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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 93/2021 
 
Aos 16 dias do Mês de Agosto de dois mil e vinte e um, o MUNICÍPIO DE RIO DOS CEDROS, pessoa jurídica de direito público, 
inscrita no CNPJ nº 83.102.806/0001-18, com sede na Rua Nereu Ramos, n°205, Bairro Centro, Cidade de Rio dos Cedros - SC, 
representado pelo Secretário de Infraestrutura, Sr. Diego Ricardo Fernandes, doravante denominado CONTRATANTE, em 
conformidade com o resultado do julgamento das propostas apresentadas no Pregão Presencial por Sistema de Registro de 
Preços n° 74/2021, consubstanciado na ata de sessão realizada no dia 12/08/2021, RESOLVE, nos termos das Leis n° 8.666/93 
e 10.520/02 e demais normas aplicáveis, REGISTRAR OS PREÇOS, dos serviços e itens constantes abaixo, da empresa LINKMAQ 
COMERCIO E ASSISTENCIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME, inscrita no CNPJ sob o n° 28.900.401/0001-17, com 
sede na Rua Frederico Weege, n° 390, Bairro Centro, na cidade de Pomerode - SC, CEP: 89.107-000, neste ato representada 
por Roni Lana, inscrito(a) no CPF sob o n° 031.768.909-66 doravante denominado(a) FORNECEDOR(A), de acordo com as 
cláusulas e condições que se seguem: 
 

1. DO OBJETO 
1.1 - A presente Ata tem por objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E DESGASTE, 
INCLUINDO A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 
CORRETIVA DAS ROÇADEIRAS E MOTOSSERRAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, conforme especificações do Processo 
Licitatório nº 74/2021 e propostas de preços apresentada pela empresa vencedora. 
1.2 - As licitantes registradas para os materiais cotados são as seguintes: 
 
 

Lote 1: PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NAS ROÇADEIRAS E MOTOSSERRAS 
 

211397 - LINKMAQ COMERCIO E ASSISTENCIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME 
 

Item Und Produto Marca Qtd Valor Unitário 
em R$ 

Valor Total em 
R$ 

1 UNIDADE ALAVANCAS PARA ROCADEIRA COSTAL STHIL FR 220, 
CODIGO DO FABRICANTE 41321625000 

STHIL 50 30,97 1.548,50 

2 UNIDADE CABECOTE DE CORTE AUTOCURT C 26-2 OU SIMILAR 
PARAROCADEIRA COSTAL STHIL FR 220 CODIGO DO 
FABRICANTE 40027102169 

STHIL 50 99,60 4.980,00 

3 UNIDADE CABO DE ACELERADOR PARA ROCADEIRA COSTAL 
STHIL FR220. CÓDIGO DO FABRICANTE 41191801102 

STHIL 40 98,10 3.924,00 

4 UNIDADE CABO FLEXIVEL PARA ROCADEIRA COSTAL STHIL 
FR220 91CM 

STHIL 100 57,23 5.723,00 

5 UNIDADE CARBURADOR C1S-S3G PARA ROÇADEIRA STIHL 
FR220. CÓDIGO DO FABRICANTE 41191200602 

STHIL 30 215,92 6.477,60 

6 UNIDADE CARCACA COMPLETA DE ENGRENAGEM PARA 
ROCADEIRA COSTAL STHIL FR220. CÓDIGO DO 
FABRICANTE 41376400100 

STHIL 50 253,39 12.669,50 

7 UNIDADE EMBREAGEM COMPLETA PARA ROÇADEIRA STIHL 
FR220. CÓDIGO DO FABRICANTE 41191602001 

STHIL 30 97,19 2.915,70 

8 UNIDADE GATILHO COMPLETO DO ACELERADOR DA 
ROCADEIRA COSTAL STHIL FR220. CÓDIGO DO 
FABRICANTE 41377901307 

STHIL 35 118,94 4.162,90 

9 JOGO JOGO DE PINHOES PARA ROCADEIRA COSTAL STHIL 
FR220. CÓDIGO DO FABRICANTE 41306407301 

STHIL 40 82,74 3.309,60 

10 UNIDADE MOLA DE AMORTECEDOR PARA ROCADEIRA COSTAL 
STHIL FR220. CÓDIGO DO FABRICANTE 42037080800 

STHIL 40 9,92 396,80 

11 UNIDADE MODULO BOBINA DE IGNIÇÃO PARA ROÇADEIRAS 
STIHL FR220. CÓDIGO DO FABRICANTE 00004001306 

STHIL 30 158,53 4.755,90 

12 UNIDADE PORCA DA FACA PARA ROCADEIRA COSTAL STHIL 
FR220. CÓDIGO DO FABRICANTE 41266427600 

STHIL 50 15,08 754,00 
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13 UNIDADE PRATO GIRATORIO DE NYLON, TOTALMENTE MACICO 
PARA ROCADEIRA COSTAL STHIL FR 220 

