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SENADO FEDERAL

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No

No dia ~ de

6.tW1b1e

2 O I 7 I O O4 3 .

de 20 1~ a União, por intermédio do SENADO FEDERAL -

Órgão Gerenciador, situado na Praça dos Tres Poderes - Brasília DF, inscrito no CNPJ sob o n"
00.530.279/0001-15, representado pela sua Diretora-Geral, lLANA TROMBKA, nos termos da Lei no
8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei n" 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto n" 5.450/2005, do
Decreto no 7.892/2013 , da Política de Contratações do Senado Federal, Anexo V da Resolução no 11
de 2017, e do Ato da Diretoria-Geral no 9 de 2015, e demais nom1as legais aplicáveis, em face da
classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico n° 0093/2017, RESOLVE registrar o(s)
preço(s) ofettado(s) pelo fornecedor beneficiário, conforme preços abaixo descritos:

Ordem de
Classificação
1

Razão Social

Endereço

COMÉRCIO DE
MATERIAIS DE
CONSTRUÇÕES
CA VALHETROS
LTDA.-EPP

CNPJ

QI 23, Lotes 10/ 11 ,
Taguatinga/DF
CEP: 72.135-230
Fones: (61) 3039-1411
Emai1:emccavalheiros@gmail.co

21.875.0
05/0001
-38

Representantes
Legais
MÁRCIO
ROBERTO
ROCHA
CAVALHEIRO

111

Grupo 1

Item

Unidade

Quantidade

Especificação

Valor Unitát·io

Valor Total

_iR~

J..R$)

34,32

1.716,00

43,42

2.605,20

Fechadura para porta uterna

ESPECIFICA ÇÕES
-Para portas cxtci11i.IS .

1

unid.

50

- Confeccionada em zamac coJn acabamento
cromado:
-Devera acompanhar 2 chaves:
-Deverá ser entregue em embalagem
ind ividual. contendo d~dos do fabricante e
da fechadura, incluindo instruções de
insta lação:
· A ltura: 5. 80 em .Largura: 10.10
cm.Comprimcnto: 20,1 O em. Peso: 0.585 Kg

.

CATMAT: 10162

2

unid.

60

Fechadura para Po•·ta
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Características Técnicas:
- Para ponas externas.
- Confecc ionada em aço com acabamento
cromado b1i lhamc:
- De,-erá acompanhar 2 cha,-es;
-Dim ensões conti:nmc desenho técnico
anexo;
- Dcvcrú ser cntn.:gut; em embalagem
individual, contendo dados do fabricante e
da fechadura , incluindo instmções de
instala ção;
- Deverá possuir garanti a contra defeitos de
fabricação de, no mínimo, I ano.
Re f Millênio ou similar
CATMAT: 10162
Fechadura para Banheiro com Espelho

3

tmid.

60

Ca ra~ terísti cas Tecn iras:
- Confecc ionada em aço com acabamento
inox polido;
-Deverá acompanh ar 2 cha ves;
- Den~rá ser e11tregue em embal agem
indi vidual, con tendu dados do fab ricant e e
da fech adura, inc luindo instm ções de

27,15

1.629,00

72,50

4.350,00

34,83

2.089,80

9,49

569,40

instalaçlio;
-Deverá possuir garantia contra defeitos de
fa bricação de, no mínimo. I ano .

Ref. Mi llênio ou similar
CATMAT: 10162
fechadura com alava nca
Características Técnicas:

4

unid.

60

- Confecci onada em aço com acabamento
inox polido;
- Deverá acompanhar 2 chaves :
- Deverá ser entregue em emba lagem
indi vidual, contendo dados do fabrican te e
da fechadura . inclu indo instruções de
insta lação;

- De1·erá possuir garantia contra defeitos de
fabrica ç.fio de, no míni mo. 1 ano.

Ref. MZ 270 ou si milar
CATMAT: 10162

5

unid.

60

6

un id.

60

Fechadura para Porta com Es pelho
Características Técnicas:
- Con fecc ionada em aço com aca bamento
inox polido;
- De,·erá acompanhar 2 cha1·es:
-Deverá ser entregue em embalagem
individual. contendo dados do fabricante c
da fechaduro , incluindo instru ções de
instalação;
- Deverá possui r garant ia contra defei tos de
fabricação de, no mini mo, I ano.
Ref. Millên io ou similar
CATMAT: 10162
fec hadura Cilíndrica par a Armário

Características Técnicns:

Senado Federal - Via N2- Un idade de Apoio IT - CEP 70 165-900 - Brasília-DF
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- Fechadura para gaveteiro com ap licação
üonta l sem acessóri os com uma aba ;
- Rotação da chave: J 80" com dois pomos de
ex tração;

