
 
 
 

       

    
 

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS 
CNPJ: 01.611.858/0001-55 

 

 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
Aos vinte dias do mês de Setembro do ano de 2017, a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PLACAS, com sede na Rua Olavo Bilac s/nº - Placas/PA, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 
01.611.858/0001-55, doravante denominada CONTRATANTE, representada neste ato 
pela Prefeita Sra. LEILA RAQUEL POSSIMOSER BRANDÃO, brasileira, casada, 
Portadora da Carteira de Identidade nº 2743552 PC/PA e CPF nº 205.037.252-34 
residente e domiciliado na Rua Samuel Bonfim s/n – Bairro Centro, neste município, 
lavra a presente Ata de Registro de Preços, referente ao Pregão Presencial - SRP Nº 
9/2017-00031, constituindo-se esta no documento vinculativo e obrigacional às partes, 
com característica de compromisso para futura e eventual contratação, conforme as 
disposições contidas no instrumento convocatório e anexo e nas propostas 
apresentadas e no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e Decreto nº 8.250, de 23 
de maio de 2014. 
 
CLÁUSULA I – DO OBJETO 
 
1.1 - Registro de preços para a eventual prestação de serviços de manutenção 
preventiva e corretiva em veículos e máquinas pesadas, compreendendo: serviços 
mecânicos, elétricos, lanternagem, pintura, vidraçaria, alinhamento, 
balanceamento, troca de óleo lubrificante e assistência de socorro mecânico, da 
frota de veículos da Secretaria Municipal de Infraestrutura , Fundo Municipal de 
Saúde, Fundo de Desenvol. Da Educação Básica FUNDEB e Fundo Municipal de 
Assistência Social. 
1.2 - Detalhamentos do objeto constam no Edital, seus anexos, documentos e proposta 
comercial da empresa classificada em primeiro lugar e os demais fornecedores que 
tiveram seus preços registrados para a formação de cadastro de reserva, que são parte 
integrante desta Ata, independentemente de transcrição, a fim de atender ao quantitativo 
total estimado para a contratação. 
1.3 - Este instrumento não obriga a Prefeitura a firmar contratações nas quantidades 
estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do objeto, obedecidas 
a legislação pertinente, sendo assegurada ao fornecedor registrado a preferência, em 
igualdade de condições. 
Parágrafo Primeiro - Ficam registrados, para contratações futuras, os quantitativos 
estimados e preços do seguinte fornecedor classificado. 
 
CLÁUSULA II – DOS QUANTITATIVOS, PREÇOS E FORNECEDORES 
CLASSIFICADOS 
 
2.1- Ficam registrados, para contratações futuras, os quantitativos estimados e preços 
do seguinte fornecedores classificados: 
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CONTRATADA: J.B.A. VIEIRA – ME - CNPJ: 07.146.706/0001-05, com sede na Rod.                   
Transamazônica, S/N km-02 - Floresta, Itaituba-PA, representada pelo legal o Sr. 
BRUNO RESENDE DO NASCIMENTO, brasileiro, solteiro, portador da carteira de 
identificação nº 4811644 e CPF: 887.453.762-04, Residente e domiciliado na Nona Rua 
da Liberdade nº56 cidade de Itaituba-PA. 
 

ITEM QUANT UNID DESCRIÇÃODOS SERVIÇOS ELÉTRICOS   V. UNIT    V. TOTAL  

1 180 Horas 

Trator agrícola, Motoniveladora, Pá 
Carregadeira, Retroescavadeira, Rolo 

Compactador  R$     135,00   R$      24.300,00  

2 120 Horas Caminhões  R$     135,00   R$      16.200,00  

3 105 Horas Camionete   R$     135,00   R$      14.175,00  

4 40 Horas Veículos de passeio  R$     135,00   R$         5.400,00  

5 50 Horas Ambulância  R$     135,00   R$         6.750,00  

6 230 Horas Ônibus e micro ônibus  R$     135,00   R$      31.050,00  

  DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOSMECANICOS    

7 700 Horas 

Trator agrícola, Motoniveladora, Pá 
Carregadeira, Retroescavadeira, Rolo 
Compactador  R$   138,60   R$      97.020,00  

