
 
MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO BRASILEIRO 

C M S        6ª D E  
12º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO 

(2º R AUTO MTR DE CAV/1943) 
REGIMENTO MARECHAL JOSÉ PESSOA  

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

N.º 001/2014  
 
A União, representada pelo(a) 12º Regimento de Cavalaria Mecanizado, com sede  na Rua Duque de Caxias 
S/N, Centro, Jaguarão/RS, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 10.271.737/0001-00, neste ato representada(o) pelo Sr 
Tenente-Coronel Fabio Alves da Costa, nomeado pela Portaria nº 424 de 29 de maio de 2013, publicada no 
DOU n°113 de 14 de junho de 2013, inscrito no CPF nº 007.618.897-36 portador da carteira de identidade nº 
018780813-4 e em conformidade com as atribuições que lhe foram conferidas pelo Comandante do Exército, 
considerando o julgamento da licitação na modalidade de PREGÃO, na forma eletrônica tipo menor preço por 
item unitário, para REGISTRO DE PREÇOS n.º 01/2014, publicada no DOU de 23/06/2014, processo n.º 
64681.001401/2014-51, RESOLVE registrar os preços da empresa WILSON TADEU EMERIM EIRELI 
ME, CNPJ 00.202.188/0001-50, com endereço na Rua Presidente Coutinho, 69 – Conj 01, 
Florianópolis/SC, representada pelo(a) WILSON TADEU EMERIM, de acordo com a classificação por 
ela(s) alcançada(s), por item(ns), na quantidade cotada, atendendo as condições previstas no Instrumento 
Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas 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, do Decreto n.º 4.342, de 23 de 
agosto de 2002, do Decreto n.º 7.892 de 23 de Janeiro de 2013 e em conformidade com as disposições a seguir: 
 

1. DO OBJETO 
1.1.  A presente ata tem  por  objeto  é o registro de preços para eventual aquisição de de material e 

equipamentos de protecão e seguranca  e de  manobra e patrulhamento, em proveito do 12° R C Mec. 
 

2. DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
2.1 A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura.  

 
3. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

3.1. O preço registrado, a especificação do bem, a quantidade, empresa fornecedora e demais condições 
encontram-se elencados na presente ata. 
Item n.º  39 

Especificação Marca Prazo de 
validade 

Unidade Quantidad
e 

Valor 
Unitário 

Valor Total 

KIT DE 
PAINTBALL 
SIMILAR A " 
TIPPMANN 
BRAVO ONE E-
GRIP 
ELETRÔNICA", O 
MARCADOR 
DEVE 
APRESENTAR 
UMA APARÊNCIA 
REALISTA 
MILITAR E VIR 
COM UM 
CANO DE ALTA 
PERFORMANCE 
11", 

01 MARCADOR 
SIMILIAR A 
"TIPPMANN 
BRAVO ONE E-
GRIP"; 01 
CILINDRO 
SIMILIAR A 
"TIPPMANN 
20OZ"; 01 
LOADER 
SIMILIAR A 
"TIPMMANN"; 
01MÁSCARA 
SIMLILAR A 
"TIPPMANN US 
ARMY" 

 
 

12 meses 

 
 

kit 

 
 

112 

 
 

R$ 970,00 
Novecento

s e 
setenta 

reais 

 
 

R$ 108.640,00 
Cento e oito mil 

seiscentos e 
quarenta reais 



CARRYHANDLE 
INTEGRADO E 
DE UM 
MAGAZINE 
REMOVÍVEL QUE 
FUNCIONA 
COMO UM KIT DE 
FERRAMENTAS.E
SPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS: 
CALIBRE: .68; 
TIPO DE 
DISPARO: E-GRIP 
ELETRÔNICO; 
ALIMENTAÇÃO: 
CO2, AR 
COMPRIMIDO, 
NITROGÊNIO; 
CAPACIDADE 
LOADER: 200; 
DISPAROS: 
8 BPS; GATILHO: 
STANDARD; 
COMPRIMENTO 
DO CANO: 11"; 
COMPRIMENTO: 
28,63-32,5 
POLEGADAS; 
PESO: 4,73 (SEM 
CILINDRO); 
ALCANCE MÉDIO: 
150 PÉS; O KIT 
TIPO "E-GRIP" 
ELETRÔNICA 
INCLUI 
CINCO MODOS 
DE DISPAROS 
(SEMI-
AUTOMÁTICO, 
AUTO-
RESPOSTA, 
FULL-AUTO, 3-
SHOT BURST, E 
TURBO) QUE 
PODEM SER 
ALTERADOS 
EM SEGUNDOS 
NO GATILHO 
(ATÉ 17 BOLAS 
POR SEGUNDO). 
REQUER 
BATERIA DE 9 
VOLTS; 
ACOMPANHA: 01 
MARCADOR 
SIMILIAR A 
"TIPPMANN 
BRAVO ONE E-
GRIP"; 01 
CILINDRO 
SIMILIAR A 
"TIPPMANN 
20OZ"; 01 
LOADER 
SIMILIAR A 
"TIPMMANN"; 
01MÁSCARA 
SIMLILAR A 
"TIPPMANN US 
ARMY". 

