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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2017 
 

Pregão Presencial nº 057/2017 
Processo Administrativo nº 125/2017 
 
1. DO OBJETO:  
No dia 12 (doze) do mês de julho de 2017, no Município de Chiapetta-RS foram 
registrados os preços abaixo relacionados, para contratação, através de SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de 
quilometro carregado com caminhão caçamba traçado e horas máquinas de 
retroescavadeira, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Obras 
e Serviços Urbanos, por um período de 06 (seis) meses, contados da data de 
assinatura da Ata de Registro de Preços, resultante do Pregão Presencial nº 
057/2017 (Processo Administrativo nº 125/2017), conforme especificações que 
seguem: 
                                                          VENCEDOR: 

 
SILVIO STRADA 

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM/SERVIÇO QUANT UNIDADE 

01 Serviços de Transporte de Carga com 
Caminhão Caçamba Traçado, com capacidade 
de carga de 16m³, com a documentação para o 
referido serviço, com combustível e motorista. 

De 01 até 
5.000 km. 

Km/Carregado 
 

11,00 

02 Serviços de Transporte de Carga com 
Caminhão Caçamba Traçado, com capacidade 
de carga para 14m³, com a documentação para 
o referido serviço, com combustível e motorista. 

De 01 até 
5.000 km. 

Km/Carregado 
 

10,00 

03 Serviços de Transporte de Carga com 
Caminhão Caçamba Traçado, com capacidade 
de carga para 10m³, com a documentação para 
o referido serviço, com combustível e motorista. 

De 01 até 
5.000 km. 

Km/Carregado 
 

8,00 

 
JARDEL GUSTAVO HEINEMANN POLES 

04 Horas Máquina de retroescavadeira tracionada, 
com caçamba dianteira com capacidade de no 
mínimo 01 m³, peso operacional de no 9.500 
toneladas, ano de fabricação não inferior a 

2012, com combustível e operador, em boas 
condições de mecânica e com horímetro em 

perfeito estado. 

De 01 até  
200. 

      Hora 
 
 

129,00 

 
2. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS: 
A Ata de Registro de Preços terá validade de no máximo de 06 (seis) meses, contados 
da assinatura da Ata de Registro de Preços. 
 
3. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO: 
3.1. Os serviços, objeto do presente Edital, deverão ser executados de acordo com a 
necessidade da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, sendo que após o 
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recebimento da “Autorização de Fornecimento”, constando o(s) local (is) onde deverão 
ser executados os serviços e o número de horas, a CONTRATADA terá o prazo de 
até 03 (três) dias para o início das atividades.  
3.2. Os serviços adjudicados deverão ser realizados em conformidade com as normas 
regulamentáveis e padrões técnicos aplicáveis aos itens cotados (caso houver), 
atendendo ainda, a proponente, as prescrições contidas no art. 39, VIII, da Lei 
8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 
3.3. Caso algumas das características do serviço realizado não corresponda ao 
exigido pelo Edital ou apresentada na Proposta, a adjudicatária deverá providenciar, 
no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis a correção, contados da data de notificação 
expedida pelo Município, visando ao atendimento das especificações, sem prejuízo de 
incidência das sanções previstas no Edital, na Lei Federal nº 8.666/93 e no Código de 
Defesa do Consumidor, sem quaisquer ônus adicionais ao Município. 
3.4. A realização do serviço objeto deste certame não exclui a responsabilidade da 
adjudicatária contratada quanto aos vícios ocultos, ou seja, só manifestados quando 
da sua normal utilização pelo Município de Chiapetta-RS. 
3.5. A nota fiscal/cupom deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu 
objeto, na qual deverá constar o número da Conta e Agência da empresa licitante. 
. 

