instalados conforme projeto anexo. 

Universal 
Office/

ESPECIAL

R$ 4.600,00 R$ 4.600,00

16 01 Conjunto de mesas de escritório sob medida: 
mesa principal com tampo fabricado em 
madeira mdp com espessura de 40 mm, 
revestido de laminado melamínico 
texturizado nas duas faces na cor rovere 
marsala. Pé fabricado em madeira mdp com 
espessura de 25 mm, revestido de laminado 
melamínico texturizado nas duas faces na cor 
rovere serene dotado de sapatas niveladoras 
de solo. Saia frontal em madeira mdp com 
espessura de 18 mm, revestido de laminado 
melamínico texturizado nas duas faces na 
rovere marsala. Gaveteiro abaixo da mesa 
principal possuindo 04 gavetas, com tampo 
fabricado em madeira mdp com espessura de 
25 mm, revestido de laminado melamínico 
texturizado nas duas faces na cor rovere 
marsala. Laterais do gaveteiro fabricadas em 
madeira mdp com espessura de 25 mm, 
revestido de laminado melamínico 
texturizado nas duas faces na cor rovere 
serene.  Parte frontal das gavetas fabricado 

Universal 
Office/

ESPECIAL

R$ 1.600,00 R$ 1.600,00
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em madeira mdp com espessura de 18 mm, 
revestido de laminado melamínico 
texturizado nas duas faces na cor rovere 
marsala. Todas as bordas devem ser 
revestidas por fitas de pvc com espessura de 
02 mm (mínima). Mesa auxiliar com tampo 
fabricado em madeira mdp com espessura de 
40 mm, revestido de laminado melamínico 
texturizado nas duas faces na cor rovere 
marsala. Saia frontal em madeira mdp com 
espessura de 18 mm, revestido de laminado 
melamínico texturizado nas duas faces na cor 
rovere marsala. Pé fabricado em madeira 
mdp com espessura de 25 mm, revestido de 
laminado melamínico texturizado nas duas 
faces na cor rovere serene dotado de sapatas 
niveladora de solo. Todas as bordas devem 
ser revestidas por fitas de pvc com espessura 
de 02 mm (mínima). Gaveteiro com puxador 
cromado/ chaves e corrediça metalica. 
Conjunto de mesas de escritório conforme 
projeto anexo.

17 01 Armário de escritório alto sob medida: tampo 
fabricado em madeira mdp com espessura de 
40 mm, revestido de laminado melamínico 
texturizado nas duas faces, na cor rovere 
marsala. Portas, prateleiras, laterais, 
divisorias internas verticais e base fabricadas 
em madeira mdp com espessura de 18 mm, 
revestido de laminado melamínico 
texturizado nas duas faces na cor rovere 
marsala. Fundo fabricado em madeira mdp 
com espessura 18 mm, revestido de laminado 
melamínico texturizado nas duas faces na cor 
rovere serene. Todas as bordas devem ser 
revestidas por fitas de pvc com espessura de 
02 mm (mínima). Possuir rodapé metálico 
confeccionado em tubo industrial 30 mm x 50 
mm com acabamento em pintura epóxi na cor 
preta dotado de sapatas niveladoras de solo. 
Deve conter puxadores cromados e 
fechadura com chave.  Armário de escritório 
conforme projeto anexo.

Universal 
Office/

ESPECIAL

R$ 3.300,00 R$ 3.300,00

VALOR GLOBAL: R$ 29.992,00 (vinte e nove mil, novecentos e noventa e dois reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 4.4.90.52.42.00.00.00 - Mobiliário em Geral.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados a partir da publicação de seu extrato.
FIRMADO EM: 16 de dezembro de 2019.
ASSINATURAS: Alécio Natalino Espínola

Valtuir Martins Ferreira
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MUNICÍPIO DE CASCAVEL

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 047/2019

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 034/2019 - PROCESSO N.º 088/2019
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL, pessoa jurídica de direito 
público, inscrita no CNPJ sob nº. 77.865.632/0001-42.
CONTRATADA: IRMÃOS BRAGGIO LTDA, inscrita no CNPJ nº. 07.484.914/0001-14,
estabelecida à Rua Cuiabá, nº. 4.150, Bairro Santa Maria, CEP 85.802-030.
OBJETO: Aquisição de móveis para escritório, no sistema de registro de preços, pelo 
período de 12 (doze) meses, conforme abaixo:

ITEM QTD DESCRIÇÃO MARCA/
MODELO

VALOR 
UNITÁRIO

VALOR 
TOTAL

07 02 Cadeira giratoria, estofada, espaldar alto, tipo 
presidente, com apoia-braços: encosto de 500 
mm (largura mínima) x 700 mm (extensão vertical 
mínima), com estrutura interna (alma) em madeira 
compensada moldada anatomicamente a quente 
na espessura de 15,00 mm (mínima), estofado com 
espuma de poliuretano injetado com densidade 
entre 23 a 35 kg/m³, de espessura média de 100 
mm (mínima), revestido em couro natural, na cor 
preta. Assento de 500 mm (largura mínima) x 500 
mm (profundidade mínima), com estrutura interna 
(alma) em madeira compensada moldada 
anatomicamente a quente na espessura de 18,00 
mm (mínima), estofado com espuma de 
poliuretano injetado com densidade entre 23 a 35 
kg/m³, com espessura média de 100 mm (mínima), 
revestido de couro natural, na cor preta. Contra 
capa do encosto em couro natural, na cor preta. 
Mecanismo excêntrico ou mecanisco relax com 
sistema de travamento na posição de trabalho ou 
em livre flutuação. manípulo frontal para ajuste de 
tensão.  Coluna central desmontavel fixada por 
encaixe conico fabricado em tubo de aço sae 
1010/1020, protegida por capa telescopia de 
polipropileno, na cor preta. Sistema de regulagem 
de altura da cadeira por coluna de mola à gás din 
4550 acionado por alavanca. Base giratória com 
aranha de 05 hastes em alumínio ou em aço 
cromado. Rodízios de giro duplos com 50 mm de 
diâmetro (mínimo). Apoia braços fixos com 
estrutura elíptica em aço cromado, dotados de 
acabamento na cor preta. garantia minima de 02 
anos contra defeitos de fabricação.

Cavaletti/
20301

R$ 2.850,00 R$ 5.700,00

08 08 Cadeira giratoria, estofada, espaldar alto, tipo 
presidente, com apoia-braços reguláveis:
encosto de 450 mm (largura mínima) x 560 mm 
(extensão vertical mínima), com estrutura interna 
(alma) em madeira compensada moldada 
anatomicamente a quente na espessura de 10,00 
mm (mínima), estofado com espuma de 
poliuretano injetado com densidade entre 45 a 60 
kg/m³, de espessura média de 50 mm (mínima), 
revestido em tecido poliéster ou polipropileno, na 
cor preta. Assento de 450 mm (largura mínima) x 
450 mm (profundidade mínima), com estrutura 
interna (alma) em madeira compensada moldada 
anatomicamente a quente na espessura de 10,00 
mm (mínima), estofado com espuma de 
poliuretano injetado com densidade entre 45 a 60 
kg/m³, com espessura média de 50 mm (mínima), 
revestido em tecido poliéster ou polipropileno, na 
cor preta. Assento e encosto com contra capa em 
polipropileno, na cor preta. Possuir mecanismo do 

Cavaletti/
4001

R$ 795,00 R$ 6.360,00
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tipo relax. Coluna central desmontavel fixada por 
encaixe conico fabricado em tubo de aço, protegida 
por capa telescopia de polipropileno, na cor preta. 
Sistema de regulagem de altura da cadeira por 
coluna de mola à gás acionado por alavanca. Base 
giratória com aranha de 05 hastes em aço coberta 
por capa protetora de polipropileno, na cor preta. 
Rodízios de giro duplos com 50 mm de diâmetro 
(mínimo). Apoia-braços reguláveis, em 
polipropileno injetado sobre alma de aço, na cor 
preta. a cadeira deverá possuir certificado de 
conformidade com norma abnt nbr 13962.

09 08 Cadeira fixa, estofada, espaldar médio, com 
apoia-braços fixos: encosto de 450 mm (largura 
mínima) x 450 mm (extensão vertical mínima), com 
estrutura interna (alma) em madeira compensada 
moldada anatomicamente a quente na espessura 
de 10,00 mm (mínima), estofado com espuma de 
poliuretano injetado com densidade entre 45 a 60 
kg/m³, de espessura média de 50 mm (mínima), 
revestido em tecido poliéster ou polipropileno, na 
cor preta. Assento de 450 mm (largura mínima) x 
450 mm (profundidade mínima), com estrutura 
interna (alma) em madeira compensada moldada 
anatomicamente a quente na espessura de 10,00 
mm (mínima), estofado com espuma de 
poliuretano injetado com densidade entre 45 a 60 
kg/m³, com espessura média de 50 mm (mínima), 
revestido em tecido poliéster ou polipropileno, na 
cor preta. Assento e encosto interligados por
lâmina de união. Base em "s", fabricada em aço 
com pintura na cor preta. Apoia-braços fixos em 
poliuretano integral skin injetado sobre alma de 
aço, na cor preta. a cadeira deverá possuir 
certificado de conformidade com norma abnt nbr 
13962.

Cavaletti/
4006

R$ 605,00 R$ 4.840,00

10 02 Sofa de recepção com 01 (um) assento: 
estrutura interna fabricado em madeira. Assento 
com almofadas fixas ou soltas confeccionadas em 
espuma de densidade entre 25 kg/m³ a 34 kg/m³, 
com espessura de 100 mm (mínima) revestido em 
vinil ou couríssimo, na cor preta. Encosto com 
almofadas fixas confeccionadas em espuma de 
densidade entre 22 kg/m³ a 34 kg/m³, revestido em 
vinil ou couríssimo, na cor preta. Braços fechados
revestidos em vinil ou couríssimo, na cor preta.
Estrutura externa em metal cromado ou aço inox. 
Suportar 90 kg. medidas: 650 mm a 800 mm de 
altura, 800 mm a 950 mm de largura, 700 mm a 900 
mm de profundidade.

Cavaletti 
12205 1L

R$ 1.750,00 R$ 3.500,00

VALOR GLOBAL: R$ 20.400,00 (vinte mil e quatrocentos reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 4.4.90.52.42.00.00.00 - Mobiliário em Geral.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados a partir da publicação de seu extrato.
FIRMADO EM: 16 de dezembro de 2019.
ASSINATURAS: Alécio Natalino Espínola

                     Aldir Francisco Braggio 
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