
 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DAS MISSÕES 
 

ATA REGISTRO PREÇOS 06/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17/2021 

Pregão Presencial Nº 08/2021 

  
Aos 19 dias do mês de março de 2021, nas dependências da Administração Municipal de 

Campina das Missões, sito à Av. Santa Teresa, nº 821, Centro, nesta cidade, nos termos do art. 15, da Lei 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o Município de Campina das Missões, neste ato representado pelo 
Prefeito Municipal em exercício, Senhor Carlos Justen, doravante denominado simplesmente de ÓRGÃO 
GERENCIADOR e as empresas DIRCE DOS ANJOS JUNIOR, CNPJ 73.421.760/0001-46, EVANDRO CARLOS 
ROHLEDER, CNPJ 16.436.079/0001-38, ADILSON RAMOS DA SILVA, CNPJ 10.397.010/0001-66 JAIME A 
REICHERT ME, CNPJ 01.292.501/0001-51 e MEINART CIA LTDA, CNPJ 15.693.089/0001-96, doravante 
denominadas FORNECEDORES, para a execução do objeto descrito na cláusula primeira - do objeto, 
resolvem firmar a presente ATA, nos permissivos termos da Lei Federal nº. 8666/93, do Decreto 
Municipal nº 044/2019 e na conformidade da Licitação modalidade Pregão Presencial para Registro de 
Preços nº. 08/2021, mediante as seguintes cláusulas e condições. 
 

1. OBJETO 

1.1 A presente Ata de Registro de Preços tem por finalidade registrar os preços dos produtos 
especificados no item 1- DO OBJETO do Edital de Pregão Presencial para Registro de Preços n° 08/2021, 
ofertados no certame licitatório, passando a fazer parte integrante dessa Ata. 

FORNECE
DOR 

ITE
M 

QUA
NT 

DESCRIÇÃO VALOR 

DIRCE DOS 
ANJOS 
JUNIOR 

1 
 

300 
Serviço de ESCAVADEIRA HIDRÁULICA com potência mínima de 150 HP, com 

peso acima de 20 toneladas, capacidade mínima de concha de 1,20m³ 
R$173,00 

DIRCE DOS 
ANJOS 
JUNIOR 

5 
 

300 
Serviço de ROLO COMPACTADOR de 18.000 kg com compactação de no minimo 

30.000 kg e com potencia do motor de no mínimo de 173hp 
R$200,00 

EVANDRO 
CARLOS 

ROHLEDER 
3 

 

250 

Serviço de RETROESCAVADEIRA TRACIONADA 4X4  capacidade mínima de 
carregamento da caçamba carregadeira 86” de 1m³ com dentes e Caçamba 
Retroescavadeira com capacidade de carregamento de 30” de 0,25 m³ com 

dentes 

R$157,00 

ADILSON 
RAMOS DA 

SILVA 
8 

 

250 

Serviço de PA CARREGADEIRA 4X4 potência mínima de 150cv, peso mínimo de 
10.000kg, 1.8 m3 de capacidade concha 2.55 largura concha hora efetivamente 

trabalhada nas propriedades rurais  
R$250,00 

JAIME A 
REICHERT 

ME 
6 

 

450 

Serviços horas/máquina com TRATOR DE ESTEIRA, com escarificador traseiro, 
com lâmina de inclinação e angulação hidráulica, potência do motor mínima de 

130HP e peso operacional mínimo de 19.000kg 
R$324,00 

MEINART 
CIA LTDA 

2 

 

 

120 

Serviço de ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM ROMPEDOR HIDRÁULICO, para 
executar serviços de rompimento de rochas: - Escavadeira hidráulica com 
potência mínima de 139hps, peso operacional mínimo de 21 toneladas.- 

Rompedor hidráulico com peso operacional mínimo 1.660 kg, faixa de fluxo de 
óleo mínima de 100 l/min., freqüência mínima de 450 bpm, pressão de operação 

mínima de 160 bar, ponteira com diâmetro mínimo de 134 mm. 

