
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - SJDF-NULIC

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2018

Pregão Eletrônico - SRP nº 58/2017

UASG : 090023

 

A União, por intermédio da JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - Seção Judiciária do Distrito
Federal, inscrita no CNPJ/MF nº 05.456.457/0001-29, sediada no SAUS Quadra 02, Bloco G, Anexo A,
Brasília-DF, neste ato representada pelo Diretor da Secretaria Administrativa, Sr. Erico de Souza Santos, nos
termos do artigo 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais normas legais aplicáveis, obedecidas
as disposições contidas no instrumento convocatório e em face da classificação da proposta apresentada no
Pregão Eletrônico nº 58/2017, RESOLVE registrar o preço ofertado pela empresa GRANDES MARCAS
DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI, estabelecida no CSC 10 – Lote 02 – Loja 01 – Avenida
Sandu Sul – Taguatinga – DF – CEP 72.016-105, Telefone (61) 3027-2424,
grandesmarcas12@gmail.com, inscrita no CNPJ sob o nº 14.396.046/0001-86, neste ato representado por
Tauã Marques Mendonça, conforme discriminado no Anexo desta Ata.
                                                                                                  
Este Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados da data da sua assinatura pelas partes,
instante a partir do qual o instrumento será considerado apto a produzir seus efeitos jurídicos. A ata será
publicada em forma de extrato no Diário Oficial da União, conforme disposto no parágrafo único, do artigo 61
da Lei nº 8.666/93.
 
As especificações técnicas e demais exigências constantes do Decreto nº 7.892/2013, no Processo
Administrativo nº 0011022-38.2017.4.01.8005 e Pregão Eletrônico nº 58/2017 integram esta Ata de
Registro de Preços, independentemente de transcrição.
 
A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelos representantes legais da Justiça Federal de
Primeiro Grau - Seção Judiciária do Distrito Federal e do Fornecedor Beneficiário.
 

Erico de Souza Santos
Diretor da Secretaria Administrativa

 
 

Tauã Marques Mendonça
Representante Legal da Empresa

 

 

ANEXO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2018

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E PREÇO REGISTRADO

Unidade Gerenciadora: Núcleo de Administração de Serviços Gerais - NUASG
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GRUPO I

Item Descrição Marca Qtde Und Valor
Unitário Valor Total

1

Broca de aço rápido de 3,5mm -
9/64", confeccionada em aço rápido,
conforme norma DIN 338,
acabamento superficial liso e brilhante,
sem rebarbas. Para uso genérico.
Ângulo normal de ponta de 118º.
Medida escrita na broca em baixo
relevo. Garantia contra defeito de
fabricação.
Marca: Mtx/715359

Mtx/715359 750 Und. 1,94 1.455,00

2

Broca de aço rápido de 6mm,
confeccionada em aço rápido,
conforme norma DIN 338,
acabamento superficial liso e brilhante,
sem rebarbas. Para uso genérico.
Ângulo normal
de ponta de 118º. Medida escrita na
broca em baixo relevo. Garantia
contra defeito de fabricação.
Marca: Mtx/715609

Mtx/715609 750 Und. 3,74 2.805,00

3

Broca de aço rápido de 8mm,
confeccionada em aço rápido,
conforme norma DIN 338,
acabamento superficial liso e brilhante,
sem rebarbas. Para uso genérico.
Ângulo normal
de ponta de 118º. Medida escrita na
broca em baixo relevo. Garantia
contra defeito de fabricação.
Marca: Mtx/715809

Mtx/715809 750 Und. 5,02 3.765,00

4

Broca de aço rápido de 10mm,
confeccionada em aço rápido,
conforme norma DIN 338,
acabamento superficial
liso e brilhante, sem rebarbas. Para
uso genérico. Ângulo normal de ponta
de 118º. Medida escrita na broca em
baixo relevo. Garantia contra defeito
de fabricação.
Marca: Mtx/715999

Mtx/715999 150 Und. 8,79 1.318,50

Broca de aço rápido de 12mm,
confeccionada em aço rápido,
conforme norma DIN 338,
acabamento superficial
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5
liso e brilhante, sem rebarbas. Para
uso genérico. Ângulo normal de ponta
de 118º.
Medida escrita na broca em baixo
relevo. Garantia contra defeito de
fabricação.
Marca: Mtx/720209

Mtx/720209 150 Und. 12,23 1.834,50

6

Broca de widea de 6mm - 1/4".
Confeccionada conforme norma DIN
8039, ponta de wídea, para concreto
e alvenaria. Livre de rebarba,
porosidade e imperfeições de
fabricação. Garantia contra defeito de
fabricação.
Marca: Mtx/708569

