
MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

7º BATALHÃO DE INFANTARIA BLINDADO
(Terço da Bahia - 1631)

REGIMENTO GOMES CARNEIRO

ANEXO II

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2014

A União, representada pelo 7º Batalhão de Infantaria Blindado, com sede na Rua Marechal 
Floriano,  1840,  na  cidade  de  Santa  Cruz  do  Sul  –  RS,  inscrito  no  CNPJ  sob  o  nº 
09.582.773/0001-06, neste ato representado pelo seu Ordenador de Despesas Substituto o Sr 
Major Glasner Veríssimo de Oliveira, nomeado pelo Boletim Especial nº 102 de 06 de Junho 
de  2014,  inscrito  no  CPF  nº  120.682.298-89,  portador  da  carteira  de  identidade  nº 
0203343344-7, considerando o julgamento da licitação na modalidade PREGÃO, na sua forma 
eletrônica,  para REGISTRO DE PREÇOS nº 12/2014, processo nº  64073.003690/2014-91, 
RESOLVE  registrar  os  preços  da  empresa  WILSON  TADEU  EMERIM  EIRELI,  CNPJ 
00.202.188/0001-50,  com endereço  na  Rua  Presidente  Coutinho,  69,  conj.  01,  CENTRO, 
Florianópolis Santa Catarina CEP 88.015-230, representada pelo(a) Sr.(a) WILSON TADEU 
EMERIM, CPF nº 501.807.469-87, de acordo com a classificação por ela alcançada, por item 
na quantidade cotada, atendendo às condições previstas no edital e às constantes desta ata de 
registro de preços, sujeitando-se as partes às normas da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, do  
Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, da 
Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02, de 30 de abril de 2008, e em conformidade com as 
disposições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
Este contrato tem por objeto a  eventual  Aquisição de Material  e Contratação de Serviços, 
destinados ao preparo e emprego do 7º Batalhão de Infantaria Blindado na Missão de Paz 
Haiti, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seu Termo de 
Referência.

CLÁUSULA SEGUNDA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
São obrigações da CONTRATANTE:
a)  exigir  o  cumprimento  de  todos  os  compromissos  assumidos  pela  CONTRATADA,  de 
acordo com as disposições do edital, as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
b) pagar à CONTRATADA o valor resultante do fornecimento dos bens/produtos, na forma 
estabelecida neste contrato; 
c)  notificar  a  CONTRATADA,  por  escrito,  sobre  imperfeições,  falhas  ou  irregularidades 
constatadas nos bens/produtos fornecidos, para que sejam substituídos.



CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
São obrigações da CONTRATADA:
a) cumprir os prazos estipulados;
b) entregar os bens/produtos ou prestar os serviços em obediência às especificações técnicas e 
às condições estabelecidas no edital e no termo de referência;
c) indicar preposto, tão-logo assinado este instrumento,  como contato para todos os atos a 
serem praticados durante sua vigência;
d) substituir, no prazo estipulado e às suas expensas, os bens/produtos em desacordo com as 
especificações contidas no termo de referência;
e)  responder  por  todos  os  custos  operacionais,  encargos  previdenciários,  trabalhistas, 
tributários,  comerciais  e  quaisquer  outros  que  incidam  direta  ou  indiretamente  no 
fornecimento dos bens/produtos;
f)  não  transferir  a  outrem,  no  todo  ou  em parte,  o  objeto  do  presente  contrato,  salvo  se 
admitida a subcontratação no edital;
g) manter,  durante a execução contratual,  todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação;
h) comprovar a origem dos bens importados e da quitação dos tributos de importação a eles 
referentes,  no  momento  da  entrega  do  objeto,  sob  pena  de  rescisão  contratual  e  multa 
(havendo no objeto da licitação bens ou produtos de informática); 
i) apresentar as certificações emitidas por instituições públicas ou privadas, credenciadas pelo 
Instituto  Nacional  de  Metrologia,  Normalização  e  Qualidade  Industrial  –  Inmetro,  que 
atestem,  conforme  regulamentação  específica,  a  adequação  do  objeto,  se  for  o  caso,  aos 
seguintes  requisitos:  I)  segurança  para  o  usuário  e  instalações;  II)  compatibilidade 
eletromagnética; e III) consumo de energia (havendo no objeto da licitação bens ou produtos 
de informática);
j) adotar  práticas  de sustentabilidade  ambientalmente  adequadas  que o objeto contratual  o 
exigir,  incluída,  quando  for  o  caso,  a  obrigação  de  estruturar  e  implementar  sistemas  de 
logística  reversa,  mediante  recolhimento  dos  produtos  após  o  uso  pela  Administração  ou 
resíduos decorrentes da execução contratual,  de forma independente do serviço público de 
limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, dando destinação ambientalmente adequada aos 
produtos e às embalagens reunidos ou devolvidos, com o encaminhamento do rejeito para 
disposição  final  também  ambientalmente  adequada,  na  forma  estabelecida  pelo  órgão 
competente.

