
MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: 

 

SRP - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E 

PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS
  
 O Município de Francisco Beltrão, Órgão Gerenciador do Sistema de 
Registro de Preços, com base na Lei Federal 8.666/93, Lei Federal nº 
Decreto Federal nº 7892/13 e Decreto Municipal nº 176/2007, torna público:
 1)REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de baterias à base 

de troca, novas, sem uso anterior, para a frota de veículos da Municipalidade

decorrente do Pregão eletrônico nº

2022 a 13 de setembro de 202

ATA SRP Nº 934/2022 
EMPRESA DETENTORA: BRUNO TORTELLI MULLER & CIA LTDA
CNPJ Nº 17.113.173/0001-19
Lote Item Código Descrição 

001 1 83023 Bateria automotiva com capacidade nominal de 45 Ah (amperes).  
Tensão nominal de 12 V (volts). Totalmente selada, livre de 
manutenção, sem adição de água, com densímetro de diagnóstico 
sobre a tampa superior (olho mágico), com corrente de arranque a frio 
(CCA) a -18ºC de, no mínimo, 330. Com certificado de conformidade 
ativo junto ao INMETRO e com certificação de acordo com as normas 
ABNT. À base de troca. Garantia de, no mínimo, 12 (doze) meses a 
partir da data de entrega. Nova, sem uso anterior. 

001 3 83025 Bateria automotiva com capacidade nominal de 50 Ah (amperes).  
Tensão nominal de 12 V (volts). CAIXA ALTA, Totalmente selada, 
livre de manutenção, sem adição de água, com densímetro de 
diagnóstico sobre a tampa superior (olho mágico), com corrente de 
arranque a frio (CCA) a 
conformidade ativo junto ao INMETRO e com certificação de acordo 
com as normas ABNT. À base de troca. Garantia de, no mínimo, 12 
(doze) meses a partir da data de entrega. Nova, sem uso anterio

001 5 83027 Bateria automotiva com capacidade nominal de 60 Ah (amperes).  
Tensão nominal de 12 V (volts). Totalmente selada, livre de 
manutenção, sem adição de água, com densímetro de diagnóstico 
sobre a tampa superior (olho mágico), com corrente de arranque a frio 
(CCA) a -18ºC de, no mínimo, 420. Com certificado de conformidade 
ativo junto ao INMETRO e com certificação de acordo com as normas 
ABNT. À base de troca. Garantia de, no mínimo, 12 (doze) meses a 
partir da data de entrega. Nova, sem uso anterior. 

001 6 83028 Bateria automotiva com capacidade nominal de 60 Ah (amperes).  
Tensão nominal de 12 V (volts). CAIXA ALTA, Totalmente selada, 
livre de manutenção, sem adição de água, com densímetro de 
diagnóstico sobre a tampa superior (olho mágico), com corrente de 
arranque a frio (CCA) a 
conformidade ativo junto ao INMETRO e com certificação de acordo 
com as normas ABNT. Àbase de troca. Garantia de, no mínimo, 12 
(doze) meses a partir da data de entrega. Nova, sem uso anterio

001 7 83029 Bateria automotiva com capacidade nominal de 70 Ah (amperes).  
Tensão nominal de 12 V (volts). Totalmente selada, livre de 
manutenção, sem adição de água, com densímetro de diagnóstico 
sobre a tampa superior (olho mágico), com corrente de arranque a frio 
(CCA) a -18ºC de, no mínimo, 500. Com certificado de conformidade 
ativo junto ao INMETRO e com certificação de acordo com as normas 
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SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E  
PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS 

O Município de Francisco Beltrão, Órgão Gerenciador do Sistema de 
Registro de Preços, com base na Lei Federal 8.666/93, Lei Federal nº 
Decreto Federal nº 7892/13 e Decreto Municipal nº 176/2007, torna público:

REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de baterias à base 

de troca, novas, sem uso anterior, para a frota de veículos da Municipalidade

regão eletrônico nº139/2022 com vigência de 14 de 

de 2023 conforme segue: 

EMPRESA DETENTORA: BRUNO TORTELLI MULLER & CIA LTDA
19 

Marca UN Quant.

Bateria automotiva com capacidade nominal de 45 Ah (amperes).  
Tensão nominal de 12 V (volts). Totalmente selada, livre de 
manutenção, sem adição de água, com densímetro de diagnóstico 
sobre a tampa superior (olho mágico), com corrente de arranque a frio 

18ºC de, no mínimo, 330. Com certificado de conformidade 
ativo junto ao INMETRO e com certificação de acordo com as normas 
ABNT. À base de troca. Garantia de, no mínimo, 12 (doze) meses a 
partir da data de entrega. Nova, sem uso anterior.  

