
• 	 Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE ACAÁÁ 

Prefeitura Municipal de Acará 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, com sede na Travessa São José n° 120, inscrita no CNPJ/MF 
sob o n° 05.196.548/0001-72, con*Ierando o julgamento da 1icitaçãona modalidade de PREGÃO, para 
REGISTRO DE PREGOS ri' 912018-190901, RESOLVE registrar os preços do fornecedor indicado e 
qualificado nesta ATA, de acordo com a classificação por ele alcançada 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 suas alterações, e em conformidade com as disposições a seguir: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

A presente Ata tem por objeto o rçgistro de preços para a eventual prestação de serviço de Locação de 
veículos para Administração e Fundo Municipal de Educação. 

' 

CLAUSUch .AI SEGUNDA 2. DO%flREÇOS E QUANTITATIVOS 

O preço rngitrado,  as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que 
seguemlj c) 	 • 

í1hode 
Empresa: S. LOURENÇO PANTOJA; C.N.PJ. n' 21.487.929/0001-67, estabelecida á Avenida Sete de Setembro, No 7, Cana&, Marituba 

(91) 98237P,'64 representada neste ato pelo Sr(a) SAMUEL LOURENÇO PANTOJA C P F n 944.903.092-87, R G n 4384306 PC 

ITEM DESCRXÇLO/ESPECI*ICAÇÔES 	 UNIDADE 	 QUANTIDADE 	VALOR UNITÁRIO 	VALOR TOTAL 
00001 VEItuIóTZPo PASSEIO 	 UNIDADE 	 84t00 	 2.700,000 	226 80 00 
00002 VEÍcp1q IP0 CAMINHONETE 	 UNIDADE 	 72.00 	 6.200,000 	446.400,00 
00003 vtfbàjo ho UTILITÁRIO/NISTO 	 UNIDADE 	 24.00 	 3.600,000 	86.400,00 
00004 VEÍCULO.,TXPO MICRO-ÔNIBUS 	 UNIDADE 	 12.00 	 7.500,000 	93.000,00 
00005 VE±CU±j&CAI4INHÀO TIPO 3/4 EM CAR1OCÉRIA BAÚ 	 UNIDADE 	 4800 	 8100,000 	388.800,00 
00006 VEepLQTV0  MOPOCICLETA 	 UNIDADE 	 60.00 	 1.100,000 	66 OOt) 00 
00007 VEId3LOCtUNEÀ0 TIPO UTILITÁRIO BJ6 	 UNIDADE 	 36.00 	 7.000,000 	252.000,00 
00008 VRfCOLO CAMINHÃO TIPO UTILITÁRIO S*tJ/FRXGOPIFICADO UNIDADE 	 12,00 	 8.500,000 	102 000 00 

	

VALOR TOTAL R$ 	1.658.400,00 

. 	. 	•• 

Parágrâ.&jlh1heiro Durante o prazb de validade desta Ata de Registr6de Preços, a CONTRATANTE não 
estará obflilãa adquirir os produtacitados na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de 
Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação, quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou 
indeniz$âdide qualquer espécie ao FORNECEDOR, sendo, entretanto, assegurada ao beneficia rio do 
registro,,' jrência de fornecimento em igualdade de condições 

ParagraÇ e,gpndo A partir da,qssinatura da Ata de Registro de Preços o fornecedor assume o 
compronisso de atender, durante c &pfazo de sua vigência, os pedidos realizados, e se obriga a cumprir, na 
integra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo 
descumpdrnento de quaisquer de si: as cláusulas. 
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CLÁUSI L• TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO IZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS e 
Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Publica 
Municipal que não tenha participado do certame licitatorio, mediante previa consulta ao contratante, desde 
que devidamente comprovada a vantagem 

Parágrafo primeiro Os órgãos e eiliidades que não participarem do Rgistro de Preços, quando desejarem 
fazer uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Órgão 
Gerenciador, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, 
obedecida á ordem de classificação 

