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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS/ TERMO DE CONTRATO Nº 0036/2021

DOTADO DE EFEITO JURÍDICO DE
DOCUMENTO DE AJUSTE CONTRATUAL, CUJO
OBJETO CONSTITUI O REGISTRO DE PREÇOS
PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE
MUSCULAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA
ATENDER ÀS NECESSIDADES DA POLÍCIA
MILITAR DE ERVAL VELHO

Aos 06 (seis) dias do m ês de agosto do ano de 2021, O MUNICÍPIO DE ERVAL
VELHO, pessoa jurídica  de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº
82.939.422/0001-91, sito a Rua Nereu Ram os, 204, Centro da Cidade de Erval
Velho, SC, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Senhor Severino
Jaim e Schm idt, e a(s) em presa(s) abaixo relacionada(s), representada(s) na form a
de seu(s) estatuto(s) social(is), em  ordem  de preferência por classificação, doravante
denom inada(s) DETENTORA(S), nos term os da Lei Federal nº 10.520/2002, Lei
Com plem entar nº 123/2006, Decreto Municipal nº 2645/2020, Decreto Municipal nº
2646/2020 aplicando-se subsidiariam ente no que couberem  as disposições contidas
na Lei Federal nº 8.666/93 com  alterações posteriores, celebram  a presente ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS, originada do Processo de Licitação nº 027/2021 -
Pregão Eletrônico nº 013/2021, m ediante term os e condições que seguem .

DETENTORA (S):

1
ª

RAZÃO SOCIAL: FABIANO ROTTA
ENDEREÇO: RUA IVO ROSTIROLLA, N 232, BAIRRO CARELLI
CIDADE / ESTADO: VIDEIRA-SC
CNPJ/MF: 16.694.864/0001-90

REPRESENTANTE
LEGAL: FABIANO ROTTA

CPF: 007.496.149-78
RG: 3722840

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

§ 1 Os preços ora REGISTRADOS, de acordo a proposta apresentada pela(s)
DETENTORA(S) no Processo de Licitação, correspondem  à expectativa de
contratação dos seguintes itens:

mailto:compras@ervalvelho.sc.gov.br


PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL VELHO
RUA NEREU RAMOS, Nº 204, CENTRO, ERVAL VELHO, SC, CEP 89613-000

FONE: (49) 3542-1222 - e-m ail: com pras@ervalvelho.sc.gov.br
CNPJ nº 82.939.422/0001-91

E-mail: compras@ervalvelho.sc.gov.br
Rua Nereu Ramos, nº 204 Fone/Fax: (0**49) 542.1222.
89613-000             ERVAL VELHO             Santa Catarina

2/7

Item Especificação Unid. QTD Preço Unit. Preço Total
01 RACK PARA AGACHAMENTO E OUTROS