CLÁUSULA QUARTA – VIGÊNCIA
O presente  contrato  terá  vigência  de  12  (doze)  meses,  contados  a  partir  da  data  de  sua 
assinatura, não podendo ser prorrogado.

CLÁUSULA QUINTA – DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
O preço registrado,  a  especificação  do bem,  a  quantidade,  empresa  fornecedora  e  demais 
condições encontram-se elencados na presente ata.

Os quantitativos decorrentes das eventuais adesões à ata de registro não poderão exceder, na 
totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços 
para o órgão gerenciador e órgãos participantes, se houver, independente do número de órgãos 
não participante que aderirem.

Item Descrição
Unidade de 

Fornecimento
Quantidade Valor Unitário Valor Global

50 ALGEMA UNIDADE 60 R$ 85,1000 R$ 5.106,0000
Marca: alcyon
Fabricante: alcyon



Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ALGEMA, MATERIAL AÇO CARBONO AISI 1020, TRATAMENTO 
SUPERFICIAL NIQUELADO, APLICAÇÃO PULSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM DOBRADIÇA, TRAVA E PORTA 
ALGEMAS

111 ÓCULOS 
PROTEÇÃO

und 150 R$ 146,0000 R$ 21.900,0000

Marca: hb genesis
Fabricante: hb genesis
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: óculos de proteção, com lentes escuras características gerais a) 
excelente qualidade; b) lente de policarbonato; c) dobrável e com espuma protetora para se adaptar ao rosto; d) 
plástico à prova de quebra, para segurança em caso de acidente; e) fita reguladora para prender na cabeça; f) 
proteção total para raios uv e uvb uv400; g) lentes escuras com visibilidade entre 40% e 70%

Total do Fornecedor: R$ 27.006,0000

CLÁUSULA SEXTA – LOCAL(IS) E PRAZO(S) PARA O FORNECIMENTO

Os bens deverão ser entregues no seguinte local: 7º Batalhão de Infantaria Blindado, na 
forma e quantidade estabelecidas pelo Termo de Referência, no prazo de 15 dias corridos 
a  contar  do  prazo  final  para  devolução  da  Nota  de  Empenho,  ou  instrumento 
equivalente, devidamente assinado.

O prazo para entrega dos bens ou para prestação do serviço poderá ser prorrogado, quando 
solicitado pelo fornecedor,  antes  do seu vencimento,  desde que ocorra fato superveniente, 
justificado e aceito pela CONTRATANTE.

Deverá  ser  observado  pelas  licitantes  vencedoras  que  existe  alguns  itens  que  serão 
prestados fora na cidade de Santa Cruz do Sul – RS, especificamente na cidade de Porto 
Alegre  –  RS  e  região  metropolitana,  de  forma  que  na  cotação  dos  itens  é  de 
responsabilidade  da  participante  observar  tal  previsão  na  cotação  de  seu  preço.  De 
maneira que é recomendado efetuar uma leitura atenta quanto no que se refere os itens 
do Termo de Referência (Anexo I). Não sendo admitidas reclamações posteriores por 
falta de cuidado quanto à esta previsão.