Paragr4Ø segundo Caberá ao fo0ecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as 
-ondições nela estabelicidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente da adesão, desde que 

ste fornecjnjnto não prejudique is obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o 
Orgão (iprqwiador e ti» gãos Partic pautes 

Parágrafo terceiro As aquisiçõe' ou contratações adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão 
exceder,tpirpj,gão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de 
Preços 

Paragrafo quarto O quanui ativo decorrente das adesões a ata de registro de preços não poderá exceder, na 
totalidade, ao suituuplo  do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão 
GerencitJorQÇrgão Participantes, independente do numero de órgãos no participantes que aderirem 

Paragr4g quinto Compete ao órgão não participante os atos relatrvo1, a cobrança do cumprimento pelo 
fornecedprcs obrigações contiatjLaimente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o 
contraditório,, de eventuais penali J 4es decorrentes do descumprimento dc clausulas contratuais, em relação 
as suas ptppga&contrdaç õas, inih'-nando as ocorrências ao órgão gerenetador 

1 	 , 
LLAUSULA QUARTA )O LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 

O recehfljeç o local e o prazo cjç entrega dos bens deverão ocorrer de acordo tom as especifM ações 
contida na ordem de compra, não podendo ultrapassar o prazo de 15 (quinze) dias da expedição da mesma 

Eít  

Paragrafp Único A empresa que não cumprir o prazo estipulado sofrera as sanções previstas no item 27 do 
Edital em cqnfonnida& com a Lei 466/93 e suas alterações 

CLAUS'ULA QUINTA DO PAGAMENTO 

O pagamentp 'mera efetuado tuado mcd tante a entrega dos produtos acompanhados da fatura (nota fiscal), 
discriminadw,de.,  acordo com a nota de empenho, após a conerôncia da quantidade e qualidade dos materiais 
por 

'4 

ontratante. Observado o recebimento definitivo da Nota Fiscal emitida pela 
s bis, juntamente com o Termo de Recebimento, será esta ateada e 
entidade contratante para fins liquidaça 

II 
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Parágrafo Primeiro O pagamento será creditado em favor 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 aceitaçan e atesto nas Notas Fiscais/Faturas 

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

Paragrafo Terceiro Caso haja ar licaçâo de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou credito 
existente na contratarte em favor cio FORNECEDOR Caso a multa seja superior ao credito eventualmente 
existente, a diferença sen* cobrada Administrativamente ou judicialmente, se necessário.  

í¼ragrafo Quarto Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 
concorrido 4elgunia forma para tanto, fica convencionada a taxa de atualização financeira devida pela 
contratante, entre a data acima n'ferida e a correspondente ao efetivo adimplemento do fornecimento, 
niediantp apçação da ,égipnte formula 

EM=I N,VP 

Onde:, 

EM= Enç 
N = núm. 
vP = v*t9 
TXpeÇc 
1 = Índice 

'IUtj&/LJL1Ui 	 li 	 - 

ias entra a data pie yÍsta para o pagamento e a do efetivo pagamento 
trcehl pertnente a spr paga, 
da Taxa ftnual=6%.{ 
ipensaçao 'tinancci4,  assim apurado 

=(6/100) - *=0,00.016438 = 
365,VF 

A compensação condição será cobrada em Nota Fiscal/Fatura, após a ocorrência. 

ÕES DE FORNECIMENTO 

,rizada mediante solicitação do pedido do bem. 

todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que 
ta para data posterior à do seu vencimento. 

do Pregão Presencial para Registro de Preços n°912018-190.901, a 
lerá, garantida a prévia defesa,, aplicar às fornecedoras as seguintes 

Travessa São J056 n° 120 	 - 

AO 

A entrcgSx-iStdutos sôptará ca: 
ktflA 4 

O fomec4oytçara obngac( a atei 
a entrega/delp4ecorrente  'e4iver pi 

CLÁCSULASÉTRIA - DAS PC NA 

Pela inexecuço total ou parcial do obj 
Administração da entidade contratante 
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( t410 

sançoes 

1 - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via oficio, mediante contra-recibo do 
representante legal da contratada e' tabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a empresa licitante 
apresente justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da Administração, 

