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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 097/2018 

 
Aos 15 dias do mês de junho de 2018, autorizado pelo ato das folhas (96) do processo de Pregão Eletrônico nº 004/2018, Processo de 
Registro de Preços nº 009/2018 da presente Ata de Registro de Preços, Ata Eletrônica nº 032/2018, 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: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME, CNPJ nº 

17.242.477/0001-86, representado pelo Sr(a). Fabiano Bittencourt dos Santos, à saber: 
 

1.1.  
ITEM QUANT/ UNID. DISCRIMINAÇÃO MARCA PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

01 03 UN 

ALICATE DE BICO 
Fornecimento de alicate de 
bico, corpo forjado em aço 
carbono especial e temperado, 
acabamento fosfatizado, cabeça 
e articulação lixadas, têmpera 
especial no gume de corte, 
isolação elétrica de 1.000 V c.a, 
tamanho: 6", produto em 
conformidade com a NBR 9699 
e NR 10.  

TRAMONTINA R$29,70 R$89,10 

04 03 

 
 
 
 
 
 
UN 

ALICATE UNIVERSAL DE 
7" ISOLADO 1000.V  
 Fornecimento de alicate de 
universal de corpo forjado em 
aço especial e temperado. O 
aço carbono especial 
empregado na fabricação do 
produto, aliado à têmpera 
especial no gume de corte 
garantem maior resistência. 
- Acabamento fosfatizado. 
- Cabeça e articulação lixadas. 
- Têmpera especial no gume de 
corte e mandíbulas. 
- Produto em conformidade 
com a NBR 9699 e NR10. 
Isolação 1.000 V para uso em 
locais com baixas tensões de 
até 
1.000 V em corrente alternada. 
- Articulação suave para 
facilitar o uso. 
- Os cabos possuem um 
formato ergonômico para 
aumentar o conforto. 
- As ferramentas são 
produzidas e testadas conforme 
normas específicas. 

STARFER R$17,80 R$53,40 

09 03 

 
 
JG 

CHAVE DE FENDA JOGO 
Fornecimento de chave de 
fenda, tamanhos - 3/16" x 3", 
3/16" x 6" e  1/4" x 4". As 
hastes as chaves de fenda são 
testadas em máquinas de ensaio 
específicas, para verificar o 
perfeito balanço entre 
resistência mecânica e dureza. 

TRAMONTINA R$35,73 R$107,19 
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Cabos injetados com material 
de alta resistência. Os 
dimensionais das pontas são 
verificados com gabaritos-
padrão, calibrados e 
certificados.  As ferramentas 
são produzidas e testadas 
conforme normas específicas. 

10 03 JG 

JOGO DE CHAVE PHILIPS 
Fornecimento de chave de 
fenda philips, , tamanhos - 
3/16" x 3", 3/16" x 6" e  1/4" x 
4". As hastes as chaves de 
fenda são testadas em máquinas 
de ensaio específicas, para 
verificar o perfeito balanço 
entre resistência mecânica e 
dureza. 
Cabos injetados com material 
de alta resistência. Os 
dimensionais das pontas são 
verificados com gabaritos-
padrão, calibrados e 
certificados.  As ferramentas 
são produzidas e testadas 
conforme normas específicas. 

TRAMONTINA R$36,00 R$108,00 

11 01 JG 

JOGO DE CHAVE L 
Fornecimento de conjunto de 
chave hexagonal longa com 9 
peças. 
- Haste em aço especial. 
- Acabamento cromado. 
- As chaves tipo L são 
submetidas a ensaios de torque 
e de dureza para analisar a 
resistência mecânica e atender 
aos valores da norma 
específica. 
- As chaves tipo L possuem 
dois braços de comprimentos 
diferentes, e ambas 
extremidades podem ser 
utilizadas 
dependendo do local onde será 
realizado o trabalho. Ao utilizar 
o braço mais longo tem-se mais 
torque, enquanto o braço mais 
curto promove uma operação 
mais rápida. 
- Apertar ou afrouxar parafusos 
com sextavado interno. 
- As ferramentas são 
produzidas e testadas conforme 
normas específicas. 

VONDER R$75,81 R$75,81 

12 02 UN 

CAIXA DE 
FERRAMENTAS EM AÇO 
COM 3 GAVETAS –  
Fornecimento de caixa de 
ferramenta de metal com 3 
gavetas. 
- Corpo em aço especial. 
- Alças flexíveis. 

FERCAR R$109,67 R$219,34 
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- 3 gavetas. 
- As caixas são submetidas a 
testes de aplicação prática para 
garantir sua resistência durante 
o uso. 
- A pintura eletrostática forma 
uma película protetora que 
garante um bom acabamento e 
resistência a corrosão. 
- Caixas utilizadas para auxiliar 
no transporte e armazenamento 
de ferramentas. 
- As caixas são produzidas e 
testadas conforme normas 
específicas. 