CLÁUSULA SÉTIMA – PRAZOS 
O objeto  deverá  ser  entregue no prazo de 30 (trinta)  dias  corridos,  a  contar  do envio do 
empenho para a licitante, sendo este por e-mail, fax, correio ou qualquer outro meio hábil, no 
seguinte local: Rua Marechal Floriano nº 1840, centro, na cidade de Santa Cruz do Sul – RS, 
CEP 96830-012 em conformidade com o edital e o termo de referência.

O  objeto  será  recebido  provisoriamente,  pelo  responsável  pelo  seu  acompanhamento  e 
fiscalização, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações 
constantes no termo de referência, no prazo de 10 (dez) dias corridos, se assim for do interesse 
desta Organização Militar.

O  objeto  poderá  ser  rejeitado,  no  todo  ou  em  parte,  quando  em  desacordo  com  as 
especificações constantes no termo de referência, devendo ser substituído no prazo de 10 (dez) 
dias corridos, às custas da contratada, sob pena de aplicação das penalidades previstas neste 
edital.

O objeto será recebido definitivamente, no prazo de 10 (dez) dias corridos, após a verificação 
da  qualidade  e  quantidade  do  material  e  consequente  aceitação,  mediante  termo 
circunstanciado.



Nos termos  do art.  67,  §  1º,  da  Lei  nº  8.666,  de  1993,  este  órgão público  designará  um 
representante  para acompanhar  e  fiscalizar  a  entrega  do objeto  ou a  prestação do serviço, 
anotando  em  registro  próprio  todas  as  ocorrências  relacionadas  com  a  execução  e 
determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados.

CLÁUSULA OITAVA – PAGAMENTO
O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias, contados a partir da execução total do objeto 
(ou da data final do período de adimplemento de cada parcela), mediante a apresentação do 
documento  fiscal  competente  (nota  fiscal/fatura),  devidamente  aprovado  pela 
CONTRATANTE, por meio de Ordem Bancária de Crédito, em depósito em conta-corrente, 
na agência e estabelecimento bancário indicado pela CONTRATADA.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - A cada pagamento a ser efetivado pela  CONTRATANTE, 
será realizada prévia verificação da regularidade fiscal e trabalhista da CONTRATADA.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a 
CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser 
acrescido de encargos moratórios  proporcionais  aos dias de atraso,  apurados desde a data 
limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por 
cento) ao ano, mediante a aplicação das seguintes fórmulas:

I=(TX/100)
       365

EM = I x N x VP, onde:

I = Índice de atualização financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratórios;
N = Número de  dias  entre  a  data  prevista  para  o  pagamento  e  a  do  efetivo 
pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.

SUBCLÁUSULA  TERCEIRA  – No  caso  de  incorreção  nos  documentos  apresentados, 
inclusive na nota fiscal/fatura, estes serão restituídos pela CONTRATANTE no prazo de 5 
(cinco) dias, para que a CONTRATADA promova as correções necessárias, não respondendo 
a  CONTRATANTE por  quaisquer  encargos  resultantes  de  atrasos  na  liquidação  dos 
pagamentos correspondentes.

CLÁUSULA NONA– REAJUSTE
O preço consignado neste contrato não será reajustado. 

