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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2021 

 
O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LAMBARI - MG, com sede na Rua Paulo Grandinetti Viola, 123, 
Silvestrini, na cidade de Lambari - MG, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 22.040.711/0001-22, neste ato representado por 
seu Diretor, Pablo Luiz Lopes, portador da matrícula funcional nº 44, considerando o julgamento da licitação na 
modalidade de pregão, na forma eletrônica, para registro de preços nº 023/2021, publicada no Diário Oficial dos 
Municípios Mineiros de 02/07/2021, processo administrativo n.º 049/2021, RESOLVE registrar os preços da(s)  
empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s)  
quantidade(s)  cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em 
conformidade com as disposições a seguir: 
 
1. DO OBJETO. 
 
1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a futura e eventual aquisição de ferramentas de uso 
profissional, especificado no item 1 do Termo de Referência, Anexo I do edital de Pregão Eletrônico nº 023/2021, que é 
parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição. 
 
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS. 
 
2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas 
na(s) proposta(s) são as que seguem: 
 

EMPRESA: Halley Alan Cabral de Andrade 

CNPJ: 01.255.291/0001-21 

ENDEREÇO: Avenida João Batista Piffer, 215, Jardim Aeroporto, Pouso Alegre, Minas Gerais, CEP 37.560-
176 

REPRESENTANTE: Halley Alan Cabral de Andrade 

E-MAIL: status.licitacoes@hotmail.com 

TELEFONE: (35)3423-9554 (35) 98862-0674 

ITEM UNID. CÓD. QTD. 
DESCRIÇÃO/ 

ESPECIFICAÇÃO 
MARCA/ 
MODELO 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

01 un 126 25 
Arco de serra em estrutura 
metálica, indeformável, regulável 
de 10 a 12’’ 

THOMPSON R$ 60,00 R$ 1.500,00 

02 un 127 20 

Alicate de pressão, 10 
polegadas, mordente triangular, 
com gatilho de liberação rápida, 
fabricado em aço forjado com 
mordentes temperados de 
regulagem variável, acabamento 
Niquelado e cromado 

THOMPSON R$ 84,00 R$ 1.680,00 

04 Un 133 1000 

Lâmina de serra de aço bi-metal; 
dentição 24, seção transversal a 
ser Cortada de 3-11mm; 
dimensões de 300 x 13 x 0,60mm 

STARRET R$ 10,31 
R$ 

10.310,00 

05 un 137 20 

Chave de grifo para tubos, tipo 
americano, corpo forjado em aço, 
mordentes em aço alto carbono e 
temperados 8” 

THOMPSON R$ 39,00 R$ 780,00 

06 un 139 20 

Chave de grifo para tubos, tipo 
americano, corpo forjado em aço, 
mordentes em aço alto carbono e 
temperados 10” 

THOMPSON R$ 52,00 R$ 1.040,00 
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07 un 140 20 

Chave de grifo para tubos, tipo 
americano, corpo forjado em aço, 
mordentes em aço alto carbono e 
temperados 12” 

THOMPSON R$ 55,00 R$ 1.100,00 

08 un 144 20 

Chave de grifo para tubos, tipo 
americano, corpo forjado em aço, 
mordentes em aço alto carbono e 
temperados 14” 

THOMPSON R$ 62,00 R$ 1.240,00 

09 un 150 18 

Colher de pedreiro, 10’’, tipo reta, 
em aço carbono temperado em 
toda a peça, pintura eletrostática 
a pó, cabo de madeira com 
acabamento envernizado 
produzido a partir de madeira de 
origem renovável com guarnição 
metálica para proteção contra 
rachaduras e desgastes, haste 
soldada através do processo 
TIG. 

THOMPSON R$ 33,00 R$ 594,00 

10 un 153 30 

Disco de corte diamantado para 
corte a seco, alta performance, 
diâmetro 110 mm, furo 20mm, 
para utilização em serra 
mármore 

BESTFER R$ 33,00 R$ 990,00 

11 un 155 30 

Picareta larga, tipo alvião, lâmina 
do tamanho 4, olho oval de 70 x 
45 mm, fabricada em aço 
carbono forjado em todo o corpo 
da peça, com pintura 
eletrostática a pó, com cabo de 
madeira de 90cm produzido com 
madeira de origem renovável, 
com acabamento envernizado e 
encabamento através de bucha 
plástica. 

TRAMONTINA R$ 102,72 R$ 3.081,60 

12 un 935 20 

Alicate Universal 8”, forjado em 
aço cromo vanádio; cabeça e 
articulação polidas; têmpera total 
no corpo; têmpera por indução 
no gume de corte; ranhuras 
cruzadas no bico; dispositivo 
para prensar terminais de bitolas 
até 10mm sem isolação; isolação 
elétrica até 1000 VCA; em 
conformidade com a NBR 9699 e 
NR 10. 

