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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREF 01/2018 

  

PROCESSO LICITATÓRIO PREF N. 65/2017 

PREGÃO PRESENCIAL PREF N. 43/2017  

  

VALIDADE 01 (UM) ANO COM POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO.  

Aos 02 dias do mês de janeiro de 2018,  o Município de Ipuaçu, Estado de Santa Catarina, através do 

Prefeito Municipal, torna público, para conhecimento dos interessados realizou Edital de Licitação, na 

Modalidade de Pregão Presencial para Registro de Preços, tipo Menor Preço por Item, nos termos da 

presente e no que preceituam as Leis n. 10.520/02; Lei n. 8.666/93 e suas alterações posteriores, Decreto 

Municipal 037 de 03 de março de 2009 Decreto Municipal n° 057/2006 de 10 de abril de 2006, Lei 

Complementar n. 123 de 14 de dezembro de 2006; e demais normas legais aplicáveis, em face da 

classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial para Registro de Preços PREF n. 43/2017, 

Ata de Julgamento de Preços, publicada no Mural Público e homologada pela autoridade competente deste 

Município mediante sua assinatura, RESOLVE registrar os preços auferidos em processo licitatório para A 

presente licitação, do tipo menor preço por item, tem por  objeto a Consiste na contrato a aquisição de 

máquinas/implementos agrícolas conforme descrito no anexo I termo de referência. Conforme consta na 

relação de itens vencidos por fornecedor, que passa a fazer parte desta, tendo sido, os referidos preços, 

oferecido (s) pela (s) empresa (s) cuja proposta foi classificada em 1º lugar, no (s) respectivo (s) item (ns) 

no certame acima numerado, demais classificados conforme quadro comparativo de preços pós lances 

emitido pelo sistema Betha anexo ao processo, ficam registrados no sistema de registro de preços, para 

possíveis contratações.  

   

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  

A presente Ata tem por objeto assegurar o compromisso de possível e futura contratação entre o 

MUNICÍPIO DE Ipuaçu - SC e a empresa:  

 JEAN PYER VIVIAN EIRELI EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n. 

06.161.649/0001-70, com sede na Rua Sagrada Família, n.º 353, Pavilhão A, Bairro Floresta, cidade de 

Maravilha-SC, CEP 89874-000, neste ato representado pelo Sócio Administrador Sr. Jean  Pyer Vivian, 

inscrito no Cadastro de Pessoas Fisica CPF sob o n.º 058.020.639-47, RG n.º 4.906.295 SSP/SC, residente 

e domiciliado na Rua Vitorino Salles Fagundes, n.º 1007, Bairro Jardim América, cidade de Maravilha- SC 

CEP 89874-00.Vencedora do certame licitatório referente ao Pregão Presencial n.43/2017 - PREF, estando 

os a relação de itens vencidos por fornecedor do referido pregão, em anexo, passando o mesmo a fazer parte 

integrante desta ata.  

Parágrafo único: Os itens e valores totais vencidos por esta empresa do objeto desta ata são os seguintes:  
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Os itens vencidos pela empresa foram os seguintes: 

Item  Qtd  Und  Descrição  Preço  
und  

Preço Total  

01  02  und  Carreto basculante metálico hidráulico, com capacidade mínima para 

8m³ mínimo de 6 toneladas, abertura normal de lateral, chassi com 

chapa de no mínimo 4.75mm de dimensões 4,00X2,35X0,95 metros, 

rodado tanden, com quatro pneus 7.50X16, ponta de eixo mínimo de 

57mm/63mm, novo.  

19.640,00  39.280,00  

A soma dos valores de todos os itens vencidos pela empresa perfaz o montante de R$ 39.280,00 (trinta e 

nove mil duzentos e oitenta); 

 ATUATI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA EPP , pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no CNPJ sob o n. 01.435.215/0001-06, com sede na Rua José Schimitt, n.º 1585, 

centro, cidade de São Martinho-RS, CEP 98.690-000, neste ato representado pelo Sócio Administrador Sr. 

Adelino José Atuati, inscrito no Cadastro de Pessoas Fisica CPF sob o n.º 285.205.800-68, RG n.º 

3006312577 SSP/RS, residente e domiciliado na R Rua José Schimitt, n.º 1585, centro, cidade de São 

Martinho-RS, CEP 98.690-000.Vencedora do certame licitatório referente ao Pregão Presencial n.43/2017 

- PREF, estando os a relação de itens vencidos por fornecedor do referido pregão, em anexo, passando o 

mesmo a fazer parte integrante desta ata.  

Parágrafo único: Os itens e valores totais vencidos por esta empresa do objeto desta ata são os seguintes:  

Os itens vencidos pela empresa foram os seguintes: 

Item  Qtd  Und  Descrição  Preço  
und  

Preço Total  

02  02  und  Colhedora de forragens para corte em área total, recolhimento e 

picagem de milho, sorgo, cana-de-açúcar, Napier e demais variedades 

plantada em linha, com sistema de quebra grãos, transmissão por 

caixa cardã, hidráulica total, caixa com quatro rolos, com no mínimo 

12 facas no rotor e seis lançadores, bicas de descarga em aço, rotação 

do rotos de no mínimo 1500rpm, com no mínimo 24 opções  de corte 

2 a 24mm, com produção de no mínimo 30 toneladas/hora, potência 

de acionamento da TDP de 50 a 80CV, afiador redondo giratório 

acoplado a tampa da carcaça, nova.   