13 01 

 
 
 
 
 
 
 
 
UN 

JOGO DE SOQUETES 
CATRACA BITS 
Fornecimento de jogo de 
soquete de catraca bits com 40 
peças. Acompanha estojo para 
organização das peças, 
dimensões do estojo: 4cm X 
12cm X 25cm, peso bruto: 
880g. Itens Inclusos: 
- 1 Estojo Para Transporte E 
Organização Das Peças 
- 1 Chave De Catraca 
Reversível De Encaixe 3/8 E 7 
De Comprimento 
- 1 Extensão Para Soquetes De 
3 Encaixe 3/8 
- 1 Adaptador 3/8 X 1/4 
- 1 Adaptador Para Bits 
- 1 Cabo Fenda Para Soquetes 
- 2 Bits Pozidriv 25 Mm: Pz1 E 
Pz2 
- 3 Soquetes De Encaixe De 
3/8: 11, 12 E 13mm 
- 3 Soquetes De Encaixe De 1/4 
Octogonais: 1/4, 5/16 E 3/8 
- 3 Bits De Fenda 25 Mm: 5, 6 
E 7mm 
- 3 Bits Phillips 25 Mm: Ph1, 
Ph2 E Ph3 
- 10 Soquetes De Encaixe De 
1/4: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 E 
13mm 
- 10 Soquetes De Encaixe De 
1/4 Octogonais: 5/32, 3/16, 
7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 
3/8, 13/32 E 7/16 

THOMPSON R$365,42 R$365,42 

22 01 

 
UN 

PICARETA COM CABO 
Fornecimento de Picareta com 
cabo de madeira maciça de 94 
cm. Picareta forjada em aço 
carbono especial de alta 
qualidade. Temperada em todo 
o corpo da peça 
proporcionando maior 
resistência e menor desgaste 
durante o desbaste 
automatizadas. O cabo desta 

TRAMONTINA R$48,58 R$48,58 
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ferramenta, além de possuir 
ótima resistência, é produzida 
com madeira de origem 
renovável. Sistema de 
encabamento com bucha 
plástica, garantindo a fixação 
do cabo com a lâmina e 
evitando que o mesmo se solte 
com o uso. Utilizada 
especialmente na agricultura 
onde a pá larga é usada na 
capina e revolvimento do solo e 
o machadinho para cortar 
galhos e raízes.Com Lâmina de 
tamanho 6 possuindo olho oval 
de 70 x 45 mm. 

23 01 PÇ 

CHIBANCA 
Fornecimento de chibanca com 
cabo de madeira maciça 94 cm, 
aço forjado fabricados 
exclusivamente com madeiras 
tratadas e de alta resistência. 
Maior resistência e 
durabilidade. Estrutura em aço 
SAE 1045, que aumenta a 
resistência ao desgaste. Dureza 
de 40 a 50 HRC. Olho em 
formato oval. Utilizada para 
cavar terrenos duros e para 
quebrar ou cortes. 
Peso:3,380kg,tamanho:410mm
x83mm. 

TRAMONTINA R$51,73 R$51,73 

24 02 UN 

CAVADEIRA COM CABO 
METÁLICO:  
Fornecimento de cavadeira 
articulada com cabo metálico. 
 - A cavadeira é temperada em 
todo o corpo da peça, 
proporcionando maior 
resistência e menor desgaste 
durante o uso. 
- Fabricada em aço carbono 
especial de alta qualidade. 
- Recebe pintura eletrostática a 
pó, que tem uma melhor 
apresentação visual e maior 
proteção contra oxidação. 
- Cabo metálico de 120 cm, 
totalmente temperado. 
- Possui batente em 
polipropileno que limita o 
ângulo de fechamento dos 
cabos, evitando o choque entre 
as mãos e proporciona um 
trabalho mais ergonômico e 
seguro. 

JUPITER R$65,14 R$130,28 

25 02 UN 

CHAVE DE DOBRAR 
FERRO 3/8" 
Fornecimento de chave para 
dobrar ferro em aço especial de 
3/8" pintura preta. 
- Cabeça e corpo em aço 

TENACE R$18,21 R$36,42 
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especial. 
- Tempera total no corpo. 
- Acabamento com pintura na 
cor preta. 

26 02 UN 

PONTEIRO 
Fornecimento de ponteiro 
sextavado de 8". 
- Corpo em aço especial. 
- Barra sextavada. 
- Têmpera por indução nas duas 
extremidades. 
- Estas ferramentas de impacto 
tem dureza diferenciada no 
gume de corte ou ponta e na 
face de impacto que será 
golpeada. 
- As ferramentas são 
submetidas a testes de 
aplicação prática para garantir 
sua resistência mecânica em 
uso intenso. 
- A pintura eletrostática garante 
proteção excelente contra a 
corrosão. 