THOMPSON R$ 44,00 R$ 880,00 

13 un 1457 30 

Trena com corpo emborrachado 
e caixa em plástico ABS, fita 
revestida de nylon, ponta 
magnética, com freio 
amortecedor afim de reduzir o 
impacto no retorno da fita, 
comprimento 5 (cinco) metros, 
largura da fita 25mm 

THOMPSON R$ 17,50 R$ 525,00 

14 un 1528 20 
Enxada larga 2,5 libras, em aço 
carbono, com pintura 
eletrostática a pó, olho de 38mm 

THOMPSON R$ 77,00 R$ 1.540,00 
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de diâmetro, com cabo de 130 
cm com acabamento 
envernizado. Sistema de 
encabamento com bucha 
plástica. Fabricada de acordo 
com a Norma ABNT NBR 6413-
1:2011 

16 un 1534 30 

Ponteiro sextavado 12”, em aço 
forjado, têmpera por indução nas 
duas extremidades, diâmetro 
aproximado de 18,8mm com 
pintura eletrostática. 

TRAMONTINA R$ 51,33 R$ 1.539,90 

17 Un 1541 10 

Pedra rebolo preta, para esmeril, 
tipo A-36, para operações de 
desbaste, rebarbação, e afiação 
em aços e materiais ferrosos ou 
metais. Dimensões 12x2x 1 ½. 

ICDER R$ 39,00 R$ 390,00 

20 un 2234 20 

Bolsa de lona para ferramentas, 
400 mm x 200 mm x 300 mm, 
confeccionada em lona 
reforçada, alça de nylon, reforço 
metálico na parte superior, alça 
para transporte, ziper reforçado, 
fundo plástico reforçado à prova 
d'água, possui abertura total e 22 
divisões/bolsos sendo 12 
internos e 10 externos 

VONDER R$ 226,66 R$ 4.533,20 

22 un 2236 20 

Colher de pedreiro, 8’’, tipo reta, 
em aço carbono temperado em 
toda a peça, pintura eletrostática 
a pó, cabo de madeira com 
acabamento envernizado 
produzido a partir de madeira de 
origem renovável com guarnição 
metálica para proteção contra 
rachaduras e desgastes, haste 
soldada através do processo 
TIG. 

TRAMONTINA R$ 34,00 R$ 680,00 

24 un 2239 2 

Facão 20 polegadas, lâmina em 
aço carbono, com perfil especial 
para cortar com segurança. 
lâmina tratamento térmico. 
lâmina com acabamento lixado 
com revestimento em verniz. 
Cabo ergonômico e composto 
por material polipropileno de alta 
resistência. 

FAMASTIL R$ 29,00 R$ 58,00 

25 un 2242 30 

Marreta de 1 kg, com cabeça 
forjada em aço, oitavada, 
têmpera nas faces de impacto, 
bases polidas e envernizadas, 
cabeça com acabamento 
jateado, cabo de madeira 
envernizado com fixação a 
cabeça por cunha metálica. Em 
conformidade com a norma DIN 
6475. 

M SUL R$ 40,09 R$ 1.202,70 
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26 un 2244 2 

Serrote tamanho 16”, com lâmina 
em aço alto carbono temperado e 
lixado, cabo de madeira 
ergonômico e envernizado. 
dentes 
travados, 7 dentes por polegada, 
proteção plástica para os dentes. 
fabricado de acordo com a norma 
ABNT NBR 15780-2:2013 

TRAMONTINA R$ 59,00 R$ 118,00 

27 un 2245 20 

Torquês armador, 12”, em aço 
carbono pol. Têmpera nos 
gumes de corte e mandíbulas. 
Acabamento com pintura 
eletrostática. 

SÃO 
ROMÃO 

R$ 53,00 R$ 1.060,00 

28 un 3127 20 

Nível magnético 14”, com duas 
ampolas de 360º, estrutura de 
alumínio em perfil “T”, base 
magnética em forma de fita para 
fixação em superfícies metálicas. 

