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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 034/2022 

 

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO AGRÍCOLA 

"ESTEIRA TRANSPORTADORA MÓVEL CAMA DE FRANGO" ESPECIAL PARA 

AVIÁRIOS PARA USO NOS TRABALHOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE 

AGRICULTURA MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL 

 

PREGÃO PRESENCIAL – SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 034/2022 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 2659/2022 

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES 

 

ATA Nº 034/2022 

 

Aos 14 dias do mês de outubro do ano 2022, nas dependências do Centro Administrativo 

Municipal de Bom Jesus do Oeste, reuniu-se o Pregoeiro e equipe de apoio designados pelo Decreto 

Municipal nº. 5555/2021 de 04 de fevereiro de 2021 do Senhor Prefeito Municipal Airton Antônio 

Reinehr, tendo como Pregoeiro o Senhor Jeferson Persch, para proceder o credenciamento, 

recebimento, abertura e julgamento das propostas e documentações, da licitação que tem por objeto 

abaixo especificado sendo regida pelo tipo de Menor Preço Global: 

A Municipalidade em conformidade nos termos das Leis Federal n.º 8.666/93, 10.520/2002 e das 

demais normas legais aplicáveis, conforme a classificação das propostas apresentadas no Pregão 

Presencial – Sistema Registro de Preços nº. 034/2022, Ata de julgamento de Preços e homologação do 

certame pelo Sr. Prefeito Municipal, do processo acima referenciado, RESOLVE registrar os preços 

para a Eventual aquisição de Equipamento Agrícola "Esteira Transportadora Móvel Cama de 

Frango" especial para aviários para uso nos trabalhos através da Secretaria de Agricultura 

Municipal, conforme consta no ANEXO II, o qual passa a fazer parte desta, tendo sido os referidos 

preços oferecidos pela empresa: TRANSTECNO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA com 

sede na Avenida Senador Alberto Pasqualini nº 1234, Centro, Município de Três de Maio/RS, inscrita 

no CNPJ sob nº 17.082.904/0001-06, neste ato representada por sua Sócia gerente Sra. Judite 

Casagrande Perinazzo, portadora do CPF nº. 472.950.900-53 e RG nº. 4033511215, para possível 

aquisição do objeto referente ao Pregão Presencial supra citado acima numerado, como segue: 
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CLÁUSULA I - DO OBJETO 

 

A presente ata tem por objeto registro de preços para Eventual aquisição de Equipamento Agrícola 

"Esteira Transportadora Móvel Cama de Frango" especial para aviários para uso nos trabalhos 

através da Secretaria de Agricultura Municipal, constantes do Anexo I. 

 

CLÁUSULA II - DA E DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS 

 

1). A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura. 

2). Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses 

decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas na alínea "d" do inciso II do art. 65 da 

Lei Federal nº. 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado. 

3). Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei 

Federal nº. 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar 

outro processo licitatório.  

4). Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro, e, 

definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, o Proponente registrado será convocado 

pela Comissão de Licitação para a devida alteração do valor registrado em Ata. 

5). Durante o prazo desta Ata de Registro de Preço, Comissão de Licitação não será obrigada a firmar 

as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a 

aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência de fornecimento em 

igualdade de condições. 

 

CLÁUSULA III - DAS PENALIDADES 

 

1). Com fulcro no artigo 7º da Lei Federal nº. 10.520/2002 e artigos 86 e 87 da Lei Federal nº. 

8.666/93, a Administração poderá garantir a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as 

seguintes penalidades, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal: 

a) advertência; 

b) multa, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da comunicação oficial, nas 

seguintes hipóteses: 

• 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso injustificado e por descumprimento das 

obrigações estabelecidas nesta Ata de Registro de Preço, até o máximo de 10% (dez por cento) 

sobre o valor total do Contrato; 

• 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de inexecução total e 5% (cinco 

por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de inexecução parcial do objeto contratado. 

c) impedimento de licitar e contratar com o Município de Bom Jesus do Oeste e o descredenciamento 

do SICAF, pelo prazo de até 3 (três) anos, do licitante que não celebrar o contrato, deixar de entregar 

ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu 

objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 

inidôneo ou cometer fraude fiscal; 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade. 
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2). O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, poderá ser descontado dos 

pagamentos eventualmente devidos pela Administração à adjudicatária, acrescido de juros moratórios 

de 1% (um por cento) ao mês, ou cobrado judicialmente. 

