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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2014 

Pregão Presencial nº 026/2014 

 
 
Aos Vinte e Cinco dias do mês de julho 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 123.376.680-
53  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 ELEKTROWAY 
SOLUÇÕES EM LINHA VIVA LTDA., com sede na Rua Itália, nº 47, Bairro São Cristóvão, 
CEP 95320-000, na cidade de Nova Prata - RS, inscrita no CNPJ sob nº 12.142.767/0001-
34, neste ato representada por seu representante legal, Sr. Edir Bonatto, brasileiro, 
casado, Sócio-Administrador, residente e domiciliado em Nova Prata - RS, inscrito no CPF 
sob o número 398.450.100-59, resultantes do Pregão Presencial nº 026/2014, cujo 
objeto é o REGISTRO DE PREÇOS, para Aquisição de Materiais de Segurança. 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: 
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.9, 1.10, 1.11 e 1.14 do Edital, conforme segue abaixo. 
 
 
 
FORNECEDOR: ELEKTROWAY SOLUÇÕES EM LINHA 
VIVA LTDA. 

CNPJ: 12.142.767/0001-34 

Ordem de Classificação: 1º (primeiro) 

Item: Descrição do Item: Marca: Quantidade 
registrada: 

Unidade: Valor 
Unitário 
(R$): 

Valor 
Total 
(R$): 

1.1 Luva de Proteção com 05 (cinco) dedos, 
palma confeccionada em vaqueta 

Conforto 250 PAR 24,96 6.240,00 



 

2 
 

integral e o dorso em lona vinílica na 
cor amarela, modelo petroleira, com 
reforço interno na palma, acabamento 
do punho em viés. Deverá possuir 
elástico de ajuste de dorso. 
Comprimento entre 25 e 28 cm. 
Tamanhos: M e G ou 9 e 10. Anexo 
foto ilustrativa. 

1.2 Óculos de Segurança, na cor cinza, 
constituído de visor 100% 
policarbonato, armação em nylon com 
ponte nasal de silicone para uma 
perfeita adaptação no nariz, formato 
amatônico, lentes com tratamento 
anti-risco e anti-embaçante; hastes 
com sistema deslizante em 03 níveis 
para ajuste de comprimento, contra 
raios ultra-violeta e impactos de 
partículas volantes. Anexo foto 
ilustrativa. 

Calipso Lince 050 UN 8,00 400,00 

1.3  Calça em PVC p/chuva, na cor preta, 
confeccionada em 100% poliéster, 
revestido com PVC, com costuras 
seladas a quente através de fita 
térmica selante, totalmente forrada 
em tecido poliéster, com ajustes em 
elástico na cintura, reforço entre as 
costuras das pernas, barra da calça 
(boca) com abertura entre 27 e 29 cm 
com fechamento em zíper. Refletivo na 
cor prata, com 5 cm de largura. A 
calça deverá vir acompanhada de bolsa 
para acondicionamento. Anexo foto 
ilustrativa. 

SW 040 PÇ 140,00 5.600,00 

1.4 Jaqueta em PVC p/chuva, na cor 
preta, confeccionada em 100% 
poliéster, revestido com PVC, com 
costuras seladas a quente através de 
fita térmica selante, totalmente 
forrada em tecido poliéster e com 
capuz embutido na gola, fechamento 
frontal com zíper e pala com velcro, 
bolso na altura do peito com 
fechamento em velcro. Comprimento do 
corpo entre 78 e 85 cm. Comprimento 
da manga entre 67 e 72 cm. Mangas 
tipo Raglan. A jaqueta deverá vir 
acompanhada de bolsa para 
acondicionamento.  Anexo foto 
ilustrativa. 

SW 040 PÇ 169,90 6.796,00 

1.6 Voltímetro/Amperímetro digital tipo 
alicate, em conformidade com a Norma 
de Segurança IEC 1010, sobretensão 
CAT II e grau de poluição 2. Display 
LDC 3/½  dígitos. Leitura + ou – 1999. 
Faixa de medidas ACA, peak hold ACA, 
ACV, DCV, OHM. Polaridade 
automática, negativa (-) indicada. 

Minipa 010 PÇ 170,00 1.700,00 
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Indicação de bateria fraca. Proteção 
por PTC para as faixas de resistência. 
Diâmetro de condutor 51 mm (máximo). 
Abertura de garra 51 mm (máximo). 
Alimentação com bateria 9 V. 
dimensões 248 (A) x 70 (L) x 38.5 (P) 
mm. Peso aproximado de 338g 
(incluindo bateria). O voltímetro deverá 
vir acompanhado de Manual de 
Instruções, pontas de prova, bateria 9 
V e bolsa para acondicionamento. 

1.9 Facão com lâmina de no mínimo 18” e 
bainha de couro. 

Tramontina 005 PÇ 49,90 249,50 

1.10 Pá Concha de Bico, com cabo de 
madeira, com no mínimo de 1,20 
metros de comprimento. Anexo foto 
ilustrativa. 

Metisa 010 PÇ 45,00 450,00 

1.11 Pá Cavadeira reta, sem cabo. Anexo 
foto ilustrativa. 

Paraboni 010 PÇ 28,50 285,00 

1.14 Bateria Alcalina 9 V para uso em 
equipamentos como multímetros, 
detectores de tensão entre outros, 
com validade/vencimento de, no 
mínimo, 12 meses. 

Philips 030 PÇ 13,00 390,00 

TOTAL R$ 22.110,50 

Valor total por extenso: Vinte e Dois Mil e Cento e Dez Reais e Cinqüenta Centavos. 

 
 

 
Erineu Clóvis Xavier Eugênio Leonardo Vieira Grandó 
Diretor Presidente  Diretor Administrativo-Financeiro 

 
 
 

Elektroway Soluções  em Linha Viva Ltda. 
Edir Bonatto 

 
 
 
 
 
 

 

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

 
Em______/______/______ 

 
 
 

________________________ 
Anderson Luís Amaral 

Assessor Jurídico 


