
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 037/2021.

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2021.

Aos 25 dias do mês novembro de 2021, na Prefeitura Municipal de  São José das
Missões/RS,  são  registrados  os  preços  da  Empresa SUL  TERRAPLANAGEM
LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o nº 20.919.002/0001-96, com sede na Estrada Volta
Braba, nº 2252, interior,  na cidade de São José das Missões, Estado do Rio Grande
do  Sul,  neste  ato  representado  por  seu  representante  Mauricio  da  Costa  Flores,
brasileiro,  inscrito  no  RG nº  8108085501  CPF  nº  029.473.410-40,  para  eventual
fornecimento dos objetos descrito no quadro abaixo, de acordo com o resultado do
P.P. nº 013/2021 - SRP, descritos a seguir:

Item Quant. Descrição do Objeto Marca e
Modelo

da
Máquina

Valor
Unitário

Valor Total

01 250
Horas/

Máquinas

Locação  de  Escavadeira  Hidráulica  com
capacidade mínima de concha de 0,90m³ e
peso  operacional  de  no  mínimo  21
toneladas.

KOMATS
U/PC 200

R$ 250,00 R$
62.500,00

02 200
Horas/Máquina

s

Locação  de  Trator  Esteira  com  peso
operacional de no mínimo 14 toneladas. 

FIAT/FD
170

R$ 240,00 R$
48.000,00

- - Valor Total - - R$
110.500,00

As especificações e condições constantes no Edital de Licitação nº 037/2021, Pregão
Presencial nº 013/2021, assim como os termos da proposta vencedora da licitação,
integram esta Ata de Registro de Preços (ARP), independente de transcrição. 
Havendo a necessidade do objeto desta ARP, o Município de  São José das Missões
convocará  a  empresa  beneficiária  para  a  retirada  da  nota  de  empenho,  no prazo
máximo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de decair o 

direito  à  contratação,  sem  prejuízo  das  sanções  previstas  no  instrumento
convocatório.
As horas/máquinas licitadas deverão ser executadas de forma parcelada, conforme a
necessidade, mediante  solicitação  (nota  de  empenho)  da  Sec.  Mun.  de  Obras,
Urbanismo e Viação em até 05 (cinco) dias úteis a contar da data da solicitação, salvo
se as condições climáticas não permitirem a realização dos serviços quando então o
prazo será prorrogado, em local pré-definido pela Secretaria.



O registro  de  preços  terá  a  vigência  de  um ano,  contado  a  partir  da  data  de
assinatura desta ARP. 
Conforme previsão contida no item 10.7 do Edital de Pregão Presencial nº 013/2021 -
SRP (art. 9º, III, do Decreto Municipal nº 031/2018), a Prefeitura Municipal de São
José  das Missões informa que  serão  permitidas adesões à  esta  ata  de registro de
preços. O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder ao quíntuplo da
quantidade registrada para cada item na ata de registro de preços. 

Para dirimir questões possíveis divergências entre as partes, oriundas da presente Ata
de Registro de Preços não possam ser dirimidas pela intermediação Administrativa,
fica eleito o Foro de Comarca de Palmeira Das Missões/RS, com expressa renúncia a
qualquer outro, por mais privilegiado que se apresente.

São José Das Missões/RS, 25 de novembro de 2021.

_____________________________________
GILMAR WEBER TOLFO

Prefeito Municipal
CONTRATANTE

_____________________________________
ANTONIO CARLOS VEBBER DO NASCIMENTO

Sec. Mun. de Obras, Urbanismo e Viação
Fiscal da Contratação

___________________________________
EMPRESA SUL TERRAPLANAGEM LTDA ME

MAURICIO DA COSTA DA FLORES
Representante da Empresa 

VENCEDORA
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