
ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICÍPIO DE PAIAL 

  

PROCESSO LICITATÓRIO N° 041/2018 

PREGÃO PRESENCIAL N° 023/2018 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2018 

 
 
O Município de Paial - SC, através do MUNICÍPIO DE PAIAL, pessoa jurídica de direito público 

interno, com sede na Rua Goiás, Centro, Paial, SC, neste ato representado pelo Prefeito Municipal 

de Paial, Santa Catarina, Senhor Nevio Antonio Mortari, CPF de n° 310.840.959-04, nos termos, 

nos termos Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e, com aplicação subsidiária da Lei 

Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e Lei Complementar Federal n° 123, de 14 de dezembro 

de 2006 e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas 

apresentadas no Pregão Presencial para Registro de Preços nº. 023/2018, ata de abertura da 

sessão e homologação pela autoridade competente, RESOLVE registrar os preços da empresa 

SEMEX DO BRASIL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA inscrita no CNPJ 

00.593.476/0001-83, com sede à Rua Guilherme Scharf, 2.520, Bairro Fidélis, Blumenau/SC, CEP: 

89.060-0000, representada neste ato por seu procurador Sr. Fabio José Reckziegel, portador do 

CPF n°.002.178.960-65, para o fornecimento dos materiais descriminados nesta Ata, referentes ao 

objeto do Pregão Presencial supracitado. 

 
A empresa com preços registrados passará a ser denominada DETENTORA DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS após a assinatura desta. 

 

 

Cláusula Primeira – Do objeto, Preços e Quantidades 

 

1.1.- A presente Ata tem por objeto assegurar o compromisso, para possível aquisição dos itens 

abaixo descritos, constantes da proposta comercial da empresa detentora desta Ata. 

 

 

Item Qnt. Un. Descrição 

Nome do 

reprodutor/ 

ou Marca 

Preço 

unitário 

Preço Total 

4 500,00 DS Sêmen bovino criopreservado convencional da raça gir 

leiteiro  

SEMEX 
COLISEU 

R$ 8,40 4.200,00 

Total Geral R$ 4.200,00 

 

Cláusula Segunda – Da validade da Ata 



ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICÍPIO DE PAIAL 

  

 

2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade de dose meses a contar da data de sua 

assinatura. 

 

2.2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal de Paial 

não será obrigada a firmar as contratações que dela poderão advir, facultando-se-lhe a realização 

de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao(s) beneficiário(s) do 

registro preferência de fornecimento em igualdade de condições. 

 

2.3. Os preços, durante a vigência da Ata, serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses 

devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 

da Lei 8666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado. 

 

2.4. A Ata poderá sofrer alterações de acordo com as condições estabelecidas no art. 65 da Lei 

8.666/93. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA FISCALIZAÇÃO 

 

3.1 - A fiscalização da execução dos trabalhos da CONTRATADA será exercida pela 

CONTRATANTE, através de agente por ela designado, o qual poderá, junto ao representante da 

CONTRATADA, solicitar a correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas, 

as quais, se não forem sanadas no prazo de 2 (dois) dias, serão objeto de comunicação oficial à 

CONTRATADA, para a aplicação das penalidades previstas neste Contrato. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

4.1 - O Município de Paial - SC efetuará o pagamento do objeto desta licitação, ao licitante 

vencedor até o décimo dia do mês subseqüente a prestação dos serviços mediante a apresentação 

dos respectivos documentos devidamente atestados e conferidos pela Município juntamente com a 

Nota Fiscal. 

 

4.1.1 - A CONTRATADA durante a vigência do contrato deverá manter as condições de habilitação, 

conforme prevê a Lei 8.666/93. 
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4.1.2 - A não apresentação dos documentos acima mencionados e os que ainda possam ser 

requeridos pela Administração Municipal, com a finalidade de comprovação da realização dos 

serviços, implicará no bloqueio do pagamento até o atendimento pela CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 

 

5.1. A inexecução total ou parcial desta Ata ensejará a sua rescisão administrativa, nas hipóteses 

previstas nos arts. 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e posteriores alterações, com as conseqüências 

previstas no art. 80 da referida Lei, sem que caiba à CONTRATADA direito a qualquer indenização. 

