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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022 
 

 

Aos 15 dias do mês de  junho do ano de 2022,  no Departamento de Licitações, localizado no Prédio da 
Prefeitura Municipal de IMBUIA, o Município de IMBUIA, em face da classificação das propostas 
apresentadas no Pregão Presencial nº 50/2022 – Registro de Preços, na Ata de julgamento de preços, 
RESOLVE registrar os preços da(s) empresas, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação 
por ela(s) alcançada(s), atendendo as condições previstas no Edital de Licitação e seus Anexos, e em 
conformidade com as disposições a seguir. 
 
1 - DO OBJETO 
1.1 - A presente Ata tem por objeto para AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS  E 
EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS, PARA O  MUNICÍPIO DE IMBUIA/SC, OBJETIVANDO 
EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS  A PORTARIA N° 535/SEF - 28/12/2021, ANEXO ÚNICO 
-  TRANSFERENCIA ESPECIAIS SCC 00021179/2021 SAR , ENTRE O GOVERNO DO 
ESTADO DE SC E O MUNICÍPIO DE IMBUIA/SC, cujas especificações detalhadas encontram-se no 
Anexo I deste Edital, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência e 
neste Edital, e de acordo com a classificação das empresas para cada ITEM constantes da Ata do Pregão 
em anexo. Consideram-se registrados os seguintes preços do Detentor da Ata: JS MAQUINAS 
AGRICOLAS LTDA, CNPJ n° 41.431.621/0001-07 representado pelo Sr. EMURY PIZZAMIGLIO 
CIMADOM 

 

1.2 - Este instrumento não obriga o Município a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo 
ocorrer licitações específicas para a aquisição do objeto, 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. 
1.3 - Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a 
recomposição somente no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste 
instrumento a cada 3 (três) meses, podendo ser alterado o valor tanto para cima como para baixo, sendo 
publicado em Mural Público. 
1.3.1 - 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. 
1.3.2 - 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 - Caso o preço registrado se torne superior à média dos preços de mercado, o Município solicitará ao 
fornecedor, mediante correspondência, redução do preço registrado. 
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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 Presencial nº 50/2022 e seus anexos; 
b) Proposta da (s) Licitante(s); 
c) Ata do Pregão. 
 
3. VIGÊNCIA  DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS/CONTRATO:  terá vigência de 12 (doze) 
meses consecutivos, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, a critério das partes e 
mediante termo aditivo, conforme previsto em Lei. 
 
4. DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO  
4.1- A recusa injustificada do adjudicatário em entregar os materiais e/ou equipamentos dentro do prazo 
estabelecido pela Administração Municipal, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, 
sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas. 
2.2 O licitante contratado está ciente que disporá do prazo de 20 (vinte) dias para entregar o objeto 
do presente Processo Licitatório, contados a partir da data da Autorização De Fornecimento.  Que será 
emitida somente após a análise e liberação do processo licitatório desde sua fase inicial até a formalização 
do Contrato/Ata de Registro de Preço. A assinatura dos mesmos   não gera obrigação de aquisição antes 
da análise e parecer da Unidade Gestora – UG, responsáveis pela execução orçamentaria, financeira do 
Estado de Santa Catarina, os mesmos serão adquiridos somente após o comunicando formalmente o 
Munícipio que todo o processo Licitatório está  liberado para a compra, este prazo de entrega poderá ser 
prorrogado por mais 10 (dez) dias, caso estiver uma justificativa plausível, vinculada a aprovação da 
Administração Municipal para possível prorrogação de prazo. 
 
2.3 O fornecimento dos materiais e/ou equipamentos, objeto do presente Processo Licitatório, deverá 
ser efetuado na Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos de Imbuia, no prazo 
máximo de 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do objeto do referido Processo Licitatório. A empresa 
vencedora que não efetuar a entrega no prazo solicitado será notificada pela Comissão de Licitação, caso 
o problema continuar injustificadamente o Município irá cancelar o registro de preço da mesma, podendo 
ser impedida de licitar e de contratar com a Administração pública, pelo prazo de até cinco anos e 
aplicação de multa e/ou demais sanções administrativas.- A contratação com o fornecedor registrado, de 
acordo com a necessidade do órgão, será formalizada por intermédio de instrumento contratual, emissão 
de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento similar, conforme disposto 
no artigo 62 da Lei nº 8.666, de 1993, e obedecidos os requisitos pertinentes do parágrafo 4º, do artigo 3º, 
do Decreto nº 7.892, de 2013. 
2.4 - As condições de fornecimento constam no ANEXO I e da Ata de Registro de Preços, e poderão 
ser detalhadas, em cada contratação específica, no respectivo pedido de contratação. 

