
Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE ACARA 

Prefeitura Municipal de Acara 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, com sede na Travessa São José n° 120, inscrita no CNPJ/MF 
sob o no 05.196.548/0001-72, considerando o julgamento da licitação na modalidade de PREGÃO, para 
REGISTRO DE PREÇOS 110  9/2018-250501, RESOLVE registrar os preços dos fornecedores indicados e 
qualificados nesta ATA, de acordo com a classificação por eles alcançadas e nas quantidades cotadas, 
atendendo as condições previstas no .edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei n °  8.666, de 
21 de junho de 1993 e suau alterações, e em confomidade com as disposições a seguir: 

CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO 

,r4 presente Ata tem por objeto o registro de preços para. a eventual prestação de serviço de Serviços 
ecan' cos em geral para atender as necessidades da prefeitura 

CLAUSULA SEGUNDA -2 DOS PREÇOS  E QUANTITATIVOS,  

O pieço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que 
seguenv y  

Empresa: N p 5 -  PARENTE SERVIÇOS AUTOMOTORES - ME; C.N.P..3. no 17.650.36310001-75, estabelecida à Avenida Conselheiro 
Furtado, n 
3395, Sã n :Btas 	Belém PA, 	(91) 3246-0366, representada neste ato pelo Sr(a) - NICELIA PEREIRA SOARES. PARENTE, 
C.P.W. n' 
396.279.933-87, R.G. no 5464139 PC 9?.. 

1T824 ÓEStRIÇM/ESPECIFICAÇÔES 	 UNIDADE 	QUANTIDADE 	VALOR UNITÁRIO 	VALOR TOTAL 
00001 SERVICOS. MECÂNICOS EM MÁQUINAS PESADAS 	 HORA 	 1,000.00 	 180,000 	190.000,00 
00002 SERVIÇOS ELÉTRICOS EM MOTOCICLETAS 	 HORA 	 750.00 	 97,000 	72.750,00 
00003 3ERVIÇOS MECÂNICOS Zh1 MOTOCICLETAS 	 HORA 	 750.00 	 97,000 	72750,00 
00004 SERVIÇOS ELÉTRICOS EM VEÍCULOS LEVES 	 HORA 	 2,250.00 	 170,000 	382.500,00 
00005 SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA EM VEÍCULOS LEVES HORA 	. 	2,250 .00 	 170,000 	382.:100,00 
00006 SERVIÇOS MECÂNICOS Étd VEtCULOS LEVES 	. 	 HORA 	 2,256:00 	 110,000 	382 560,00 
00007 SERVIÇOS DE RETIFICA EM VEÍCULOS LEVES 	 HORA 	. . 	2,250.00 	 170,000 	382.500,00 
00008 ,ERVIÇOS ELETRICOS EM VEICULOS PESADOS 	 HORA 	 2,500.00 	 180 000 	450 100 00 
00009 ZRVIÇOS DE FUNILARiA E. PINTURA EM VEÍCULOS PESADO HORA. 	 2,500.00 	 180,000 	450.000,00 

"" 10010 SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS PESADOS 	 HORA 	 2/500.00 	 180,000 	450.000,00 
00011 SERVIÇOS MOTORES EM VEÍCULOS PESADOS 	 HORA 	 2,500.00 	 180,000 	40.000,00 

	

VALOR TOTAL R$ 	3.655.500,00 

Parágrafo primeiro Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a CONTRATANTE não 
estaráobtigada i adqairt' o. pioduto'- uitados na Clausula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de 
Preços, podendo fazê-lo p'.n tneío de outra licitação, quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou 
indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do 
registro, a prefcrêncii de fmecimemo em igualdade de condições. 

Parágrafo segundo: & partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o fornecedor assume o 
compromisso de nicude. durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados, e se obriga a cumprir, na 
ínugra, todas as condições estabelecictas, ficando sujeito, inclusive, as penalidades legalmente cabíveis pelo 
descun.primento de quaisquer de suas ,cláusulas. 
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CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública 
Municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao contratante, desde 
que devidamente compro , =ada a vantagem. 

