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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2019 

 
Aos 25 dias do mês de janeiro de 2019, autorizado pelo ato das folhas (295) do processo de Pregão 
Eletrônico nº 086/2018, Processo de Registro de Preços nº 131/2018 da presente Ata de Registro 
de Preços, Ata Eletrônica nº 004/2019, de acordo com o disposto no artigo 15 da Lei Federal nº. 
8.666/93, e suas alterações, da Lei Federal 10.520/2002 que, conjuntamente com as condições 
adiante estipuladas, regem o relacionamento obrigacional entre a Administração Municipal e a 
Licitante Vencedora: 
 
1. Consideram-se registrados os seguintes preços do Detentor da Ata: BAGATOLI  COMERCIO 

DE MOVEIS LTDA ME, CNPJ nº 09.053.748/0001-27, representado pelo Sr(a). Franciele 
Bagatoli, à saber: 
 
1.1.  
ITEM QUANT UNID. DISCRIMINAÇÃO MARCA PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

1 

20 UN 

Ventilador 3 em 1 (mesa / parede 
/ coluna) 
Acionamento: Manual, Ajuste de 
Altura: Sim   Certificado: INMETRO 
Consumo de energia aproximado: 
1,6 kWh 
Desmontável: Sim  
Funcionamento: Elétrico 
Oscilação Horizontal: Automático  
Oscilação Vertical: Manual 
Peso:5,4 kg  Potência: 75 W   
Rotação: 1250   Silencioso:Sim 
Velocidade:03   Voltagem: 220V 

WAP –
FW122982

R$243,99 R$4.879,80 

2 

24 UN 

Radio Portatil AM ; Radio FM   
potencia minima audio 15 W RMS, 
Entrada para fone de ouvido; 
Controle de som ; Mídias de 
reprodução, entrada USB 
Alimentação com pilhas; Cabo de 
Alimentação; Voltagem Bivolt 
(selecionável); Garantia do 
fornecedor 12 meses., Display 
digital de led, leitor de CD, MP3, 
memoria para no minimo 30 faixas 
, conexão Bluetooth, cor preta, 
alça de transporte, Controle 
Remoto.  

MULTILAS
ER –
SP178 

R$307,88 R$7.389,12 

4 

4 UN 

Freezer Vertical  
MINIMO 200 litros, bivolt, cor 
branca, minimo 5 cestos 
deslizantes removíveis, selo a,, 
pés niveladores 

ELECTRO
LUX –
FE26 

R$2.049,00 R$8.196,00 

6 

35 UN 

Fogão doméstico 04 bocas  
cor branca, acendimento 
automático, 110 volts, com forno, 
tampo em vidro temperado,mesa 
em inox com pés reguladores. 

BRASLAR 

– SIRIUS 

PLUS 

R$472,29 R$16.530,15 
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7 

6 UN 

Aquecedor  
eletrico de ambiente portátil110 
volts,dispositivo de segurança alça 
para transporte,temperatura 
ajustavel minimo tres opções, 
lampada piloto,potencia minima 
1500 w; desligamento automático, 
porta fio. garantia minima 12 
meses, manual de instruções em 
portugues; proteção com grades 
para evitar acidentes. 

MONDIAL 

– A-08 
R$136,98 R$821,88 

9 

4 UN 

Ferro de passar roupa  
Base com antiaderente 
• Reservatório de água com pelo 
menos 200 ml. • Sistema de auto-
limpeza.  
• Seletor de temperaturas  
110 Volts 

MONDIAL 

– F32 
R$122,27 R$489,08 

10 

15 UN 

Ferro de passar roupa  
Ferro elétrico a seco (voltagem 
local) 
• Potência: 1000W 
• Consumo: 1,0kWh 
• Cor: branco 
• Voltagem: 110V ou 220V (não é 
bivolt) 
• Dimensões e Peso 
• Dimensões aproximadas: 
25x10,5x12 cm (AxLxP) 
• Peso aproximado: 750g 
Com certificado do INMETRO. 
Prazo de garantia de 01 ano. E 
garantia sobre defeitos de 
fabricação. 

MONDIAL 

– NF11 
R$125,88 R$1.888,20 

12 

1 UN 

Forno de Microondas  
Capacidade: 25 litros; Potência 
(W) 1400; Consumo (kWh) 1,4; 
Tensão /Voltagem 110V; Altura 
aproximada 28,00 Centimetros; 
Largura aproximada 49,00 
Centimetros; Profundidade 
aproximada 39,00 Centimetros; 
Peso aproximado 13,21 Quilos; 
Cor: Branco; Consumo de Energia 
A (menos 25% de consumo); 
Diâmetro do prato 270mm; 
Garantia 12 meses. 