TREINOS
UN 1 1.749,00 1.749,00

02 BANCO ARTICULADO PROFISSIONAL UN 1 794,00 794,00

03 CROSS OVER UN 1 6745,00 6.745,00

04 BARRA PROFISSIONAL RETA MACIÇA
CROMADA PARA RACK- 120CM

UN 1 225,00 225,00

05 BARRA PROFISSIONAL RETA MACIÇA
CROMADA PARA RACK - 180CM

UN 1 313,50 313,50

06 BARRA PROFISSIONAL RETA MACIÇA
CROMADA PARA RACK -220CM

UN 1 365,00 365,00

07 BARRA W PROFISSIONAL MACIÇA CROMADA UN 1 274,00 274,00

08 PUXADOR W PROFISSIONAL MACIÇA
CROMADA COM GIRO NO ENGATE

UN 1 274,00 274,00

09 DUMBELL PARES DE 12/14/16/18 KG
TOTALIZANDO 120KG

PAR 1 PAR
DE
CADA

2.495,00 2.495,00

10 HALTER COM REVESTIMENTO
EMBORRACHADO

PAR 1 1235,00 1.235,00

11 SUPORTE EM FERRO ORGANIZADOR PARA
DUMBELL E HALTERES CAPACIDADE 10
PARES FABRICADO SOBRE MEDIDA

UN 1 1.195,00 1.195,00

12 PUXADOR TIPO TRIANGULO PROFISSIONAL
REFORÇADO

UN 1 138,00 138,00

13 PAR DE PUXADORES TIPO ESTRIBO
PROFISSIONAL REFORÇADO

UN 1 184,00 184,00

14 PUXADOR TRICEPS CORDA  PROFISSIONAL
REFORÇADO

UN 1 88,00 88,00

15 PUXADOR RETO PROFISSIONAL REFORÇADO UN 1 139,00 139,00

16 100KG DE ANILHAS PINTADAS EM FERRO
FUNDIDO

KIT 1 1.190,00 1.190,00

17 SUPORTE ORGANIZADOR DE ANILHAS UN 1 585,00 585,00

18 ESTEIRA  ELÉTRICA PROFISSIONAL UN 1 11.975,00 11.975,00

TOTAL 29.963,50
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CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E DO ACOMPANHAMENTO

2.1 A vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) m eses.
2.2 A execução do objeto deverá ser acom panhada e fiscalizada pelo 3º Sargento
PM Poster, que anotará em  registro próprio todas as ocorrências relacionadas com  a
execução do m esm o, determ inando o que for necessário à regularização das faltas
ou defeitos observados.
2.3 No caso de adesão à presente Ata de Registro de Preços, o órgão participante
designará responsável para o acom panham ento e fiscalização da execução do
objeto.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE EXECUÇÃO

3.1 Os produtos contratados deverão ser entregues a partir da data da em issão da
Autorização de Fornecim ento, a ser em itida pela Secretária de Adm inistração da
Prefeitura Municipal de Erval Velho.
3.2 O objeto desta contratação deverá ser executado em  conform idade com  as
especificações, prazos e condições constantes do ANEXO I (Descrição do objeto licitado e
valor de referência) e ANEXO II (Term o de Referência) do Edital e de acordo com  as
especificações e valores constantes na Cláusula Prim eira deste instrum ento.
3.3 Havendo a necessidade dos produtos, o órgão requisitante, em itirá a Solicitação
e a respectiva Nota de Em penho de Despesa, as quais serão encam inhadas à
DETENTORA.
3.4 A DETENTORA deverá entregar os produtos em  até 10 (dez) dias, contados do
recebim ento da Solicitação e da Nota de Em penho de Despesa, nas quantidades,
horários e locais determ inados pelo órgão requisitante, sem  custos adicionais.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR, FORMA DE PAGAMENTO, DO REAJUSTE E
DA REVISÃO