Mtx/708569 750 Und. 3,99 2.992,50

7

Broca de widea de 8mm - 5/16".
Confeccionada conforme norma DIN
8039, ponta de wídea, para concreto
e alvenaria. Livre de rebarba,
porosidade e imperfeições de
fabricação. Garantia contra defeito de
fabricação.
Marca: Mtx/708589

Mtx/708589 750 Und. 4,56 3.420,00

8

Broca de widea de 10mm.
Confeccionada conforme norma DIN
8039, ponta de wídea, para concreto
e alvenaria. Livre de rebarba,
porosidade e imperfeições de
fabricação.
Garantia contra defeito de fabricação.
Marca: Mtx/708909

Mtx/708909 750 Und. 6,67 5.002,50

9

Broca de widea de 12mm.
Confeccionada conforme norma DIN
8039, ponta de wídea, para concreto
e alvenaria. Livre de rebarba,
porosidade e imperfeições de
fabricação.
Garantia contra defeito de fabricação.
Marca: Dormer/A800120DB

Dormer/A800120DB 150 Und. 13,95 2.092,50

10

Broca de widea sds-plus, projetada
para operações em concreto com uso
de martelete rompedor, com ponta de
metal duro, sistema de encaixe rápido,
medindo 6mm de diâmetro, 100mm de
comprimento útil, 160mm de
comprimento total. Acabamento
superficial liso e brilhante, sem
rebarbas. Medida escrita na broca em
baixo relevo.
Garantia contra defeito de fabricação.
Marca: Mtx/7101655

Mtx/7101655 350 Und. 5,37
 

1.879,50
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11

Broca de widea sds-plus, projetada
para operações em concreto com uso
de martelete rompedor, com ponta de
metal duro, sistema de encaixe rápido,
medindo 6mm de diâmetro, 150mm de
comprimento útil, 210mm de
comprimento total. Acabamento
superficial liso e brilhante, sem
rebarbas. Medida escrita na broca em
baixo relevo.
Garantia contra defeito de fabricação.
Marca: Makita/D-00072

Makita/D-00072 350 Und. 8,68 3.038,00

12

Broca de widea sds-plus, projetada
para operações em concreto com uso
de martelete rompedor, com ponta de
metal duro, sistema de encaixe rápido,
medindo 8mm de diâmetro, 150mm de
comprimento útil, 210mm de
comprimento total. Acabamento
superficial liso e brilhante, sem
rebarbas. Medida escrita na broca em
baixo relevo.
Garantia contra defeito de fabricação.
Marca: Mtx/7102755

Mtx/7102755 350 Und. 6,51 2.278,50

13

Broca de widea sds-plus, projetada
para
operações em concreto com uso de
martelete rompedor, com ponta de
metal duro, sistema de encaixe rápido,
medindo 8mm de diâmetro, 200mm de
comprimento útil, 260mm de
comprimento total. Acabamento
superficial liso e brilhante, sem
rebarbas. Medida escrita na broca em
baixo relevo.
Garantia contra defeito de fabricação.
Marca: Irwin/44473

Mtx/7102755 350 Und. 9,65 3.377,50

14

Broca de widea sds-plus, projetada
para operações em concreto com uso
de martelete rompedor, com ponta de
metal duro, sistema de encaixe rápido,
medindo 10mm de diâmetro, 200mm
de comprimento útil, 260mm de
comprimento total. Acabamento
superficial liso e brilhante, sem
rebarbas. Medida escrita na broca em
baixo relevo.
Garantia contra defeito de fabricação.
Marca: Mtx

Mtx 300 Und. 8,66 2.598,00

Broca de widea sds-plus, projetada
para operações em concreto com uso
de martelete rompedor, com ponta de
metal duro, sistema de encaixe rápido,
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metal duro, sistema de encaixe rápido,
medindo 12mm de diâmetro, 200mm
de comprimento útil, 260mm de
comprimento total.
Marca: Dewalt/DT9554-QZ

Dewalt/DT9554-QZ 150 Und. 13,45 2.017,50

16

Broca de widea sds-plus, projetada
para operações em concreto com uso
de martelete rompedor, com ponta de
metal duro, sistema de encaixe rápido,
medindo 25mm de diâmetro, 400mm
de comprimento útil, 450mm de
comprimento total. Acabamento
superficial liso e brilhante, sem
rebarbas. Medida escrita na broca em
baixo relevo. Garantia contra defeito
de fabricação.
Marca: Dewalt/DT9613-QZ