ELECTRO

LUX / 

MEP41 

R$493,27 R$493,27 

14 

15 UN 

Refrigerador  
Com o sistema Degelo Seco com 
um toque no botão; cor branca; 
Tipo de refrigerador: Minimo 01 
porta. Prateleiras regulaveis, 
Gaveta, Iluminação interna, Pés: 
estabilizadores. Alimentação: 110 
Volts. Capacidade bruta mínima de 
240 litros, Selo A de economia de 

ELECTRO

LUX – 

RE31 

R$1.764,00 R$26.460,00 
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energia. Garantia Minima de 12 
meses. Apresentar catálogo para 
análise 

18 

4 UN 

Lavadora de Alta Pressão  
110 volts, minimo 1500 w, 
acessorios inclusos,engate 
rápido,pulverizador de detergente, 
bico turbo, bico escova rotativa, 
mangueira para desentupir cano, 
bico anti- respingo, carrinho 
acoplado e porta acessórios, 
mangueira de alta pressão, 
proteção plastica no botão liga/desl 
para proteger compra umidade, 
bico com jato regulavel, rodas para 
facilitar transporte,garantia de 
fabricação , manual de instrução 
em portugues. 110 volts. 

KARCHER 

– K3 

PREMIUM 

R$799,00 3.196,00 

36 

14 UN 

Balança Digital 
Balança eletrônica digital com 
prato em aço inoxidável com 
capacidade de 15 kg, fabricada e 
aferida de acordo com o 
"Regulamento Técnico Metrológico 
para Instrumentos de Pesagem 
não Automáticos" – Portaria 
INMETRO nº 236, de 22 de 
dezembro de 1994. Classificação 
metrológica: "Tipo III". : 
Dimensões: Dimensões mínimas 
do prato: 240 x 325 mm; Peso 
mínimo do equipamento: 3,100 kg; 
Capacidade: 15 kg; Divisão: de 5g 
em 5g. Características construtivas 
e funcionais: Gabinete em ABS. 
Display de LCD de 5 dígitos com 
mínimo de 12mm de altura. 
Teclado de membrana composto 
de teclas e funções. Pés 
reguláveis. Nível de bolha. 
Desligamento automático. 
Temperatura de operação de -
10ºC a +40ºC ou com redução 
dessa faixa de temperatura. 
Umidade relativa suportada: 10% a 
90%, sem condensação. Tensão 
elétrica: 110VCA / 220VCA.  
Comutação automática de 
voltagem. Frequência de rede 
elétrica: 60 Hz. Consumo máximo: 
10W. Bateria interna. Plugue e 
cordão de alimentação com 
cerificação INMETRO. 
Dimensionamento da fiação, 
plugue e conectores elétricos 
compatíveis com a corrente de 

BALMAK 

/ 15 KG 
R$498,51 R$6.979,14 
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operação. Matérias primas, 
tratamentos e acabamentos: Base 
em aço galvanizado ou em ABS 
injetado. Prato removível em aço 
inoxidável AISI 430, com cantos 
arredondados e bordas dotadas de 
ressalto para retenção de 
pequenas quantidades de líquidos; 
Suportes do prato em alumínio 
injetado; Gabinete construído em 
ABS injetado.  
Com certificação do inmetro. 
Garantia de 01 ano. Garantia 
sobre defeito de fabricação. 

37 

12 UN 

Secadora de roupas  
Duto de exaustão; Sistema anti-
rugas; Secagem por tombamento 
auto-reversível; Seletor deb 
temperatura de secagem; Seca 
10Kg de roupas centrifugadas; 
Consumo de energia: 0,2 kWh; 
Voltagem: 110V ou 220V (não é 
bivolt); Cor: branco; Dimensões 
aproximadas: 85x60x54 cm 
(AxLxP); Peso aproximado: 30Kg;  
OBS: Todos os equipamentos 
acima relacionados deverão 
atender a referências de mercado 
(comercializado em prateleira), 
utilizando marcas nacionais e focar 
em produtos que sejam regulados 
compulsoriamente. Todos os 
equipamentos acima relacionados 
deverão possuir os selos de 
eficiência relacionados ao seu 
desempenho e identificação de 
certificação compulsória. A 
etiquetagem determina a redução 
no consumo de energia elétrica em 
eletrodomésticos. Os selos a 
seguir devem estar presentes nos 
produtos adquiridos: Com 
certificação do inmetro. Com 
garantia de 01 ano. Com garantia 
sobre defeitos de fabricação. 