Parágrafo primeiro • Os Órgãos e entidades que não participarem do egistro de Preços, quando desejarem 
fazer uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão mani star¡ seu interesse junto ao Orgão 
Gerenciador, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, 
obedecida à ordem de classificação. 

i 

carágrafia segundo r C;I berá ao fornecedor beneficiárip da Ata de Registro de Preços, observadas as 
ondições nela estabelegidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente da adesão, desde que 

este fornecimento não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o 
órgão Getenciador e Órgãos Participantes. 

Parágrafo terceiro: As aquisições ou contratações adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão 
exceder, por -` órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de 
Preços. 

Parágrafo `,quarto: O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na 
totalidade, ao quíntuplo de quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o Orgão 
Gerenciador e Órgão Pan4:icipantes, i#idependente do número de órgãos não participantes que aderirem. 

Parágrafo .quinto: Compete ao órgão não participante ,os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo 
fornecedor das obrtgaçõcs> contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o 
contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação 

más suas próprias contrataçoes, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 
1 	 _ 

CLÁUSULA QUAR'T'A - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 

O recebimento, o local e o prazo de entrega dos bens deverão ocorrer de acordo com as especificações 
contida na ordem de ccf copra, não podendo ultrapassar o prazo de 15 (gtiínze) dias da expedição da mesma. 

Parágrafo Único: A empresa que não cumprir o prazo estipulado sofrerá as sanções previstas no item 27 do 
Edital em ponformidade com a Lei 8.066/93 e suas alterações. 

CLÁUSULA QUINTA-'DO PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado mediante a entrega dos produtos acó"apanhados da fatura (nota fiscal), 
discriminada de acordo com a nota de empenho, após a conferência -da quantidade e qualidade dos materiais 
por gestot a ser designado. pela contratante. Observado'o recebimento definitivo da Nota Fiscal emitida pela 
empresa com discriminação dos bens, juntamente com o Termo de Recebimento, será esta atestadas 
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encaminhada a administração da entidade contratante para fins liquidação 

Parágrafo, Primeiro O pagamento será creditado em favoi do FORNECEDOR, por meio de ordem 
bancaria ou cheque nominativo, o qual ocorrera ate 30 (trinta) dias corridos do recebimento definitivo dos 
materiais, após a aceitação e atesto nas Notas Fiscais/Faturas 

Parágrafo Segundo Será procedida consulta "em sítios oficiais" antes do pagamento a ser efetuado ao 
FORNECEDOR, para ificação da situação do mesmo, relativamente as condições exigidas na 
contratação, cujos resultados serão nressos e juntados aos autos do processo próprio.  

Parágrafo Terceiro Caso haja ap4cação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou credito 
existente na contratante n p  favor dc FORNECEDOR Caso a multa jsee superior ao credito eventualmente 

,r1xlstente, a diferença será 'cobrada AjdministTativamente ou judiciahn, se necessário.  

Parágrafo Quarto Nos casos de eventuais atrasos de pagamento,,esde que a Contratada não tenha 
concorrtdo de alguma forma para tanto, fica convencionada a taxaatualização financeira devida pela 
contratante, entre a data acima referida e a correspondente ao efo adimplemento do fornecimento, 
mediante a aplicação da seguinte formula 

EMIxNxVP 

Onde 	 I I  

EW Encargos Moratot os 
N = numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efebVo pagamento 
VI? = Valor da parcela enente a ser paga, 
TX = percentual da Taxa anual = 6% 
1 = In dice de compensaçãb financeira, assim apurado 

= (TX/100) - 1=(6110 -  1=O,QOO1i438 
365 	365 

A compensação fmanc4ira prevista nesta condição sem cobrada em Nota Fiscal/Fatura, após a ocorrência. 

CLAUSULA 8EXTA JDAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

A entrep dos produtos só estará caracterizada mediante solicitação do pedido do bem 

O fornecedor ficam obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que 
a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior a do seu vencimento 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES 

Pela mexecição total ou parcial do objeto do Pregão Presena1 para Registro de Preços n° 9/20182505014 
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Administração da entida..e contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às fornecedoras as seguintes 
sanções: 

1 - Advertência, que será aplicada por meio de notificação va oficio, mediante contra-recibo do 
reprcscnrnnte legal cia contratada estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a empresa licitante 
apresente justificativas p: 4n o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da Administração; 

II - multa de 0,1% (ze'o virgula um por cento) por dia de atraso pelo descumprimento das obrigações 
estahckcidas, até o míix'mo de IO°/o (dez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues, recolhida no 
prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, urna vez comunicada oficialmente: 

111 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do material não entregues, no caso de inexecução.total ou 
-'aieiai do',objeto contratado, recolhida no prazo de IS (quinze) dias corridos, contado da comunicação 
ificial, sem embargo. de indenização dos prejuizos porventura causados ao contratante pela não execução 
parõial ou total do contrato. 