STHIL 50 27,95 1.397,50 

14 UNIDADE TAMBOR DA EMBREAGEM PARA ROÇADEIRA STIHL 
FR220. CÓDIGO DO FABRICANTE 41191602901 

STHIL 30 105,46 3.163,80 

15 UNIDADE TUBO DE REPARO PARA ROCADEIRA COSTAL STHIL 
FR220. CÓDIGO DO FABRICANTE 41377107108 

STHIL 40 178,08 7.123,20 

16 UNIDADE VELA DE IGNICAO PARA ROCADEIRA COSTAL STHIL 
FR220. CÓDIGO DO FABRICANTE 00004007000 

STHIL 50 25,52 1.276,00 

17 UNIDADE TUBO COM EIXO FLEXIVEL COM CABO PARA 
ROCADEIRA COSTAL STHIL FR 220. CÓDIGO DO 
FABRICANTE 41287103000 

STHIL 35 512,38 17.933,30 

18 UNIDADE CABO CIRCULAR FR220/KA120, CÓDIGO DO 
FABRICANTE 41807903405 

STHIL 40 59,05 2.362,00 

19 UNIDADE CORRENTE DE MOTOSSERRA 3/8 28 DENTES DE NO 
MINIMO 1,5MM 

STHIL 40 76,20 3.048,00 

20 UNIDADE CORRENTE DE MOTOSSERRA 3/8 30 DENTES DE NO 
MINIMO 1,5MM 

STHIL 40 80,15 3.206,00 

21 UNIDADE CHAVE VELA E TORK COMBINADA ROÇADEIRAS STIHL 
FR 160 220 290 

STHIL 30 28,90 867,00 

22 METROS FIO PRODUZIDO EM NYLON VIRGEM NÃO RECICLADO 
REDONDO COM 3MM PARA ROÇADEIRA COSTAL 
STIHL FR 220 

STHIL 7.000 0,87 6.090,00 

23 UNIDADE FACA 2 PONTAS, 2,00X320MM DE NO MINIMO 2,00 
MM, FURO DE 1 POLEGADA PARA ROCADEIRA 
COSTAL STHIL 

STHIL 800 38,20 30.560,00 

24 UNIDADE LIMA CHATA 8  FABRICADA EM ACO DE ALTO TEOR 
DE CARBONO COM TRATAMENTO TERMICO ESPECIAL 

STHIL 50 26,66 1.333,00 

25 CAIXA LIMA REDONDA FABRICADA EM AÇO CARBONO, 
5,5MM OU 7/32" PARA MOTOSSERRA - CAIXA C/ 6 
UNIDADES 

STHIL 40 53,27 2.130,80 

26 UNIDADE CINTO ALMOFADA PARA ROCADEIRA COSTAL STHIL 
FR220. CÓDIGO DO FABRICANTE 41287109000 

STHIL 25 593,89 14.847,25 

27 HORAS MÃO DE OBRA REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 
CORRETIVA DAS ROÇADEIRAS E MOTOSSERRAS 

STHIL 550 70,00 38.500,00 

Total Fornecedor: 185.455,35 
 

 
 