 
3.2 Os quantitativos decorrentes das eventuais adesões a esta ata de registro de preços não poderão 

exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado para o órgão gerenciador e órgãos 
participantes, se houver, independente do número de órgãos não participantes que aderirem. exceder, por órgão 
ou entidade a cem por cento dos quantitativos 

 
3.3 As aquisições ou contratações por órgão ou entidade não participante poderão exceder, por órgão ou 

entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens registrados neta ata de registro de preços  para o órgão 



gerenciador e órgão participantes, quando houver. 
 

4. DO(S) LOCAL(IS) E PRAZO(S) PARA O FORNECIMENTO 
4.1. A entrega dos bens será efetuada no prazo de 30 (trinta) dias corridos, juntamente com a nota fiscal 

e, se for o caso,  declaração de Optante pelo Simples (Anexo IV) a contar do recebimento pelo fornecedor da 
nota de empenho via fax ou e-mail, no seguinte local: Almoxarifado do 12º RC Mec, localizado no município 
de Jaguarão-RS (CEP 96300-000) na Rua Duque de Caxias S/N, Centro 

 
Almoxarifado do Cmdo da 3º Brigada de Cavalaria Mecanizada, localizado no município de Bagé – RS 

(CEP 96.400-030) na avenida General João Telles, nº 1001, bairro centro; 
 
Almoxarifado do 6º Batalhão de Engenharia de Combate, localizado no município de São Grabiel – RS 

(CEP 97.300-000), na rua João Manuel, nº 1261, bairro centro; 
 
Almoxarifado do  6º Batalhão de Comunicações Divisionário, localizado município de Bento 

Gonçalves-RS (CEP 95700-000), na avenida São Roque, s/número, Bairro São Roque; 
 

Almoxarifado do 2ª Bateria de Artilharia Antiaérea, localizado município Sant'Ana do Livramento-RS,  
 (CEP 97573-450), na avenida 24 de Maio, 1192 – Centro; 

 
Almoxarifado do 12º Batalhão de Engenharia de Combate, , localizado município Alegrete – RS, 

(CEP 97541-520), na avenida Tamandaré S/Nr- Centro; 
 

Almoxarifado do 3ª Companhia de Engenharia de Combate Mecanizado, localizado município de Dom 
Pedrito, (CEP 96.450-000), na rua Gen Antônio Gonzaga freire, s/n. 

 
4.2. O prazo para entrega poderá ser prorrogado, quando solicitado pelo fornecedor, antes do seu 

vencimento, desde que ocorra fato superveniente, justificado e aceito pela Contratante. 
  
5. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

5.1. A empresa detentora do preço registrado poderá ser convidada a firmar contratações de 
fornecimento, observadas as condições fixadas neste instrumento e seus Anexos. 

 
5.2. As contratações dos bens registrados neste instrumento serão efetuadas através de Nota de Empenho, 

emitida pelo Almoxarifado, contendo: o nº da Ata, o nome da empresa, o objeto e sua especificação. 
 
5.3. A Nota de Empenho será encaminhada ao fornecedor que deverá assiná-la e devolvê-la, podendo ser 

via fax, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data do seu recebimento. 
 
5.4. Se o fornecedor com preço registrado em primeiro lugar recusar-se a assinar a Ordem de 

Fornecimento, poderão ser convocados os demais fornecedores classificados na licitação, respeitadas as 
condições de fornecimento e as negociações para redução dos valores, aplicando-se as penalidades previstas 
neste instrumento. 

 
5.5 Entregues os bens, os mesmos serão recebidos provisoriamente, pelo responsável pelo seu 

acompanhamento e fiscalização, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com a especificação 
constante no Termo de Referência, no prazo de 02 (dois) dias; 

 
5.6 Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações 

constantes no Termo de Referência, devendo ser substituídos no prazo de 03 (três) dias às custas do fornecedor, 
sob pena de aplicação das penalidades previstas neste ato convocatório. 

 
5.7 Os bens serão recebidos definitivamente, no prazo de 02 (dois) dias, após a verificação da qualidade e 

quantidade do material e conseqüente aceitação, mediante termo circunstanciado. 
 



5.8 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 dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 
com a execução e determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados. 
 
6. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 

6.1. São obrigações do fornecedor: 
 

      a) Não transferir a terceiro, por qualquer forma, o contrato, nem subcontratar qualquer parte da 
prestação de serviços a que está obrigada. 

b) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas pela Lei nº 8.666/93. 

c) Executar o fornecimento dos bens de acordo com as especificações técnicas e as condições 
estabelecidas no edital e seus anexos, que fazem parte integrante deste instrumento; 

d) Cumprir os prazos estipulados para entrega dos bens, substituindo-os, às suas expensas, no prazo 
fixado no edital, quando se verificarem imperfeições, vícios, defeitos ou incorreções; 

e) Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive 
considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza; 

f) 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; 

g) Indicar preposto, tão logo assinado este instrumento, como contato para todos os atos a serem 
praticados no prazo de validade da Ata de Registro de Preços; 

h) Comunicar imediatamente à Contratante qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e 
outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência; 

i) Manter seus empregados, quando nas dependências da Contratante, devidamente identificados; 
j) Arcar com as despesas com embalagem, seguro e transporte dos materiais até o(s) local(is) de 

entrega. 
l) 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; 
m) Comunicar, imediatamente, à Contratante, por escrito, qualquer fato extraordinário ou anormal que 

ocorra durante a entrega dos materiais, para adoção de medidas cabíveis, bem como detalhar todo tipo de 
acidente que, eventualmente, venha a ocorrer; 

 
7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

7.1. São obrigações da contratante: 
 

a) exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pelo fornecedor, nos termos do edital e 
da proposta; 

b) pagar o fornecedor o valor resultante do fornecimento dos bens, na forma estabelecida no edital; 
c) notificar o fornecedor, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas nos 

bens fornecidos, para que sejam substituídos; 
d) indicar os locais e horários em que deverão ser entregues os materiais. 
e) permitir ao pessoal do fornecedor acesso ao local da entrega, observadas as normas de segurança; 
f) promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem 

compatíveis com os praticados no mercado. 
g) Obriga-se a proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus 

serviços dentro das normas do contrato; 
 
8. DO PAGAMENTO 

8.1 O pagamento será efetuado em até 30 dias, contados  mediante a apresentação do documento fiscal 
competente (nota fiscal), devidamente aprovado pela contratante, por meio de Ordem Bancária de Crédito, em 
depósito em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada. 

 
8.2 A cada pagamento a ser efetivado pela Administração, será procedida prévia verificação da 

regularidade fiscal e trabalhista, cabendo ao mesmo manter pelo prazo de vigência da Ata de Registro de Preços 



a regularidade de sua documentação obrigatória. 
 
 
8.3 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. 

8.4 No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal/Fatura, esses serão 
restituídos à Contratada para as correções necessárias no prazo de 05(cinco) dias, sendo devolvidos no mesmo 
prazo, não respondendo a Contratante por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos 
pagamentos correspondentes. 

 
9. DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

9.1. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata de Registro 
de Preços. 
 
10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  E DO CANCELAMENTO DA ATA. 
 
10.1 O descumprimento das obrigações assumidas em razão desta licitação e das obrigações constantes na ata de 
registro de preços sujeitará a(s) licitante(s) adjudicatária(s), garantida a prévia defesa, às seguintes sanções: 
 

10.1.1 advertência; 
 

10.1.2 pelo atraso injustificado na entrega do objeto da licitação, 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 cancelamento da ata de registro de preços. Contar-se-á o prazo a 
partir do término da data fixada para a entrega do objeto, ou após o prazo concedido às substituições, quando o 
objeto licitado estiver em desacordo com as especificações requeridas; 
 

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

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

10.1.5 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;  



 
10.1.6 aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar a ata de registro de 

preços, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o 
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, 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 impedido de licitar e de contratar com a União, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de 
até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e na ata de registro de preços e das demais 
cominações legais. 
 
10.2 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. 
 
10.3 O fornecedor terá seu registro cancelado quando: 
 

10.3.1 Descumprir as condições da ata de registro de preços; 
 
10.3.2 Não aceitar o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no 

mercado; 
 
10.3.3 Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, 

sem justificativa aceitável; 
 
10.3.4 Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do art. 87 da Lei 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 

10.520, de 2002. 
 

10.4 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 
 
10.5 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito 
ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados. 

10.5.1 Por razão de interesse público; ou 
 
10.5.2 A pedido do fornecedor. 

 
11. DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

11.1. O gerenciamento deste instrumento caberá ao órgão Licitante. 
 
12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

12.1. Integram esta Ata, o Edital de Pregão nº 001/2014 e seus anexos e as propostas da empresas 
classificadas por item. 

 
12.2 Para dirimir as questões oriundas deste instrumento será competente a Subseção Judiciária da Justiça 

Federal de Rio Grande, conforme determina o inciso I do art. 109 da Constituição Federal combinado com o art. 
111 do Código de Processo Civil -RS. 
 
As partes assinam a presente Ata de Registro de Preços, em 02 (duas) vias de igual teor e forma. 

 
Jaguarão 23 de junho de 2014. 

 
            ÓRGÃO GERENCIADOR:                CONTRATADA: 

 
 

 
 

 
FABIO ALVES DA COSTA – Ten Cel 
IDT:  018780813-4         CPF: 007.618.897-36 

Ordenador Despesas 
 
TESTEMUNHA: 
 
 
           IDT:                                   CPF:  
 

Wilson Tadeu Emerim 
Diretor 

CPF 501.807.469-87 
 
TESTEMUNHA – MARCELO BEZERRA 
CPF 015.638.859-64 
 



 
_ 