Parágrafo Primeiro - Ficara impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de 
até OS (cinco) anos, garnuido o direito prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os motivos. 
determinantes da puniçãc: ti até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, a licitante que convocadadentro do prazo e validade da sua prôposta, não celebrar o contrato, 

rn deixar de entregar a dqcuentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o 
retardamento da cxecucho do seu ohjew, uno mantiver a proposta, falhar ou fraudarna execução do objeto 
pactuado, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 

Parágrafo Segundo -  As sanções previstas no inciso 1 e no parágrafo primeiro desta cláusula poderão ser 
aphcadas juntamente com as dos incisos U" e "III". facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo. 
proecso, no prazo de 0% (cinco) dias úteis. 

Pargrafo Terceiro - Si: a multa For de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 
'ponderá a empresa d-,rnçcedora pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos devidos pela 
Administração ou, quw&o for o caso. cobrada judicialmente. 

Parágrafo Quarto - 	penalidades serão obrigatoriamente registradas junto ao cadastro de fornecedores da 
entidade contratantet1oi e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser .descrédenciadõ por igual 
período, sem prejuízo ¶s multas previstas no Edital e das demais cominaçõe legais. 

CLÁUSULA OJTA4 - 1)0 REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

&frer alterações obedecidas as disposições contidas no art. 65, da Le i n° A \M de Registro de 
1 993. 

Parágrafo Primeiro 
110 mercado, ou cm r: 

'is podei 

). preço reg 
W de fato q 

Ltrado poderá ser revisto em face daleventual  redução daqueles praticados 
Úe eleve o custo dos bens registrados 
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Pa agrafo Segundo; Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior 
ao preço praticado no mercado, o Contratante convocará o fornecedor, visando à negociação para redução de 
preços t sua adequação ao praticado pelo mercado. 

Parágrafo Terceiro: Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado cio compromisso assumido. 

Parágrafo Quarto: Nai',:pótese do •argrafo anterior. o Contratante convocará os demais fornecedores 
v isando igual oportundac' de negocli ào. 

Parágrafo Quinto: Ou;.ndu o preçi ck mercado tornar-s, é superior ao preços registrados e o fornecedor, 
mediante requeriniePtr.)Ivid:tmente umprov'ado. não puder cumprir o btT)pvoifliSso. o Contratante poderá: 

----1, . 
 

Liberar o fornecednrdo conproi 'sso assumido, sem aplicação de p naIidade, confirmando a veracidade 
os motivos e compovants apresei .dos, e se a COtmiliicjiÇãO ocorreu nies do pedido do fornecimento; 

EI Convocar os denkai 	niecedor' . visando igual ooríjuaiidade de nt Cociação. 

Par'grafo Sexto: Não h'.n endo é o nas negociações.f o Gontraraii procederá à revogação ,da Ata de 
Registro de Preços. adotavdo as me Øas rabíveis para obpetiçdo da con atação mais vantajosa. 

CLÁUSULA NONA DAS C NDIÇÕES DE CEBIMEN'í O DO OBJETO DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS 

O recebimento do oh :t. constante a presente ata está condicionado observância de suas especificações 
técnicas, amostras, v' qnarcio cou r embalagens e irjstnições., cab ndo a verificação ao representante 
designado pela contr"w aie 

Parágrafo Primeiro: Os produtos everão ser novos. Irirn considados de primeiro uso, e deverão ser 
enucgt.es no endereço :on.ante tia rdern de compra. acompanhadosi srespectias notas fiscais: 

Parágrafo Segundo: Serãorecebiii 	seguinte formar  

- Provisoriamente, :o ato de e 'ega. para efeito dd posterior e icação da conformidade do material 
com as especificações constantes ci proposta da empres& marca, rnod o e especificações técnicas. 