- Com chave escamoteál"el (chaYe dobrá,·el);
- Acabamento niquelado:
-Marca de Referencia: Gold 142 1-25 CR ou
si milar;
- Deverá acompanhar 2 chaves;
-Deverá ser entregue em emba lagem
individual, contendo dados do fabricante e
da fechadura. incluindo instruções de
insta lação:
- De,·erá possuir garantia contra defeitos de
fabricação de, no mini mo, I ano.
CATMAT: 10162
Fechadura para Armário
Características Técnicas:
-Fechadura para gave.teiro com aplica1·ão
frontal sem acessórios com uma aba ;
- Rotação da chave: J RO" com dois pomos de
extração;
- Com chave escamoteável (chave dobrável);
-Acabamento niquelad o;
- Marca de Reli:rencia: Papaiz 802CR ou

7

8

tmid.

unid .

300

150

sim ilar;

11 ,75

3.525,00

12,43

1.864,50

7,47

1.120,50

-Deverá acompanhar 2 chaves;
- Deverá ser entregue em embalagem
ind ividual, contendo dados do labricante e
da fechadura , incluindo instruções de
instalação;
- De,·erá possuir garantia contra defeitos de
fabricação de. no mínimo, 11 1 ano.
CATMAT: 10162
Fechadura para Ar mário Ref. 861131
Características Técnicas:
Fechadura para gaveteiro com aplicação
frontal sem acessórios com uma aba:
-Rotação da chave: 180° com dois pontos de
extração;
- Com chave cscamotcávcl (chave dobrável);
- Acabamento niquelado;
- Corpo 3 I mm:
- Marca de Reterenl'ia: Gold 86 1/3 1 CR ou
similar:

- Deverá acompanhar 2 chaves;
- Deverá ser entregue em embalagem
individual, conten do dados do tàbricante e
da fechadura , incluindo instmções de
instalação;
- Deverá possuir ga rantia contra defeitos de
fabricação de. no n1inirno, 1 ano.
CATMAT: 10162

9

unid.

150

Fechadura pant Arm:írio - Ref. 861122
CR
Características Técnicas:
- Fechadura para atmario com aplicação
frontal sem ace:;sórios com uma aba :
-Rotação da cha,·e: J BO" com dois pontos de
extração;
-Com chave escamoteável (chave dobrável);
- Acabamento niquelado.

1.,
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Ref. 861 CR
CATMAT: 10162

10

11

unid .

unid .

150

150

Fechad ura pa..a Armário - Ref. 87 1122
CR
CaracteTisticas Técnicas :
- Fechadura tipo gaveta;
-Aplicação para portas de móve is:
- Embalagem: Blister;
- Cromado.
Ref. R71 /22 CR
CATJ\'fAT: 10162
Fechadura para Armário- Ref. 871/31
CR
Ca racterísticas Técni cas:
-Fechadura tipo gaveta;
- Ap li cação para portas de móve is:
- Embalagem : Blister;
- C romado.
Ref. 87 1/3 1 CR
CATMAT: 10162

9,28

1.392,00

12,65

1.897,50

13,00

1.300,00

65,00

3_250,00

Fechadu ra Bico de Papagaio
Caractedsticas Tecn icas:
- Externa com ci lindro;

- Acaban1cntos cromado:
- Bro~a 1 8rn m~

12

13

unid.

unid.

100

50

- De uso e.xte.rno reforçadas por uma
seqüênc·ia de segredos;
- Deverá acompanhar 2 chaves;
- DeYerá ser entregue e1n embalagen1
individual. contendo dados do fabricante e
da fechadura, incluindo instruções de
instalação;
- Deverá possuir garan ti a contra defeitos de
fab ri cação de, no m íni mo, 1 ano .
CATMAT: 10162
Fechad ura de E mbutir com Espelho e
Haste de Ligação
Ca racterística~ técnicas
- Produzida de acordo com a norma ABNT
NBR - 149 13;
- Para ap licação em p011as intemas, com
espessura de 30 mm :
- D isponível com dis tâncias de broca
30x 120 mm;
- Maçaneta com acabamento cromado
brilhante-CR u·ava no lado interno med.
50x50nun (Altura x Largura) íonnato
anedondado;
- Espelho com acabamento cromado
brilhante-CR med. 70x70mm (Altura x
Lar!,'llra) fom1ato arTcdondado;
- Fabricada em ferro limdido;
- Acabamento crom ado bri lhantc-CR:
- Possu ir trinco e lingü eta em zamac;
- Fomecida com mola reforçada;
- Deverá acompanhar 2 chaves;
- Deverá ser entregue em embalagem
individua l, contendo dados do fa bricante e
da fechadura, incluindo instmções de
insta lação:
- Devera possuir garantia contra dd'eitos de

t

í:'(
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tàbricaç.ão de, no mini mo, I ano.
CATMAT: 10162

14

15

16

17

unid.

unid .

unid.

unid .

