
 
 

 

 
 

 
 

                                                               EXÉRCITO  BRASILEIRO 
CMO – 18º BDA INF FRON 

17º BATALHÃO DE FRONTEIRA 
(BC Prov MG/1842) 

BATALHÃO ANTONIO MARIA COELHO 
 

 
ANEXO II 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 3/2014 

 
 
PROCESSO Nº 64055.001287/2014-46 
PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2014 

 

Ata de Registro de Preços referente ao Pregão de Registro de Preços nº 03/2014, realizado no dia 
15 de maio de dois mil e quatorze, pelo 17° Batalhão de Fronteira, com sede na Rua Cáceres, n° 425, 
Centro, Corumbá - MS, inscrito no CNPJ sob o nº 09.632.016/0001-96, neste ato representado pelo 
Comandante do 17° B Fron, Sr. Ten Cel ELIAS ELY GOMES VITÓRIO, nomeado pelo Boletim do 
Exército nº 025, de 21 de junho de 2013, inscrito no CPF nº 419.757.231-04, portador da carteira de 
identidade nº 018.745.193-5    Min Def. Integram o presente ajuste entre as partes as normas, nos termos 
da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de  31 de maio de 2005, do Decreto nº 
3.722, de 09 de janeiro de 2001, a Instrução Normativa nº 02, de 11 de outubro de 2010 da 
SLTI/MPOG, do Decreto n.º 7.892/2013, aplicando-se subsidiariamente a Lei 8.666, de 21 de junho de 
1993, LC n° 123 de 14 de dezembro de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 6.204 de 05 de setembro 
de 2007, atualizada, bem como pelas condições estabelecidas no Edital e seus Anexos. 

CLÁUSULA I – DO OBJETO 
1.1. É a seleção da proposta mais vantajosa para a administração para o Registro de Preços referente à 
eventual aquisição de peças para embarcação e contratação de serviços de manutenção corretiva nas 
embarcações, atendendo as necessidades do 17º Batalhão de Fronteira, conforme especificações, 
quantidades e exigências constantes no Termo de Referência e Anexo I do Edital; 
1.2.  A empresa detentora do registro assume o compromisso de fornecer os bens e serviços abaixo, 
objeto deste certame pelo preço ofertado como menor lance e abaixo especificado, nos prazos, 
condições e exigências previamente estabelecidos no Edital. 
 
CLÁUSULA II - DA VALIDADE DOS PREÇOS 
2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, contada a partir da sua 
assinatura. 
 
CLÁUSULA III - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
3.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser usada por órgão ou entidade da Administração  que 
não tenha participado do certame licitatório, desde que autorizado pelo 17º Batalhão de Fronteira e em 
conformidade com o Art. 22º do Decreto  nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013. 
3.2. O preço ofertado pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços é o especificado 
nesta Ata, de acordo com a respectiva classificação no Pregão nº 03/2014. 
3.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela 



 
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que esse fornecimento, não prejudique 
as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgão participantes; 
3.4. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão 
ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na 
Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes;   
3.5. As adesões à ata de Registro de Preços são limitadas, na totalidade ao ...(máximo quíntuplo) ..... do 
quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos 
participantes, independente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem; 
3.6. Ao órgão não participante que aderir à Ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento 
pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o 
contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em 
relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador; 
3.7. Após a autorização do Órgão Gerenciador, o Órgão não participante deverá efetivar a contratação 
solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços;      
 