2.5 - A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato. 

2.6 - A Contratada deverá manter durante toda a execução da contratação, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

2.7 - Durante a vigência da contratação, a fiscalização será exercida por um representante da 
Contratante, ao qual competirá registrar em relatório todas as ocorrências e as deficiências verificadas e 
dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução contratual, de tudo dando ciência à Administração. 
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2.8  - No ato da entrega do objeto a proponente deverá apresentar Nota Fiscal/Fatura correspondente 
às quantias solicitadas, que será submetida à aprovação do órgão responsável pelo recebimento. 

2.9 - Os objetos que forem recusados deverão ser substituídos no prazo máximo de 03 (três) dias 
úteis, contados da data de notificação apresentada à fornecedora, sem qualquer ônus para o Município.  

2.10  - Se a substituição dos objetos não for realizada no prazo estipulado, a empresa estará sujeita às 
sanções previstas neste Edital e na Ata de Registro de Preços. 

2.11 - O recebimento dos equipamentos ou serviços, mesmo que definitivo, não exclui a 
responsabilidade da empresa pela qualidade e característica do objeto entregue, cabendo-lhe sanar 
quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização dos mesmos, durante todo o prazo de vigência 
do Contrato (Ata de Registro de Preços). 

2.12  Será de responsabilidade da(s) empresa(s) fornecedora(s) a capacitação e/ou orientação 
técnica especializada a ser repassada para o servidor público municipal de como funciona e quais 
operações/comandos, cuidados para manusear/trabalhar/dirigir cada maquinário e/ou 
equipamento fornecido. 

5 - DA FORMA DE PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
5.1 - Na entrega dos equipamentos, a CONTRATADA deverá acompanhar-se de Nota Fiscal 
correspondente, encaminhando-a ao respectivo requisitante. 
5.2 - O pagamento será efetuado de acordo com a apresentação das Notas Fiscais, em até 30 dias após o 
recebimento do material e/ou equipamento, referente às quantias solicitadas, datada e assinada por 
responsável dos órgãos municipais; através de depósito na conta corrente da licitante vencedora. 
5.3 - As despesas decorrentes de aquisição dos objetos desta licitação correrão à conta dos recursos 
especificados no orçamento do Município e nos demais órgãos e entidades usuárias, existentes nas 
dotações:  

 

 

06– SECRETARIA DE TRANSPOSTES, OBRAS E SERV. GERAIS 

Unidade:  06.01 -  Departamento de Estradas e Rodagem e Serviços Gerais 
Funcional: 15.452.0031.1.006 – Obras e Equipamentos Gerais de Utilidade Pública 
( 062) 4.4.90.00.00.00.00.00.0119 – Aplicações Diretas 
( 063) 4.4.90.00.00.00.00.00.0153 – Aplicações Diretas 
( 178) 4.4.90.00.00.00.00.00.1053 – Aplicações Diretas 
( 179) 4.4.90.00.00.00.00.00.3073 – Aplicações Diretas 