CLÁUSULA DÉCIMA - RESPONSABILIDADE CIVIL
A CONTRATADA responderá por quaisquer danos ou prejuízos pessoais ou materiais que 
seus empregados ou preposto, em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, venham a 
causar aos bens da CONTRATANTE em decorrência da execução do objeto, incluindo-se, 
também, os danos materiais ou pessoais a terceiros, a que título for.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA– ÔNUS E ENCARGOS
Todos os ônus ou encargos referentes à execução deste contrato, que se destinem à execução 



do  objeto,  à  locomoção  de  pessoal,  seguros  de  acidentes,  impostos,  taxas,  contribuições 
previdenciárias,  encargos  trabalhistas  e  outros  devidos,  ficarão  totalmente  a  cargo  da 
CONTRATADA.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA –  A CONTRATADA é a única responsável pelos encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA -  A inadimplência  da CONTRATADA, com referência  aos 
encargos  trabalhistas,  fiscais  e  comerciais  não  transfere  à  Administração  Pública  a 
responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - FISCALIZAÇÃO
Nos termos do art.  67,  § 1°,  da Lei n° 8.666, de 1993, a CONTRATANTE designará um 
representante  para  acompanhar  e  fiscalizar  a  execução  do  contrato,  anotando  em registro 
próprio todas as ocorrências e determinando o que for necessário à regularização das falhas ou 
defeitos observados.

SUBCLÁUSULA ÚNICA - A CONTRATANTE reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou 
em parte, os bens/produtos fornecidos em desacordo com o edital e o termo de referência.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
O  descumprimento  das  obrigações  assumidas  em  razão  deste  contrato  sujeitará  a 
CONTRATADA, garantida a prévia defesa, às seguintes sanções:

a) advertência;

b) pelo atraso injustificado na entrega do objeto da licitação ou da sua prestação, será aplicada 
multa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor 
da parcela inadimplida da obrigação, limitada a 30 (trinta) dias, a partir dos quais será causa de 
rescisão contratual. Contar-se-á o prazo a partir do término da data fixada para a entrega do 
objeto ou da prestação do serviço, ou após o prazo concedido às substituições, quando o objeto 
licitado estiver em desacordo com as especificações requeridas;

c) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato ou da parcela inadimplida, nos casos 
de qualquer outra situação de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas;

d)  suspensão  temporária  de  participação  em licitação  e  impedimento  de  contratar  com a 
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na 
forma da lei; 

f) quando a CONTRATADA ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação, falhar 
ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou 
cometer  fraude  fiscal,  garantido  o  direito  à  ampla  defesa,  ficará  impedida  de  licitar  e  de 
contratar com a  União, e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem 
prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.

SUBCLÁUSULA  PRIMEIRA  -  As  sanções  de  multas  poderão  ser  aplicadas 
concomitantemente com as demais, facultada a defesa prévia do interessado no prazo de 5 
(cinco) dias úteis, contados a partir da data da notificação;



SUBCLÁUSULA  SEGUNDA  -  As  penalidades  serão  obrigatoriamente  registradas  no 
SICAF.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA - RESCISÃO
A  inexecução  total  ou  parcial  das  cláusulas  estabelecidas  neste  contrato  ensejará  a  sua 
rescisão, de conformidade com os arts. 77 a 80 da Lei n° 8.666, de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA – RECONHECIMENTO DE DIREITOS
A  CONTRATADA  reconhece  os  direitos  da  CONTRATANTE  em  caso  de  rescisão 
administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA - PUBLICAÇÃO
A CONTRATANTE providenciará  a  publicação  deste  instrumento,  por  extrato,  no Diário 
Oficial da União, no prazo previsto em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA - FORO
O foro para dirimir as questões oriundas deste instrumento, será o Fórum da Justiça Federal de 
Santa Cruz do Sul - RS.

Integram esta Ata, ainda, o Edital de Pregão nº 12/2014 e seus anexos, e as propostas das 
empresas classificadas por item.

As partes assinam a presente Ata de Registro de Preços, em 2 (duas) vias de igual teor e 
forma.

Santa Cruz do Sul - RS, 01 de julho de 2014.

________________________________________________
GLASNER VERÍSSIMO DE OLIVEIRA - Maj

Ordenador de Despesas Substituto do 7º Batalhão de Infantaria Blindado
(CONTRATANTE)

_____________________________
WILSON TADEU EMERIM

(CONTRATADA)

______________________________________
FILIPE SAALFELD DA SILVEIRA – 1º Ten

(TESTEMUNHA CONTRATANTE)