33.900,00  

  

67.800,00  

A soma dos valores de todos os itens vencidos pela empresa perfaz o montante de R$ 67.800,00 (sessenta e 

sete mil e oitocentos reais); 

 

1.1 – Deverá a empresa ainda dispor e arcar com os seguintes custos a serem considerados para confecção 

da sua proposta:  

a) Garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses a contar da entrega no município, alegando ainda que 

quando necessários reparos neste prazo pro falhas ou defeitos a licitante compromete-se a prestar toda a 

assistência técnica necessária junto a sede do município, e em caso na impossibilidade da realização dos 
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devidos reparos serem efetuados neste, a licitante arcará com todas as despesas de transporte do implemento 

até sua sede, possuindo para tanto assistência técnica autorizada de fábrica.  

b) Arcar com todas as despesas decorrentes de transporte, funcionários e demais encargos necessários 

para a entrega do objeto licitado, no prazo estabelecido.  

c) A contratada deverá fornecer única e exclusivamente as mercadorias e produtos cotados e 

identificados na proposta e lances ofertados no certame nos quais restou vencedora.   

d) As mercadorias e produtos deste Processo Licitatório serão requisitados pela Secretaria de Educação 

de Ipuaçu - SC, no período de vigência do contratual.  

e) Faz parte integrante deste Contrato, independentemente de sua transcrição, todas as peças constantes 

no Processo Licitatório Pref. n. 65/2017 Modalidade Pregão Presencial Pref. n.43/2017 do Município de 

Ipuaçu – SC.  

  

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DA ATA  

A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 1 (um) ano prorrogável por igual período a contar de 

sua data de emissão, ou seja, de 02 de janeiro de 2018 à 02 de janeiro de 2019.  

Parágrafo único. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, a Secretaria Municipal de 

Obras do MUNÍCIPIO DE IPUAÇU, não será obrigada a firmar as contratações que deles poderão advir, 

facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao 

beneficiário do registro preferência de fornecimento em igualdade de condições.  

   

CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

A presente Ata de Registro de Preço poderá ser utilizada por todos os órgãos da Administração Pública 

Municipal, desde que autorizados pela Sr.ª Prefeita Municipal se for o caso.  

Parágrafo primeiro. O preço ofertado pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de 

Preços é o constante da relação de itens vencidos por fornecedor, anexo desta.  

   

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA  

1 Todos os produtos/serviços deverão ser entregues/prestados nos locais indicados no âmbito do 

território do município de Ipuaçu, no período de um ano ou mais em caso de prorrogação de prazo após 

a assinatura do contrato, mediante solicitação da Administração Municipal e em conformidade com o 

interesse público municipal;  

2 O contrato derivado do presente certame poderá ter seu prazo prorrogado por igual período desde 

haja saldo e que sejam mantidas as condições de valores inicialmente contratados.   

3 A entrega deverá acontecer no prazo máximo de 30 dias após solicitação da Administração.  
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CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO/CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E RESP. 

REASJUSTE DE PREÇOS   

O pagamento as condições e responsabilidades, reajustes serão efetuados estabelecidos tudo em contrato a 

ser firmado com a empresa que assina a presente ata e o Município de Ipuaçu - SC.  

  

CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

Esta Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito:  

I - Pela Administração, quando:  

a - a detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;  

b - a detentora não assinar o contrato no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua justificativa; 

c - a detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços;  

d - em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de preços;  

e - os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;  

f - por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração;  

g - a comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste Edital, será feita 

pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 

deram origem ao registro de preços.  

h - no caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por 

publicação no Diário Oficial do Estado, considerando-se cancelado o preço registrado após a publicação.  

II - Pelas detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas de 

cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços:  

a - à solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com a 

antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas neste 

Contrato, caso não aceitas as razões do pedido.  

   

 CLÁUSULA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E DO FORO  

Integram esta Ata, o edital do Pregão Presencial nº 43/2017PREF e as propostas das empresas abaixo 

relacionadas. Fica eleito o foro da Comarca de Abelardo Luz - SC, para dirimir quaisquer questões 

decorrentes da utilização da presente ata. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei n. 

10.520/2002 e Decreto Municipal n° 057/2006 de 10 de abril de 2006, Lei Complementar n. 123 de 14 de 

dezembro de 2006, e demais normas aplicáveis.  

Ipuaçu - SC, 02 de janeiro de 2018.  

 

CLORI PEROZA        

Prefeita Municipal      
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RAQUELI BIASOTTO  

Pregoeira  

 

Proponentes: 

ATUATI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA EPP  

Resp. Legal Sr. Adelino José Atuati CPF n. 285.205.800-68 _________________ 

 

JEAN PYER VIVIAN EIRELI EPP  

Resp. Legal Sr. Jean Pyer Vivian CPF n. º 058.020.639-47 _____________________ 

 

Visto e de acordo. Assessor Juridico. Adv. Julcemar Comachio OAB/SC n. 18.445________________ 

Testemunhas:  

 

Leonir Paulo Mottin    Sarita Andrea Braghini 

Almoxerife     Assessora Geral de Administração 

 