120

300

100

30

fec.hadura para Gaveteiro
Caracte!Ísticas Técnicas:
-Fechadura para gaveteiro com aplicação
fronral sem acessórios com uma aba ;
-Corpo de 20mm x di~mctro de 19mm:
- Rotação da chave: 180" com dois pontos de
extração;
- Com chave escamoteável (chave dobrável);
-Acabamento niquelado;
-Marca de Referencia: Gold 471 ou simi lar;
- Deverá acompanhar 2 chaves;
- Deverá ser entregue em embalagem
individual, contendo dados do fabricante e
da fechadura, incluindo instmções de
insta lação:
- Deverá poss uir garantia contra defe itos de
fabricação de, no mini mo, I ano.
CATMAT: 10162

19,97

2.396,40

Fechadura para Gaveteiro
Caracle!Ísticas Tecnica~:
-Fechadura de embutir produzido em
zamac ;
-Fechadura para gavl.!teiro com aplicação
ti-onral sem acessórios com uma aba ;
-Corpo de 31 /22 mm:
- Rotação da chave: 180° com dois pontos de
extTaçào:
-Com chave e5camoteável (chave dobrável);
- Acabamento niquelado;
-Marca de Rcfcrcncia: Gold 86 1 ou ~imi l ar;
- De,·erá acompanhar 2 chaYes:
-Deverá ser cntrcb'liC em cmbnlagcm
individual , contendo dados do fab1icante e
da fechadura , incluindo instruções de
instalação.
-Deverá possuir garantia contra defeitos de
tàbricaçào de, no mínimo, 1 ano.
CATMAT: 10162

19,97

5.991,00

Fechadura para Porta- Conjunto
fechado 030 EXT 120 CR
Características Tecnicas:
-Uti lizados na montagem de divisórias ;
- Acabamento: c.romado brilhante;
- Material: latão;
-Linha: fechaduras tubulares ;
-Marca de Referencia: La fonte ou simi lar;
- DeYerá acompan har 2 chan:::;:
- Deverá ser entregue em embalagem
individual, contendo dados do fab1ica:nte e
da fechadura, incluindo instmções de
instalação;
- Deverá possuir garontia contra defeitos de
iàbricaçào de, no mínimo, I ano.
CATMAT: 10162

502,00

50.200,00

Fechadura para Porta - Conjunto
fechado 030 EXT 70 CR
Características Téwicas:
- Uti lizados na montagem de divisórias;
- Acabamento: cromado acetinado;

481,99

14.459,70

1\
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- M aterial: latão;
- Linha: fechadu ras tubul ar~s:
- M arca de Referencia: La fonte ou simi lar:
- Deverá acompanluu 2 chaves;
- De\"erá ser enu·egue em embalagem
ind ividual, con tendo dados do fa bri cante c
da fechadura, incluindo ins tru ções de
instalação;
- Deverá possuir garantia contra defeitos de
fabricação de. no mínimo, I ano.
CATMAT : 10162

18

19

20

unid.

unid .

unid .

30

20

200

21

unid.

200

22

unid.

50

F echa dura para Porta
- Utilizados na montagem de d idsólias para
escri tórios. consul tórios. hotéis, nms.
residências, enr re ou tros;
- Tubu lar;
- Trinco 90 mm( DIN 4 14 10N );
- Cor preta;
- Deverá acompa nh ar 2 chaves ;
- Deverá ser entregue em embalagem
individual , con tendo dados do fab ri cante e
da fechadura, incluindo in struções de
i11stalaçào;
-Deverá possuir garanli a contra de fe itos de
fabri caç.ão de, 110 min i mo. I ano.
CATMA.T: 10162

32,00

960,00

17,37

347,40

6,54

1.308,00

Fecho de Ferro T ipo G angorra
Características Tec nicas:
- Fabricado em aço;
-Para travar pon a de armários;
- Acabamento zincado:
- Tamanho 130 mm;
- De,·erá possuir garantia contra defeitos de
tàb ri caçãu de, no m íni mo, I an o.
CAT MAT: 150898

6,8 5

1.370,00

Fecho de Pressão Tipo Roller

4,45

222,50

F echadura para V itrin r de 140 mm
Características Técnicas:
- Própti a para vitrines com fo lhas corredi ças
de vidro;
- Corpo em zamac pintado com tinta epoxi
preta;
- Setn l en1 latão crmn ado;
- Deverá acompanhar 2 chaves;
- Deverá ser entregu e em embalagem
individual. contendo dados do fabri cante e
da fechadura. incluindo instru ções de
insta lação ;
- Deverá possuir ga rantia contra de t~ itos de
fa bricação de, no m ínimo, l ano.
C AT M.AT : 10162
Fecho de Ferro T ipo Ga ngorra
Ca racterís ti cas Técn icas:
- Fabricado em aço;
- Para trava r porta Lle armilrios;
- Acabamento zincado;
- Tamanho 75 mm :
- Deverá possuir garanti a contra de fe itos de
fabri cação de, no m ín imo. 1 ano .
C AT MAT: 150898