1.3 - Este instrumento não obriga o Município a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações 
específicas para a prestação dos serviços de fornecimento, obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor 
do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições, nos termos do art. 15, parágrafo 4º da lei 8.666/93. 
1.4 - Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a recomposição no 
caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento. 
1.4.1 - Os preços registrados que sofrerem recomposição não ultrapassarão os preços praticados no mercado, mantendo-se a 
diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do 
registro. 
1.4.2 - O aumento decorrente de recomposição dos preços unitários em razão de desequilíbrio econômico-financeiro do 
Contrato somente poderá ser dado se a sua ocorrência era imprevisível no momento da contratação, e se houver a efetiva 
comprovação do aumento pela empresa registrada (requerimento, planilha de custos e documentação de suporte). 
1.4.3 – Fica desde já instituído o prazo mínimo de 20 (VINTE) dias para que o CONTRATANTE faça a análise e profira a decisão 
a respeito de possíveis pedidos de revisão de que trata o item anterior. 
1.5 - Caso o preço registrado se torne superior à média dos preços de mercado, o Município solicitará ao fornecedor, mediante 
correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo na forma do item 1.4.1. 
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2. DOCUMENTOS INTEGRANTES 
2.1 - Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização do objeto, bem como, para definir procedimentos e normas 
decorrentes das obrigações ora contraídas, integram esta Ata, como se nela estivesse transcrita, os seguintes documentos: 
a) Edital de Pregão nº 67/2021 e seus anexos; 
b) Proposta da(s) Licitante(s). 
 
3. VIGÊNCIA 
3.1 – O prazo de validade desta Ata de Registro de Preços será de 16/08/2021 a 15/08/2022 
3.1.1 – O prazo de validade desta Ata de Registro de Preços não poderá ser prorrogado. 
3.2 – O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 01 (um) ano. 
 
 
 
4. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E RECEBIMENTO  
4.1 - Os serviços e itens deverão serem prestados e entregues conforme a necessidade da municipalidade, que procederá a 
solicitação nas quantidades que lhe convier, através de autorizações de fornecimento - AF, que serão encaminhadas dentro do 
prazo de vigência da ATA de Registro de Preços. 
4.2 - O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata. 
4.3 - Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação e emissão da Ordem de Compra pelo órgão solicitante.  
4.3.1 – Os serviços deveram ser prestados conforme solicitado pela Secretaria Requisitante. 
4.3.2 – A ata deverá seguir todas as condições de entrega e fornecimento conforme estabelecidas no edital de Licitação 
74/2021 e seus anexos 
4.4 – Após a entrega dos serviços/produtos solicitados, a proponente deverá apresentar nota fiscal/fatura correspondente às 
quantias solicitadas, que será submetida à aprovação do órgão responsável pelo recebimento. 
4.5 - Fica aqui estabelecido que os serviços serão recebidos: 
 a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do serviço/material solicitado; 
 b) definitivamente, após a verificação dos serviços/material e sua devida aceitação. 
4.6 - Os serviços que forem recusados deverão ser substituídos com inicio no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, 
contadas da data de notificação apresentada à fornecedora, sem qualquer ônus para o Município.  
4.7 - Se a substituição dos serviços não for realizada no prazo estipulado, a fornecedora estará sujeita às sanções previstas 
neste Edital, na Ata de Registro de Preços, na Minuta do Contrato e na Lei. 
4.8 - O recebimento dos serviços, mesmo que definitivo, não exclui a responsabilidade da empresa pela sua qualidade e 
características, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização dos mesmos. 
4.9 – O prazo para retirada dos equipamentos deverá ser de no máximo 48 (QUARENTA E OITO) horas após a solicitação da 
Secretaria Requisitante que se dará via e-mail informado na proposta. 
 4.9.1- A Proponente deverá retirar os equipamentos para consertos em local indicado pela contratante e encaminhar 
no prazo máximo 24 (VINTE E QUATRO) horas o orçamento/detalhamento completo dos serviços a serem realizados e de peças 
a serem substituídas. 
  4.9.1.1- Após a aprovação do Orçamento por parte da Secretaria Requisitante a mesma emitira a Ordem de 
Compra e encaminhara a mesma para a propoente, que terá o prazo de 03 (três) Dias úteis para devolução dos equipamentos 
no mesmo local da Retirada. 
  4.9.1.2- Realizar testes de funcionalidade, antes da liberação do equipamento concertado, para uso. Prestar 
garantia dos serviços por um período não inferior a 30 (trinta) dias e das peças de reposição por um período mínimo de 90 
(Noventa) dias, contados a partir da data de recebimento dos equipamentos devidamente consertados. 
 4.9.2 – Para entregas de peças quando for o caso sem a necessidade de manutenção e de retirada dos equipamentos 
a propoente terá o prazo de 10 (DEZ) dias para entrega das mesmas em local indicado na Ordem de Compra. 
 
