
Estado do Rio Grande do Sul 

MUNICÍPIO DE ARATIBA 
CNPJ: 87.613.469/0001-84 

Rua Luiz Loeser, 287, Centro – 99770-000 
(54) 3376 1114 – www.pmaratiba.com.br 

                ARATIBA – RS 
  

PROCESSO Nº 123/2018 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2018 

REGISTRO DE PREÇOS 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2018 
   

Aos 31 dias do mês de julho de 2018, nas dependências da Administração Municipal de Aratiba/RS, sito à Rua 
Luiz Loeser, nº 287, bairro centro, nesta cidade, nos termos do art. 15, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 

1993, o Órgão Gerenciador (OG) – portaria n° 189/2018, devidamente designado pela autoridade competente, 

face a classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial nº 031/2018, para REGISTRO DE 
PREÇOS, por deliberação do Pregoeiro e Equipe de Apoio, homologada em 23/07/2018, e publicada no Diário 

Oficial do Município, em 18/06/2018, resolve REGISTRAR OS PREÇOS das empresas participantes da 
licitação, por item, observadas as cláusulas estabelecidas no edital que regeu o certame, conforme a seguir. 

 

1. OBJETO 
1.1 A presente Ata de Registro de Preços tem por finalidade registrar os preços dos produtos especificados no 

Anexo I – Termo de Referencia, do Edital de Pregão Presencial nº 031/2018, ofertados no certame licitatório, 
passando a fazer parte integrante dessa Ata. 

 
2. VALIDADE 

2.1 O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da data de sua 

assinatura. 
 

2.2 Conforme art. 15, § 4º, da Lei nº 8.666/1993, e art. 12, do Decreto Municipal nº 2.236 DE 12 DE MARÇO 
DE 2018, a Administração não está obrigada a realizar compras exclusivamente por intermédio dessa Ata, 

podendo adotar, para tanto, licitação específica, assegurando-se, todavia, a preferência de fornecimento aos 

registrados, no caso de igualdade de condições. 
 

3. CONTRATO 
3.1 Para o fornecimento dos produtos registrados nessa Ata poderão ser celebrados contratos específicos com 

as licitantes, com posteriores solicitações, conforme item 5. 
 

4. PREÇOS 

4.1 Os preços ofertados pelas empresas na licitação serão devidamente registrados, conforme demonstrativo 
abaixo: 

 
 

ITEM DESCRIÇÃO 
QUANT. 

MÁX. 
CLAS-

SIFICAÇÃO 
LICITANTE VALOR 

1 

Equipamento rodoviário, tipo Motoniveladora; nova; 
zero hora; ano de fabricação 2018; chassis 

articulado; motor a diesel da marca/grupo do 
fabricante do equipamento, e que atenda as normas 
de inversão TIER III; turbo alimentado; com no 

mínimo 6 cilindros; com potência mínima de 170 HP; 
com potencia variável entre as marchas; com 

tecnologia de controle eletronico; com peso 
operacional de no mínimo 16.000 kg, considerando 
operador e tanque de combustível cheio; com pneus 

14000x24 – 12pr, tipo G2; com transmissão direta, 
ou conversor de torque, de no mínimo 06 velocidades 

avante e mínimo de 03 em marcha a ré; sistema 
hidráulico com circuito de centro fechado com 
compensação de pressão; com bomba de pistão de 

fluxo variável; freios a disco acionados por mola e 
liberados a ar ou banhado a óleo e liberado 

hidraulicamente; com disco em banho de óleo e 
livres de ajustes; lâmina com comprimento mínimo 
de 3,65 metros, altura de no mínima 61cm, e 

espessura de no mínimo 20mm; cabine ROPS/FOPS, 

2 

1ª colocada 

SHARK MAQUINAS PARA 
CONSTRUÇÃO LTDA 

 
(MARCA/MODELO – NEW 

HOLLAND/RG170B) 

R$590.000,00 

2ª colocada 

PARANA EQUIPAMENTOS 
S.A. 

