
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 85/06 

  

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de dezembro do ano de 2006, no Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, 
são registrados os preços da empresa abaixo identificada, para eventual fornecimento de arquivos de aço, 
especificados no quadro abaixo, resultante do Pregão na forma eletrônica, processado sob o  n.º 053/06, 
objeto do processo administrativo nº 21.976/06-6. As condições a serem praticadas neste registro de preços 
são as constantes do instrumento convocatório respectivo e seus anexos, da proposta apresentada pelo 
fornecedor, documentos estes que integram a presente ata, independentemente de transcrição. Este registro 
de preços terá vigência de 1 (hum) ano, até 28/12/2007 . 

Empresa vencedora: ARIAS INDÚSTRIA, COMÉRCIO, EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA. 
CNPJ: 05.496.553/0001-09 
Endereço: Av. Parque Leste, nº 2900 – Bairro Distrito Industrial – Maracanaú/CE– CEP. 61.939-130 
Telefone: (85)3283-9000 
Fax: (85) 32233731 

  

 LOTE ESPECIFICAÇÃO 
Quantidade 
Estimada 

Preço  
Unitário 
Registrado 

Preço 
Total 

02 Arquivo de aço, MARCA CONFIANÇA, MODELO AQ167AE 
vertical destinado à guarda de processos, com 04 
(quatro) gavetas dotadas de laterais em chapa e 
separador de papel, deslizando sobre carrinho 
telescópico com 08 (oito) rolamentos totalmente em 
aço, para deslizamento suave das gavetas.  

• Sistema amortecedor de impactos; 
•  Dispositivo com haste de travamento 

simultâneo para todas as gavetas; 
• Puxadores estampados na própria chapa, na 

frente das gavetas, com friso de arremate em 
chapa 26 AWG, unido por solda a ponto na 
parte superior do rasgo. 

• Porta-etiqueta estampado na própria chapa 
em baixo relevo; 

• Fechadura cilíndrica cromada com chaves em 
duplicata; 

• Espessuras: base do arquivo em chapa 20 
AWG; corpo do arquivo e frente das gavetas 
em chapa 22 AWG; telescópio e carrinho em 
chapa 14 AWG. 

• Dimensões: profundidade variando de 0,71m a 
0,73m, altura 1,33m a 1,34m, largura 0,45 a 
0,47m. 

• Cada gaveta terá capacidade de carga de no 
mínimo 55kg; 

• Chapa com tratamento antiferrugem e pintada 
com tinta epóxi na cor cinza. 

150 462,80 69.420,00 

 
Preço Total do Lote (R$): R$69.420,00 (sessenta e nove mil, quatrocentos e vinte reais)  

Fortaleza, 28 de dezembro de  2006 
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