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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 217/08 

 
Processo Administrativo n° 08/10/10.571 

Interessado: Secretaria Municipal de Infra-Estrutura 

Modalidade: Pregão Eletrônico n° 113/08 

Objeto: Registro de preços de ferragens. 

 
 
   Aos 22 dias do mês de setembro do ano de 2.008, na cidade de 

Campinas, Estado de São Paulo, no Palácio dos Jequitibás, sito na Avenida Anchieta, 

n° 200, o MUNICÍPIO DE CAMPINAS, devidamente representado, e a empresa NOVA 

REPBRAS COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 
LTDA., por seu representante legal, acordam proceder, nos termos do Decreto 

Municipal n° 11.447/94 e suas alterações e do edital do Pregão Eletrônico em epígrafe, 

ao Registro de Preços referentes aos lotes abaixo discriminados, com seus respectivos 

preços unitários. 

 

Lote 
Código 

PMC 
Descrição 

Quant. 
Estim. 

Preço unitário 
(R$) 

19 35403 

Fechadura para portas externas, para uso em 
ambientes de tráfego intenso, conforme norma 
ABNT NBR 14913. Distância de broca de 55 
mm, com cilindro de latão oval, monobloco 
passante de 4 pinos segredos em latão, 
contrapinos tipo carretel e molas em aço inox e 
duas chaves em latão niquelado, com chapa 
testa falsa e contra chapa em aço, trinco 
reversível e lingueta em zamac, com mola 
reforçada.  

200 29,50 

20 35404 

Fechadura para portas internas, para uso em 
ambientes de tráfego intenso, conforme norma 
ABNT NBR 14913. Distância de broca de 55 
mm, com chapa testa falsa e contra chapa em 
aço, trinco reversível e lingueta em zamac, com 
mola reforçada.  

200 24,00 

31 32934 
Cabo de aço,  alma de aço, diâmetro de 5/8 
pol., que suportam carga de trabalho mínima 
de 3 toneladas.   

500 14,58 
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33 32932 
Cabo de aço, alma de aço, diâmetro de 1/2 
pol., que suportam carga de trabalho mínima 
de 2 toneladas. 

500 9,90 

34 35410 
Cabo de aço, alma de aço, diâmetro de 1/8 
pol., que suportam carga de trabalho mínima 
de 124 kgf. 

1.000 0,83 

35 35409 
Cabo de aço, alma de aço, diâmetro de 3/32 
pol., que suportam carga de trabalho mínima 
de 62 kgf. 

1.000 0,62 

36 32933 
Cabo de aço, alma de aço, diâmetro de 3/8 
pol., que suportam carga de trabalho mínima 
de 1 tonelada. 

500 7,29 

37 32938 Clips pesado para cabo de aço de 1 pol. de 
diâmetro 400 7,70 

38 32939 Clips pesado para cabo de aço de 1/2 pol. de 
diâmetro 2.000 2,12 

39 32937 Clips pesado para cabo de aço de 3/8 pol. de 
diâmetro 2.000 1,43 

40 32936 Clips pesado para cabo de aço de 5/8 pol. de 
diâmetro 2.000 2,94 

41 35414 
Corrente soldada em aço carbono, diâmetro de 
1/2 pol., de 48,5 x 85,0 mm, que suportam 
carga de trabalho mínima de 1200 kgf. 

2.750 10,20 

43 35411 
Corrente soldada em aço carbono, diâmetro de 
3/16 pol., de 17,0 x 31,0 mm, que suportam 
carga de trabalho mínima de 160 kgf. 

725 10,88 

45 32942 
Gancho olhal para cabo de aço, de diâmetro 23 
mm, que suporta carga de trabalho de até 1 
tonelada. 

100 14,60 

46 32943 
Gancho olhal para cabo de aço, de diâmetro 32 
mm, que suporta carga de trabalho de até 2 
toneladas. 

100 25,30 

53 4641 Parafuso cabeça francesa, com porca e 
arruela, de 5/16 x 1 POLEGADA. 1.000 0,28 

54 4642 Parafuso cabeça francesa, com porca e 
arruela, de 5/16 x 1.1/2 POLEGADA. 1.000 0,30 

55 4643 Parafuso cabeça francesa, com porca e 
arruela, de 5/16 x 2 POLEGADAS. 1.000 0,36 

56 4658 Parafuso cabeça francesa, com porca e 
arruela, de 5/16 x 3 POLEGADAS. 1.000 0,42 

 
                        Fica declarado que o preço registrado na presente Ata é válido pelo 

prazo de 12 (doze) meses, contado da data de sua assinatura, ficando 

automaticamente prorrogado o prazo de validade da proposta/lance apresentado no 

Pregão epigrafado. 
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   Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, 

após lida e aprovada, será assinada pelas partes. 

 
Campinas, 22 de setembro de 2008. 

 
 
 

 

 

OSMAR COSTA 

Secretário Municipal de Infra-Estrutura 

 

 

 

 

NOVA REPBRAS COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA 
CONSTRUÇÃO LTDA. 

Representante Legal: Ricieri Pastorelli 

RG nº 6.885.125 

CPF nº 407.450.748-04 

 
 
 
 