4. DO PAGAMENTO: 
4.1. O pagamento será efetuado, no prazo de até 30 (trinta) dias após a realização dos 
serviços solicitados/adjudicados, constantes da Autorização de Fornecimento, 
mediante a expedição da Nota ou Cupom Fiscal, devidamente atestada pelo 
responsável pelo recebimento dos serviços, dando conta do recebimento e do 
cumprimento das condições estipuladas no Edital e Proposta Financeira da empresa 
adjudicatária. 
4.2. A Nota ou Cupom Fiscal que contiver erro será devolvida à empresa adjudicatária 
para retificação e reapresentação, interrompendo-se a contagem do prazo fixado no 
item 4.1 para o pagamento, que recomeçará a ser contado integralmente a partir da 
data de sua reapresentação. 
4.3. O pagamento será efetuado por meio de depósito, em conta corrente da 
adjudicatária, informada em sua Nota/Cupom Fiscal. 
4.4. Serão realizadas as retenções de acordo com as disposições legais vigentes, por 
ocasião do pagamento. 
4.5. Os valores pagos em atraso, somente serão corrigidos, caso derivar de culpa 
exclusiva do Município, os quais serão corrigidos monetariamente, tendo como base o 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo–IPCA, medido pelo IBGE, calculadas 
sobre o total do débito em atraso, desde o vencimento até a data do efetivo 
pagamento. 
 
5. DAS PENALIDADES: 
5.1. Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão 
ou de contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes 
penalidades: 
a) Deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de 
licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o 
valor do último lance ofertado; 
b) Manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e 
suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos; 
c) Deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do 
direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% 
sobre o valor do último lance ofertado; 
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d) Fornecer o objeto com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e 
sem prejuízo ao resultado: advertência; 
e) Fornecer o objeto com atraso injustificado, até o limite de 02(dois) dias úteis, após 
os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o 
valor atualizado do contrato; 
f) Inexecução parcial do objeto: suspensão do direito de licitar e contratar com a 
Administração pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao 
montante não adimplido do contrato; 
g) Inexecução total do objeto: suspensão do direito de licitar e contratar com a 
Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do 
contrato; 
h) Causar prejuízo material resultante diretamente do fornecimento: declaração de 
inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a 
Administração Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado 
do contrato. 
5.2. As penalidades serão registradas no cadastro da empresa adjudicatária, quando 
for o caso. 
5.3. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de 
penalidade ou inadimplência contratual. 
 
6. DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS: 
6.1. Considerado o prazo de validade de 06 (seis) meses da Ata de Registro de 
Preços e, em atendimento ao §1º do artigo 28, da Lei Federal nº 9.069 de 29/06/1995, 
ao artigo 3º, §1º, da Medida Provisória nº 1488-16, de 02/10/1996 e demais 
legislações pertinentes, é vedado qualquer reajustamento de preços, até que seja 
completado o período de 06 (seis) meses contados a partir da data de recebimento 
das propostas indicadas no preâmbulo do Edital do Pregão Presencial nº 057/2017. 
 
6.2. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de 
reajustes em face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie ou de 
alteração dos preços, comprovadamente, praticados no mercado, com a finalidade de 
manter o equilíbrio econômico e financeiro da avença. 
 