R$478,00 

MEINART 
CIA LTDA 

7 
 

250 
Serviço de horas de CAMINHÃO CAÇAMBA traçado 4x4 com capacidade de entre 

12 e 15m³ 
R$195,68 
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2 – VIGÊNCIA 
 A presente Ata de Registro de preços vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir da data 
de sua assinatura ou até o término das quantidades máximas licitadas. 
 2.1 - Nos termos do art. 15 § 4º da Lei nº 8.666/93, e do art. 5º, do Decreto nº 44/2019, esse 
Município não está obrigado a adquirir exclusivamente por intermédio dessa Ata, durante o seu período 
de vigência, os produtos cujos preços nela estejam registrados, podendo adotar para tanto uma licitação 
específica, assegurando-se, todavia, a preferência de fornecimento aos registrados, no caso de 
igualdade de condições. 
3 – CONTRATO E PAGAMENTO  
3.1 Para consecução dos fornecimentos dos serviços registrados nessa Ata serão celebrados 
contratos/pedidos de compra específicos com as empresas, com posteriores solicitações conforme 
disposto nos subitens 5.1 a 5.3. 
3.2  O pagamento será efetuado contra empenho, após a execução do serviço, por intermédio da 
Tesouraria do Município e mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura, da apresentação pela 
empresa das negativas Estadual e Federal e do relatório do serviço executado contendo: Nome do 
operador, dia e local da execução, valor lido no horímetro no início e fim do serviço com respectivas 
horas trabalhadas, assinatura do responsável pelo relatório e do Fiscal dos Serviços. Em caso de 
interrupção dos trabalhos seja para o descanso, alimentação ou outros do operador, a máquina 
deverá ser desligada e/ou o horímetro paralisado pelo período da interrupção dos serviços. 
3.3 – A contagem das horas dar-se-á a partir do início dos trabalhos, não sendo computadas as horas de 
deslocamento da máquina até o local da prestação dos serviços. 
3.4 - O transporte, combustível e manutenção da máquina será por conta da empresa contratada, bem 
como, salários e obrigações sociais do operador. 
3.5 - Todos os reparos/manutenção, bem como substituição de peças da máquina, será(ão) de 
responsabilidade exclusiva da empresa detentora da ata de registro de preços. 
3.6 - A empresa será responsável por quaisquer danos materiais e/ou pessoais causados ao Município, 
ou a terceiros, provocados por seus empregados, ainda que por omissão involuntária, devendo ser 
adotadas, dentro de 48 horas, as providências necessárias para o ressarcimento. 
3.7 - Verificada a desconformidade de algum serviço, a licitante vencedora deverá promover as 
correções necessárias no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sujeitando-se às penalidades previstas 
neste edital. 
3.8 - Os serviços objetos desta licitação deverão ser executados, sempre que requisitados, podendo o 
seu descumprimento resultar rescisão unilateral do contrato, sem qualquer indenização ao licitante 
vencedor. 
3.09 – Das obrigações da CONTRATADA: 
3.09.1 - A CONTRATADA deverá tomar todas as providências necessárias à fiel execução do objeto desta 
licitação; 
3.09.2 - Promover a execução do objeto dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em observância 
às normas legais e regulamentares aplicáveis e às recomendações aceitas pela boa técnica; 
3.09.3 - Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela CONTRATANTE, atendendo 
prontamente a quaisquer reclamações; 
3.09.4 - Arcar com os ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de 
contravenção, seja por culpa sua ou de quaisquer de seus empregados ou prepostos, obrigando-se, 
outrossim, a quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais ou extrajudiciais de terceiros, 
que lhe venham a ser exigidas por força da lei, ligadas ao cumprimento do ajuste a ser firmado; 
3.09.5 - Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos 
na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, uma vez que os 
seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE; 
3.09.6 - Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação 
específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus 
empregados quando da execução do objeto ou em conexão com ele, ainda que acontecido em 
dependência da CONTRATANTE, inclusive por danos causados a terceiros; 
3.09.7 - Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionados à 
execução do objeto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência; 
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3.09.8 - Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes do processo 
licitatório; 
3.09.9 - Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da 
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 
3.09.10 - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
3.09.11 - Caberá a contratada a responsabilidade pela guarda dos equipamentos utilizados para a 
realização dos serviços. 
3.09.12 - Será de inteira responsabilidade da contratada todo e qualquer tipo de acidente (sinistro), 
danos materiais e pessoais que possa ocorrer envolvendo máquinas e veículos utilizados durante o 
período da execução do presente contrato. 
3.09.13 - Deverá ser providenciada a substituição de qualquer empregado julgado inconveniente ou que 
não se mostre apto às tarefas inerentes a execução contratual em até 24 horas. 
3.09.14 - A contratada se responsabilizará pelo transporte da equipe de trabalho até o local da 
prestação dos serviços designado pela Secretaria de  Obras do Município. 
3.09.15 - A contratada responsabiliza-se pelo licenciamento e pela remuneração da mão de obra de 
operação dos equipamentos, manutenção mecânica, lubrificação, abastecimento e transporte dos 
equipamentos até os locais de trabalho. 
3.09.16 - Utilizar pessoal devidamente qualificado e treinado para a perfeita realização dos serviços; 
3.09.17 - Assumir inteira responsabilidade e vinculação direta pelo pessoal que irá utilizar na prestação 
dos serviços, ficando como única e responsável por todos os atos e ocorrências eventualmente causadas 
ao contratante; 
3.09.18 - Disponibilizar e exigir de seus empregados o uso de EPIs.  
3.09.19 - Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
3.09.20 - Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais decorrentes da execução do presente 
contrato; 
3.09.21 - A Contratada será responsável por quaisquer danos pessoais ou materiais, causados por seus 
empregados a terceiros ou à Administração Pública. 
3.09.22 - A Contratada deverá manter em seu quadro de pessoal, um número suficiente de profissionais 
capacitados, de modo que possibilite um perfeito e rápido atendimento aos serviços dentro dos padrões 
estabelecidos neste Termo de Referência;. 
 
