
 

 

PROCESSO n.º 14/2020 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 107/2020 
 

O MUNICÍPIO DE IMBITUBA, situado à Rua Ernani Cotrin, nº 601, bairro Centro, no 
Município de Imbituba, Estado de Santa Catarina, CEP 88780-000, neste ato representado 
pelo Secretário Municipal de Infraestrutura e Saneamento, Sr. EDILSON MISAEL 
ANTUNES DA SILVA, inscrito(a) no CPF nº 014.331.519-60, inscrito no Cadastro 
Nacional de Pessoas Físicas sob o n.º 784.804.779-20 , considerando o julgamento da 
licitação na modalidade de pregão, na forma presencial, memorando nº 70/2020, 
RESOLVE registrar os preços da(s)  empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de 
acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s)  quantidade(s)  cotada(s), 
atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na 
Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, 
e em conformidade com as disposições a seguir: 
 
1. DO OBJETO 
1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual AQUISIÇÃO 
DE MASSA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE COM APLICAÇÃO A FRIO, 
PARA RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, PARA A SECRETARIA DE 
INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO, cujo gestor fiscal da ata será o Sr Daniel 
Henrique de Sá, CPF: 578.341.649-53, do edital de Pregão nº 10/2020, que é parte 
integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição. 
 
 
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 
O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais 
condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:  
  

ITE
M 

DESCRIÇÃO UNID. QTDE V. UNIT TOTAL 

01 

Massa asfáltica usinada a quente, 
preparada com pedrisco, pó de pedra, 
granulometria não inferior a 97% na 
peneira 3/8, teor de betume de 4,6 à 
5,0% modificado por polímeros 
enriquecidos com 1,5% de pó de 
borracha, com densidade aparente da 
massa de 1,8 à 2,20 g/cm³, não 
emulsionado, para aplicação a frio em 
manutenção corretiva de revestimentos 
asfálticos. Embalados em sacos de 25kg. 

SC/25
KG 

2.500  R$ 23,30 R$ 58.250,00 

          TOTAL:  R$ 58.250,00 

Obs.: A composição dos materiais deverá obedecer às normas técnicas legais vigentes. 

 
Valor total: R$ R$ 58.250,00 (Cinquenta e oito mil, e duzentos e cinquenta reais) 



 

 

ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S) 
2.1. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços: 
2.2. Empresa BRITAGEM VOGELSANGER LTDA inscrito(a) no CNPJ/MF sob o 
nº 84.689.066/0003-92, sediado(a) na Rua Vereador Rogerio da Silva 1329 – Alto Aririu – 
Palhoça SC, telefone de contato (48) 3341-0007 neste ato por intermédio de seu 
representante legal, Sr Jorge Angelo Coelho, portador da Carteira de Identidade RG nº 
3924250, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Físicas sob o nº 004.343.309-06, ofertou 
a proposta mais vantajosa para o Município, nos itens descriminados acima, tornando-se 
vencedora. 
 
3. VALIDADE DA ATA  
3.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da sua assinatura, 
não podendo ser prorrogada. 
 
4. REVISÃO E CANCELAMENTO  
4.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos 
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à 
Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es). 
4.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por 
motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a 
redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. 

4.3. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado 
será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

4.3.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos 
valores de mercado observará a classificação original. 
4.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 
fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 
4.4.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes 
do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos 
motivos e comprovantes apresentados; e 
4.4.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 
4.5. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à 
revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da 
contratação mais vantajosa. 
4.6. O registro do fornecedor será cancelado quando: 
4.6.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços; 
4.6.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido 
pela Administração, sem justificativa aceitável; 
4.6.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 
àqueles praticados no mercado; ou 
4.6.4. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato 
administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 
4.7. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.6.1, 6.6.2 e 6.6.4 
será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla 
defesa. 
4.8. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, 
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, 



 

 

devidamente comprovados e justificados: 
4.8.1. Por razão de interesse público; ou 
4.8.2. A pedido do fornecedor.  
 
5. CONDIÇÕES GERAIS 
5.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e 
recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, 
penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, 
ANEXO AO EDITAL. 
5.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de 
preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

 
 

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 3 (três) vias de igual 
teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.  
 
 
 

Imbituba, 29 de maio de  2020. 
 

 

 

 

 

BRITAGEM VOGELSANGER LTDA 
Representante Legal 
CONTRATADA 

 
 

MUNICÍPIO DE IMBITUBA 
Representado pelo  

Secretário Municipal de Infraestrutura e 
Saneamento  

EDILSON MISAEL ANTUNES DA 
SILVA 

CONTRATANTE 
 

 
 