ELECTRO

LUX – 

SVP10 

R$1.599,00 R$19.188,00 

39 

14 UN 

Lavadora de lavar roupa 
Máquina de lavar roupa 
capacidade de 8kg - Linha branca; 
• Capacidade de roupa seca: 8Kg; 
• Consumo de energia: 0.24 kWh 
(110V) / 0.25 kWh (220V); • 
Consumo de energia mensal: 8.16 
kWh/mês (110V) / 7.83; kWh/mês 
(220V); • Cor: branca; • Potência: 
550.0 W (110/220V); • Rotação do 
Motor - Centrifugação: 750 rpm; • 

MULLER 

– 

ENERGY 

R$1.445,88 R$20.242,32 
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Dimensões aproximadas: 
103,5x62x67cm (AxLxP); • Peso 
aproximado: 40,5Kg; garantia de 
01 ano. Garantia sobre defeitos de 
fabricação. Com certificação do 
inmetro. 

41 

17 UN 

Freezer Horizontal  
Freezer 420L horizontal linha 
branca; Capacidade de 
Armazenamento: Garrafa 290ml: 
526; Garrafa 600ml: 306; Pet 
600ml: 306; Pet 1 litro: 194; Pet 1,5 
litro: 132; Pet 2 litros: 108; Lata 
350ml: 776; Capacidade bruta: 419 
litros; Capacidade líquida: 419 
litros; Faixa de operação (Dupla 
Ação):; Função Refrigerada: 2ºC a 
8ºC; Função Freezer: -18ºC a -
22ºC; Dimensões aprox. do 
produto (externa): 94,4x133,1x69 
cm; (AxLxP); Dimensões aprox. do 
produto (interna): 71,5x122,2x51,5 
cm; (AxLxP); Peso aprox. do 
produto: 69kg. Garantia de 01 ano. 
Garantia sobre defeitos de 
fabricação. Com certificação do 
inmetro. 

CONSUL – 

CHB42 
R$2.952,00 50.184,00 

42 

5 UN 

Fogão industrial 06 bocas  
Fogão industrial com 06 bocas e 
com 01 forno. Mesa esmaltada à 
fogo com easy clean. Corpo super 
reforçado em aço carbono com 
acabamento em pintura a pó 
eletrostática com base fosfatizada. 
Queimador e grelhas em ferro 
fundido. Espalha chamas do 
queimador central em cobre. 
Queimadores duplos frontais e 
simples traseiros. No forno, porta 
com visor de vidro e equipada com 
mola para facilitar a vedação e 
reter o calor. Isolamento térmico 
em lã de rocha. Acabamento 
interno esmaltado à fogo. 
Acompanha 2 grelhas com 
limitador. Com certificação do 
INMETRO. Especificações 
Técnicas: Altura: 780 mm. Largura: 
1.200 mm. Profundidade: 800 mm. 
Garantia: 12 meses. 

JL 

COLOMB

O – 

F6B3S3D 

R$2.488,00 R$12.440,00 

47 

1 UN 

Frigobar  
110 volts, com capacidade de 
aproximadamente 45 litros. 
Classificação "A" em eficiência 
energética. Com controle de 
temperatura. Na cor branca. 

MIDEA – 

MRCO6B1 
R$1.032,00 R$1.032,00 
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Garantia: Mínimo 12 meses. 
Apresentar catálogo para análise. 

48 

1 UN 

Frigobar  
Capacidade: 117 litros; Consumo 
energia aproximadamente 19Kw/h; 
Potencia 80w; Cor Branco; 
Congelador; Controle de 
Temperatura; Grades removíveis; 
Porta latas; Pés com rodízios; 
Lâmpada interna; Voltagem 110V; 
Dimensões aproximadas em 
centímetros (AxLxP) 
86x47,8x51,6cm; Peso aproximado 
30Kg; Garantia 12 meses 

ELECTRO

LUX – 

RDE33 

R$1.079,00 R$1.079,00 

51 

1 UN 

Dvd player 
Especificação mínima bivolt, 
entrada usb, Visualização de fotos 
e audição de músicas de mp3, pen 
Drive e mp4 player, reproduzir as 
mídias dvd, dv-r/rw, Dvd + r/rw, 
vcd, svcd, jpeg, wma e mp3. Saída 
de audio Digital coaxial saída de 
audio e video composto. 
Decodificador de áudio digityal 
(ac3) zoom play, Censura, 
multiangulo, câmara lenta e 
proteção de Tela sistema de cor: 
ntsc, pal, pal-m, pal-n, e auto. 
Idioma do menu multilinguas 
dispaly digital bivolt. Garantia de 
01 ano, devendo acompanhar 
manual de Instrução e guia de 
instalação. 

MONDIAL 

– D-15 
R$245,00 R$245,00 

 
VALOR TOTAL DOS ÍTENS = R$181.732,96 (cento e oitenta e mil, setecentos e trinta e dois 
reais e noventa e seis centavos). 

 
2. A Administração efetuará seus pedidos ao fornecedor, através da entrega de uma via da ordem 

de fornecimento por onde correrá a despesa. 
 