8 280 Horas Caminhões  R$   138,60   R$      38.808,00  

9 421 Horas Camionete   R$   138,60   R$      58.350,60  

10 100 Horas Veículos de passeio  R$   138,60   R$      13.860,00  

11 350 Horas Ambulância  R$   138,60   R$      48.510,00  

12 620 Horas Ônibus e micro ônibus  R$   138,60   R$      85.932,00  

  
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM EM GERAL / PINTURAS / 

VIDRAÇARIA   

13 114 Horas 

Trator agrícola, Motoniveladora, Pá 
Carregadeira, Retroescavadeira, Rolo 
Compactador  R$   135,00   R$      15.390,00  

14 100 Horas Caminhões  R$   135,00   R$      13.500,00  

15 121 Horas Camionete   R$   135,00   R$      16.335,00  

16 30 Horas Veículos de passeio  R$   135,00   R$         4.050,00  

17 110 Horas Ambulância  R$   135,00   R$      14.850,00  

18 141 Horas Ônibus e micro ônibus  R$   135,00   R$      19.035,00  

  DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ALINHORASAMENTO/BALANCEAMENTO   

19 100 Horas Caminhões  R$   130,50   R$      13.050,00  

20 100 Horas Camionete   R$   130,50   R$      13.050,00  

21 30 Horas Veículos de passeio  R$   130,50   R$         3.915,00  

22 45 Horas Ambulância  R$   130,50   R$         5.872,50  
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23 58 Horas Ônibus e micro ônibus  R$   130,50   R$         7.569,00  

  DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE TROCA DE ÓLEO LUBRIFICANTE   

24 100 Horas 

Trator agrícola, Motoniveladora, Pá 
Carregadeira, Retroescavadeira, Rolo 
Compactador  R$     127,80   R$      12.780,00  

25 80 Horas Caminhões  R$     127,80   R$      10.224,00  

26 180 Horas Camionete   R$     127,80   R$      23.004,00  

27 20 Horas Veículos de passeio  R$     127,80   R$         2.556,00  

28 25 Horas Ambulância  R$     127,80   R$         3.195,00  

29 101 Horas Ônibus e micro ônibus  R$     127,80   R$      12.907,80  

  DESCRIÇÃODOS SERVIÇOS ASSISTÊNCIA DE SOCORRO MECÂNICO   

30 5000 km 

Trator agrícola, Motoniveladora, Pá 
Carregadeira, Retroescavadeira, Rolo 
Compactador  R$         6,75   R$      33.750,00  

31 4500 Horas Caminhões  R$         6,75   R$      30.375,00  

32 5230 km Camionete   R$         6,75   R$      35.302,50  

33 1500 km Veículos de passeio  R$         6,75   R$      10.125,00  

34 4520 km Ambulância  R$         6,75   R$      30.510,00  

35 5800 km Ônibus e micro ônibus  R$         6,75   R$      39.150,00  

VALOR TOTAL  R$ 810.851,40  
 

Parágrafo primeiro - Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e 
irreajustáveis, exceto nas hipóteses previstas nos artigos 17 e 18 do Decreto nº 
7.892/2013 e devidamente comprovadas às situações previstas na alínea “d” do inciso II 
do art. 65 da Lei nº 8.666/1993. 
Parágrafo segundo- Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, 
tornar-se superior ao preço praticado no mercado o Órgão Gerenciador deverá: 
a) convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua 
adequação ao praticado pelo mercado; 
b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e 
c) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 
Parágrafo segundo - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços 
registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder 
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 
a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, 
confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a 
comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; 
b) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 
Parágrafo terceiro - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta Ata 
de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 
8.666/93. 
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CLÁUSULA III – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
3.1 - A vigência da Ata de Registro de Preço será de 12 (doze) meses contados da data 
da sua assinatura e término em 22 do mês de Setembro de 2018. 
3.2 - Esta Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada pelo Órgão Gerenciador e 
pelos Órgãos Participantes, durante sua vigência. 
 