Dewalt/DT9613-QZ 40 Und. 51,55 2.062,00

 Valor total do Grupo I     41.936,50

GRUPO II

Item Descrição Marca Qtde Und. Valor
Unitário Valor Total

17

Colher de pedreiro, confeccionada em
aço SAE 1070, acabamento em
pintura eletrostática, canto
arredondado, cabo em madeira
vernizada, medindo 9" (todas as
especificações deverão ser
comprovadas pelo fabricante). Marca:
Monfort

Monfort 100 Und 9,00 900,00

18

Colher de pedreiro, confeccionada em
aço SAE 1070, acabamento em
pintura eletrostática, canto
arredondado, cabo em madeira
vernizada, medindo 6", nº 6 - (todas as
especificações deverão ser
comprovadas pelo fabricante).
Marca: Pacetta

Pacetta 100 Und 11,00 1.100,00

19

Desempenadeira dentada (8 x 8mm),
com cabo de madeira aberto, rebite
invisível - solda robotizada-flexível,
confeccionada em aço , medindo 25,6
cm x 12cm (todas as especificações
deverão ser comprovada pelo
fabricante).
Marca: Max

Max 100 Und 5,30 530,00

Desempenadeira lisa, com cabo de
madeira aberto, rebite invisível - solda
robotizada -flexível, confeccionada em
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20 aço, medindo 25,6 cm x 12cm (todas
as especificações deverão ser
comprovadas pelo fabricante).
Marca: Max

Max 100 Und 5,30 530,00

21

Martelo de unha profissional,
confeccionado em aço, com cabo de
madeira, medindo 23mm. Marca/
modelo de referência: FAMASTIL
TAURUS.
Marca: Stanley

Stanley 40 Und 11,90 476,00

22

Martelo de unha profissional,
confeccionado em aço, com cabo de
madeira, medindo 29mm. Marca/
modelo de referência: FAMASTIL
TAURUS.
Marca: Stanley

Stanley 40 Und 13,70 548,00

23

Martelo, com cabeça em borracha
preta, com uma extremidade plana e
outra abaulada, cabo de madeira de
alta resistência auto fixável, medindo
60mm (todas as especificações
deverão ser comprovadas pelo
fabricante). Marca/ modelo de
referência: FAMASTIL TAURUS.
Marca: Max

Max 40 Und 8,68 347,20

24 Marreta forjada em aço, cabo de
madeira, peso de 1kg. Marca: Monfort Monfort 20 Und 15,20 304,00

25 Marreta forjada em aço, cabo de
madeira, peso de 5kg. Marca: Tenace Tenace 05 Und 54,00 270,00

26

Espátula flexível, confeccionada em
aço, com cabo plástico de alta
resistência, medindo 10cm (todas as
especificações deverão ser
comprovadas pelo fabricante).
Marca: Max

Max 100 Und 2,25 245,00

27

Espátula flexível, confeccionada em
aço, com cabo de madeira ou material
plástico de alta resistência, medindo
12cm (todas as especificações deverão
ser comprovada pelo fabricante).
Marca: Max

Max 100 Und 2,45 245,00

28

Trena, confeccionada com fita de aço
com pintura anti-reflexo, estojo
anatômico em abs de alta resistência,
com trava e presilha para cinto, gancho
auto ajustável na ponta
da fita, graduação em milímetros,
centímetro e polegadas, medindo 10
metros x 32 mi.

Sparta 30 Und 12,60 378,00
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Marca: Sparta

29

Trena, confeccionada com fita de aço
com pintura anti-reflexo, estojo
anatômico em abs de alta resistência,
com trava e presilha para cinto, gancho
auto ajustável na ponta
da fita, graduação em milímetros,
centímetros e polegadas, medindo 5
metros x 19 mi.
Marca: Sparta

Sparta 100 Und 6,70 670,00

30

Lâmina de serra confeccionada em aço
rápido, flexível, com alta resistência ao
desgaste, medindo 12" x 1/2" x 0,024"
(300 x 13 x 0,60mm), com 24 dentes
por polegada (todas as especificações
deverão ser comprovadas pelo
fabricante).
Marca: KF

KF 500 Und 2,79 1.395,00

31

Arco de serra para metais, estrutura
confeccionada em aço niquelado, cabo
fechado para maior proteção,
profundidade
de corte de 90mm, tensor para aperto
e desaperto da lâmina, que permita a
utilização de lâminas de 12", (todas as
especificações deverão ser
comprovadas pelo fabricante).
Marca: KF