ELITE UN 20,00 

Bateria automotiva com capacidade nominal de 50 Ah (amperes).  
Tensão nominal de 12 V (volts). CAIXA ALTA, Totalmente selada, 
livre de manutenção, sem adição de água, com densímetro de 
diagnóstico sobre a tampa superior (olho mágico), com corrente de 

que a frio (CCA) a -18ºC de, no mínimo, 340. Com certificado de 
conformidade ativo junto ao INMETRO e com certificação de acordo 
com as normas ABNT. À base de troca. Garantia de, no mínimo, 12 
(doze) meses a partir da data de entrega. Nova, sem uso anterior.  

ELITE UN 30,00 

Bateria automotiva com capacidade nominal de 60 Ah (amperes).  
Tensão nominal de 12 V (volts). Totalmente selada, livre de 
manutenção, sem adição de água, com densímetro de diagnóstico 
sobre a tampa superior (olho mágico), com corrente de arranque a frio 

18ºC de, no mínimo, 420. Com certificado de conformidade 
ativo junto ao INMETRO e com certificação de acordo com as normas 
ABNT. À base de troca. Garantia de, no mínimo, 12 (doze) meses a 
partir da data de entrega. Nova, sem uso anterior.  

ELITE UN 30,00 

Bateria automotiva com capacidade nominal de 60 Ah (amperes).  
Tensão nominal de 12 V (volts). CAIXA ALTA, Totalmente selada, 
livre de manutenção, sem adição de água, com densímetro de 
diagnóstico sobre a tampa superior (olho mágico), com corrente de 

que a frio (CCA) a - 18ºC de, no mínimo, 420. Com certificado de 
conformidade ativo junto ao INMETRO e com certificação de acordo 
com as normas ABNT. Àbase de troca. Garantia de, no mínimo, 12 
(doze) meses a partir da data de entrega. Nova, sem uso anterior.  

ELITE UN 20,00 

Bateria automotiva com capacidade nominal de 70 Ah (amperes).  
Tensão nominal de 12 V (volts). Totalmente selada, livre de 
manutenção, sem adição de água, com densímetro de diagnóstico 
sobre a tampa superior (olho mágico), com corrente de arranque a frio 

18ºC de, no mínimo, 500. Com certificado de conformidade 
ativo junto ao INMETRO e com certificação de acordo com as normas 

ELITE UN 10,00 
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O Município de Francisco Beltrão, Órgão Gerenciador do Sistema de 
Registro de Preços, com base na Lei Federal 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/2002, 
Decreto Federal nº 7892/13 e Decreto Municipal nº 176/2007, torna público: 

REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de baterias à base 

de troca, novas, sem uso anterior, para a frota de veículos da Municipalidade, 

de setembro de 

EMPRESA DETENTORA: BRUNO TORTELLI MULLER & CIA LTDA 

Quant. Valor unitário 
R$ 

 194,00 

 214,00 

 235,00 

 260,00 

 320,00 
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ABNT. À base de troca. Garantia de, no mínimo, 12 (doze) meses a 
partir da data de entrega. Nova, sem uso anterior. 

001 8 83030 Bateria automotiva com capacidade nominal de 75 Ah (amperes). 
Tensão nominal de 12 V (volts). Totalmente selada, livre de 
manutenção, sem adição de água, com densímetro de diagnóstico 
sobre a tampa superior (olho mágico), com corrente de arranque a frio 
(CCA) a -18ºC de, no mínimo, 550. Com certificado de conformidade 
ativo junto ao INMETRO e com certificação de acordo com as normas 
ABNT. À base de troca. Garantia de, no mínimo, 12 (doze) meses a 
partir da data de entrega. Nova, sem uso anterior. 

001 9 83031 Bateria automotiva com capacidade nominal de 90 Ah (amperes).  
Tensão nominal de 12 V (volts). Totalmente selada, livre de 
manutenção, sem adição de água, com densímetro de diagnóstico 
sobre a tampa superior (olho mágico), com corrente de arranque a frio 
(CCA) a -18ºC de, no mínimo, 650. Com certificado de conformidade 
ativo junto ao INMETRO e com certificação de acordo com as normas 
ABNT. À base de troca. Garantia de, no mínimo, 12 (doze) meses a 
partir da data de entrega. Nova, sem uso anterior. 