CLÁUSULA IV - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 
4.1. O prazo de entrega do bens será de 15 (quinze) dias após  a entrega da nota de empenho. 
4.2. A entrega dos bens será realizado nos horários de expediente (de 2ª às 5ª feiras, de 09:30 às 12:00 
horas e de 13:30 às 17:00 horas, e sexta-feira, de 09:30 às 11:30 horas), conforme a solicitação no: 
4.2.1. No Almoxarifado do 17º Batalhão de Fronteira, situado na Rua Cáceres, nº 425, Centro, 
Corumbá-MS, CEP: 79.304-040;  
4.2.2. A entrega também será no Almoxarifado das UG Participantes, conforme se ver na tabela 
constante no item 1.3 do Edital. 
4.3. Se a qualidade dos bens e serviços entregues não corresponderem às especificações exigidas no 
edital que precedeu a presente Ata, a remessa do produto apresentado será devolvida para substituição 
no prazo máximo de 15 (quinze) dias, às custas do fornecer, independentemente da aplicação das 
penalidades cabíveis. 
4.4. Os produtos e serviços deverão ser entregues acompanhados da Nota Fiscal/Fatura correspondente. 
4.5. Os serviços terão um prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar da data de recebimento da nota de 
empenho, para inicio dos trabalhos e mais 15 (quinze) dias para a sua conclusão. 
 
CLÁUSULA V - DO FORO 
5.1. O foro para dirimir os possíveis litígios que decorrerem dos procedimentos licitatórios, será da 
Justiça Federal, Subseção Judiciária de Corumbá-MS. 
 
CLÁUSULA VI - DO PAGAMENTO 
6.1. O pagamento será efetuado à empresa adjudicatária em até 30 (trinta) dias, contado da data da 
entrega da Nota Fiscal/Fatura, com o respectivo comprovante de entrega do material e ou serviço no 17º 
B Fron, atestada pelo setor competente e de acordo com as exigências administrativas em vigor. 
6.2. Serão realizadas as retenções tributárias previstas na legislação pertinente quando da emissão da 
ordem bancária conforme o item nº 14 do Edital.  
 
CLÁUSULA VII - DAS PENALIDADES 
7.1. Será aplicado o que esta prevista no item 15 do Edital. 

CLÁUSULA VIII - DOS REAJUSTAMENTOS DE PREÇOS  
8.1. Considerando o prazo de validade de 12 (doze) meses, estabelecido na Cláusula II desta Ata, e em 
atendimento ao §1º, art. 28, da Lei nº 9.069, de 29/06/1995, e demais legislação, é vedado qualquer 
reajustamento de preços, exceto nas hipóteses de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do 
inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, ou de redução dos preços praticados no mercado, desde que 
devidamente comprovados. 
 
CLÁUSULA IX - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 



 
9.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração, quando: 
9.1.1. A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 
9.1.2.  A detentora não retirar a ordem de compra no prazo estabelecido e a Administração não aceitar 
sua justificativa; 
9.1.3. A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 
9.1.4. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 
preços; 
9.1.5.  Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
9.1.6. Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração. 
9.2. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela detentora, quando, mediante solicitação por 
escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências nela previstas. 
9.2.1. A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com a 
antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 
Cláusula VII, caso não aceitas as razões do pedido. 
9.3. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos nesta Ata, será feita 
pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos 
que deram origem ao registro de preços. 
 
CLÁUSULA X – DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO LICITATÓRIO 
10.1. O presente contrato está vinculado para todos os fins de direito ao Edital do Pregão Eletrônico n° 
03/2014, gerenciado pelo 17° Batalhão de Fronteira e a proposta do proponente vencedor, ora 
contratado. 
 