CLÁUSULA IV- DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
4.1- Os serviços deverão ser executados na sede do Município de Placas, porém em 
casos em que se exija condições técnicas mais específicas a empresa poderá solicitar 
formalmente a remoção do veículo para outra localidade. 
4.2- Antes de dar inicio a execução dos serviços a empresa deverá encaminhar a 
Prefeitura um orçamento mencionando os dados do veículo, os serviços que deverão ser 
executados, previsão de tempo (minutos ou horas) para execução dos serviços e prazo 
de entrega do bem. Somente após a autorização do Fiscal do contrato a empresa 
poderá começar a executar os serviços. 
4.3- Executar os serviços de manutenção preventiva no prazo máximo de 24 (vinte e 
quatro) horas e a manutenção corretiva no prazo não superior a 10 (dez) dias úteis, 
contados a partir da aprovação do orçamento apresentado e autorização da realização 
do serviço. 
4.4- Os prazos a que se refere o item acima poderão ser prorrogados uma vez, mediante 
solicitação formal fundamentada a ser protocolada antes do vencimento do prazo inicial, 
cabendo ao fiscal do contrato deferir ou indeferir a solicitação. 
4.5- Os veículos em poder da empresa Contratada deverão ficar em local coberto, limpo 
e fechado, sem acesso do público externo, de modo que ofereça segurança, visto tratar-
se de veículos oficiais de patrimônio público, deixando-os livres da ação da chuva, 
vento, poeira e demais intempéries. 
4.6- Quando se fizer necessário a utilização do serviço de guincho, a CONTRATADA 
terá um prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas corridas para realização da remoção. 
4.7- Prestar garantia dos serviços de 03 (três) meses ou 5.000 (cinco mil) quilômetros, 
tomando-se como base o que ocorrer primeiro. 
4.8- Os Veículos serão recebidos provisoriamente e passarão por um teste de direção e 
funcionamento de modo a verificar o seu correto funcionamento. A Prefeitura terá um 
prazo de 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da entrega do veículo para fazer a 
aceitação definitiva do veículo. Após a verificação do perfeito funcionamento do veículo 
os serviços poderão ser certificados atestados para posterior pagamento. 
4.9- Apresentar as últimas tabelas de Tempo Padrão de Reparos para execução de 
serviços, emitidas pelos fabricantes dos veículos, no ato da assinatura do contrato. 
Poderão ser utilizados sistemas eletrônicos nacionalmente reconhecidos para utilização 
de tabelas de Tempo Padrão como por exemplo Ex: Audatex. 
 
CLÁUSULA V – DO ÓRGÃO GERENCIADOR, PARTICIPANTE E ADESÃO À ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS 
 
5.1 – O órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços responsável pela condução do 
conjunto de procedimentos para registro de preços e gerenciamento da Ata de Registro 
de Preços dele decorrente é a PREFEITURA DE PLACAS. 
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5.2 - Os órgãos participantes desta Ata de Registro de Preços: Fundo Municipal de 
Saúde, Fundo de Desenvol. Da Educação Básica FUNDEB e Fundo Municipal de 
Assistência Social.  
5.3 - Desde que devidamente justificada a vantagem, a Ata de Registro de Preços, 
durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da 
Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante 
anuência da Secretaria Municipal de Infraestrutura - – Órgão Gerenciador. 
5.4 - Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando 
desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão consultar a Secretaria 
Municipal de Infraestrutura para manifestação sobre a possibilidade de adesão. 
5.5 - As aquisições ou contratações adicionais decorrentes da adesão à Ata de Registro 
de Preços 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. 
5.6 - O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá 
exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na Ata de 
Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente 
do número de órgãos não participantes que aderirem. 
5.7 - O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à Ata após a primeira 
aquisição ou contratação por órgão integrante da Ata, exceto quando, justificadamente, 
não houver previsão no edital para aquisição ou contratação pelo órgão gerenciador. 
5.8 - Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar 
a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de 
vigência da Ata. 
5.9 - Caberá ao fornecedor beneficiário, observadas as condições nela estabelecidas, 
optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não 
prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da Ata, assumidas com o 
órgão gerenciador e órgãos participantes. 
 