001 10 83032 Bateria automotiva com capacidade nominal de 90 Ah (amperes).  
Tensão nominal de 12 V (volts). CAIXA ALTA, Totalmente selada, 
livre de manutenção, sem adição de água, com densímetro de 
diagnóstico sobre a tampa superior (olho mágico), com corrente de 
arranque a frio (CCA) a 
conformidade ativo junto ao INMETRO e com certificação de acordo 
com as normas ABNT. À base de troca. Garantia de, no mínimo, 12 
(doze) meses a partir da data de entrega. Nova, sem uso anteri

001 11 83033 Bateria automotiva com capacidade nominal de 95 Ah (amperes).  
Tensão nominal de 12 V (volts). Totalmente selada, livre de 
manutenção, sem adição de água, com densímetro de diagnóstico 
sobre a tampa superior (olho mágico), com corrente de arranque a frio 
(CCA) a -18ºC de, no mínimo, 750. Com certificado de conformidade 
ativo junto ao INMETRO e com certificação de acordo com as normas 
ABNT. À base de troca. Garantia de, no mínimo, 12 (doze) meses a 
partir da data de entrega. Nova, sem uso anterior. PARA VEIC
(AMBULANCIA, SPRINTER, DUCATO E ETC.) 

001 12 83034 Bateria automotiva com capacidade nominal de 100 Ah (amperes).  
Tensão nominal de 12 V (volts), com corrente de arranque a frio (CCA) 
a -18ºC de, no mínimo, 735. Com certificado de conformidade ativo 
junto ao INMETRO e com certificação de acordo com as nor
ABNT. À base de troca. Garantia de, no mínimo, 12 (doze) meses a 
partir da data de entrega. Nova, sem uso anterior. 

001 13 83035 Bateria automotiva com capacidade nominal de 150 Ah (amperes).  
Tensão nominal de 12 V (volts), com corrente de arranque a frio (CCA) 
a -18ºC de, no mínimo, 850. Com certificado de conformidade ativo 
junto ao INMETRO e com certificação de acordo com as nor
ABNT. À base de troca. Garantia de, no mínimo, 12 (doze) meses a 
partir da data de entrega. Nova, sem uso anterior. 

001 14 83036 Bateria automotiva com capacidade nominal de 180 Ah (amperes).  
Tensão nominal de 12 V (volts), com corrente de arranque a frio (CCA) 
a -18ºC de, no mínimo, 950. Com certificado de conformidade ativo 
junto ao INMETRO e com certificação de acordo com as nor
ABNT. À base de troca. Garantia de, no mínimo, 12 (doze) meses a 
partir da data de entrega. Nova, sem uso anterior. 

 
 
 
ATA SRP Nº 935/2022 
EMPRESA DETENTORA: EMERSON FERNANDO DE SOUZA LIMA
CNPJ Nº 22.941.533/0001-00
Lote Item Código Descrição 

001 2 83024 Bateria automotiva com capacidade nominal de 48 Ah (amperes).  
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ABNT. À base de troca. Garantia de, no mínimo, 12 (doze) meses a 
partir da data de entrega. Nova, sem uso anterior.  

Bateria automotiva com capacidade nominal de 75 Ah (amperes). 
Tensão nominal de 12 V (volts). Totalmente selada, livre de 
manutenção, sem adição de água, com densímetro de diagnóstico 
sobre a tampa superior (olho mágico), com corrente de arranque a frio 

18ºC de, no mínimo, 550. Com certificado de conformidade 
ativo junto ao INMETRO e com certificação de acordo com as normas 
ABNT. À base de troca. Garantia de, no mínimo, 12 (doze) meses a 
partir da data de entrega. Nova, sem uso anterior.  

ELITE UN 10,00 

Bateria automotiva com capacidade nominal de 90 Ah (amperes).  
Tensão nominal de 12 V (volts). Totalmente selada, livre de 
manutenção, sem adição de água, com densímetro de diagnóstico 
sobre a tampa superior (olho mágico), com corrente de arranque a frio 

18ºC de, no mínimo, 650. Com certificado de conformidade 
ativo junto ao INMETRO e com certificação de acordo com as normas 
ABNT. À base de troca. Garantia de, no mínimo, 12 (doze) meses a 
partir da data de entrega. Nova, sem uso anterior.  

ELITE UN 20,00 

Bateria automotiva com capacidade nominal de 90 Ah (amperes).  
Tensão nominal de 12 V (volts). CAIXA ALTA, Totalmente selada, 
livre de manutenção, sem adição de água, com densímetro de 
diagnóstico sobre a tampa superior (olho mágico), com corrente de 

que a frio (CCA) a - 18ºC de, no mínimo, 650. Com certificado de 
conformidade ativo junto ao INMETRO e com certificação de acordo 
com as normas ABNT. À base de troca. Garantia de, no mínimo, 12 
(doze) meses a partir da data de entrega. Nova, sem uso anterior.  

ELITE UN 20,00 

Bateria automotiva com capacidade nominal de 95 Ah (amperes).  
Tensão nominal de 12 V (volts). Totalmente selada, livre de 
manutenção, sem adição de água, com densímetro de diagnóstico 
sobre a tampa superior (olho mágico), com corrente de arranque a frio 

18ºC de, no mínimo, 750. Com certificado de conformidade 
ativo junto ao INMETRO e com certificação de acordo com as normas 
ABNT. À base de troca. Garantia de, no mínimo, 12 (doze) meses a 
partir da data de entrega. Nova, sem uso anterior. PARA VEICULOS 
(AMBULANCIA, SPRINTER, DUCATO E ETC.)  