  
6 - RESPONSABILIDADES 
6.1 - A fornecedora responde por todos os danos e prejuízos que, na execução das contratações, venha, 
direta ou indiretamente, a provocar ou causar para o Município ou a terceiros, independentemente da 
fiscalização exercida pelo Município. 
6.2 - A empresa fornecedora é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais resultantes da execução desta ata, nos termos do artigo 71 da Lei 8.666/93. 
6.3 - As contribuições sociais e os danos contra terceiros são de responsabilidade da CONTRATADA. 
6.4 - A empresa fornecedora é responsável também pela qualidade dos produtos fornecidos, cabendo-lhe 
verificar o atendimento das especificações, não se admitindo, em nenhuma hipótese, a alegação de que 
terceiros quaisquer, tenham comprometido os mesmos, fora dos padrões exigidos. 
6.5 - A empresa registrada autoriza o Município a descontar o valor correspondente aos referidos danos 
ou prejuízos diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos, 
independentemente de qualquer procedimento judicial, assegurada a prévia defesa. 
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7 - OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
7.1 - CABE AO MUNICÍPIO: 
7.1.1 - Tomar todas as providências necessárias à execução do processo licitatório; 
7.1.2 - Fiscalizar a execução do Contrato/ATA; 
7.1.3 - Efetuar o pagamento à CONTRATADA. 

 
7.2 CABE À PROPONENTE VENCEDORA: 
7.2.1 - Executar o objeto de acordo com o estipulado no presente edital e seus anexos;  
7.2.2 - Manter, durante a execução do contrato todas as condições de habilitação previstas no Edital, e 
em compatibilidade com as obrigações assumidas; 
7.2.3 - Responsabilizar-se por eventuais danos causados à Administração ou a terceiros, decorrentes de 
sua culpa ou dolo na execução do contrato; 
7.2.4 - Responsabilizar-se pelos custos inerentes a encargos tributários, sociais, fiscais, trabalhistas, 
previdenciários, securitários e de gerenciamento, resultantes da execução do contrato; 
7.2.5 - O licitante contratado assumirá toda responsabilidade técnica e ética pelo serviço que prestar, 
respondendo civil e criminalmente pelos atos que praticar, sem prejuízos das medidas e sanções 
administrativas por eventuais danos/prejuízos suportados pelo Município decorrente da entrega e/ou 
prestação do serviço de forma negligente, imprudente ou imperita; 
7.2.6 - Praticar preços compatíveis com os de mercado, não podendo de forma alguma exercer a venda 
a adjudicante de produtos com valor acima do preço praticado em seu estabelecimento comercial (varejo); 
7.2.7 - Permitir o livre acesso a adjudicante ao seu estabelecimento comercial, quantas vezes forem 
necessárias, com o objetivo de verificar os preços de varejo que estão sendo praticados; 
7.2.8 - Praticar o mesmo preço dos materiais e/ou equipamentos que encontram-se em oferta em seu 
estabelecimento comercial; 
7.2.9 - Corrigir e/ou refazer os serviços e substituir os materiais e/ou equipamentos, não aprovados pela 
fiscalização da Prefeitura, caso os mesmos não atendam às especificações constantes no edital; 
7.2.10 -  Fornecer, além dos materiais e/ou equipamentos especificados e mão-de-obra especializada, 
para que os produtos do referente Processo Licitatório sejam de ótima qualidade, etc, ficando responsável 
por seu transporte e guarda; 
7.2.11 - Fornecer a seus funcionários uniformes e equipamentos de proteção individual (EPI’s) e 
coletiva adequados à execução dos serviços e de acordo com as normas de segurança vigentes; 
7.2.12 -  Responsabilizar-se por quaisquer danos ao patrimônio da Prefeitura e de terceiros, causados por 
seus funcionários em virtude da execução dos serviços e/ou entrega dos materiais e/ou equipamentos; 
7.2.13 - Responder por todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais que incidam ou venham a 
incidir, direta ou indiretamente, sobre os serviços e produtos fornecidos; 
7.2.14 - O fornecimento deverá ser conforme o especificado no corpo do edital, bem como, em perfeitas 
condições de uso, nos prazos e locais indicados na Autorização de Fornecimento emitida pela 
CONTRATANTE;  
7.2.15 - Todos os materiais e/ou equipamentos deverão ser novos e vir acondicionados em suas 
embalagens originais; 
7.2.16 - As entregas dos objetos deste edital bem como o recebimento correrão por conta exclusivamente 
da CONTRATADA; 
7.2.17 - Dar garantia das matérias conforme especificação o Inmetro; 
7.2.18 O (s) equipamento (s) terão garantia mínima será de 24 (vinte e quatro) meses após o aceito do 
fiscal de contratos na nota fiscal, sem limites de horas trabalhadas. 
7.2.19 - Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste Edital, sem prévia e expressa 
anuência da Administração, e em tudo o que seguir as diretrizes da Administração;  
7.2.20 - Atender prontamente quaisquer exigências da Administração inerentes ao objeto do contrato. 
7.2.21 Conforme com indicação na proposta ade preço a oficina técnica responsáveis pela assistência 
técnica, autorizadas pelo fabricante num raio máximo de 300 Km da sede do município a empresa tem a 
responsabilidade em vir buscar o equipamento devendo o atendimento ser prestado no mínimo em 48:00 
hs; 
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7.2.22 A garantia dos objetos deverá ser conforme a garantia oferecida pelo fabricante, devendo ser de 
no mínimo 24 (vinte e quatro) messes e devendo prevalecer a garantia que for maior, a contar do 
recebimento do mesmo, devendo estar em pleno funcionamento, contra qualquer defeito de fabricação 
que o mesmo venha apresentar, incluindo avaria no transporte até o local de entrega, mesmo depois de 
ocorrida sua aceitação/aprovação; 
7.2.23  O fornecedor deverá garantir a qualidade do bem e a substituição no caso de defeito do objeto 
ofertado, no prazo máximo de 30 (trinta) dias; 
7.2.24 Todas as despesas com frete, impostos e demais taxas ficarão a cargo da empresa vencedora. ] 
7.2.25 6.4 Ficará acerca da empresa licitante todos os custos associados à preparação e apresentação de 
sua proposta, pois a Prefeitura de Imbuia, em nenhuma hipótese será responsável por tais custos, 
quaisquer que sejam os procedimentos seguidos na licitação ou os resultados desta. 
7.2.26  O termo de garantia ou equivalente deve esclarecer, de maneira clara e adequada em que consiste 
a mesma garantia, bem como a forma, o prazo e o lugar em que deverá ser exercitado o ônus a cargo da 
Contratada, devendo ser entregue devidamente preenchido pelo fornecedor no ato do fornecimento, 
acompanhado de anual de fábrica do bem. 
7.2.27  O fornecedor deverá descrever em sua proposta de preços o termo de garantia adicional oferecida 
pelo mesmo, quando houver. 
 