II - multa de ,O,1 % (zero virgula un por cento) por dia de atraso pelo descumpnmento das obrigações 
estabelecidas, ate o máximo de 1 O% (dez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues, recolhida no 
prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente, 

III - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do material não entregues, no caso de inexecução total ou 
parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação 

—oficial, sem embargo de indenização dos prejuízos porventura causados ao contratante pela não execução 
parcial oi tatatdo contrato 

1? 

Paragr4oiRruneiro - Ficara impedida de licitar e de contratar com a Administração Publica pelo prazo de 
ate 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os motivos 
determnantes cia punição ou ate qu&s ja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalida4ea licitante que convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, 
deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apreseutar documentação falsa, enejar o 
retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhai ou fraudar na execução do objeto 
pactuadpjçoÏiiportar-se de modo irndôneo ou cometer fraude fiscal 

k1 oÔ,L 

Parágrafo Segundo - As sanções grevistas no inciso 1 e no paragrafopnmeiro desta clausula poderão ser 
apl1cadadMiflmente com as dos incisos "II" e "IR", facultada a defesa previa do interessado, no respectivo 
processo, na prazo de 05 (cinco) dias uteis 

Paragr4k eEçrairo - Se a multa £Qt de valor superior ao valor da garantia prestada, alem da perda desta, 
respond4jtatempresa fornecedora pda sua diferença, a qual sera descontada dos pagamentos devidqs pela 
kdminis$çopu, quando for o caso; cobrada judicialmente 

4. en 
Paragrafa Quarto As penalidade serão obrigatoriamente registradas junto ao cadastro de fornecedores da 
entidade cpa*Øanteno c no caso de suspensão de licitar, o licitante devera ser descredenciado por igual 
periodo, emprejuizo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais 

CLAUSUI4DITAVA - DO REAJJJSTAMENTO  DE PREÇOS 

A Ata dRegistro de Preços poder s.frer alterações obedecidas as disposições contidas no ai t 65, da Lei n° 
8666/l9 

Paragra$ojpmezro O prçço registrado podera ser  revisto em face da eventual redução daqueles praticados 
no mercado, ouem razão d fato que eleve o custo dos bens registrados 

4' Q& 
Paragrfo çgundo Quando o prc çp imcialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superi 

i ' 1JÍ 



Estado do Pará 	- 
GOVERNO MUNICIPAL DE ACARA 

f 	 1 	Prefeitura Municipal de Acara 

ao preço praticado no mercado, o Contratante convocara o fornecedor, visando a negociação para redução de 
preços e sua ftdequaç ão ao praticado pelo mercado 

Paragrafo Terceiro Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido 

Paragrafo Qúarto Na hipótese cíb _parágrafo anterior, o Contratante convocara os demais fornecedores, 
visando igual oportunidade de negociação 

Parágrafo Quinto Quando o pleyo de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o forncedor, 
mediante requerimento devidamentp comprovado, não puder, cumprir o compromisso, o Contratante poderá 

1 - Liberarro,floinecedur do unpramisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade 
mottyos eomj rovaifles apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido do fornecimento, 

II - Convocaç», demais tornecedoies, visando igual oportunidade de negociação 

	

Paragrafo exto Não havendo 	nas negociações, o Contratante procedera a revogação da Ata de 
Registro çle Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa 

CLAUSULA' NONA - 'DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 
REGISTRQDE PREÇOS 

O recebiaep*Qdo objeto constante 4a presente ata esta condicionado a observância de suas especificações 
tecnicas, ?niostras, e quando coubw embalagens e instruções, cabendo a verificação ao representante 
designado pela contratante. 