ELITE UN 20,00 

Bateria automotiva com capacidade nominal de 100 Ah (amperes).  
Tensão nominal de 12 V (volts), com corrente de arranque a frio (CCA) 

18ºC de, no mínimo, 735. Com certificado de conformidade ativo 
junto ao INMETRO e com certificação de acordo com as normas 
ABNT. À base de troca. Garantia de, no mínimo, 12 (doze) meses a 
partir da data de entrega. Nova, sem uso anterior.  

ELITE UN 80,00 

Bateria automotiva com capacidade nominal de 150 Ah (amperes).  
Tensão nominal de 12 V (volts), com corrente de arranque a frio (CCA) 

18ºC de, no mínimo, 850. Com certificado de conformidade ativo 
junto ao INMETRO e com certificação de acordo com as normas 
ABNT. À base de troca. Garantia de, no mínimo, 12 (doze) meses a 
partir da data de entrega. Nova, sem uso anterior.  

ELITE UN 35,00 

Bateria automotiva com capacidade nominal de 180 Ah (amperes).  
Tensão nominal de 12 V (volts), com corrente de arranque a frio (CCA) 

18ºC de, no mínimo, 950. Com certificado de conformidade ativo 
junto ao INMETRO e com certificação de acordo com as normas 
ABNT. À base de troca. Garantia de, no mínimo, 12 (doze) meses a 
partir da data de entrega. Nova, sem uso anterior.  

ELITE UN 30,00 

EMPRESA DETENTORA: EMERSON FERNANDO DE SOUZA LIMA
00 

Marca UN Quant.

Bateria automotiva com capacidade nominal de 48 Ah (amperes).  BRMAX UN 20,00 
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 329,99 

 430,00 

 419,50 

 400,00 

 435,00 

 530,00 

 654,99 

EMPRESA DETENTORA: EMERSON FERNANDO DE SOUZA LIMA 

Quant. Valor unitário 
R$ 

 188,00 



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: 

 

Tensão nominal de 12 V (volts). Totalmente selada, livre de 
manutenção, sem adição de água, com densímetro de diagnóstico 
sobre a tampa superior (olho mágico), com corrente de arranque a frio 
(CCA) a -18ºC de, no mínimo, 330. Com certificado de conformidad
ativo junto ao INMETRO e com certificação de acordo com as normas 
ABNT. À base de troca. Garantia de, no mínimo, 12 (doze) meses a 
partir da data de entrega. Nova, sem uso anterior. 

001 4 83026 Bateria automotiva com capacidade nominal de 52 Ah (amperes).  
Tensão nominal de 12 V (volts). Totalmente selada, livre de 
manutenção, sem adição de água, com densímetro de diagnóstico 
sobre a tampa superior (olho mágico), com corrente de arranque a frio 
(CCA) a -18ºC de, no mínimo, 450. Com certificado de conformidade 
ativo junto ao INMETRO e com certificação de acordo com as normas 
ABNT. À base de troca. Garantia de, no mínimo, 12 (doze) meses a 
partir da data de entrega. Nova, sem uso anterior. 

 
 

Francisco Beltrão, 14 de setembro de 2022.
 
 

Daniela Raitz                                            
Sistema de Registro de Preços 
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Tensão nominal de 12 V (volts). Totalmente selada, livre de 
manutenção, sem adição de água, com densímetro de diagnóstico 
sobre a tampa superior (olho mágico), com corrente de arranque a frio 

18ºC de, no mínimo, 330. Com certificado de conformidade 
ativo junto ao INMETRO e com certificação de acordo com as normas 
ABNT. À base de troca. Garantia de, no mínimo, 12 (doze) meses a 
partir da data de entrega. Nova, sem uso anterior.  

Bateria automotiva com capacidade nominal de 52 Ah (amperes).  
Tensão nominal de 12 V (volts). Totalmente selada, livre de 
manutenção, sem adição de água, com densímetro de diagnóstico 
sobre a tampa superior (olho mágico), com corrente de arranque a frio 

18ºC de, no mínimo, 450. Com certificado de conformidade 
ativo junto ao INMETRO e com certificação de acordo com as normas 
ABNT. À base de troca. Garantia de, no mínimo, 12 (doze) meses a 
partir da data de entrega. Nova, sem uso anterior.  

BRMAX UN 20,00 

Francisco Beltrão, 14 de setembro de 2022. 

                                            Antonio Carlos Bonetti
Sistema de Registro de Preços - SRP           Secretário Municipal de Administração
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 218,00 

Antonio Carlos Bonetti 
Secretário Municipal de Administração 