 
(MARCA/MODELO – 

CATERPILLA/R C7 ACERT 
140K) 

R$620.000,00 

3ª colocada 
J. MALUCELLI 

EQUIPAMENTOS S.A. 
R$650.000,00 
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fechada com ar condicionado original de fábrica; com 
rádio AM/FM com entrada USB e Bluetooth; com 

autofalantes; direção hidráulica; com luzes 
indicadores de direção dianteiras e traseiras; com 

banco do operador com suspensão, com cinto de 
segurança; bem como todos os equipamentos de 
segurança e tráfego, conforme normas do DETRAN; 

tanque de combustível de no mínimo 300 litros; com 
RIPPER traseiro com acionamento hidráulico e com 

no mínimo 03 dentes grandes e 05 pequenos; 
garantia mínima de 01 ano livre de horas 
trabalhadas; assistência técnica especializada 

autorizada pelo fabricante com distancia máxima de 
450km; com catálogo de peças e manual do 

operador em português. 
 

 
(MARCA/MODELO – 

CASE/865B) 

2 

Veículo tipo caminhão; basculante; novo; zero 

quilometro; com as seguintes características 
mínimas: tipo caminhão caçamba basculante; ano de 
fabricação 2018; TRUCK; tração 6x4; motor movido 

a óleo diesel; com potência mínima de 285 CVS; 
turbinado e interculado; com gerenciamento 

eletrônico de combustível; com sistema de redução 
de emissão de gases SCR; na cor branca; direção 

hidráulica; cabine com ar condicionado quente e frio 
original de fabrica; coluna de direção ajustável; 
banco do motorista com suspensão a ar; com rodas 

e pneus traseiros 275/80R22,5 borrachudo misto 
radial 16 lonas com sulco mínimo de 22;  pneus 

dianteiros 275/80R22,5, liso misto radial 16 lonas; 
freio de serviço a tambor nas quatro rodas com 
sistema ABS/ASR/EBD; freio a motor; freio 

estacionário; suspensão com barra estabilizadora 
dianteira; com peso bruto total de 23.000kg; com 

tacógrafo; equipado com caçamba basculante; 
tampa traseira tipo portão e basculante; com 
capacidade de 14m³; com protetor de cabine; 

sistema de levante hidráulico com um cilindro frontal; 
com tomada de força; pintura de fundo anti corrosiva 

e acabamento em tinta sintética industrial na cor do 
caminhão; assoalho em chapa SAE 1020 de 6,35mm; 
laterais com reforço tipo costela em chapa SAE 1020 

de 4,75mm; reforço traseiro na parte inferior e nas 
laterais da caixa do tipo costela quadrada; reforço 

superior da caixa nas laterais; estrutura do chassi e 
travessas em perfil U de chapa SAE 1020 de 8,00mm 

de aço estrutural e embutido em perfil U de chapa 
SAE 1020 de 6,35mm sobre chassi e travessa em 
perfil U em chapa SAE 1020 embutido em perfil U em 

chapa SAE 1020, com caixa de ferramentas;  para-
lamas envolventes; escada frontal; barriga d’água; 

para-choque padrão CONTRAN; faixas refletivas e 
demais itens de produção e acessórios exigidos pela 
legislação de trânsito; garantia mínima de 01 ano 

livre de quilometragem; assistência técnica 
especializada autorizada pelo fabricante com 

distancia máxima de 200km; com catálogo de peças 
e manual do operador em português. 

 

2 

1ª colocada 

FORPASSO CAMINHÕES 
LTDA 

 
(MARCA/MODELO –

FORD/CARGO 2631 6X4) 

R$300.000,00 

2ª colocada 

UNETRAL S.A. 
 

(MARCA/MODELO – 
MERCEDES BENZ/ARTEGO 

2730K/36 6X4) 

R$304.000,00 

 

Dados das empresas registradas: 

 
SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, estabelecida na Rua Aloncio de Camargo, nº 1.358, Vila 

Integração, no Município de Passo Fundo - RS, inscrita sob o CNPJ nº 06.224.121/0008-70, representada pelo 
procurador o Sr. Leandro Rocha Brkanitch, portador do CPF nº 881.892.280-72. 

 
PARANA EQUIPAMENTOS S.A. estabelecida na Rodovia BR-116, 11807 – KM 100, Hauer, no Município de 

Curitiba-PR, inscrita sob o CNPJ nº 76.527.951/0001-85, representada pelo diretor gerente o Sr. Rogerio 

Macedo Borio, portador do CPF nº 000.003.299-91. 
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J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS S.A. estabelecida na Rodovia BR-277 Curitiba-Ponta Grossa, 277- km 0,5 

nº315, Bairro Mossunguê, no Município de Curitiba-PR, inscrita sob o CNPJ nº 95.424.321/0001-20, 

representada pelo seu Diretor Presidente, Sr. Rafael Malucelli, portador do CPF nº 031.712.769-17. 
 