 

5.2. A rescisão contratual poderá ser: 

 

5.2.1. Determinada por ato unilateral da Administração, nos casos enunciados nos incisos I a XII e 

XVII do art. 78 da Lei 8.666/93; 

 

5.2.2. Amigável, mediante autorização da autoridade competente, reduzida a termo no processo 

licitatório, desde que demonstrada conveniência para a Administração. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES 

 

6.1 – À CONTRATADA poderão ser aplicadas as seguintes penalidades de acordo com o capítulo 

IV, da Lei nº 8.666/93, sem prejuízos do direito à rescisão do Contrato e às perdas e danos, ficando 

garantida a prévia defesa da CONTRATADA, nos termos da Lei, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

contados da data da comunicação do ato, pela autoridade competente: 

 

6.1.1 – Advertência; 

 

6.2.2 – Multas moratórias de 1 % (um por cento) do valor do Contrato por dia, até o trigésimo dia de 

atraso, se o objeto não forem iniciados/entregue na data prevista, sem justificativas aceitas pelo 

MUNICÍPIO; 

 

6.2.3 – Multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor do objeto da licitação não realizado, na 

hipótese da rescisão administrativa, se a CONTRATADA recusar-se a executá-lo; 
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6.2.4 – Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com o MUNICÍPIO, 

pelo prazo de até 5 (cinco) anos, a ser publicada no Diário Oficial do Estado, sem prejuízo das 

multas previstas no Edital de Pregão 23 /2018 e neste Ata e demais cominações legais; 

 

6.2.5 – A sanção estabelecida no subitem 9.2.4 é de competência exclusiva do Município de, em 

processo regular que assegure ao acusado o direito prévio da citação e da ampla defesa, com os 

recursos a ela inerentes. 

 

6.3 – As multas previstas nesta Condição deverão ser recolhidas através do DAM (Documento de 

Arrecadação Municipal) em uma das agências Bancárias credenciadas pela Prefeitura de, dentro 

do prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a partir da notificação, em favor da Prefeitura. Essa 

notificação ocorrerá ou através de publicação no Diário Oficial do Município ou através de 

competente notificação expressa. 

 

6.4 – A aplicação das multas aqui referidas independerá de qualquer interpelação, notificação ou 

protesto judicial, sendo exigível desde a data do ato, fato ou omissão que tiver dado causa à 

notificação extrajudicial.  

 

6.5 - A Administração poderá deixar de aplicar as penalidades previstas nesta cláusula, se 
admitidas às justificativas apresentadas pela licitante vencedora, nos termos do que dispõe o artigo 
43, parágrafo 6º c/c artigo 81, e artigo 87, “caput”, da Lei nº 8.666/93. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA 

 

7.1. O presente termo não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO DA ATA. 

 

8.1. A CONTRATANTE providenciará a publicação respectiva, em resumo, do presente termo, na 

forma prevista em Lei. 

 

CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES 

 

9.1. Os casos omissos ao presente termo serão resolvidos em estrita obediência às diretrizes da 

Lei nº 8.666/93, e posteriores alterações. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO 
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10.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Itá - SC, para qualquer procedimento relacionado com o 

cumprimento do presente Contrato. 

 

E, para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado, foi lavrado o presente termo em 03 (três) 

vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e 

por duas testemunhas que a tudo assistiram. 

Paial, SC 05 de Outubro de 2018. 
 
 
 

MUNICÍPIO DE PAIAL 
Nevio Antonio Mortari 

Prefeito Municipal de Paial  
Contratante 

 

SEMEX DO BRASIL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA  
Fabio José Reckziegel  

CPF n°. 002.178.960-65 
Contratada 

Testemunhas: 
 

  

 

 
Jonatans Bender                                                       

CPF: 064.161.319-94 
 

 
Renan Vizzoto 

CPF: 061.419.639-60 

 
 
 

Paulo Airton Schiavini  
Fiscal do Contrato 

Analisado e Aprovado 
 
 

DHONATAN RENAN POMMERENING 
OAB/SC 46.461 