KF 30 Und 7,40 222,00

32

Lâmina de serra tico-tico, para corte
de madeira, confeccionada em aço alto
carbono, com 8 dentes por polegada,
medindo 75mm x 6mm (comprimento x
largura), encaixe tipo BOSCH. (todas
as especificações deverão ser
comprovadas pelo fabricante).
Marca: Starret

Starret 30 Und 3,00 90,00

33

Discos diamantados 110mm, para
mármore e granito, refrigeração a água,
20mm de diâmetro do furo, para
modelo 4100h/nb ou similar.
Referência: MAQUITA ou BOSCH.
Marca: Makita

Makita 100 Und 14,30 1.430,00

34

Lima chata, tipo murça com corte
simples, dentes diagonais paralelos,
tamanho 8", fabricadas com aço de
alto teor de carbono e tratamento
térmico especial, para acabamento em
superfícies planas ou convexas.
Marca: Starret/KL101-308

Starret/KL101-308 50 Und 7,85 392,50

Desempenadeira plástica para
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35

aplicação de grafiato, para criação do
efeito riscado, produzida em plástico
com bordas viradas, base rugosa,
medindo 15 (+/- 1) x 26 (+/-
1) cm aproximadamente.
Marca: Roma

Roma 100 Und 3,67 367,00

36

Pá, confeccionada em aço carbono
temperado, com cabo de
madeira, largura da pá 27cm (+/= 2),
cabo de 120 cm.
Marca: Max

Max 10 Und 18,00 180,00

37

Enxada, forjada em aço carbono
temperado, cabo de madeira, largura
da lâmina 28cm (+/-2).
Marca: Paraboni

Paraboni 10 Und 16,80 168,00

38

Broxa redonda, cabo de madeira,
filamentos sintéticos medindo 9,2cm e
7cm de diâmetro
.Marca: Max

Max 10 Und 3,20 32,00

Valor total do Grupo II     10.799,70

Valor total da ARP 52.736,20

 
 

CADASTRO RESERVA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2018

Empresa: VBX INDUSTRIAL – COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA-ME C.N.P.J: 24.493.392/0001-
36

GRUPO I

Item Descrição Marca Qtde Und Valor
Unitário Valor Total
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1

Broca de aço rápido de 3,5mm -
9/64", confeccionada em aço rápido,
conforme norma DIN 338,
acabamento superficial liso e brilhante,
sem rebarbas. Para uso genérico.
Ângulo normal de ponta de 118º.
Medida escrita na broca em baixo
relevo. Garantia contra defeito de
fabricação.
Marca: Mtx/715359

Mtx/715359 750 Und. 1,94 1.455,00

2

Broca de aço rápido de 6mm,
confeccionada em aço rápido,
conforme norma DIN 338,
acabamento superficial liso e brilhante,
sem rebarbas. Para uso genérico.
Ângulo normal
de ponta de 118º. Medida escrita na
broca em baixo relevo. Garantia contra
defeito de fabricação.
Marca: Mtx/715609

Mtx/715609 750 Und. 3,74 2.805,00

3

Broca de aço rápido de 8mm,
confeccionada em aço rápido,
conforme norma DIN 338,
acabamento superficial liso e brilhante,
sem rebarbas. Para uso genérico.
Ângulo normal
de ponta de 118º. Medida escrita na
broca em baixo relevo. Garantia contra
defeito de fabricação.
Marca: Mtx/715809

Mtx/715809 750 Und. 5,02 3.765,00

4

Broca de aço rápido de 10mm,
confeccionada em aço rápido,
conforme norma DIN 338,
acabamento superficial
liso e brilhante, sem rebarbas. Para uso
genérico. Ângulo normal de ponta de
118º. Medida escrita na broca em
baixo relevo. Garantia contra defeito
de fabricação.
Marca: Mtx/715999

Mtx/715999 150 Und. 8,79 1.318,50
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5

Broca de aço rápido de 12mm,
confeccionada em aço rápido,
conforme norma DIN 338,
acabamento superficial
liso e brilhante, sem rebarbas. Para uso
genérico. Ângulo normal de ponta de
118º.
Medida escrita na broca em baixo
relevo. Garantia contra defeito de
fabricação.
Marca: Mtx/720209

Mtx/720209 150 Und. 12,23 1.834,50

6

Broca de widea de 6mm - 1/4".
Confeccionada conforme norma DIN
8039, ponta de wídea, para concreto e
alvenaria. Livre de rebarba, porosidade
e imperfeições de fabricação. Garantia
contra defeito de fabricação.
Marca: Mtx/708569

Mtx/708569 750 Und. 3,99 2.992,50

7

Broca de widea de 8mm - 5/16".
Confeccionada conforme norma DIN
8039, ponta de wídea, para concreto e
alvenaria. Livre de rebarba, porosidade
e imperfeições de fabricação. Garantia
contra defeito de fabricação.
Marca: Mtx/708589