4 – CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
 4.1 – As solicitações de fornecimento por parte do Órgão Gerenciador (OG) serão feitas por 
escrito através de Pedidos de Compra (PC), preenchidos em modelo próprio (Anexo II do Edital), datados 
e assinados pelo responsável do Órgão Gerenciador.  
              4.2 – O órgão Gerenciador encaminhará a solicitação à contratada. 
 4.3 – Os PC poderão ser entregues diretamente no escritório da contratada ou encaminhados 
por meios eletrônicos. 
 4.4 – Os fornecimentos serão efetuados nos dias úteis, até às 17:30horas, ou, 
excepcionalmente, em outro horário determinado pelo OG. 
 4.5 – Os serviços serão executados nos endereços determinados pelo OG através da Secretaria 
Municipal de Obras. 
 4.6 – Dentro do prazo de vigência contratual, o fornecedor está obrigado ao fornecimento do(s) 
serviço(s) desde que obedecidas as condições do Pedido de Compras, conforme previsão do edital do 
Pregão Presencial que originou a formalização dessa Ata. 
 4.7 – O OG promoverá ampla pesquisa no mercado, de forma a comprovar que os preços 
registrados permanecem compatíveis com os nele praticados, condição indispensável para a solicitação 
da aquisição. 
 
5 –  CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 5.1 – O Registro de determinado preço poderá ser cancelado, nas seguintes hipóteses: 
 a) quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes dessa Ata de Registro de Preços; 
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 b) quando o fornecedor não assinar o contrato quando convocado para tal, sem justificativa 
aceitável; 
 c) quando o fornecedor não retirar o PC, no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável; 
 d) quando o fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado se esse se tornar superior ao 
praticado no mercado; 
 e) quando o fornecedor solicitar o cancelamento por escrito, comprovando estar 
impossibilitado de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços por fato superveniente, 
decorrentes de caso fortuito ou força maior; 
 5.2 – A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos nas alíneas “a)” 
a “e)”, será formalizado em processo próprio e comunicada por correspondência, com aviso de 
recebimento, assegurado o contraditório e a ampla defesa no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
 5.3 – No caso de se tornar desconhecido o endereço do fornecedor, a comunicação será feita 
por publicação na imprensa oficial, considerando-se, assim, para todos os efeitos, cancelado o preço 
registrado. 
6- PENALIDADES 
 6.1 Os bens cujos fornecimentos vierem a ser contratados deverão ser entregues em 
até 03 dias após a data da assinatura da Ordem de Compra, sob pena de: 

a) multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, limitado este a 15 (quinze) dias, após o 
qual será considerado inexecução contratual; 

b) multa de 5% (oito por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada com a 
pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo 
prazo de 02 (dois) anos; 

c) multa de 10% (dez por cento) no caso de inexecução total do contrato, cumulada com a pena 
de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo 
prazo de 05 (cinco) anos. 