3). As sanções previstas nas alíneas "a", "c", "d" do subitem 1)., poderão ser aplicadas, 

cumulativamente ou não, à penalidade de multa da alínea "b". 

4). As penalidades previstas neste capítulo obedecerão ao procedimento administrativo previsto na Lei 

Federal nº. 8.666/93.  

5). Os recursos, quando da aplicação das penalidades previstas nas alíneas "a" e "b" do item 1)., 

Poderão ser interpostos no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato ou da 

lavratura da ata.  

6). No caso das penalidades previstas no item 1)., alínea "c" e "d", caberá pedido de reconsideração ao 

Senhor Prefeito Municipal Airton Antônio Reinehr, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da 

intimação do ato. 

 

CLÁUSULA IV - DA UTILIZAÇÃO DA ATA E DOS PREÇOS 

 

1). A presente Ata de Registro de Preço poderá ser usada por órgãos usuários, desde que autorizados 

pela Comissão de Licitações. 

2). O preço ofertado pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços é o especificado 

em Anexo, de acordo com a respectiva classificação no Pregão Presencial – Sistema Registro de 

Preços nº. 034/2022. 

3). Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e 

condições constantes do Edital do Pregão Presencial – Sistema Registro de Preços nº. 034/2022 que a 

precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.  

4). A cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 

Pregão Presencial – Sistema Registro de Preços nº. 034/2022, pela empresa detentora da presente Ata, 

as quais também a integram.  

 

CLÁUSULA V - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 

 

1). O objeto da licitação será entregue, nas descrições solicitadas nos termos do presente Edital, de 

acordo com as solicitações emitidas pela Secretário responsável pela pasta ou departamento de 

compras municipal. 

 

2). O equipamento deverá ser entregue em local indicado na ordem de compra, sem custos adicionais, 

em até 30 (trinta) dias após o recebimento da ordem de fornecimento. 

3) A Ata de Registro de Preços do certame terá validade de 12 meses após sua assinatura. 

  

CLÁUSULA VI - DO RECEBIMENTO 

 

1). Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do produto com as devidas 

especificações; 

 

 2). Definitivamente, no prazo máximo de 05 dias corridos, a contar do recebimento provisório para 

verificação da qualidade e quantidade e consequente aceitação. 
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CLÁUSULA VII - DO PAGAMENTO 

 

1). O pagamento será efetuado a favor da licitante vencedora, conforme ordem cronológica, desde que 

mediante apresentação da respectiva nota fiscal devidamente atestada pelo setor competente e 

condicionada a regularidade fiscal da empresa. 

2). A respectiva nota fiscal eletrônica deverá estar devidamente discriminada, em nome do Município 

de Bom Jesus do Oeste SC, CNPJ nº. 01.594.009/0001-30, Avenida Nossa Senhora de Fatima nº 120 e 

remetida via e-mail para compras@bomjesusdooeste.sc.gov.br juntamente com o arquivo .xml da 

respectiva nota e/ou entregue em forma física no endereço constante acima. 

3). Qualquer atraso ocorrido na apresentação da nota fiscal, ou dos documentos exigidos como 

condição para pagamento por parte da CONTRATADA, importará em prorrogação automática do 

prazo de vencimento da obrigação do CONTRATANTE; 

4). Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação obrigação 

financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência. 

 

CLÁUSULA VIII - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS ORDENS DE 

FORNECIMENTO 

 

1). As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, conforme a 

necessidade, do município de Bom Jesus do Oeste pelo setor responsável pelas compras do município. 