CLÁUSULA VI - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 
 
6.1- O fornecedor terá seu preço cancelado da Ata de Registro de Preços quando: 
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
b) não assinar o Contrato no prazo estabelecido pela CENTRAL/MP ou pelos órgãos 
participantes; 
c) não aceitar reduzir seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 
praticados no mercado; 
d) sofrer as sanções previstas nos incisos III ou IV do caput do artigo 87 da Lei nº 
8.666/93 ou no artigo7ºda Lei nº 10.520/02 e não mantiver as condições de habilitação 
durante a vigência da Ata de Registro de Preços, salvo o porte da empresa. 
6.2 – Ocorrendo quaisquer das hipóteses previstas nas alíneas “a”, “b”, “d” e “e” supra, a 
PREFEITURA DE PLACAS instaurará processo administrativo específico visando o 
cancelamento do registro, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
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6.3- O cancelamento do Registro de Preços poderá ocorrer por razão de interesse 
público ou apedido do fornecedor, à vista de fato superveniente, decorrente de caso 
fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da Ata, devidamente comprovados 
e justificados. 
6.4 - A Ata de Registro de Preços será cancelada automaticamente: 
a) por decurso do prazo de vigência; 
b) quando não restarem fornecedores registrados. 
 
CLÁUSULA VII- DAS PENALIDADES 
 
7.1 - À contratada, total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções 
previstas nos artigos. 86 e 87 da Lei federal n°. 8.666/93, a saber: 
a) Advertência, nas hipóteses de execução irregular de que não resulte prejuízo para o 
serviço. 
b) Multa, que não excederá, em seu total, 20% (vinte por cento) do valor do contrato, 
nas hipóteses de inexecução, com ou sem prejuízo para o serviço. 
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento para contratar com 
a Administração Judiciária do Estado do Pará, por prazo não superior a dois anos, nas 
hipóteses de execução irregular, atrasos ou inexecução de que resulte prejuízo para o 
serviço. 
d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, 
enquanto perduraremos seus motivos determinantes ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, nas hipóteses em que a 
execução irregular, os atrasos ou a inexecução associem-se à prática de ilícito penal. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A penalidade de multa, estabelecida na alínea "b" do caput 
desta  cláusula, poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com qualquer 
das demais. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Os serviços prestados fora do prazo sujeitarão a contratada 
ao pagamento da multa de 0,2% (dois décimos por cento), sobre o valor global da 
adjudicação a contar do vencimento daquele. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO – Sempre que constatado equipamento quebrado e não 
substituído no prazo de 24 horas, será aplicada multa de 0,2% (dois décimos por cento), 
sobre o valor mensal calculado “prorata-die” até a data da substituição. 
PARÁGRAFO QUARTO - As multas previstas nesta cláusula não têm natureza 
compensatória e o seu pagamento não elide a responsabilidade da Contratada por 
danos causados ao Contratante.  
PARÁGRAFO QUINTO – Pelos motivos que se seguem, principalmente, a licitante 
vencedora estará sujeita às cláusulas e parágrafos acima: 
a) Pela recusa injustificada em assinar o contrato. 
b) Pela não prestação dos serviços objeto da contratação de acordo com as 
especificações técnicas do ato convocatório e com as pertinentes normas técnicas. 
c) Pelo atraso no início e conclusão dos serviços. 
d) Pelo descumprimento de qualquer das condições dispostas no presente Instrumento. 
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CLÁUSULA VIII- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
8.1. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes 
que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do 
certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do 
Decreto n. 7.892, de 2014 
 
CLÁUSULA IX – DO FORO 
 
9.1. Elegem as partes contratantes o Foro da Comarca de Uruará/PA, para dirimir todas 
e quaisquer controvérsias oriundas desta Ata de Registro de Preços, renunciando 
expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
Placas/PA, 22 de Setembro de 2017. 
 
 
 
 
Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços 
Prefeitura do Município de Placas/PA 
 
 
 
 
 
Fornecedor Registrado 
J.B.A. VIEIRA-ME 
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