THOMPSON R$ 37,50 R$ 750,00 

30 un 3133 20 

Broca de videa 6mm, para 
concreto; ponta da broca de 
metal duro ultrarresistente; 
fixação da pastilha por 
brasagem; fabricada em aço 
temperado de alta tenacidade, 
norma DIN 8039; haste cilíndrica; 
cobertura de níquel; 
comprimento total aproximado 
100 mm; com marca e medidas 
gravadas no próprio material.                                         

THOMPSON R$ 10,00 R$ 200,00 

31 un 3134 20 

Broca de videa 8mm, para 
concreto; ponta da broca de 
metal duro ultrarresistente; 
fixação da pastilha por 
brasagem; fabricada em aço 
temperado de alta tenacidade, 
norma DIN 8039; haste cilíndrica; 
cobertura de níquel; 
comprimento total aproximado 
120 mm; com marca e medidas 
gravadas no próprio material.                                         

THOMPSON R$ 15,00 R$ 300,0 

32 un 3135 20 

Broca de videa 10mm, para 
concreto; ponta da broca de 
metal duro ultrarresistente; 
fixação da pastilha por 
brasagem; fabricada em aço 
temperado de alta tenacidade, 
norma DIN 8039; haste cilíndrica; 
cobertura de níquel; 
comprimento total aproximado 
150 mm; com marca e medidas 
gravadas no próprio material.                                         

THOMPSON R$ 20,00 R$ 400,00 

33 un 3136 10 

Broca de videa 12mm, para 
concreto; ponta da broca de 
metal duro ultrarresistente; 
fixação da pastilha por 
brasagem; fabricada em aço 

THOMPSON R$ 24,00 R$ 240,00 
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temperado de alta tenacidade, 
norma DIN 8039; haste cilíndrica; 
cobertura de níquel; 
comprimento total aproximado 
150 mm; com marca e medidas 
gravadas no próprio material.                                         

34 un 3137 50 

Broca helicoidal 9,5mm em aço 
rápido; padrão dimensional 
conforme norma DIN 338 Tipo N; 
corte a direita; haste cilíndrica; 
angulo de afiação de 118º; 
acabamento brilhante; 
comprimento total aproximado de 
125mm; com marca e Medidas 
gravadas no próprio material               

DORMER R$ 32,16 R$ 1.608,00 

35 un 3524 5 

Machado, com cabo - Peso do 
machado: 3,5 lb / 1,5 kg; 
Comprimento do machado: 203 
mm; Largura da lâmina do 
machado: 142 mm; Dimensões 
do olho do machado: 60 x 30 mm; 
Com cabo de madeira medindo 
97 cm. 

TRAMONTINA R$ 92,33 R$ 461,65 

VALOR TOTAL: trinta e oito mil, oitocentos e dois Reais e cinco Centavos R$ 38.802,05 

  
3. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
 
3.1. Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação. 
 
4. VALIDADE DA ATA. 
 
4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da sua assinatura, não podendo ser prorrogada. 
 
5. REVISÃO E CANCELAMENTO. 
 
5.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e 
oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata. 
 
5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado 
ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) 
fornecedor(es). 
 
5.3. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a 
Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo 
mercado. 
5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso 
assumido, sem aplicação de penalidade. 
 
5.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado 
observará a classificação original. 
 
5.5. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o 
compromisso, o órgão gerenciador poderá: 
 
5.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, 
e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e 
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5.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 
 
5.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de 
preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 
 
5.7. O REGISTRO DO FORNECEDOR SERÁ CANCELADO QUANDO: 
 
5.7.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços; 
 
5.7.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem 
justificativa aceitável; 
 
5.7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no 
mercado; ou 
 
5.7.4. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o 
órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 
 
5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será formalizado por despacho 
do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
5.9. O CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS PODERÁ OCORRER POR FATO SUPERVENIENTE, 
DECORRENTE DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR, QUE PREJUDIQUE O CUMPRIMENTO DA ATA, 
DEVIDAMENTE COMPROVADOS E JUSTIFICADOS: 
 
5.9.1. Por razão de interesse público; ou 
 
5.9.2. A pedido do fornecedor.  
 
6. DAS PENALIDADES. 
 
6.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital. 
 
6.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado 
nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o 
descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão 
participante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013). 
 
6.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 20 do 
Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do 
fornecedor. 
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7. CONDIÇÕES GERAIS. 
 
7.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da 
Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo 
de Referência, ANEXO AO EDITAL. 
 
7.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de 
que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº 7892/13. 
 
7.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou 
serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos 
termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2014. 
 
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 3 (três) vias de igual teor, que, depois de lida e 
achada em ordem, vai assinada pelas partes. 

 
 

Lambari, 16 de julho de 2021. 
 
 
 
 
 
 

______________________________________ 
PABLO LUIZ LOPES 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
 

______________________________________ 
HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE 
HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE 

 
 
 
 

TESTEMUNHAS: 
 
 
 
 

1- ____________________________________ 

Nome: ................................................................. 

CPF:.................................................................... 

2- ____________________________________ 

Nome: ................................................................. 

CPF:.................................................................... 

 