5. DA FORMA DE PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
5.1 Os pagamentos serão efetuados pela Secretaria requisitante no prazo de até 30 (TRINTA) dias após aprovação e empenho, 
entrega do serviço e após a apresentação da Nota Fiscal com aceite no verso. 
5.2 - Não serão realizados pagamentos em contas bancárias que não estiverem em nome da proponente vencedora. 
5.3 - Considerando que a vigência da ata de registro de preços não ultrapassará 12 (doze) meses, não será concedido reajuste 
de preços. 
5.4 - O pagamento será realizado através de depósito bancário, conforme dados informados na Proposta Comercial. 
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5.5 - O vencedor deverá manter atualizados seus dados, tais como endereço, telefone, etc. Devendo comunicar o Setor de 
Compras acerca de qualquer alteração.  
5.6 - A empresa deverá apresentar Nota Fiscal com CNPJ idêntico ao apresentado na proposta e consequentemente lançado 
na Nota de Empenho, devendo constar também o número do processo licitatório e a modalidade, número da Nota de 
Empenho, à fim de acelerar o trâmite de recebimento do produto e posterior liberação do documento fiscal para pagamento. 
5.7 - Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver pendência de liquidação da obrigação 
financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 
5.8 - Por tratar-se de licitação para aquisição através de Sistema de Registro de Preço as despesas decorrentes das contratações 
feitas dos fornecedores detentores de preços registrados com o Município correrão a conta do orçamento 2021/2022 da 
Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros e suas fundações. A indicação do recurso detalhado para fazer frente à obrigação 
assumida quando da efetiva contratação serão disponibilizadas na Autorização de Fornecimento emitida pelo órgão solicitante. 
 

6. OBRIGAÇÕES DA(S) EMPRESA(S) VENCEDORA(S)  
 
OBRIGAÇÕES DA(S) EMPRESA(S) VENCEDORA(S): 

a) Cumprir todas as disposições constantes neste Edital de Pregão Presencial e anexos; 

b) Assumir a responsabilidade pelos ônus e encargos (inclusive os fiscais) resultantes da adjudicação de cada 
fornecimento desta Licitação; 

c) Manter durante o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços as condições de habilitação e qualificação que lhe 
foram exigidas na licitação (inclusive o preço); 

d) Manter atualizados seus dados, tais como endereço, telefone, etc., devendo comunicar ao Setor de Compras acerca 
de qualquer alteração; 

e) Fornecer o objeto licitado no preço, prazo e forma estipulados na proposta; 

f) Deverá prestar atendimento dentro dos prazos estabelecidos no Edital (termo de referência); 

g) Permitir o acompanhamento de qualquer serviço por técnicos do Município, sempre que estes julgarem necessário, 
porém, a fiscalização do Município não isenta a licitante vencedora das responsabilidades assumidas com a celebração do 
contrato; 

h) Fornecer informações e dados sobre os serviços conforme solicitação e no prazo fixado; 

i) Responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais e/ou materiais ocasionados por seus empregados e/ou 
equipamentos, causados a terceiros e ao Município, em caso de acidentes de 

trânsito e de trabalho; 

j) Sanar, imediatamente, quaisquer irregularidades durante a vigência do contrato, apontadas pelos órgãos de 
fiscalização do Município; 

k) Refazer os serviços que forem recusados por meio de parecer técnico do Município, sem outras despesas; 

l) Responder pelo pagamento dos salários devidos pela mão-de-obra empregada na entrega dos serviços, pelos 
encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários respectivos, e por tudo mais que, como empregadora deva satisfazer, além de 
ficar sob sua integral responsabilidade a observância das leis trabalhistas, previdenciárias e fiscais, assim como os registros, 
seguros contra riscos de acidentes do trabalho, impostos e outras providências e obrigações necessárias à execução dos 
serviços; 

m) Executar prioritariamente os serviços solicitados pelo Município, após aprovação do orçamento e emissão da 
respectiva ordem de execução expedida pela Secretaria requisitante; 

n) Arcar com os impostos, taxas e contribuições incidentes sobre o objeto deste edital, devendo efetuar os respectivos 
pagamentos na forma e nos prazos previstos em lei; 

 
DOS ÓRGÃOS USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS  

 



 

MUNICÍPIO DE RIO DOS CEDROS 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA – BRASIL 
CNPJ 83.102.806/0001-18 – FONE/FAX (47) 3386-1050 