FORPASSO CAMINHÕES LTDA estabelecida na BR 285 – KM 181, s/nº Bairro Valinhos, no Município de Passo 
Fundo -RS, inscrita sob o CNPJ nº 05.928.889/0001-95, representada por seu representante legal o Sr. Getúlio 

Pereira da Silva, portador do CPF nº 274.112.570/87. 
 

UNETRAL S.A., estabelecida na Rodovia BR 153, KM 242-0, Bairro Industrial, no Município de Erechim-RS, 

inscrita sob o CNPJ nº 89.422.836/0001-98, representada pelo Diretor Presidente Sr. Ricardo Zaffari Grechi, 
portador do CPF nº 711.496.350-53. 

 
 

5. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

5.1 As solicitações de fornecimento à licitante 1ª colocada será feita pelo próprio Órgão Participante (OP), por 
escrito, mediante ordem de compra, preenchida em modelo próprio, datada e assinada pela autoridade 

competente, com cópia obrigatória ao OG. 
 

5.2 As ordens de compra poderão ser entregues diretamente na sede da 1ª colocada, encaminhadas por meio 
postal ou eletrônico, com antecedência mínima de dois (02) dias úteis da data marcada para o fornecimento. 

 

5.3 As entregas deverão ser efetuadas nos endereços determinados pelo Órgão Participante (OP), em dias 
úteis, das 08:30 às 17:00 horas. 

 
5.4 A contratada deverá enviar ao Órgão Gerenciador (OG), até o quinto dia de cada mês, a relação completa 

dos itens com a respectiva quantidade, adquiridos por, Órgão Participante (OP) no mês anterior. 

 
5.5 Dentro do prazo de vigência contratual, a licitante 1ª colocada está obrigada ao fornecimento dos 

equipamentos/produtos, desde que obedecidas às condições da ordem de compra e cláusulas do edital de 
Pregão Presencial, que precedeu a formalização dessa Ata. 

 
5.6 Os itens entregues em desacordo com as especificações do edital ou condições exigidas no contrato, 

deverão ser rejeitados pela Administração, em observância ao art. 76, da Lei nº 8.666/1993, e retirados nos 

seguintes prazos: 
a) imediatamente, se a rejeição ocorrer no ato da entrega; e 

b) em até dois dias após a contratada ter sido devidamente notificada, caso a constatação de irregularidade 
seja posterior à entrega. 

 

5.7 A recusa da contratada em atender à substituição do item levará à aplicação das sanções previstas por 
inadimplemento. 

 
6. EXCLUSÃO DE LICITANTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

6.1 O licitante que teve seu preço registrado poderá ser excluído da presente Ata, com a consequente aplicação 

das penalidades previstas no edital e no contrato, assegurado o contraditório e ampla defesa, nas seguintes 
hipóteses: 

a) quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes na presente Ata; 
b) quando, convocado, o fornecedor não assinar o contrato, sem justificativa aceitável; 

c) quando o fornecedor não realizar a entrega do item no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável; 
d) quando, solicitado o reequilíbrio econômico-financeiro pela Administração, o fornecedor não aceitar reduzir 

o seu preço registrado, e esse se tornar superior ao praticado no mercado; 

e) quando o fornecedor solicitar o cancelamento por escrito, por estar impossibilitado de cumprir as exigências 
desta Ata de Registro de Preços por fato superveniente à licitação, alheio a sua vontade, decorrente de caso 
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fortuito ou força maior, desde que o pedido de cancelamento esteja devidamente instruído com a 

documentação comprobatória da situação alegada; 

 
6.2 As hipóteses elencadas no item anterior serão devidamente apuradas e formalizadas em processo 

administrativo próprio, e comunicadas por escrito, com protocolo de recebimento, assegurado o contraditório 
e a ampla defesa no prazo de cinco dias úteis. 

 
6.3 No caso de se tornar desconhecido o endereço do fornecedor, as comunicações necessárias serão feita 

por publicação na imprensa oficial, considerando-se, assim, para todos os efeitos, excluído o licitante da ata 

de registro de preços. 
 

 
7. PENALIDADES 

7.1 Os bens cujos fornecimentos vierem a ser contratados deverão ser entregues em até 60 (sessenta) dias 

após a data da assinatura da Ordem de Compra, sob pena de: 
a) multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, limitado este a 30 (trinta) dias, após o qual será 

considerado inexecução contratual; 
b) multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada com a pena de 

suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois 
anos); 

c) multa de 10% (dez por cento) no caso de inexecução total do contrato, cumulada com a pena de suspensão 

do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois anos). 
 

