
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 40/07 

Aos 17 (dezessete) dias do mês de dezembro do ano de 2007, no Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, 
são registrados os preços da empresa abaixo identificada, para eventual fornecimento mobiliário, 
especificados no quadro abaixo, resultante do Pregão na forma eletrônica, processado sob o  n.º 24/07, 
objeto do processo administrativo 21.962/06-4. 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 06 (seis) meses, até 17/06/2008. 

Empresa Vencedora: FABRIL DIMETAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 
CNPJ: 06.966.654/0001-50 
Endereço: Rua Monsenhor Custódio de Almeida, Q11L9 – Parque Estela – Camurupim – Caucaia – CE – CEP  
61.625-250 
Telefone: (85) 3342.0350  
Fax: (85) 3342-0797 

LOTE 5  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

Fortaleza, 17 de dezembro de  2007 

________________________________         ___________________________________ 
DULCINA DE HOLANDA PALHANO        ERIVONE ALVES DE OLIVEIRA VIEIRA 
(CPF 024.285.043-04 – RG 0124 –TRT 7ª R)                 (CPF 418.711.623-00 –RG 97002520748 – SSP-CE) 
Presidente do TRT 7ª Região                           Representante legal da empresa 

  

item Especificações UNID.  
Quant. Vr. 

Unitário 
Vr. total 

1 

  

  

Mesa redonda. Dimensões 1,20x0,74m. 
Tampo em formato circular para reuniões,  

em madeira aglomerada com espessura de 25mm, revestido 
com laminado melamínico. Bordas arredondadas encabeçadas 
com alta resistência a impactos, na mesma cor do laminado. 
Fixação à estrutura através de parafusos auto-atarraxantes 

para madeira. Estrutura metálica com coluna central em tubo 
de aço de diâmetro 4”. Travessa superior em tubo de aço de 
diâmetro. Travessa superior em tubo de aço para fixação ao 
tampo. Tavessas inferiores com 4 ou 5 tubos elípticos de aço 
conformado, dispostas eqüidistantes, com ponteiras de alta 
resistência a impactos e abrasão. Sapatas de nivelamento ao 
piso com rosca. Tratamento anti-corrosivo por fosfarização e 
acabamento em pintura eletrostática em epóxi-pó e alta 

resistência a abrasão e impactos, com  secagem em estufa e 
resistente a teste de névoa salina, deverá ser aplicada  

Unid 

  

  

  

  

  

  

13 

22,92 2.897,96 

VALOR TOTAL REGISTRADO     2.897,96 

 