11 -  liefinith arnent s  após a ve icação da qualidade, da quanti. de dos produtos e sua conseqüente 
aceitação, mediante a elTti,qsào do ermo de Recebimento Definitivo, ssinado pelas partes cm até 5 (cinco) 
dias úteis após o recebimento prov õrio. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CÁ! ('ELA MENTO D AT k DE R GISTRO DF PREÇOS 

o Fornecedor terá o seu Registro 1  e Preços cancelado na Ata, por remédio de processo administrativo 
cspeeifco assegurado o co'nradii e e ampla defesa: 
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A pedido, •quando: 

- comprovara, impossibilidade de cura 
maior, 
- o seu preço registrado se tornar,. , 
mercado dos insumos que compõem à 

Por iniciativa do Ministério da Juti 

- não aceitar reduzir o preço regisfradc, 
- perder qualquer condição de habilit 
- por razões de interesse publico, dcv 

r- não cumprir as obrigaçoes decorren 
não comparecer ou se vecusar a reti ai 

Preços, 
- caracterizada qualquer hipótese d 
Registro de Preços ou tios pedidos dl 

Automaticamente 

- por decurso de prazo de vigência d jA 

- quando não restarem fornecedoresg 
Em qualquer das hipótese ,, acima, e c 
Registro de Preços e inr'orrnara aos 

RJ DÉCIMA 'P 
com PRA 

do objeto da 

Parágrafq Único: A emissão das 
será igualmente autorizada pelo ói 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUN 

O licitante registrado na Ata d 
quantitativos superiores àqueles r 
por cento), de acordo con o § P 

Parágrafe Primeiro Na hipótese 
razão dos respectivos imites de fe 

Parágrat9 Segundo: A stpressãc 

Estado do 'ará 
ERNO MUNICIPAL DE ACARA 
Prefeitura Municipai de Acará  

1  

rir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 

nprovadarnente, mxequivci em função da elevação dos preços de 
usto do material 

iça, quando: 

na hipótese deste S$ ; tornar superior àqueles praticados no mercado; 
LO ou qualificação técnica exigida no processo licitatorio, 
imente, motivadas é justificadas; 
da Ata de Registr4 de Preços; 
no prazo estabeleido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de 

nexecução totaÍ oi parcial das condições estabelecidas na Ata de 

Lta; 	 1 

;istrados; 	. 
iuído'o processo, acontratante fará o devido apostilamento na Ata de 
tecedores remanescentes, caso haja nova ordem de registro 

- DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS 

Aia de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pela 

ns de fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial, 
equisitante 

DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

gistro de Preços estara obrigado a fornecer, quando solicitados, 
ados, em função do direito de acréscimo de ate 25% (vinte e cinco 
65, da Lei n° 8.666/91 

ista no item anterior, a contratação se dará pela ordem de registro e na 
mento registrados na Ata.  

materiais registradas nesta Ata .poderá ser total ou parcial, a critério 
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da Administração, conr Wïando-se o c 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 

Os preços ofertados pela empresa cia. 
Preços, constam do Encane, que se c 

Parágrafo Único: Os ç .ço.;. expres
mfll meses, contado a partir da assara U 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA-. 

----& empresa fornecedor.' :'mpromete-: 
. decorrentes das normas, dos sane ,  c 

CL ÇUSUL& flÉCflL 

t.

OI1NTA - 

São obrigações do C\TÍtATÁNI E. 

Parágrafo Primeiro: feuar o(s) p 
efetiva entrega dos materiais e emissi 

Parágrafo,  Segundo Acorri  panhar 
especialmente designado, 'c acordo 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - 

Integram esta Ata o Ectiti: &o Prcgto 
empresa classificada :i i 	lugar. 

Parágrafo Primeiro. O, casos omIss 
constantes, cbs Leis « 	&-s N ó 93 c lO.. 

Parágrafo Segundo: publicação rf 
indispensável ,para sua, ii cacia, será pi 

Parágrafo Terceiro- A ;l.tcstÕes CICL 

Estado do Pará 
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isposto no parágrafo 4° do artigo 15 da Lei n° 8.666/93. 