8 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR 
8.1 - O Município poderá cancelar o Registro de Preços da(s) Empresa(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 comparecer ou deixar de fornecer, no prazo estabelecido, os materiais e/ou equipamentos  
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. 
8.2 - 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. 
8.3 - O Pregoeiro registrará na Ata de Registro de Preços as empresas que se comprometem a 
entregar ou executar o objeto da licitação pelo preço da primeira colocada, caso o registro da 
mesma venha a ser cancelado, de acordo com a ordem de classificação da Ata do Pregão. 
DO PAGAMENTO. 
7.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após a entrega e execução do objeto, de acordo 
com a apresentação da Nota Fiscal, juntamente com as CNDs da contratada,  que deveram ser 
encaminhados para o nfe@imbuia.sc.gov.br; sob pena, da não liberação do respectivo pagamento.- O 
pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura 
apresentada pela Contratada. 

7.2 Os pagamentos e a solicitação de entrega dos equipamentos serão efetuados mediante a 
liberação de recursos financeiros do através da Unidade Gestora – UG, responsáveis pela execução 
orçamentaria, financeira do Estado de Santa Catarina, posterior a liberação do mesmo que será 
encaminhado a autorização de fornecimento e contatos o início do o prazo de entrega.  

7.3  - O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada 
pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas. 
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7.4  - Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à 
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até 
que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á 
após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

7.5  - O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em 
conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro meio 
previsto na legislação vigente. 

7.6  - Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para 
pagamento. 

7.7  - A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela 
Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato. 

7.8  – O valor a ser pago não será atualizado até a data do efetivo pagamento do objeto, que será 
efetuado em uma única parcela. 

7.9  – Não haverá compensação financeira e/ou penalização por eventual atraso do pagamento bem 
como nenhuma antecipação será efetuada antes da entrega do objeto. 