7.2 As multas serão calculadas sobre o valor total do contrato, e caso não tenha sido formalizado, sobre o 
valor da nota de empenho. 

 

8. FISCALIZAÇÃO 
8.1 Cabe ao Órgão Gerenciador (OG) proceder à fiscalização rotineira dos itens recebido, quanto à quantidade, 

qualidade, compatibilidade com as características ofertadas na proposta e demais especificações. 
 

8.2 Os fiscais do (s) Órgão Participante (OP) estão investidos do direito de recusar, em parte ou totalmente, 
o material que não satisfaça as especificações estabelecidas ou que esteja sendo entregue fora dos dias e 

horários preestabelecidos. 

 
8.3 As irregularidades constatadas pelo (s) Órgão Participante (OP) deverão ser comunicadas ao Órgão 

Gerenciador (OG), no prazo máximo de dois dias, para que sejam tomadas as providências necessárias para 
corrigi-las ou, quando for o caso, aplicadas as penalidades cabíveis. 

 

8.4 O Órgão Gerenciador (OG) promoverá ampla pesquisa no mercado em periodicidade bimestral, de forma 
a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os nele praticados, condição 

indispensável para a solicitação da aquisição. 
 

8.5 Ao Órgão Gerenciador (OG) competirá a publicação trimestral, na imprensa oficial, dos preços registrados 

pela Administração, em observância ao previsto no art. 15, § 2º, da Lei nº 8.666/1993.  
 

9. CASOS FORTUITOS OU DE FORÇA MAIOR 
9.1 Serão considerados casos fortuitos ou de força maior, para efeito de cancelamento da Ata de Registro de 

Preços ou de não aplicação de sanções, os inadimplementos decorrentes das situações a seguir: 
a) greve geral; 

b) calamidade pública; 

c) interrupção dos meios de transporte; 
d) condições meteorológicas excepcionalmente prejudiciais; e 
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e) outros casos que se enquadrem no parágrafo único do art. 393, do Código Civil Brasileiro (Lei nº 

10.406/2002). 

 
9.2 Os casos acima enumerados devem ser satisfatoriamente justificados pelo fornecedor. 

 
9.3 Sempre que ocorrerem as situações elencadas, o fato deverá ser comunicado ao Órgão Participante (OP), 

em até 24 horas após a ocorrência. Caso não seja cumprido este prazo, o início da ocorrência será considerado 
como tendo sido 24 horas antes da data de solicitação de enquadramento da ocorrência como caso fortuito 

ou de força maior. 

 
 

10. FORO 
10.1 Para a resolução de possíveis divergências entre as partes, oriundas da presente Ata, fica eleito o Foro 

da Erechim/RS. 

 
11. CÓPIAS 

11.1 Da presente Ata são extraídas as seguintes cópias: 
a) uma para o Órgão Gerenciador (OG); 

b) uma para a empresa registrada; 
c) uma, em extrato, para publicação na Imprensa Oficial; e 

d) uma para o Órgão Participante (OP). 

  
 E, por assim haverem acordado, declaram as partes aceitarem todas as disposições estabelecidas na 

presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada pela Administração Municipal, representada pelo Órgão 
Gerenciador (OG), abaixo assinado, e pelo(s) representantes das empresas registradas, anteriormente já 

qualificados, tendo como testemunhas Carla Roberta Vansetto e o Daniele Dellagostin.  

  
Aratiba/RS, 31 de julho de 2018. 

 
 

 

Guilherme Eugênio Granzotto, 

Prefeito Municipal 

 

 
 

Maicon Agazzi 
Órgão Gerenciador     

 
 

 

SHARK MAQ. PARA CONSTRUÇÃO LTDA,   
Sr. Leandro Rocha Brkanitch,  

CPF nº 881.892.280-72. 
 

 

 
 

PARANA EQUIPAMENTOS S.A 

Rogerio Macedo Borio,  

CPF nº 000.003.299-91. 
 

 
J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS S.A.  

Rafael Malucelli 

CPF nº 031.712.769-17 
 

 
FORPASSO CAMINHÕES LTDA  

Getúlio Pereira da Silva 

CPF nº 274.112.570/87 
 

 
UNETRAL S.A., 

Ricardo Zaffari Grechi  
CPF nº 711.496.350-53 

 

 
____________________________                            ________________________________ 

Testemunha                           Testemunha 
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