WWW.RIODOSCEDROS.SC.GOV.BR – E-MAIL: PREFEITURA@RIODOSCEDROS.SC.GOV.BR 
 

RUA NEREU RAMOS, 205 – 89121-000 – RIO DOS CEDROS –SC  

 

  

a) Comunicar à empresa vencedora todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o objeto; 

b) Rejeitar no todo ou em parte os materiais e/ou serviços que a empresa vencedora entregar fora das especificações 
do Edital; 

c) Acompanhar, controlar e fiscalizar o cumprimento e a execução deste instrumento/editais/anexos, o que não exime 
a Contratada, de nenhuma forma, de sua plena, exclusiva e total responsabilidade, inclusive perante quaisquer terceiros; 

d) Notificar, por escrito, a Contratada da aplicação de qualquer sanção; 

e) Aplicar as penalidades cabíveis por infrações contratuais verificadas na execução do objeto. 

f) O órgão gerenciador acompanhará, periodicamente, os preços praticados no mercado para os materiais registrados, 
para fins de controle e fixado do valor máximo a ser pago pela Administração. 

g) Emitir a autorização de compra; 

 
7. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DA FORNECEDORA 
7.1 - O Município poderá cancelar o Registro de Preços da(s) fornecedora(s) nos casos a seguir especificados:  
 a) quando descumprir as exigências do edital ou da respectiva ata; 
 b) quando a empresa der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 
 c) quando não aceitar abaixar o preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado; 
 d) quando não cumprir por mais de 3 (três) vezes consecutivas ou alternadamente o prazo estabelecido para entrega 
dos materiais decorrentes da Ata de Registro de Preços e a Administração não aceitar a sua justificativa; 
 e) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial dos serviços; 
 f) perder qualquer condição de habilitação e qualificação técnica exigida no processo licitatório; 
 g) por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração. 
 h) Em caso de não providenciar a entrega ou providenciar com mais de 10 dias de atraso, sem apresentar justificativa 
ou em caso apresentar a administração não aceitar a justificativa; 
7.2 - Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a Administração fará o devido apostilamento na Ata de Registro 
de Preços e informará aos demais fornecedores a nova ordem de registro. 
 

8. DAS PENALIDADES 
8.1 - O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a Contratada, após regular processo administrativo, à penalidade 
de:  

a) Advertência para cumprimento do contrato no prazo de 05 (cinco) dias; 
b) Multa moratória de até 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da contratação, até o 

limite de 20 (vinte) dias. 
8.1.1 – A mora superior a 20 (vinte) dias será considerada inexecução contratual ensejadora da hipótese de rescisão contratual, 
a critério da Administração, consoante o art. 77 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 
8.1.2 - A aplicação da multa moratória não impede que a Administração rescinda unilateralmente o Contrato e aplique as 
outras sanções cabíveis.  
8.2 - A inexecução total ou parcial do contrato, ou o descumprimento de qualquer dos deveres elencados no Edital e no 
contrato, sujeitará a Contratada, garantida a prévia defesa, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às penalidades 
de:  

a) Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto 
da contratação;  

b) Multa compensatória de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total da contratação;  
c) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Município de Rio dos Cedros pelo prazo de até 02 (dois) 

anos; 
c.1) Tal penalidade pode implicar suspensão de licitar e impedimento de contratar com qualquer órgão ou entidade 

da Administração Pública, seja na esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal. 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 
que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo 
da penalidade de suspensão do subitem anterior, podendo o Município incluir as informações no Cadastro Nacional de 
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Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), administrado pela Controladoria Geral da União e disponível em 
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nome&direcao=asc. 
8.2.1 - A recusa injustificada da Adjudicatária em assinar o Contrato, após devidamente convocada, dentro do prazo 
estabelecido pela Administração, equivale à inexecução total do contrato, sujeitando-a às penalidades acima estabelecidas.  
8.2.2 - A aplicação de qualquer penalidade não exclui a aplicação da multa.  
8.3 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório 
e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666/93 e suas alterações.  
8.4 - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter 
educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.  
8.5 - As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em 
favor do Município, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa e cobrados 
judicialmente.  
8.5.1 - Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do 
recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.  
8.6 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores do Município.  
8.7 - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, 
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.  
8.8 - A mora superior a 20 (vinte) dias será considerada inexecução do objeto/descumprimento das condições da presente Ata 
de Registro de Preço ensejadora de cancelamento da Ata, a critério da Administração, consoante o art. 77 da Lei n.º 8.666/1993 
e de acordo com o art. 20 do Decreto Federal n.º 7.892/2013. 
 