7. DA SUSPENSÃO E CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
7.1. O preço registrado poderá ser suspenso ou cancelado, facultada a defesa prévia 
do interessado, no prazo de cinco dias úteis, nos seguintes casos: 
I - Pela Administração, quando: 
a) o fornecedor não cumprir as exigências do instrumento convocatório que der origem 
ao registro de preços; 
b) o fornecedor não formalizar contrato decorrente do registro de preços ou não tenha 
retirado o instrumento equivalente no prazo estabelecido, se a Administração não 
aceitar sua justificativa; 
c) o fornecedor der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente do registro 
de preços; 
d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato decorrente do 
registro de preços; 
e) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado; 
f) por razões de interesse públicas, devidamente fundamentadas; 
II - Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar 
impossibilitado de cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem 
ao registro de preços. 
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II - Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar 
impossibilitado de cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem 
ao registro de preços. 
§ 1º O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, será formalizado por 
despacho fundamentado da Secretaria de Administração. 
§ 2º A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos no 
inciso I deste artigo, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de 
recebimento, juntando-se comprovante nos autos que deram origem ao registro de 
preços. 
§ 3º No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o lugar do fornecedor, a 
comunicação será feita por publicação na Imprensa Oficial do Município, 
considerando-se cancelado o preço registrado a partir da publicação. 
§ 4º Da decisão de cancelar ou suspender o preço registrado cabe recurso, no prazo 
de cinco dias úteis. 
7.2. Os preços registrados poderão ser suspensos nos seguintes casos: 
I - pela Administração, por meio de edital, quando por ela julgado que o fornecedor 
esteja temporariamente impossibilitado de cumprir as exigências da licitação que deu 
origem ao registro de preços ou, ainda, por interesse do Município, ressalvadas as 
contratações já levadas a efeito até a data da decisão; 
II - pelo fornecedor, quando mediante solicitação por escrito, comprovar estar 
temporariamente impossibilitado de cumprir as exigências da licitação que deu origem 
ao registro de preços. 
§ 1º A suspensão de registro de preço, nas hipóteses previstas, será formalizado por 
despacho fundamentado da Secretaria de Administração. 
§ 2º Será estabelecido no edital ou no expediente da solicitação de que tratam os 
incisos I e II, o prazo previsto para a suspensão temporária do preço registrado. 
§ 3º Enquanto perdurar a suspensão poderá ser realizado novas licitações para 
aquisição dos itens constantes dos registros de preços. 
 
8. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 
As eventuais contratações da respectiva despesa decorrente do objeto desta licitação 
correrão à conta dos recursos específicos consignados no orçamento do Município do 
exercício 2017 e 2018. 
 

9. DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES: 
9.1. Caberá a empresa adjudicatária: 
a) A responsabilidade por eventuais danos ou prejuízos causados direta ou 
indiretamente, ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo no 
fornecimento do objeto; 
b) A responsabilidade por todas as despesas e providências necessárias à realização 
do objeto, bem como da estada, alimentação, combustível, transporte, manutenção 
preventiva e corretiva (filtros, óleos lubrificantes, graxas, lâmpadas e reparos 
ocasionais), encargos trabalhistas, previdenciários, securitários e fiscais, decorrentes 
da execução do objeto do presente e quaisquer despesas acessórias e necessárias 
não especificadas nesse edital e nos seus anexos;  
c) Executar o objeto de acordo com as especificações e prazos determinados, 
atendendo às normas técnicas e legais vigentes, bem como condições e garantias 
técnicas atinentes à matéria, de modo a resguardar, sob qualquer aspecto, a 
segurança e o interesse do CONTRATANTE;  
d) Obedecer sempre às recomendações dos fabricantes e das normas técnicas 
vigentes na utilização/aplicação das máquinas, veículos e equipamentos e dos de 
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emprego especial, pois caberá à CONTRATADA, em qualquer caso, a 
responsabilidade técnica e os ônus decorrentes de sua má utilização/aplicação;  
e) Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao 
CONTRATANTE ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua 
ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou 
legais a que estiver sujeita;  
f) Manter, durante todo o prazo de fornecimento, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação; 
g) Sinalizar convenientemente, às suas expensas, o local de execução dos serviços, 
de acordo com as normas vigentes, bem como as em vigor do CONTRATANTE, 
devendo responder por eventuais danos que venham a ser provocados nos locais da 
execução dos serviços, até o seu término, quando estes resultarem de culpa da 
CONTRATADA, pela falta de sinalização adequada; 
h) Não subcontratar, ceder ou transferir a terceiros a execução do objeto, ainda que 
parcial, sendo nulo de pleno direito qualquer ato nesse sentido, além de constituir 
infração passível de penalidade, salvo em caso de autorização expressa do 
CONTRATANTE; 
i) Recuperar áreas ou bens não incluídos no seu trabalho e deixá-los em seu estado 
original, caso venha, como resultado de suas operações a danificá-los; 
j) Outras obrigações decorrentes do cumprimento do objeto desta licitação. 
9.2. Caberá ao Município: 
a) Atestar o recebimento dos serviços; 
b) Acompanhar e fiscalizar a realização dos serviços através da Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços Urbanos;  
Obs: Qualquer fiscalização exercida pelo Município, feita em seu exclusivo interesse, 
não implica corresponsabilidade pela prestação dos serviços e não exime a 
adjudicatária de suas obrigações pela fiscalização e perfeita execução do Contrato. 
c) Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas 
às obrigações; 
d) Reter parcelas do pagamento de valores eventualmente devidos à adjudicatária, 
enquanto esta não satisfizer o pagamento da integralidade dos danos causados ao 
e/ou terceiros; 
e) Efetuar o pagamento à adjudicatária nas condições avençadas; 
f) Comunicar à empresa vencedora toda e qualquer ocorrência relacionada com a 
aquisição dos itens; 
g) Rejeitar, no todo ou em parte, os itens que a empresa vencedora entregar fora das 
especificações do Edital; 
h) Aplicar penalidades à adjudicatária, quando for o caso e 
i) Outras obrigações decorrentes do cumprimento do objeto desta licitação. 
 
