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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2019 

 

Aos Onze dias do mês de Abril de 2019, a Prefeitura Municipal de Jacareacanga, com sede 

Avenida Brigadeiro Haroldo Coimbra Veloso, nº. 34, Bairro Centro, CEP: 68.195-000, 

Jacareacanga/PA, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 10.221.745/0001-34, doravante denominada 

CONTRATANTE, representada neste ato por seu representante legal o Prefeito Municipal de 

Jacareacanga Sr. Raimundo Batista Santiago, brasileiro, portador do CPF nº. 171.621.812-87 e 

Carteira de Identidade nº. 3321006 PC/PA, domiciliado e residente nesta cidade e a Empresa: 

COOP. MISTA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE VEICULOS RODOVIÁRIOS 

BUBURÉ, com sede na Avenida Eça de Queiros Lages de Mesquita, nº 30, com Transamazônica, 

Bairro Bela Vista em frente ao 15º BPM. CEP: 68.180-220 Itaituba-PA, inscrita no CNPJ nº. 

22.961.742/0001-16, representada pelo Sr. Juvenal Soares da Silva, brasileiro, casado, portador da 

carteira de identidade nº 2803919 SSP/PA e CPF: 324.238.702-30, domiciliado na cidade de 

Itaituba-PA. Firmam nos termos da Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002 e da Lei 8.666/93, e, das 

demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão 

Presencial SRP para Registro de Preços nº. 015/2019. E a respectiva homologação pela 

Prefeitura Municipal de Jacareacanga, RESOLVE registrar os preços para , de acordo com o Edital 

e seus anexos, que passam a fazer parte integrante desta Ata, o sido referidos preços oferecidos 

pelas empresas cujas propostas foram classificadas em 1º lugar no certame.  

 

1. DO OBJETO  
 

1.1. Registro de Preços para o Agenciamento de Passagens Terrestres destinados aos Fundos 

Municipais e Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de Jacareacanga/PA, conforme 

especificação constante no Termo de Referência – Anexo I.          
2. DO (S) DETENTOR (ES) DA ATA REGISTRADO(S), DOS PREÇOS E DOS ITENS 

DE FORNECIMENTO. 

 

2.1. Os preços ofertados pelas empresas classificadas em primeiro lugar, por objeto/item, 

signatárias da presente Ata de Registro de Preços constam do “Encarte I”, que constituem anexo 

a presente Ata de Registro de Preços. 

 

2. DO (S) DETENTOR (ES) DA ATA REGISTRADO(S), DOS PREÇOS E DOS ITENS DE 

FORNECIMENTO.  

 

EMPRESA 
COOP. MISTA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE VEICULOS 

RODOVIÁRIOS BUBURÉ.  

CNPJ  
22.961.742/0001-16 TELEFONE: (93) 3518-

2514/1100 

REP. 

LEGAL 
Juvenal Soares da Silva 

E-MAIL: 
Cooperativa.bubure@hotmail.com 
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END:              
Avenida Eça de Queiros Lages de Mesquita, nº 30,  com Transamazônica, Bairro 

Bela Vista em frente ao 15º BPM, Itaituba-PA. CEP: 68.180-220. 

   

ITEM Descrição dos Serviços Quant.  Und V. Unit Valor Total 

1 

Agenciamento de Passagem 

terrestre no trecho 

Jacareacanga/ Itaituba ou 

Itaituba/Jacareacanga.  

 

3.200 UND 168,00  R$       537.600,00  

 

 

 

2 

 

 

Agenciamento de Passagem 

terrestre no trecho Itaituba/ 

Santarém ou Santarém/ Itaituba.  

 

3.000 UND 138,00 R$ 414.000,00 

3 

Agenciamento de Passagem 

terrestre no trecho 

Jacareacanga/Apuí ou Apuí/ 

Jacareacanga.  

 

220 UND 170,00 R$37.400,00 

Novecentos e Oitenta e Nove  Mil  Reais  R$     989.000,00  

 

2.1. Os preços ofertados pelas empresas classificadas em primeiro lugar, por objeto/item, 

signatárias da presente Ata de Registro de Preços constam do “Encarte I”, que constituem anexo a 

presente Ata de Registro de Preços.  

 

2.1.1- O valor total estimado da presente Ata de Registro de Preço é de R$ 989.000,00 

(Novecentos e Oitenta e Nove Mil Reais). 