10. REEQUILÍBRIO DE PREÇOS 
10.1 Os preços informados pelo licitante vencedor em sua proposta serão fixos e irreajustáveis durante a vigência desta Ata de 
Registro de Preços. 

10.1.1. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da 
superveniência de fatos e de normas aplicáveis à espécie, nos termos do art. 65, II, alínea “d” da Lei n.º 8.666/93 e alterações, 
mas caso a Administração julgar conveniente, poderá optar por cancelar esta Ata de Registro de Preço e iniciar outro processo 
licitatório. 

 
10.1.1.1. No caso de iniciativa da empresa contratada, o requerimento de manutenção do equilíbrio 

econômico financeiro deverá ser protocolado na Central de Protocolos, endereçado ao Setor de Licitações, 
devidamente fundamentado,acompanhado dos documentos fiscais ou equivalentes (da época da proposta e da data 
do pedido) e planilha de custos que comprovem o efetivo aumento no preço, condicionada à análise pela 
Administração, nos termos do Decreto n.º 550, de 11 de julho de 2006. 

 
10.1.1.2. Havendo análise favorável do pleito, a manutenção do equilíbrio econômico financeiro será concedida a 
empresa a partir da data do protocolo do pedido. 
 

10.2 - Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro e definido o novo preço 
máximo a ser pago pela Administração, os fornecedores registrados serão convocados pela Central de Licitações para alteração, 
por aditamento, do preço da Ata. 
 
11. CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
11.1. A ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito pela Administração, quando: 
 11.1.1 - A detentora não cumprir as obrigações desta Ata, Edital e anexos; 
 11.1.2 - A detentora, injustificadamente, não retirar a Ordem de Compra no prazo estabelecido  e/ou a 

Administração não aceitar sua justificativa; 
 11.1.3 - A detentora der causa ao cancelamento da Ata decorrente de registro de preços; 
 11.1.4 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial das condições estabelecias  nesta Ata, no Edital e 

seus anexos; 
 11.1.5 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
 11.1.6 - Por razões de interesse público, demonstradas e justificadas pela Administração. 
 

http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nome&direcao=asc
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11.2. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos acima será feita pessoalmente ou por 
correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços. 
 
11.3. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no 
Diário Oficial dos Municípios, considerando-se cancelado o preço registrado após 01(um) dia da publicação. 
 
11.4. A ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pelas detentoras quando, mediante solicitação por escrito, 
comprovarem estar impossibilitadas de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços. 
 
11.5. A 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 na Cláusula de Penalidades, caso não aceitas as 
razões do pedido. 
 
12. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
12.1 - Em observância ao que dispõe o artigo 67, da Lei 8.666/93, nomeia-se como fiscal de execução desta ata e deste Processo 
de Licitação Diego Ricardo Fernandes e seus subordinados, que receberá posteriormente, cópia integral Da ata, para o efetivo 
exercício de suas atribuições, na qual deverá acompanhar e registrar todas as ocorrências relacionadas com a execução do 
mesmo, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 
 
 
13. DISPOSIÇÕES GERAIS 
13.1 - A FORNECEDORA assume integral responsabilidade pelos danos que causar ao MUNICÍPIO ou à terceiros, por si ou seus 
sucessores e representantes, na execução/fornecimento do objeto contratado, isentando o município de toda e qualquer 
reclamação que possa surgir em decorrência do mesmo. 
13.2 - Aplicam-se à esta ATA de Registro de Preços as disposições das Leis nº 10.520/2002, 8.666/1993, Lei 10.406/2002, Lei 
8.078/1990 e suas posteriores modificações. 
13.3 - Elegem as partes contratantes o Foro da Comarca de Timbó/SC, para dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas 
desta Ata, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
 

Rio dos Cedros (SC), 16 de Agosto de 2021. 
 
 
 

................................................... 

DIEGO RICARDO FERNANDES 

Secretário de Infraestrutura 

 

........................................................  

RONI LANA 

Fornecedor(a) 
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