2). A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial serão 

igualmente autorizados pelo setor de compras e licitações do município. 

 

CLÁUSULA IX - DA GARANTIA 

 

1). O equipamento deverá possuir garantia mínima de 01 (um) ano a contar da emissão de nota fiscal e 

entrega. 

 

CLÁUSULA X - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

1). Fornece os equipamentos, objeto desta contratação, com observância dos demais encargos e 

responsabilidades cabíveis; 

2). Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo CONTRATANTE, atendendo 

prontamente a todas as reclamações; 

3). Manter, durante toda a vigência desta ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 

as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 

CLÁUSULA XI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

1). Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial – Sistema Registro de Preços nº. 034/2022 e seus 

anexos, a propostas da empresa: 

 

• Empresa TRANSTECNO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA com sede na Avenida 

Senador Alberto Pasqualini nº 1234, Centro, Município de Três de Maio/RS, inscrita no CNPJ 

sob nº 17.082.904/0001-06, neste ato representada por sua Sócia gerente Sra. Judite 

Casagrande Perinazzo, portadora do CPF nº. 472.950.900-53 e RG nº. 4033511215. 

 

mailto:compras@bomjesusdooeste.sc.gov.br
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2). Fica eleito a comarca de Modelo -SC para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da 

presente ata. 

 

3). Os casos omissos serão resolvidos de acordo com as Leis Federal nº. 8.666/93, 10.520/2002, e 

demais normas aplicáveis. 

 

 

Bom Jesus do Oeste/SC, 14 de Outubro de 2022. 

 

 

 

 

  

------------------------------------------------        ---------------------------------------------------------- 

           Airton Antônio Reinehr        Transtecno Máquinas e Equipamentos Ltda 

               Prefeito Municipal           Contratada 

 

 

 

Testemunhas 

 

 

 

 

------------------------------------------------         -------------------------------------------------------- 

           Jose Roberto Morandini                                Vilmar Senhor 

        Assistente de Administração                                           Sec. Mun. Agricultura 

                                                                                       Fiscal da Ata de Registro de Preços 

        

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------- 

Silvana Garghetti – OAB/SC 37.753 

Assessoria Jurídica 
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ANEXO 1 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.034/2022 

 

PREGÃO PRESENCIAL – SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 034/2022 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 2659/2022 

 

 EMPRESA VENCEDORA: TRANSTECNO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA com 

sede na Avenida Senador Alberto Pasqualini nº 1234, Centro, Município de Três de Maio/RS, 

inscrita no CNPJ sob nº 17.082.904/0001-06, neste ato representada por sua Sócia gerente Sra. 

Judite Casagrande Perinazzo, portadora do CPF nº. 472.950.900-53 e RG nº. 4033511215. 

Item Quant Unid Descrição Marca R$ Unitário R$ Total 

1 1 und Equipamento Esteira 

Transportadora Móvel especial 

para aviários com as seguintes 

características: 

estrutura principal em tubos 

retangulares em aço 1020, pneus 

e rodas automotivas aro 13, 

comprimento da correia 

transportadora mínimo 09 metros 

comprimento x mínimo 20 

polegadas largura, apoio inferior 

com rodízios, correia 

emborrachada garra Baixa em 

"V, roletes em tubos metálicos, 

eixo em aço trefilado 

e buchas de nylon, engate para 

transporte com trator, motor 

trifásico 220/380 com potência 

mínima de 

3 CV, equipada com levante 

manual, com pintura em fundo 

primer epoxi (anticorrosivo) 

pintura em 

esmalte sintético industrial, 

equipado com proteções laterais 

de segurança padrão NR 12, 

equipado 

com Moega de recebimento de 

mínimo 2,4 de largura x 1,50 

comprimento para receber a cama 

do frango 

Transtecno 33.000,00 33.000,00 

 

 

 

___________________________    ____________________________________ 

      Airton Antônio Reinehr      Transtecno Máquinas e Equipamentos Ltda 

          Prefeito Municipal                       Empresa 