- DOS PREÇOS E ITENS DE FORNECIMENTO 

elas 	em primeiro lugar, signatária da presente Ata de Registro de 
)nstitul em anexo a presente Ata de Registro de Preços 

as em Real (R$, serão fixos e ir reajustáveis pelo período de 12 (doze) 
a presente Ata de Registro de Preços 

DAS OBRIGAÔfS DO FO19ECLDOR 

e a cumprir as obrigações constan 1 es no edital e contrato, sem prejuízo 
s e da natureza da atividade.i 

)AS OBR4AÇÕS  DA CON4tATANTE 

além das constantes no edital e Contrato: 

igamento(s) da(s) Nota(s)  Fiscal ais)/Fatura(s) da contratada, após a 
do Termo 'de Ree imento Def itivo, 

e fiscali4r a efrecução doontrato por intermédio do fiscal 
m Lei 8 66/93 posteriores eraçàes 

tS DISPO$IÇÕFIS FINAIS 

Presencial para R gistro de Preç, s n° 9/2018-250501 e a proposta da 

os serão rsolvicjos pelo Pregoqro, com observância das disposições 
20/2002 ç demide  normas ap1ietveis 

su niida desta A 	Registro d Preço na imprensa oficial, condição 
ovi 1encia1a pelo fcontratante 

ates 4a uti1ição da pre'ei3tc Ata, 
'uminisirain aineme c;ao processadas e juigdas no tufo da cidade de A 

OUiCO. 

L. por estarei)'. assim. JIL.LS  econtratada.',. firmam o j cscmte insrurnent 
fonna, mi presença d:.s testernunhas que também o subçcrevcr. 

ACARA-PA, 20 de Junho de 20, 8 

nÈo possam ser dirimidas 
com exclusão de qualquer 

em 2 (duas) vias de igual teor e 

w 
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PR$FEITURA MUNICIP1' L DE ACARÁ 
C N P J n °  os 96 548/0001-72 

CONTRATANTE 

N S PARE TE SERV.ÇOS AMtJTOMÚTORES - ME 
CNPJ nb1760363/0O0I75 

CONTRATADO 

Travessa São José n 0 120 

Lu, 
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Este documento e parte integrante da Ata de Registro de Preços, celebrada entre o Município de ACARA e as 
Empresas cujos preços estão a seguir registrados , em face a realização da licitação na modalidade PREGÃO N° 
9/2018-250501. 

Enpresa 	N P 5 PARENTE SERVIÇOS AUTOMOTORES - ME 	C E P J 	no 	17 650 363/0001-75 estabelecida à Avenida Conselheiro 

Furtado, n° 
3395, 	560 Eras, 	DeiS 	PÁ, 	(91) 	3246-0.366, 	representada 	neste ato 	- pelo Sr(a) . NICELIA PEREIRA SOARES PARENTE, 

C.P.F. 	it °  
396.279.933-87, R.G. n° 5464139 PC PÁ. 

ITEM 	DÉSCRIÇÂO/ESPECIFICÕES 	 i . . 	 UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

00001 	SERVIÇOS MECÂNICOS EM; MAQUINAS PESADAS, 	 HORA 1,000.00 180,000 180.000,00 

00002 	SERVIÇOS ELÉTRICOS EM MOTOCICLETAS HORA 750.00 97,000 72.750,00 

00003 	SERVIÇOS MECÂNICOS EM MOTOCICLETAS. . 	 HORA 750.00 97,000 72.750,00 

00004 	SERVIÇOS ELÉTRICOS EM VEÍCULOS LEVES 	. 	 HORA 2,250.00 170,000 382.500,00 

00005 	SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA EM VEÍCULOS LEVES 	HORA 2,250:00 170,000 382.500,00 

00006 	SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS LEVES 	 . 	HORA 225q.00 , 170,000 382.500,00 

1
00007 	SERVIÇOS DE RETIFICA EM VEXCULOS LEVES 	 HORA 225i1 DO 170,000 382 500 00 

'00008 	SERVIÇOS ELÉTRICOS  EM VEÍCULOS PESADOS 	. 	. 	 HORA 2,500 .00 180,000 . 	 450.000,00 

00009 	SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA EM VEÍCULOS PESADO 	HORA 2,500.00 180,000 450.000,00 

. 

00010 	SERVIÇOS MECÂNICOS 5H VEÍCULOS PESADOS. 	 HORA 2,500.00 180,000 450.000,00 

00011 	SERVIÇOS MOTORES EM VEÍCULOS PESADOS 	. 	 HORA 2,500,00 180,000 450.000,00 

VALOR TOTAL R$ 	3.655.500,00 

TV SÃO JOSÉ N°120 
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