7.10  – A Nota Fiscal deverá conter:  

Pregão presencial 50/2022, Autorização de Fornecimento n° xx , Contrato/ Ata de Registro de Preço  nº 
20/2022, AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS  E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS, PARA O  
MUNICÍPIO DE IMBUIA/SC, OBJETIVANDO EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS  A 
PORTARIA N° 535/SEF - 28/12/2021, ANEXO ÚNICO -  TRANSFERENCIA ESPECIAIS SCC 
00021179/2021 SAR , ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DE SC E O MUNICÍPIO DE 
IMBUIA/SC. 
 
9 - DA FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO. 
9.1 - A fiscalização deste contrato será exercida pelos servidores Jaison da Silva Como Titular Niziomar 
de Oliveira Como Suplente. 
 
9.2 - Atribuições do Fiscal do Contrato: 
9.2.1 - É a atividade de controle e inspeção do objeto contratado (aquisição de bens, serviços e obras) pela 
Administração, com a finalidade de examinar ou verificar se sua execução obedece às especificações, ao 
projeto, aos prazos estabelecidos e demais obrigações previstas no contrato. Envolve, portanto, 
responsabilidade com o mérito técnico do que está sendo executado, observadas as condições 
convencionadas. 
9.2.2 - Refere-se às atividades da administração pública e de seus agentes visando a se fazer cumprir as 
obrigações legais da sociedade. A fiscalização consiste em examinar uma atividade para comprovar se 
cumpre com as normas em vigor. 

9.2.3 - A forma de fiscalizar os contratos deverá estar prevista no art. 67, da Lei nº 8.666/93 e art. 6º do 
Dec. Nº 2.271/97 e Decreto Municipal n° 39, de 14/09/2020. 

9.2.4 - Ao Fiscal de Contratos compete zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais 
assumidas dos serviços prestados a Administração, bem como a qualidade dos produtos fornecidos. 

9.2.5 - Dentre suas atribuições esta a de acompanhar, fiscalizar e atestar a execução dos serviços e obras 
contratadas; indicar as eventuais glosas das faturas; além das conferencias do adequado cumprimento das 
exigências das garantias contratuais, compete ao fiscal informar a área responsável pelo controle de 
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contratos o eventual descumprimento dos compromissos pactuados, que poderá ensejar a aplicação de 
penalidades. 

9.2.6- Em regra, aprovar as medições (serviços e obras) e atestar as notas fiscais são atribuições do fiscal 
de contrato, já que ao mesmo compete, entre outras atividades, receber o objeto provisória e 
definitivamente, nos moldes dos arts. 73 e 74 da Lei nº 8.666/93. 

10 - PENALIDADES 
10.1 - A licitante/Adjudicatária que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior 
ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 
a) Advertência; 
b) Multa: 
1- De 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, no caso de não cumprimento do prazo de entrega ou de 
execução do serviço contratado, até o limite de 20% (vinte por cento) do valor estimado para a 
contratação da empresa; 
2- De até 20% (vinte por cento) sobre o valor global estimado para a contratação, no caso de 
descumprimento das disposições contidas na ata e no edital, ressalvado o disposto no item 1 (um) acima 
citado. 
c) Impedimento de licitar e de contratar com a Administração pública, pelo prazo de até cinco anos. 
10.2 - A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 

10.3 - 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, de 
1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

10.4  - 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. 

10.5 - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso 
das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

11 - DISPOSIÇÕES GERAIS 
11.1 - A fornecedora não poderá subcontratar ou transferir a terceiros o objeto desta ata, salvo expressa 
autorização da Administração Municipal. 
11.2 - Elegem as partes contratantes o Foro da cidade de Ituporanga/SC, para dirimir todas e quaisquer 
controvérsias oriundas desta Ata, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja. 
 

Imbuia/SC; 15 de junho 2022. 
ADRIANA SCHAFFER 
Pregoeiro 

ALICE INÁCIO 
Equipe de Apoio 
 
 
CRISTIANE MILVERSTET  
Equipe de Apoio 
 
 
EMPRESAS: JS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA                   
EMURY PIZZAMIGLIO CIMADOM 
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