COSTA R$13,70 R$27,40 

27 02 UN 

TALHADEIRAS 
Fornecimento de talhadeira 
sextavada de 8". 
- Corpo em aço especial. 
- Barra sextavada. 
- Têmpera por indução nas duas 
extremidades. 
- Estas ferramentas de impacto 
tem dureza diferenciada no 
gume de corte ou ponta e na 
face de impacto que será 
golpeada. 
- As ferramentas são 
submetidas a testes de 
aplicação prática para garantir 
sua resistência mecânica em 
uso intenso. 
- A pintura eletrostática garante 
proteção excelente contra a 
corrosão. 

COSTA R$13,70 R$27,40 

32 03 

 
 
 
 
 
 
 
UN 
 
 
 

ESCADA 
Material - Alumínio, patamar 
de PVC e ponteiras de 
polipropileno. 
Tipo de escada - Banco 
Quantidade de Degraus: 3 (três) 
Pés - Antiderrapante 
Dobrável: Sim 
Peso: Peso do Produto - 1,60 kg 
Peso suportado pelo Produto: 
120 kg 
Dimensões do Produto: 
Largura: - Escada Aberta: 31 
cm; 
- Escada Fechada: 34 cm 
Altura: - Escada Aberta: 62 cm; 
- Escada Fechada: 79 cm. 
Profundidade:- Escada Aberta: 

SBA R$98,33 R$294,99 
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59 cm; 
- Escada Fechada: 16 cm. 

33 01 

 
 
 
 
UN 

CARRINHO 
Carro de Carga Tubolar com 
capacidade até 180 kg, ideal 
para fabricas armazéns, 
mercearias, indústrias, e quase 
todos os tipos de comércio. 
Dimensões: 
120cm de altura. 
65cm de largura. 
Base 35cm x 25cm. 
2 rodas pneumáticas 3.00 / 3.25 
x 8" 
Pintada com tinta epoxi na cor 
azul. 

MAESTRO R$289,67 R$289,67 

         VALOR TOTAL DOS ÍTENS = R$1.924,73 (UM MIL NOVECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E SETENTA E TRÊS  
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 20 (VINTE) dias após o recebimento da ordem de compras e deverão ser 
entregues no ALMOXARIFADO CENTRAL – RUA MIGUEL BRAGA, Nº 742 – BAIRRO BOA VISTA – ITAJUBÁ - MG. 

 
4.  Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações assumidas; 

 
5.  Garantir a boa qualidade dos produtos, bem como o fornecimento dos itens conforme especificados na proposta e de acordo 

com os catálogos apresentadas na licitação. 
 
6. Os produtos solicitados não poderão ser substituídos, sem a autorização prévia das secretarias, mesmo que sejam por produtos de 

qualidades equivalentes. 
 

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

7. 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. 
 

8. Os preços registrados serão confrontados periodicamente, pelo menos trimestralmente, com os praticados no mercado e assim 
controlados pela Administração. 

 
9. As despesas decorrentes dos pedidos de fornecimento correrão à conta da Unidade Orçamentária:  

02.05.01.27.122.0010.3010/4.4.90.52.00; 02.17.01.15.451.0026.2229/3.3.90.30.00; 02.07.01.04.122.0003.3014/4.4.90.52.00; 

02.17.01.06.122.0026.3083/4.4.90.52.00; 02.06.01.04.121.0003.3013/4.4.90.52.00. 
 

10. 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. 

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

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

11.2. advertência por escrito; 
 

11.3. multa 
 

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

11.5. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
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11.6. 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 

 
11.6.1. 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. 
 

11.7. 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. 
 

12. 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. 
 

13. 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 004/2018 

 
14. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, o edital de Pregão nº 004/2018, a Nota de Empenho com os termos aditados  

e a proposta da detentora da Ata naquilo que não contrariar as presentes disposições. 
 

15. O fornecimento será objeto de acompanhamento e fiscalização através do representante da Secretaria Municipal de Administração; 
representante da Secretaria Municipal de Defesa Social; representante da Secretaria Municipal de Planejamento. 

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

vias administrativas. 
 
17. Para constar que foi lavrado a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada pelo Senhor. Fabiano Bittencourt dos Santos, 

representando a detentora. 
Itajubá, 15 de junho de 2018. 

 
 

FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME  
Fabiano Bittencourt dos Santos  

Detentora da Ata 
 
                                
 
 
 
 
  ------------------- --------------------                                                                       ------------------------------------- 
            Nome do Fiscal:                                                                                       Nome do Fiscal:        
           
  Fiscal da ata (SEMUP)                                                                                   Fiscal da ata (SEMAD) 
 
           
 
  ------------------- --------------------                                                                     ------------------------------------- 
            Nome do Fiscal:                                                                                     Nome do Fiscal:        
           
            Fiscal da ata (SEMDS)                                                                          Fiscal da ata (SEMEL) 