Senado Federal - Via N2 - Unidade de Apoio TT - CEP 70 l líS-900 - Brasília-DF
Tel do ne: +55 (6 1) 33 03-4334

Processo n" 00200.003206/2017-91

SENADO FEDERAL

Características Técnicas:
- Aço Carbono SAE 1006/ 1008;
- Mola reta;
- Curso aprox imado 15mm;
- Pintura Epox;
- Deverá possui r garan tia contra dcfci tus de
tàbrica,·ãu de, nu mini mo, 1 ano.
CATMAT: 150ll9ll
Fecho Eletromagnético
Características Técnicas:
- Estrutura em aço carbono com acabamento
todo em inox, suportes em pintura epóxi
preta e possuir componentes internos
protegidos por res ina sólida. garantindo

23

unid.

30

grande durab ilidade, prolongand o vida útil
elo equ ipamento;
- Rea li zar bloqueio de portas sendo
combinável com qualqu er equipamento ele
controle ele aeesso;
- Modelos com força de atraque de 120 Kgf;
- Compatibilidade de instalação em portas e
portões ele correr ou abrir (madeira ou vidro
temperado);
-Di spon ibilizar dois modelos de suportes,
"Z'' para fixação em pmtas comuns de abti r
e suporte nu modelo "L" para fixação em
ponas de correr;
-Possu ir sensur de porta aberta integrado
que sinaliza se a pona se encontra abena ou
fechada;
- KlT PADRÃO
. O J(jt padrão contém l(um)
Fecho Eletromagnético de 120 kgf,
>endo um eletroímã. uma capa.
uma contra capa, o suporte c todos
os para fusos necessários para a
fixação. Também acompanha no
kit a fome de alimentação para o
Fecho Eletromagnético.
- Marca de Referencía: Amelco FE6 1 ou
similar;
- Deverá ser entregue em embalagem
individual , conten do dados do fa bricante e
da fechadura , inc.luindo inst111ções de
instalação;
-Deverá possuir garantia contra defei tos de

61,99

1.859,70

69,54

1.390,80

fabri cação d~, no mínimo, 1 ano.

CATMAT: 150898
Acionador de Fechadura Elétrica
Caractc.:Jí sticas TCcnicas:
- Acionamento da fechadura com baixa
tensão;

24

unid.

20

-Instalação simplifi cada;
- Apenas dois fios entre o A F 6~U e a
fechadura;
- Ta manho red uzido;
- Permitir instalação de botão auxiliar para
acionatnento à distância~
-Alimentação 220 V , fechaduras elétTicas
12 V;
-Marca de rcf. Amclco ou si milar;
- Deverá ser entregue em embalagem
ind ividua i, contendo dados do fa bri cante e

1\
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da fechadura elétrica, incluindo instruções
de instalação;
- Deverá possuir garantia contra defeitos de
fabricaç.ão de, no minlmo, I ano.
CATMAT: 150874

VALOR TOTAL

R$ 107.814,40

Este Registro de Preços tem vigência de 12 (doze) meses contados da data da sua assinatura ou até o
término das quantidades registradas, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da
União, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último .

Caso haja anuência do fornecedor beneficiário, cada órgão aderente poderá adquirir até I 00% (cem por
cento) dos quantitativos máximos registrados na Ata de Registro de Preços.

Respeitado o limite máximo individual por órgão aderente, o quantitativo total a ser contratado pelo
conjunto de todas as adesões não poderá ser superior a cinco vezes a quantidade registrada para cada item.

O Edital do Pregão Eletrônico

11°

0093 /20 17 e seus anexos integram esta Ata de Registro de Preço,

independentemente de transcrição.

A presente Ata, após lida e achada conforme. é assinada pelos representantes legais do Senado Federal e
do fornecedor beneficiário acima indicado, assim como pelas testemunhas abaixo arroladas.
de 2017.

MAR&;
'
7
COMERCIO DE ~~·l'ERIA

//
~UNH~--~COO~~COCDIR
U: \COCDTR \SEGREP\ 2017\EMPRESASICOMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVA LHEIROS LTD A (PE 0093 20 17)\COMÉRCIO DE
MATERIAJS DE CONSTRUÇÕES CAVALHE IROS LTDA (PE 0093 20 17).doc

Senado Federal- Via N2- Unidade de Apoio J1 - CEP 70 I líS-900- Brasília- DF
Telefone: +55 (61) 3303-4334

8 de 8