Parágrafo Primeiro Os produtos deverão ser novos, assim considerados de primeiro uso, e deverão ser 
entregueípcyendereçc constante tia àrdem de compra, acompanhados das respectivas notas fiscais, 

Parágrafo Segundo Seiãç recebidos da seguinte forma 

1 - Proyj$bwente, no dto de er,trega, para efeito de posterior verifit ação da conformidade do material 
com as especificações constantes da proposta da empresa, marca, modelo e especificações técnicas.  

4d 
II - Detiwbyamente, após a verfi,çação da qualidade, da quantidade dos produtos e sua consequente 
aceitaçã piediantc a emissão do Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas partes em ate 5 (cinco) 
dias utei após, o recebimento provisório.  

CLAUSJJJ.4 DECIMA -I  DO CANCELAMENTO DA ATA DE REQLST RO DE PREÇOS 

O FoniqcWor 4era o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por ntermdmo de processo administrativo 
especifico, assegurado o contraditono e ampla defesa 

A pedi4n#$landn 
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- comprovar a irnpos.;it ilitiade de e irnprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 
maior; 
- o seu preço regisífado se tornar crnnprovadamente, inexeqüível em função da elevação dos preços de 
mercado dos insumos que compõem o custo do material. 

Por iniciativa do Mnut&io da Justiça, quando: 

- não aceitar reduzir o oceç.. registrado, na hipótese deste se tomar superar àqueles praticados no mercado; 
- perdei qualquer condição Ide, habilitação ou qualificação técnica exigid4 no processo licitatório; 
- por razões de interesse frbliw. tkvidaweite, motivadas ejustificadas 
- não cumprir as obng.ç&s decorrentes da Ata de Registro de Preços; 

não cnmpareeer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de 
Preços: 
- caracienzada qtiaiqer hipótese de inexecução total ou parcial das"condições estabelecidas na Ata de 
Registro de-Preços ou nos pedidos dela decorrentes. 

• Automaticamente 

- por decurso de prazo d ;'yncia da Ala; 
c.eaorer.egistraaos; 
acima concluído o processo, a contratante fàia o devido apostilamento na Ata de 
tara aos fornecedores remanescentes, caso haja nova ordem de registro 

RIMELRA DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS 

da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pela 

o das ordens de fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial, 
pelo org4q requisitante 

UNI1L DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

:ta de Jegistro de Preços estará obrigado a fornecer, quando solicitados, 
les registrados, em função do direito de acréscimo de ate 25% (vinte e cinco 
1° do art. 65, da Lei n°8 666/93 

Dtese prevista no item anterior, a contratação se dará pela ordem de registro e na 
de foiieciinento registrados na Ata. 

essão dçr, materiais registradas nesta Ata poderá ser total ou parcial a criterio 
do-e 'o disposto no parágrafo 4° do artigo 15 da Lei n°8 666/93 

Travessa São José n°120 

- quai1uw!M!Fmitaiç.u1 LUI 

Em quai.tiçiddás hipótese 
Registrq 4e Preços e mI oi 

TL 4oYeK 
As aquisições do objet 
contrataqp% 

Paragra7Sjnxto A cmi' 
será igualx»tatc autorizad 

O licit'rpte iegistrado na 
quantitativos.superiores à 
por cento) de acordo :ori' 

Parágrafo:Primeira Na, U 
razão dos respectivos mil 

A 
da 
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CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DOS PREÇOS E ITENS DE FORNECIMENTO 

Os preços-, reços ofertados pela empresa çlassiflcada em primeiro lugar, signatária da presente Ata de Registro de 
Preços, constam do Encarte, que se constitui em anexo a presente Ata de Registro de Preços 

Parágrafo Uiiico Os preços, exprSws em Real (R$), serão fixos e irreajustaveis pelo período de 12 (doze) 
meses, cóntado a partir da 4sinatuxa da presente Ata de Registro de Preços 

CLÁUSULA DECIMA UARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 

A empresa fornecedora c4bipromete-se a cumprir as obrigações constantes no edital e contrato, sem prejuízo 
,-- -das dec9rrpte$glas normas, dos aniços e da natureza da atividade 