10. DA FISCALIZAÇÃO:  
10.1. A execução do Contrato será objeto de acompanhamento, fiscalização e 
avaliação pelo Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos, a quem competirá 
comunicar as falhas porventura constatadas na execução dos serviços e solicitar a 
correção das mesmas.  
10.2. A fiscalização de que trata o subitem 10.1 será exercida no interesse do 
Município.  
10.3. Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto do presente Edital, 
deverão ser prontamente atendidas pela adjudicatária, sem qualquer ônus para o 
Município.  
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10.4. Qualquer fiscalização exercida pelo Município, feita em seu exclusivo interesse, 
não implica corresponsabilidade pela prestação dos serviços e não exime a 
adjudicatária de suas obrigações pela fiscalização e perfeita execução do Contrato. 
10.5. A fiscalização do Município, em especial, deverá verificar a qualidade das 
máquinas ou equipamentos utilizados na execução dos serviços, podendo exigir a sua 
substituição quando não atender aos termos do que foi proposto e contratado, sem 
que assista à adjudicatária qualquer indenização pelos custos daí decorrentes.  
10.6. Qualquer alteração nos serviços deverá ser previamente submetida à análise da 
Fiscalização do Município. Este encaminhamento deverá ser realizado mediante 
documento formal, devidamente protocolado.  
10.7. Não serão aceitos quaisquer acréscimos realizados sem autorização expressa 
do Município. 
 10.8. Na fiscalização serão ainda observadas as demais condições relacionadas no 
instrumento contratual. 
 
11. DO PROCESSO LICITATÓRIO: 
A presente Ata de Registro de Preços resulta do Processo Licitatório, modalidade 
Pregão Presencial n° 057/2017, de 30/06/2017 (Processo Administrativo nº 125/2017). 
 
12. DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS: 
Aplicam-se, com relação a execução, alteração, inexecução e extinção, com 
pertinência a presente ata as normas estabelecidas na Lei nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002, Decreto Municipal nº 010/2017 de 03 de março de 2017, Lei n° 123/2006, de 
14 de dezembro de 2006 e alterações e, subsidiariamente a Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993 e alterações. 
 
13. DO FORO: 
Fica eleito o foro da Comarca de Santo Augusto–RS, para dirimir quaisquer dúvidas 
decorrentes do presente Contrato, renunciando expressamente a qualquer outro mais 
privilegiado que seja. 
 

Chiapetta/RS, 12 de julho de 2017 
 
      Eder Luis Both                       Samir Antônio França 
   Prefeito Municipal                Assessor Jurídico 
 
 
      Silvio Strada   Jardel Gustavo Heinemann Poles 
       Vencedor    Vencedor 
 
 
    Celço Paulo Beier 
     Sec. de Obras 
     Fiscal da ata 
 

Testemunhas: 
 
 

Nome: ________________________ Nome: _________________________  
CPF:  ________________________ CPF:  _________________________ 
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