ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2014
Pregão Presencial nº 019/2014

Aos vinte e sete dias do mês de junho de 2014, na sala de licitações da CENTRAIS
ELÉTRICAS DE CARAZINHO S/A. – ELETROCAR, com sede na Av. Pátria, 1351, Bairro
Sommer, CEP 99500-000, na cidade de Carazinho - RS, inscrita no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica - CNPJ, da Secretaria da Receita Federal sob o nº 88.446.034/0001-55,
neste ato representada por seu Diretor Presidente, Sr. Erineu Clóvis Xavier, brasileiro,
casado, contador, residente e domiciliado nesta cidade, portador do CPF nº 123.376.68053 e seu Diretor Administrativo Financeiro, Sr. Eugenio Leonardo Vieira Grandó,
brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado nesta cidade, portador do CPF nº
759.507.580-72, nos termos do art. 15 da Lei nº 8.666/1993, de 21 de junho de 1993,
foram registrados, nesta Ata, as quantidades e os preços da empresa ASW BRASIL
TECNOLOGIA EM PLÁSTICOS LTDA., com sede na Rua Ademar Bombo, nº 380, Parque
Industrial Mogi Guaçu, CEP 13.849-224, na cidade de Mogi Guaçu - SP, inscrita no CNPJ
sob nº 09.662.563/0001-10, neste ato representada por seu representante legal, Sr.
Katsumi Garan, japonês, Diretor Comercial, residente e domiciliado em Mogi Guaçu - SP,
inscrito no CPF sob o número 006.291.648-35, portador do Documento de Identidade de
Estrangeiro RNE nº W507387-V, resultantes do Pregão Presencial nº 019/2014, cujo
objeto é o REGISTRO DE PREÇOS, para Aquisição de Cabos e Ferragens. As
especificações técnicas, assim como todas as obrigações e condições descritas no Edital, no
Termo de Referência e na Proposta de Preços, integram esta Ata de Registro de Preços,
independentemente de transcrição.

A validade desta Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, a contar da data de sua
publicação.

A licitante acima mencionada foi vencedora dos seguintes itens, os quais serão registrados:
1.14, 1.15 e 1.43 do Edital, conforme segue abaixo.
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CNPJ: 09.662.563/0001-10

FORNECEDOR: ASW BRASIL TECNOLOGIA EM
PLÁSTICOS LTDA.
Ordem de Classificação: 1º (primeiro)
Item:

Descrição do Item:

Marca:

Quantidade
registrada:

Unidade:

Valor
Unitário
(R$):

Valor
Total
(R$):

1.14

Cruzeta PRFV (poliéster reforçado de
fibra de vidro), fabricado no processo de
enleamento. Tamanho 2.400mm x 110mm
x 90mm. Resistência nominal 400 daN,
carga de ruptura 800 daN. Pigmento
cinza, com furação padrão para todos os
modelos de estruturas M1, M2, M3, M4,
N1, N2, N3, N4, B1, B2, B3, B4.

ASW

600

PÇ

145,00

87.000,00

1.15

Cruzeta Polimérica de polietileno, maciça,
com dimensões 90 x entre 110 e 115 x
2400mm, com no mínimo 4 vergalhões de
reforço interno e resistência nominal
mínima de 400 daN. Com furação padrão
para todos os modelos de estruturas M1,
M2, M3, M4, N1, N2, N3, N4, B1, B2, B3,
B4.

ASW

600

PÇ

128,00

76.800,00

1.43

Isolador de pino polimérico classe 15 kV.
Fabricação em polietileno de alta
densidade, cor cinza, resistente ao
intemperismo, abrasão e trilhamento
elétrico. O fundo da cavidade para
instalação do pino de aço deve conter
uma quantidade de material de constante
e rigidez dielétrica compatíveis com as
do material do isolador, em quantidade
suficiente para preencher o espaço
compreendido entre a cabeça do pino e o
corpo do isolador, visando impedir a
formação de descargas parciais. Deve ser
gravado na peça em alto relevo de forma
visível e indelével a marca ou nome do
fabricante, mês, ano de fabricação e a
tensão a que se destina em kV.

ASW

100

PÇ

10,48

1.048,00

TOTAL

R$ 164.848,00

Valor total por extenso: Cento e Sessenta e Quatro Mil e Oitocentos e Quarenta e
Oito Reais.
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CADASTRO DE RESERVA
A licitante abaixo identificada, no momento apropriado da sessão de julgamento da
licitação a que se refere esta Ata de Registro de Preços, manifestou interesse em integrar
o Cadastro de Reserva desta Ata, aceitando cotar os bens com preços iguais ao do licitante
vencedor na seqüência de classificação do certame, nas condições previstas no artigo 10 do
Regulamento do Sistema de Registro de Preços da Eletrocar, para o seguinte item do
Termo de Referência do Edital: 1.15.

DADOS DO FORNECEDOR:
Razão Social: SULMINAS FIOS E CABOS LTDA.
CNPJ nº: 04.210.938/0001-97
Endereço: Av. João Pinheiro, nº 3555, Bairro Ponte Preta, CEP 37.701-387, Poços de
Caldas - MG
E-mail: licitações@sulminasfiosecabos.com

Fone: (35) 3714-2660/ (35) 3714-4108

Representante Leonardo de Oliveira Machado, brasileiro, solteiro, empresário, residente e
Legal: domiciliado em Poços de Caldas - MG, inscrito no CPF sob o número
086.763.116-33
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- A contratação com a empresa integrante do Cadastro de Reserva desta ARP está
condicionada à exclusão do primeiro colocado da ata, nas hipóteses previstas nos
artigos 20 e 21 da Ordem de Serviço nº 002/2014.
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- Ocorrendo o cancelamento ou a suspensão do registro do fornecedor, observado o
artigo 23 da Ordem de Serviço nº 002/2014, a contratação com a empresa
integrante do Cadastro de Reserva desta ARP fica condicionada às seguintes
comprovações:
I – Homologação dos equipamentos ofertados em sua proposta (se for o caso),
devendo a empresa submetê-los às condições previstas no Edital de licitação e
seus anexos;
II – Comprovação da manutenção das condições de habilitação previstas no Edital
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de licitação e seus anexos.

Erineu Clóvis Xavier
Diretor Presidente

Eugênio Leonardo Vieira Grandó
Diretor Administrativo-Financeiro

ASW Brasil Tecnologia em Plástico Ltda.
Katsumi Garan

Sulminas Fios e Cabos Ltda. – Cadastro de Reserva (2ª colocada)
Leonardo de Oliveira Machado

Esta Ata de Registro de Preços
se
encontra
examinada
e
aprovada por esta Assessoria
Jurídica.
Em______/______/______

________________________
Anderson Luís Amaral
Assessor Jurídico
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