Mtx/708589 750 Und. 4,56 3.420,00

8

Broca de widea de 10mm.
Confeccionada conforme norma DIN
8039, ponta de wídea, para concreto e
alvenaria. Livre de rebarba, porosidade
e imperfeições de fabricação.
Garantia contra defeito de fabricação.
Marca: Mtx/708909

Mtx/708909 750 Und. 6,67 5.002,50

9

Broca de widea de 12mm.
Confeccionada conforme norma DIN
8039, ponta de wídea, para concreto e
alvenaria. Livre de rebarba, porosidade
e imperfeições de fabricação.
Garantia contra defeito de fabricação.
Marca: Dormer/A800120DB

Dormer/A800120DB 150 Und. 13,95 2.092,50
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10

Broca de widea sds-plus, projetada
para operações em concreto com uso
de martelete rompedor, com ponta de
metal duro, sistema de encaixe rápido,
medindo 6mm de diâmetro, 100mm de
comprimento útil, 160mm de
comprimento total. Acabamento
superficial liso e brilhante, sem
rebarbas. Medida escrita na broca em
baixo relevo.
Garantia contra defeito de fabricação.
Marca: Mtx/7101655

Mtx/7101655 350 Und. 5,37
 

1.879,50

11

Broca de widea sds-plus, projetada
para operações em concreto com uso
de martelete rompedor, com ponta de
metal duro, sistema de encaixe rápido,
medindo 6mm de diâmetro, 150mm de
comprimento útil, 210mm de
comprimento total. Acabamento
superficial liso e brilhante, sem
rebarbas. Medida escrita na broca em
baixo relevo.
Garantia contra defeito de fabricação.
Marca: Makita/D-00072

Makita/D-00072 350 Und. 8,68 3.038,00

12

Broca de widea sds-plus, projetada
para operações em concreto com uso
de martelete rompedor, com ponta de
metal duro, sistema de encaixe rápido,
medindo 8mm de diâmetro, 150mm de
comprimento útil, 210mm de
comprimento total. Acabamento
superficial liso e brilhante, sem
rebarbas. Medida escrita na broca em
baixo relevo.
Garantia contra defeito de fabricação.
Marca: Mtx/7102755

Mtx/7102755 350 Und. 6,51 2.278,50

Broca de widea sds-plus, projetada
para
operações em concreto com uso de
martelete rompedor, com ponta de
metal duro, sistema de encaixe rápido,
medindo 8mm de diâmetro, 200mm de
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13 comprimento útil, 260mm de
comprimento total. Acabamento
superficial liso e brilhante, sem
rebarbas. Medida escrita na broca em
baixo relevo.
Garantia contra defeito de fabricação.
Marca: Irwin/44473

Mtx/7102755 350 Und. 9,65 3.377,50

14

Broca de widea sds-plus, projetada
para operações em concreto com uso
de martelete rompedor, com ponta de
metal duro, sistema de encaixe rápido,
medindo 10mm de diâmetro, 200mm
de comprimento útil, 260mm de
comprimento total. Acabamento
superficial liso e brilhante, sem
rebarbas. Medida escrita na broca em
baixo relevo.
Garantia contra defeito de fabricação.
Marca: Mtx

Mtx 300 Und. 8,66 2.598,00

15

Broca de widea sds-plus, projetada
para operações em concreto com uso
de martelete rompedor, com ponta de
metal duro, sistema de encaixe rápido,
medindo 12mm de diâmetro, 200mm
de comprimento útil, 260mm de
comprimento total.
Marca: Dewalt/DT9554-QZ

Dewalt/DT9554-QZ 150 Und. 13,45 2.017,50

16

Broca de widea sds-plus, projetada
para operações em concreto com uso
de martelete rompedor, com ponta de
metal duro, sistema de encaixe rápido,
medindo 25mm de diâmetro, 400mm
de comprimento útil, 450mm de
comprimento total. Acabamento
superficial liso e brilhante, sem
rebarbas. Medida escrita na broca em
baixo relevo. Garantia contra defeito
de fabricação.
Marca: Dewalt/DT9613-QZ

Dewalt/DT9613-QZ 40 Und. 51,55 2.062,00

 Valor total do Grupo I     41.936,50
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04/01/2018, às 15:46 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Erico de Souza Santos , Diretor(a) de Secretaria
Administrativa, em 04/01/2018, às 15:55 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm informando o código verificador
5385243 e o código CRC 2F8E7767.
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