3. O prazo para fornecimento dos produtos/serviços será de 15 (quinze) dias corridos após o 
recebimento da ordem de compras e deverão ser entregues no ALMOXARIFADO CENTRAL – 
RUA MIGUEL BRAGA, Nº 742 – BAIRRO BOA VISTA – ITAJUBÁ - MG. 

 
3.1. O prazo de validade da presente Ata será de 12 (DOZE) meses, contados a partir da data 

de publicação da mesma. 
 

4. Os valores devidos pelo Município de Itajubá serão pagos, em até 30 (trinta) dias, mediante 
apresentação da respectiva fatura acompanhado dos demais documentos fiscais, inclusive 
comprovantes da regularidade social. 
 

5. Os preços registrados serão confrontados periodicamente, pelo menos trimestralmente, com os 
praticados no mercado e assim controlados pela Administração. 
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6. As despesas decorrentes dos pedidos de fornecimento correrão à conta da Unidade 

Orçamentária:  
 

02.04.01.19.122.0024.3008.4.4.90.52.00 

02.05.01.27.122.0010.3010.4.4.90.52.00 

02.06.01.04.121.0003.3013.4.4.90.52.00 

02.07.01.04.122.0003.3014.4.4.90.52.00 

02.08.01.10.301.0020.2051.4.4.90.52.00 

02.09.03.08.244.2037.2301.4.4.90.52.00 

02.11.01.20.122.0004.3021.4.4.90.52.00 

02.12.04.12.361.0007.2199.4.4.90.52.00 

02.12.04.12.365.0006.2198.4.4.90.52.00 

02.14.01.13.122.0009.3045.4.4.90.52.00 

02.17.01.06.122.0026.3083.4.4.90.52.00 

02.19.01.04.125.0017.1003.4.4.90.52.00 

      
7. Este registro de preços não obriga a Administração a firmar as contratações com o fornecedor, 

ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurada, nesta hipótese, a preferência do 
beneficiário do registro em igualdade de condições, nos termos do parágrafo 4º, artigo 15, da Lei 
Federal nº 8666/93 e suas alterações. 

 
8. O descumprimento do prazo de entrega sujeitará o fornecedor às seguintes sanções: 
 

8.1. O não cumprimento das obrigações assumidas ensejará a aplicação das seguintes 
penalidades: 
 

8.2. advertência por escrito; 
 

8.3. multa 
 

8.4. suspensão temporária de até 05 (cinco) anos em participar de licitações e impedimento de 
contratar com a Administração 

 
8.5. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

 
8.6. O atraso no prazo de entrega implicará na aplicação de multa correspondente a 1% (um por 

cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor total da Ata de Registro de Preços 
(Contrato), até o limite de 30% (trinta) do respectivo valor total 

 
8.6.1. Nesta hipótese, o atraso injustificado por período superior a 30 (trinta) dias 

caracterizará o descumprimento total da obrigação, punível com as sanções previstas 
neste subitem, como também a inexecução total do contrato. 

 
8.7. O descumprimento do prazo para a retirada da Ata de Registro de Preços ou a recusa em 

aceitá-la implicará na cobrança de multa equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da Ata 
de Registro de Preços e no impedimento de contratar com o Município de Itajubá pelo 
período de até 05 (cinco) anos, a critério da Administração do Município de Itajubá. 
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9. O registro de preços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da Administração e nas 
hipóteses do artigo 78. da Lei Federal nº.8.666/93, ou a pedido justificado do interessado, 
presente às razões orientadas pela Teoria da Imprevisão. 
 
 

10. O fornecedor deverá manter, enquanto vigorar o registro de preços e em compatibilidade com as 
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no 
Pregão nº 086/2018 

 
 
11. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, o edital de Pregão nº 086/2018, a Nota de 

Empenho com os termos aditados e a proposta da detentora da Ata naquilo que não contrariar 
as presentes disposições. 
 

12. O fornecimento será objeto de acompanhamento e fiscalização através do Sr(a). César Augusto 
de Almeida Valin, representante da Secretaria Municipal de Saúde e Sr(a). Waldene Cristina 
Gonçalves de Oliveira, representante da Secretaria Municipal de Educação. 
 

13. As questões oriundas desta Ata e dos pedidos de fornecimento serão dirimidas no Foro da 
Comarca de Itajubá - MG, esgotadas as vias administrativas. 

 
 
14. Para constar que foi lavrado a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada pelo 

Senhor Franciele Bagatoli, representando a detentora. 
 
 
 
 

Itajubá, 25 de janeiro de 2019. 
 
 
 
 
 

BAGATOLI  COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME  
Franciele Bagatoli 
Detentora da Ata 

 
 

 
 
Visto do fiscal da SEMSA: 
 
 
 
Visto do fiscal da SEMED: 
 
 


