
   
 

Pagina nº 1 
Secretaria Municipal de Planejamento 

Departamento de Licitações 
• Tel.: (35) 9-9898-6949 • (35) 3692-1735 • licitaitajuba@gmail.com 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2021 
 
Aos doze dias do mês de fevereiro de 2021, autorizado pelo ato das folhas (266) do processo de Pregão Eletrônico nº 109/2020, 
Processo de Registro de Preços nº 171/2020 da presente Ata de Registro de Preços, Ata Eletrônica nº 011/2021, 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: MAGALHÃES INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI ME, 

CNPJ nº 17.403.267/0001-22, representado pelo Sr(a). Camila dos Santos Magalhães Silva, à saber: 
1.1.  

ITEM QUANT UN DESCRIÇÃO MARCA 
VALOR 

UNIT 
VALOR 
TOTAL 

53 40 UN 

BOLA FISIO-ROLO 
para fisioterapia, reabilitação e estabilização fisio-rolo 
(feijão) 90x45 cm, azul 
Bola composta em latex especial em 3,0 mm de espessura; 
Formato em rolo especialmente desenvolvido para idosos, 
crianças e gestantes 
Suporta até 450 kg;  Apresentar  amostra para análise 

LIVE UP R$150,00 R$6.000,00 

57 40 UN 

BOLA SUIÇA 
55 cm Utilizada para forçam muscular, resistência 
flexibilidade e equilíbrio. Fabricado em material látex, 
suporta até 
200kg, sistema antiestouro, bico reserva. 55 cm de 
Diâmetro. 
APRESENTAR AMOSTRA 

VOLLO R$110,00 R$4.400,00 

64 15 UN 

BOLSA DE PRIMEIROS SOCORROS 
"bolsa de primeiros socorros, produzido em polipropileno, 
revestida com lona de poliester. tamanho unico. medida 
aproximada: 25cmaltura x 17cm largura x 35 cm 
comprimento." 
Apresentar  amostra  para análise 

SCALIBU R$170,00 R$2.550,00 

77 1.000 UN 

CAMISETA MANGA CURTA EM MALHA FRIA 
Modelo: Dry Fit 
Tipo de manga: Curta 
Material principal: 100% Poliamida 
Tipo de gola: Gola redonda 

ENDORFHINE R$45,00 R$45.000,00 

107 20 EV 

ELETRODOS DE BORRACHA 
para TENS Utilizado em todos os aparelhos de eletroterapia, 
o eletrodo de Silicone- 6x5cm possui uma impressionante 
condutividade, que transfere energia elétrica de um 
determinado aparelho para interior da pele do paciente. A 
borracha dos eletrodos é desenvolvida com carbono que 
aumenta a que suprem necessidades específicas com alto 
desempenho e durabilidade. Podendo ser utilizado nas 
correntes Tens, Fes, Interferencial Russa, Aussie, ou demais 
corrente despolarizadas, o eletrodo se torna uma material 
multiuso e prático, sendo ideal para esteticista e 
fisioterapeutas.  de metro, feito de silicone Apresentar  
amostra para analise 

CARCI R$180,00 R$3.600,00 

162 25 UN 

ROLO POSICIONADOR 60 X 20 
Em espuma D23 (Ortopédico) medindo 60x20 cm 
(Aproximadamente ) revestido em Courvin 
Apresentar  amostra para analise 

CARCI R$290,00 R$7.250,00 

168 15 UN 

TABUA DE MADEIRA RETANGULAR 
 proprioceptiva retangular 2029 - Medidas 
Aproximadamente 54x40x10cm 
Apresentar   amostra para analise 

SCALIBU R$340,00 R$5.100,00 

VALOR TOTAL DOS ÍTENS = R$73.900,00 (setenta e três mil e novecentos reais). 
 

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. 
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5. Os preços registrados serão confrontados periodicamente, pelo menos trimestralmente, com os praticados no mercado e assim 

controlados pela Administração. 
 
6. As despesas decorrentes dos pedidos de fornecimento correrão à conta da Unidade Orçamentária:  

02.08.01.10.301.0020.2051.3.3.90.30.00 

02.05.01.27.812.0010.2032.3.3.90.30.00 

02.05.01.27.812.0010.3011.4.4.90.52.00 
      
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. 
 

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 109/2020 

 
11. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, o edital de Pregão nº 109/2020,  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). Júnior Fraga Bastos, representante da Secretaria 
Municipal de Esporte e Lazer e do Sr(a). Wesley Carlos Evaristo, representante da Secretaria Municipal de Saúde. 
 

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 Camila dos Santos Magalhães 

Silva, representando a detentora. 
 

Itajubá, 23 de fevereiro de 2021. 
 
 

MAGALHÃES INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI ME  
Detentora da Ata 