6.2 As multas serão calculadas sobre o valor total do contrato, e caso não tenha sido formalizado, sobre 
o valor da nota de empenho. 

 
7. FISCALIZAÇÃO 
 7.1 Cabe ao OP proceder à fiscalização rotineira dos itens recebidos, quanto à quantidade, 
qualidade, compatibilidade com as características ofertadas na proposta e demais especificações. 

7.2 Os fiscais dos OP estão investidos do direito de recusar, em parte ou totalmente, o material que não 
satisfaça as especificações estabelecidas ou que esteja sendo entregue fora dos dias e horários 
preestabelecidos. 

7.3 As irregularidades constatadas pelos OP deverão ser comunicadas ao OG, no prazo máximo de dois 
dias, para que sejam tomadas as providências necessárias para corrigi-las ou, quando for o caso, 
aplicadas as penalidades cabíveis. 

7.4 O OG promoverá ampla pesquisa no mercado em periodicidade bimestral, de forma a comprovar 
que os preços registrados permanecem compatíveis com os nele praticados, condição indispensável 
para a solicitação da aquisição. 

7.5 Ao OG competirá a publicação trimestral, na imprensa oficial, dos preços registrados pela 
Administração, em observância ao previsto no art. 15, § 2º, da Lei nº 8.666/1993.  

 
8 – CASOS FORTUITOS OU DE FORÇA MAIOR 
 8.1 – Serão considerados casos fortuitos ou de força maior, para efeito de cancelamento da Ata 
de Registro de Preços ou não-aplicação de sanções, os inadimplementos decorrentes das situações a 
seguir, quando vierem a atrasar a entrega dos produtos no local onde estiver sendo executado o objeto 
do contrato: 
 a) greve geral; 
 b) calamidade pública; 
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 c) interrupção dos meios de transporte; 
 d) condições meteorológicas excepcionalmente prejudiciais; e 
 e) outros casos que se enquadrem no parágrafo único do art. 393 do Código Civil Brasileiro (Lei 
nº 10.406/2002). 
 8.2 – Os casos acima enumerados devem ser satisfatoriamente justificados pela contratada. 
 8.3 – Sempre que ocorrerem situações que impliquem caso fortuito ou de força maior, o fato 
deverá ser comunicado ao OP, até 24 horas após a ocorrência. Caso não seja cumprido este prazo, o 
início da ocorrência será considerado como tendo sido 24 horas antes da data de solicitação de 
enquadramento da ocorrência como caso fortuito ou de força maior. 
09 – FORO 
 Para a resolução de possíveis divergências entre as partes, oriundas da presente Ata, fica eleito 
o Foro da Comarca de Campina das Missões. 
10 – CÓPIAS 
 Da presente Ata são extraídas as seguintes cópias: 
 a) uma (1) para o OG; 
 b) uma (1) para a empresa registrada; 
 c) uma (1), em extrato, para publicação na Imprensa Oficial; e 
 d) uma (1) para o OP. 
  E, por assim haverem acordado, declaram ambas as partes aceitar todas as disposições 
estabelecidas na presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelo Prefeito Municipal, 
representando o OG e pelos Srs. Dirce dos Anjos Junior, CPF nº 895.927.609-00, Carteira de Identidade 
2346058, Evandro Carlos Rohleder, CPF nº 920.877.870-34, Carteira de Identidade 2056821371, Adilson 
Ramos da Silva, CPF nº 027.971.900-09, Carteira de Identidade 8100457848, Jaime Adelar Reichert, CPF 
nº 488.082.880-72 Carteira de Identidade 1018819712, e, Otacir Jose Meinart, CPF nº 900.299.760-49, 
Carteira de Identidade 7055373679, representando as EMPRESAS REGISTRADAS. 
 
 
 
    Campina das Missões, em 19 de março de 2021. 
 
 
 
 
 

 
_____________________________________ 

 
_____________________________________ 

PREFEITO MUNICIPAL 
 

DIRCE DOS ANJOS JUNIOR 

  
  
 

_____________________________________ 
 

_____________________________________ 
EVANDRO CARLOS ROHLEDER 

 
ADILSON RAMOS DA SILVA 

  
  
 

_____________________________________ 
 

_____________________________________ 
JAIME A REICHERT ME 

 
MEINART CIA LTDA 

 