 

3. DA VALIDADE DOS PREÇOS 

 

3.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a validade até 12 (doze) meses, a contar da sua 

assinatura. 

 

3.2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a CONTRATANTE não 

estará obrigada a adquirir o material objeto desta Ata, exclusivamente pelo Sistema de Registro de 

Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação quando julgar conveniente, sem que 

caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR, sendo, entretanto, 

assegurada aos beneficiários do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de 

condições. 

 

3.3. A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços, o FORNECEDOR assume o 

compromisso de atender durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados e se obriga a 

cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades 

legalmente cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas. 
 

3.4. A contratação decorrente desta Ata será formalizada pela emissão de CONTRATO, a qual 

deverá ser assinada e retirada pelo Fornecedor no prazo máximo de até 2 (dois) dias úteis a contar 

da comunicação da CONTRATANTE. 

 

3.5. Mediante a retirada da Nota de Empenho ou Autorização de Prestação de Serviços, estará 

caracterizado o compromisso de entrega dos serviços. 
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4. DO CONTROLE E ALTERAÇÃO DE PREÇOS 

 

4.1. Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas 

hipóteses, devidamente comprovadas na ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso 

II do art. 65 da Lei nº. 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado. 

 

4.2. O preço registrado poderá ser revisto em face de eventual redução daqueles praticados no 

mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens registrados. 

 

4.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao 

preço praticado no mercado a CONTRATANTE convocará o FORNECEDOR visando à 

negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado. 

 

4.4. Frustrada a negociação, o FORNECEDOR será liberado do compromisso assumido. 

 

4.5. Mesmo comprovada à ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 

da Lei nº. 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e 

iniciar outro processo licitatório. 

 

5. DO LOCAL E PRAZO DE EXECUÇÃO 
 

5.1. Os serviços objeto desta Ata de Registro, deverão ser entregues, conforme a necessidade da 

Prefeitura Municipal de Jacareacanga. 

 

5.2 O Prazo de entrega será imediata. 

 

6. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

 

6.1. A solicitação dos produtos só estará caracterizada mediante solicitação formal do pedido. 

 

7. DO PAGAMENTO 
 

7.1. O pagamento dar-se-á através de empenho, mediante apresentação de nota fiscal devidamente 

atestada pela Prefeitura Municipal de Jacareacanga. O pagamento será efetuado até o 30º 

(trigésimo) dia, após o recebimento da nota fiscal. Para cada pagamento incidirá sobre o valor 

pago todos os encargos previstos em Lei; 

 

7.2. A Prefeitura Municipal de Jacareacanga/PA efetuará o pagamento pelo fornecimento dos 

produtos conforme os preços unitários propostos, após a apresentação da fatura de cada produto 

realizado devidamente acompanhado da Requisição de Compra. 

 

8. OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA 

 

Na execução do contrato, obriga-se a CONTRATADA a envidar todo o empenho e dedicação 

necessária ao seu fiel e adequado cumprimento, obrigando-se ainda a: 

 

a) Manter-se durante toda execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

e todas as condições de habilitação e qualificação exigidas, sob pena de rescisão unilateral do 

Contrato; 



1.   PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 015/2019-PMJ 

 

 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA 

 

________________________________________________________________________ 
Avenida Brigadeiro Haroldo Veloso, s/n, CEP 68.195-000, Bairro Centro, Jacareacanga/PA. 

 

 

b) Atender, com a diligência possível, as determinações do GESTOR, adotando todas as 

providências necessárias à regularização de faltas e irregularidades verificadas; 

 
9 - OBRIGAÇÃO DO ÓRGÃO CONTRATANTE 
 

9.1. Exercer a gestão do fornecimento, observando o fiel cumprimento das exigências constantes 

deste Termo, o que não exclui e nem diminui a responsabilidade da CONTRATADA com a 

execução, fiscalização e supervisão dos serviços por pessoas habilitadas; 

 

9.2. Solicitar à CONTRATADA e seus prepostos, tempestivamente, todas as providências 

necessárias ao bom andamento dos serviços; 
 
9.3. Documentar as ocorrências havidas no decorrer da execução do contrato, em registro 

próprio; 

 

9.4. Fiscalizar o cumprimento das obrigações e encargos sociais e trabalhistas da 

CONTRATADA, no que se refere à execução do contrato; 

 

9.5. Assinar de forma legível, por extenso ou rubricado com carimbo, o recebimento dos 

produtos fornecidos, após a comprovação, teste e aceitação dos mesmos em um prazo 

máximo de 24 horas após a entrega; 

 

10 - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 
 

As quantidades inicialmente contratadas poderão ser acrescidas ou suprimidas dentro do limite 

de 25% (vinte e cinco) por cento, previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº. 8.666/93. 
 