CLÁUSULA, DÉCIMA QUINTA' - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

	

irsi ar 	1 	1, 	 ' 

São obrigações  do CONTRATANTE, ANTE, alem das constantes no edital e do Contrato 

Paragr4e Pflmeiro Efetuar o(s) Linagamento(s)  da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após a 
efetiva entrega dos materiais e emiç,são do Termo de Recebimento Definitivo 

Ir) 	1 	 2 
Parágrafo Segundo: A 
especialçntç 4esignado, 

4 
CLÁUSULA. DÉCIMA 

cru i 	tar. 

Os e s o i.  
s 8.6.4,/93 e 

serão resolvidos pelo PregoeirL, com observância das dispQições 
/2002 e demais normas aplicáveis. 

anhat' e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio do fiscal 
ordc:c:pm a Lei 8.666/93 e posteriores alterações. 

1A -IDAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

kegt6.Presencial para Registro de Preços n° 9/2018-190901 e a proposta da 

ParágrfoSçgndoA r 
indispensyjjpara sua elT 

Paragi 14o. J3rceiro A 
adminisfratiyarnente, será 
outro. 1 L>b A 

E, por estarem assim, jus 
forma, 44piçça dis 'e' 

if'u ki1)Ç4L 

tinida desta Ata de Registro de Preço na imprensa oficial, condição 
videnciada pelo Contratante, 	'• 

rrentes da utilização da presente Ata, que não possam ser dirimidas 
e julgadas no foro da cidade de CARA, com exclusão de qualquer 

as, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor  e 
também o subscrevem. 	, 

RÁ-PA, 17 de Outubro de 201 a 
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Este documento é parte integrante, da Ata de Registro de Preços, celebrada entre o Município de ACARÁ e as 
Empresas cujos preços estão a seguir registrados , em face à realização da licitação na modalidade PREGÃO N° 
9/2018-1.90901. 

Empresa: S. LOU~ PANTOJA; C.N.9.J. n'ç21.487.929/0001-67, estabelecida à Aveni4a Sete de Setembro, ir 7, canaà, Marituj,a 
PA, 	 - 	- 	 A 

(91) 98237-9666, representada neste ato pelo Sr(a). SAMUEL LOURENÇO PANTOJA, C.P.F n 844.903.092-87, R.G. n© 4384306 PC 
PA.  

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES 	 L 	 UNIDADE 	 QUANTIDADE 	VALOR UNITÁRIO 	VALOR TOTAL 
00001 VEÍCULO TIPO PASSEZO 	 UNIDADE 	 84.00 	 2.700,000 	226.800,00 
00002 VEÍCULO TIPO CAMINHONETZI 	 UNIDADE 	 72.00 	 6.200,000 	446.400,00 
00003 VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO/MISTO 	 UNIDADE 	 24.00 	 3.600,000 	86.400,00 
00004 VEÍCULO TIPO MICRO--ôNIEUS . 	. . 	 UNIDADE 	 12.00 	 7.500,000 	90.000,00 
00005 VEÍCULO CAMINHÃO TIPO 3/4  EM CAREOCÊRIA BAÚ 	 UNIDADE 	 48.00 	 8.100,000 	. 388.800,00 
00006 VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA 	 UNIDADE 	 60.00 	 1.100,000 	66.000,00 
00007 VÍLRNXNRÃO TIPO UTILITÁRIO BAÚ 	 UNIDADE 	 3Ç.00 	 7.000,000 	252.009,00 

	

( ' 00008 V±CULOdA24INHÃO TIPO UTILITÁRIO EM/FRIGORIFICADO UNIDADE 	 12.00 	 8.500,000 	102.00Ô,00 

	

- 	•_; . . 	 . 	 VALOR TOTAL as 	1.658.400,00 

- 	 .:. 	 . 	 . 	 .- 	
- 

............ 

	

iCJJLO '-:- 	 -- 
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tCOtO 21. . 
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