4.1 O Município de Erval Velho, SC efetuará o pagam ento em  até 10 (dez) dias
contados da entrega do objeto, im portando os valores conform e a proposta
apresentada, por item  fornecido, de acordo com  o quantitativo efetivam ente
entregue.
4.2 O pagam ento será efetuado por m eio de transferência bancária, cujos dados
(banco, agência, nº da conta), deverão ser inform ados pela proponente na carta de
apresentação.
4.3 O pagam ento som ente será efetuado m ediante apresentação da Nota Fiscal,
que deverá em itida para: Município de Erval Velho - Rua Nereu Ram os nº 204 –
Centro Erval Velho -  CNPJ nº 82.939.422/0001-91, contendo ainda o núm ero do
Processo Licitatório, núm ero do Pregão e núm ero desta Ata de Registro de Preço.
4.4 Deverá ser enviado e-m ail do docum ento fiscal (ARQUIVO XML) im ediatam ente
após a em issão do m esm o, para o em ail: contabilidade@ervalvelho.sc.gov.br
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4.5 A Nota Fiscal/Fatura deverá ser atestada por servidor m unicipal com petente,
conform e disposto nos artigos 67 e 73 da Lei 8.666/93.
4.6 No caso de adesão à futura Ata de Registro de Preços, o órgão participante
inform ará os dados necessários à em issão da Nota Fiscal ou de outro docum ento
fiscal correlato.
4.7 A apresentação do docum ento fiscal que contrarie essas exigências inviabilizará
o pagam ento, isentando o Município do ressarcim ento de qualquer prejuízo para a
proponente vencedora.
4.8 Os preços não serão reajustados.
4.9 O órgão gerenciador fará, periodicam ente, levantam ento dos preços praticados
no m ercado visando aferir se os preços registrados apresentam -se vantajosos.
4.10 Os preços poderão serão revisados quando houver alteração dos valores,
devidam ente com provada, nos term os da alínea “d”, inciso II, do art. 65 da Lei nº
8.666/93 e alterações, m ediante requerim ento devidam ente instruído, a ser
form alizado pela DETENTORA.
4.11 Mesm o com provada a ocorrência prevista na alínea “d”, inciso II, do art. 65 da
Lei nº 8.666/93, a Adm inistração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a
Ata de Registro de Preços e prom over outro processo licitatório.
4.12 Os preços registrados poderão ser revistos em  decorrência de eventual redução
dos preços  praticados no m ercado ou de fato que eleve o custo dos bens
registrados, cabendo ao órgão gerenciador prom over as  negociações junto aos
fornecedores, observadas as disposições contidas na  alínea “d” do inciso II do caput
do art. 65 da Lei nº 8.666/93
4.13 Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no m ercado
por m otivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para
negociarem  a redução dos preços aos valores praticados pelo m ercado.
4.14 Os fornecedores que não aceitarem  reduzir seus preços aos valores praticados
pelo m ercado serão liberados do com prom isso assum ido, sem  aplicação de
penalidade.
4.15 A ordem  de classificação dos fornecedores que aceitarem  reduzir seus preços
aos valores de m ercado observará a classificação original.
4.16 Quando o preço de m ercado tornar-se superior aos preços registrados e o
fornecedor não puder cum prir o com prom isso, o órgão gerenciador poderá liberar o
fornecedor do com prom isso assum ido, caso a com unicação ocorra antes do pedido
de fornecim ento, e sem  aplicação da penalidade se confirm ada a veracidade dos
m otivos e com provantes apresentados; e convocar os dem ais fornecedores para
assegurar igual oportunidade de negociação.
4.17 Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador procederá à
revogação da ata de registro de preços, adotando as m edidas cabíveis para
obtenção da contratação m ais vantajosa.
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CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

5.1 O órgão gerenciador e os órgãos participantes consignarão, inclusive no próxim o
exercício, em  seus orçam entos, os recursos necessários ao atendim ento das
eventuais aquisições.

CLÁUSULA SEXTA - DAS RESPONSABILIDADES

6.1 Responsabilidades da DETENTORA:
 6.2 Executar o objeto de acordo com  o disposto na cláusula terceira (Da Form a de
Execução) da presente Ata.
6.3 Manter, durante a execução do objeto, todas as condições de habilitação
previstas no Edital e em  com patibilidade com  as obrigações assum idas.
6.4 Responsabilizar-se por eventuais danos causados à Adm inistração ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto.
6.5 Responsabilizar-se pelos custos inerentes a encargos tributários, sociais, fiscais,
trabalhistas, previdenciários, securitários e de gerenciam ento, resultantes da
execução do objeto.
6.6 Exigir do órgão requisitante a Solicitação e a respectiva Nota de Em penho de
Despesa para a efetiva liberação dos m ateriais solicitados.
6.7 Responsabilidades do órgão gerenciador / órgãos participantes:
6.8 Tom ar todas as providências necessárias à execução e à fiscalização do objeto.
6.9 Efetuar o pagam ento à DETENTORA, de acordo com  a cláusula quarta do
presente instrum ento.
6.10 Providenciar a publicação resum ida da presente Ata até o quinto dia útil do m ês
seguinte ao de sua assinatura.
6.11 Em itir a Solicitação e a respectiva Nota de Em penho de Despesa para que a
DETENTORA proceda ao fornecim ento dos m ateriais.
6.12 Convocar a DETENTORA via fax, e-m ail ou telefone, para a retirada da
Solicitação e da respectiva Nota de Em penho.
6.13 Com unicar à DETENTORA qualquer falha apresentada nos produtos
fornecidos, exigindo-lhe a im ediata correção.
6.14 Conduzir eventuais procedim entos adm inistrativos de renegociação de preços
registrados, para fins de adequação às novas condições de m ercado.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES

7.1 Nos term os do artigo 7° da Lei 10.520/2002, se a DETENDORA, convocada no
prazo estipulado, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar
docum entação falsa exigida para o certam e, ensejar o retardam ento da execução de
seu objeto, não m antiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato,
com portar-se de m odo inidôneo ou com eter fraude fiscal, ficará im pedida de licitar e
contratar com  a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e será
descredenciada nos sistem as de cadastram ento de fornecedores, pelo prazo de até
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05 (cinco) anos, sem  prejuízo das m ultas previstas no Edital e das dem ais
com inações legais.
7.2 O atraso injustificado no fornecim ento sujeitará a proponente vencedora à m ulta
de m ora de 0,33% ao dia de atraso, lim itado a 20 % (vinte por cento) do total
registrado.
7.3 A m ulta aludida acim a não im pede que o Município aplique as outras sanções
previstas em  Lei.
7.4 Na aplicação das penalidades serão adm itidos os recursos previstos em  lei,
garantido o contraditório e a am pla defesa.

CLÁUSULA OITAVA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

8.1 O registro do fornecedor será cancelado quando o m esm o:
8.2Descum prir as condições da ata de registro de preços.
8.3 Não retirar a nota de em penho ou instrum ento equivalente no prazo estabelecido
pela Adm inistração, sem  justificativa aceitável.
8.4 Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no m ercado.
8.5 Sofrer sanção prevista nos HYPERLINK
"http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10520.htm " 10.520/2002.
8.6 O cancelam ento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas “a”, “b” e “d”
será form alizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a
am pla defesa.
8.7 O cancelam ento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente,
decorrente de caso fortuito ou força m aior, que prejudique o cum prim ento da ata,
devidam ente com provados e justificados, por razão de interesse público ou a pedido
do fornecedor.

CLÁUSULA NONA - CONDIÇÕES GERAIS

9.1 Para fins deste registro de preços aplicar-se-á o disposto no Decreto Municipal nº
5.918/2020 e Lei nº 8.666/93 e alterações, e ainda os preceitos gerais do direito
público, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito
privado.
9.2 A declaração de nulidade deste instrum ento opera retroativam ente im pedindo os
efeitos jurídicos que ele, ordinariam ente, deveria produzir, além  de desconstituir os já
produzidos.
9.3 Os casos om issos serão resolvidos à luz do Decreto Municipal nº 5.918/2020, e
da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, recorrendo-se à analogia, aos costum es e aos
princípios gerais do direito.
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CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO

10.1 Fica eleito o foro da cidade de Herval D’Oeste (SC) para dirim ir questões
oriundas deste instrum ento, renunciando as partes, a qualquer outro que lhes possa
ser m ais favorável.

E, por estarem  justos e contratados, assinam  o presente term o em  03 (três) vias de
igual teor e form a na presença de 02 testem unhas que tam bém  assinam .

Erval Velho, SC,09 de   agosto de 2021.

 Severino Jaim e Schm idt Fabiano Rotta
 Prefeito Municipal de Erval Velho             Fabiano Rotta 00749614978

Testem unhas:

________________________                                 _________________________
Nom e: Cam ila Storti Recalcatti           Nom e: Gessica Nunes da Silva
CPF: 088.849.509-96        CPF: 081.952.129-99

______________________________
Visto do Advogado da Unidade Gestora
Davisson Garcia Westphal

mailto:compras@ervalvelho.sc.gov.br