11 - DAS PENALIDADES 

 

11.1. O descumprimento total ou parcial de qualquer das obrigações ora estabelecidas sujeitará a 

CONTRATADA às sanções previstas na Lei nº. 8.666/93, garantida prévia e ampla defesa 

em processo administrativo; 

 

11.2. O valor das multas corresponderá à gravidade da infração, até o máximo de 2% (dois por 

cento) do valor do contrato, em cada caso; 

 

11.3. As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não 

eximirá a Contratada da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações 

cometidas; 

 

11.4. A Contratada deverá responder pelos danos causados diretamente a esta Instituição ou aos 

seus bens, ou ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a vigência do contrato; 

 

11.5. É vedada a veiculação de publicidade acerca do contrato por parte da 

CONTRATADA, salvo se houver prévia autorização da Contratante; 

 

11.6. O contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte; 

 

11.7. Independentemente de cobranças de multa pela inexecução total ou parcial do contrato 

poderão ainda ser aplicadas à Contratada as seguintes sanções, assegurada ampla defesa e 
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contraditório: 

a) Advertência por escrito; 

 

b) Suspensão temporária do Cadastro de Fornecedores; 

 

c) Declaração de idoneidade, nos termos da Lei n.º 8.666/93 e 8.883/94. 

 

12 – DOS USUÁRIOS PARTICIPANTES EXTRAORDINÁRIOS 
 

12.1 Poderão utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da 

Administração Pública Estadual e Municipal do Estado do Pará, direta e indireta, que não tenha 

participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao Gestor da Ata e do 

CONTRATANTE, desde que: 

 

a) Devidamente comprovada a vantagem através de pesquisa de mercado; 

 

b) A ata esteja vigente; 

 

c) Haja fornecedores registrados; 

 

O órgão ou entidade que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso 

da presente Ata de Registro de Preços, deverá manifestar seu interesse junto à CONTRATANTE, 

para que esta indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida 

a ordem de classificação. 

 

Caberá ao FORNECEDOR beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as 

condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente 

dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações 

assumidas com a CONTRATANTE. 

 

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. 

 

13 - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
 

O FORNECEDOR terá seu registro cancelado quando: 

 

a) Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

 

b) Não retirar a respectiva Nota de Empenho ou Autorização de Fornecimento de Material, no 

prazo estabelecido pelo CONTRATANTE, sem justificativa aceitável; 

 

c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles 

praticados no mercado; 
 

d) Tiver presentes razões de interesse público. 

 

O cancelamento do registro nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, 

será formalizado por despacho da autoridade competente do CONTRATANTE. 
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O FORNECEDOR poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato 

superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito 

ou de força maior devidamente comprovado. 

 

14 - DA PUBLICIDADE 
 

O extrato da presente Ata de Registro de Preço será publicado no Site da Prefeitura Municipal 

de Jacareacanga, conforme o disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei nº. 8.666/93. 

 

15 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Integram esta Ata, o EDITAL DO PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2019, 

anexos e a proposta da empresa classificada em 1º, lugar no certame supra citado. 

 

Os casos omissos serão resolvidos com observância das disposições constantes dos Decretos 

Estaduais nºs. 5.972/10, 5.967/10 e Lei 8.666/93. 

 

As questões decorrentes da utilização da presente ata, que não possam ser dirimidas 

administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da Comarca da cidade de 

Jacareacanga/PA, com exclusão de qualquer outro. 

 

E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de 

igual teor e forma, na presença das testemunhas que também o subscrevem. 
 

 

                                          

Jacareacanga-PA, 11 de Abril de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

JACAREACANGA 

Raimundo Batista Santiago 

Prefeito Municipal 

CONTRATANTE 

 COOP. MISTA DOS CONDUTORES 

AUTONOMOS DE VEICULOS RODOVIÁRIOS 

BUBURÉ  

Juvenal Soares da Silva 

Representante legal 

CONTRATADA 
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