CLÁUSULA XI – SÃO 0BRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
11.1. Entregar os materiais e executar os serviços de acordo com as especificações técnicas e as 
condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, que fazem parte integrante deste instrumento; 
11.2. Cumprir os prazos estipulados para a entrega ou a realização do objeto licitado, substituindo ou 
refazendo-os, às suas expensas, no prazo fixado no Edital, quando se verificarem imperfeições, vícios ou 
incorreções; 
11.3. Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do serviço, inclusive 
considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza; 
11.4. A falta de quaisquer dos materiais cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não 
poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso ou inexecução da obrigação e não a 
eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições 
estabelecidas; 
11.5. Indicar preposto como contato para todos os atos a serem praticados no prazo de validade da Ata 
de Registro de Preços; 
11.6. Comunicar imediatamente à Contratante qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e 
outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência; 
11.7. Manter seus empregados, quando nas dependências da Contratante, devidamente identificados;  
11.8. Arcar com todas as despesas com embalagem, seguro e transporte dos materiais até o(s) local (is) 
de execução do objeto da licitação, bem como de outras que por acaso haja, e que seja necessário para 
inicio dos trabalhos. 
11.9. Responder por todos os ônus referentes ao fornecimento ora contratado, tais como impostos, taxas, 
encargos sociais e obrigações trabalhistas e civis, decorrentes do objeto da presente Ata de Registro de 
Preços; 
11.10. Comunicar, imediatamente, à Contratante, por escrito, qualquer fato extraordinário ou anormal 
que dificulte a entrega do bem ou a realização do serviço, para adoção de medidas cabíveis, bem como 
detalhar todo tipo de acidente que, eventualmente, venha a ocorrer; 
11.11. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto desta Ata de Registro de Preços; 
11.12. Manter, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
 



 
 

CLÁUSULA XII  SÃO OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:  
12.1. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pelo fornecedor, nos termos do edital 
e da proposta; 
12.2. Pagar o fornecedor o valor resultante do fornecimento dos bens e serviços, na forma estabelecida 
no edital;  
12.3. Notificar o fornecedor, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas nos 
bens fornecidos, para que sejam substituídos; 
12.4. Indicar os locais e horários em que deverão ser entregues os bens e serviços; 
12.5. Permitir ao pessoal do fornecedor acesso ao local da entrega, observada as normas de segurança; 
12.6. Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados  
permanecem compatíveis com os praticados no mercado. 
 

CLÁUSULA XIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
13.1. Integram o presente ajuste entre as partes as normas do edital e as constantes da Lei nº 8.666, de 
21 de junho de 1993 e suas alterações,  da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, 
de  31 de maio de 2005, do Decreto nº 3.722, de 09 de janeiro de 2001,  LC 123, de 14 dezembro de 
2006, regulamentada pelo Decreto n° 6.204/07. 
13.2. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº 8.666/93, suas alterações, e demais 
normas aplicáveis 
13.3. 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 8.666/93  
,13.4.  A empresa detentora do registro assume o compromisso de fornecer os bens abaixo, objeto deste 
certame pelo preço ofertado como menor lance e abaixo especificado, nos prazos, condições e 
exigências previamente estabelecidos no Edital. 
 
 
00.202.188/0001-50 - WILSON TADEU EMERIM EIRELI 

Item Descrição 
Unidade de 
Fornecimento 

Quantidade 
Valor 
Unitário 

Valor Global  

21 PEÇA/COMPONENTE MOTOR DE 
EMBARCAÇÃO 

und 50 R$ 800,0000 R$ 40.000,0000  

Marca: original yamaha 
Fabricante: original yamaha 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Hélice passos 11 1/4x14motor de popa 40HP 2 cilindros 2 tempo Yamaha, modelo 
XMHS ate 2007. 

 

49 PEÇA/COMPONENTE MOTOR DE 
EMBARCAÇÃO 

Und 20 R$ 460,0000 R$ 9.200,0000  

Marca: original yamaha 
Fabricante: original yamaha 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Correia dentada do motor de popa 90HP 4 tempo Yamaha, modelo FF90B ano 2010. 

 

Total do Fornecedor: R$ 
49.200,0000 

 

 
 

Corumbá,MS, 04 de junho de  2014 
 

 
Pela contratante: 
 

_____________________________________________ 

ELIAS ELY GOMES VITÓRIO – Ten Cel 
Idt: 018.745.193-5 MD/EB 

Ordenador de Despesas do 17º Batalhão de Fronteira 
 

 



 
Pela contratada: 
 

_____________________________________________________ 
WILSON TADEU EMERIM EIRELI  

 


