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PREGÃO PRESENCIAL/SRP Nº. 018/2017 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n° 016/2017 

Aos 16 dias do mês de fevereiro de 2017, a PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO- 

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no 

CNPJ sob o nº. 23.283.347/0001-94, sediada na Trav. 28 de abril, nº 1176, Bairro Centro, na cidade 

Brasil Novo, Estado do Pará, neste ato representado pelo Sra. Marinete da Penha Mardegan 

Sangiorgio, Secretária Municipal de Educação de Brasil Novo, no uso da competência que lhe foi 

atribuída, resolve REGISTRAR OS PREÇOS dos fornecedores abaixo elencados, vencedores do 

Pregão Presencial SRP n.º 018/2017, sob o regime de compras pelo sistema de registro de preços 

para a prestação de serviços de Transporte Escolar, para manutenção do Fundo Municipal de 

Educação de Brasil Novo, observadas as disposições contidas nas Leis n.º 8.666/93 e 10.520/2002 e 

Decreto Municipal n.º 027/2017. DO OBJETO E FORNECEDOR 

1.1. A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para a eventual fornecimento de serviços de 

Transporte Escolar, sendo os quantitativos estimados e os itens a serem registrados os 

constantes do Anexo I, Termo de Referência, do Edital do Pregão Presencial SRP n. 018/2017. 

 

a) Fornecedor LUCATELLI EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ n.º 23.622.564/0001-61, 

com sede na Rua Congonhas, nº 146, Jardim Valadares, Brasil Novo/PA, CEP: 68.148-000, 

telefone: (93) 99169 6572, representado por sua proprietária, Sra. Rosana Costa da Silva, 

(brasileira, solteira), residente e domiciliado na Rua Congonhas, nº 146, Jardim Valadares, Brasil 

Novo/PA, RG n.º 4161457 SSP/PA, CPF n.º 692.585.462-53. 

ÍTEM LOCALIDADE/PERCUSO - VICINAL DA 10 -CAMURIM QTD/UND V.UNIT V.TOTAL 

  DESCRIÇÃO       

1 

Locação de um Veículo Adaptado, ano de fabricação a 

partir de 2007, com capacidade de 45 lugares, em bom estado de 

conservação, que ofereça condições aceitáveis ao transporte de 

pessoas, que disponha de capota em madeira recoberta de lona 

impermeável ou similar, que estenda nas laterais com proteção 

anti-chuva e sol, com entrada lateral, que disponha de assentos 

acolchoados, pneus apropriados à estrada de terra, para atender um 

percurso de 96 km/dia, (ida-e-vinda) da vic.  10.  Saída: Casa do 

Sr. Valdir e passando pelo ramal das capembas seguindo até a 

EMEF Santa Luzia prosseguindo até à Casa do Sr.  “Cotia” segue 

até a escola vitória régia; retornando à EMEF Santa Luzia e vice- 

versa. 

19.200KM 3,91 75.072,00 

ÍTEM LOCALIDADE/PERCURSO – VICINAL DA 10 -ARAMUM QTD/UND V.UNIT V.TOTAL 

2 

Locação de um Veículo Adaptado, ano de fabricação a partir de 

2007, com capacidade de 45 lugares, em bom estado de 

conservação, que ofereça condições aceitáveis ao transporte de 

pessoas, que disponha de capota em madeira recoberta de lona 

impermeável ou similar, que estenda nas laterais com proteção 

anti-chuva e sol, com entrada lateral, que disponha de assentos 

acolchoados, pneus apropriados à estrada de terra, para atender um 

percurso de 100 km/dia, (ida-e-vinda) da vic. 10. Saída: casa da 

Sra. Maleni Feldhaus passando pela casa do Sr. Regis, seguindo 

20.000KM 3,98 79.600,00 
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até a EMEF Cabanagem e seguindo até a ladeira do Aramum, 

passando pela casa do Sr. Valmizão e vice-versa. 

ÍTEM 
LOCALIDADE/PERCURSO – VICINAL DA 10 -

CAMURIM-SOME 
QTD/UND V.UNIT V.TOTAL 

3 

Locação de um Veículo Adaptado, ano de fabricação a 

partir de 2007, com capacidade de 45 lugares, em bom estado de 

conservação, que ofereça condições aceitáveis ao transporte de 

pessoas, que disponha de capota em madeira recoberta de lona 

impermeável ou similar, que estenda nas laterais com proteção 

anti-chuva e sol, com entrada lateral, que disponha de assentos 

acolchoados, pneus apropriados à estrada de terra, para atender um 

percurso de 100 km/dia, (ida-e-vinda) da vic. 10. Saída: casa do 

Sr. Tomé e seguindo até EMEF Sta. Luzia e prosseguindo até 

EMEF Cabanagem vice-versa.  

20.000KM 3,99 79.800,00 

ÍTEM 
LOCALIDADE/PERCURSO – VICINAL DA 10/12 - 

ESCOLA CABANAGEM 
QTD/UND V.UNIT V.TOTAL 

4 

Locação de um Veículo Adaptado, ano de fabricação a 

partir de 2007, com capacidade de 20 lugares, em bom estado de 

conservação, que ofereça condições aceitáveis ao transporte de 

pessoas, que disponha de capota em madeira recoberta de lona 

impermeável ou similar, que estenda nas laterais com proteção 

anti-chuva e sol, com entrada lateral, que disponha de assentos 

acolchoados, pneus apropriados à estrada de terra, para atender um 

percurso de 80 km/dia, (ida-e-vinda) vic.  10/12.  Saída: Frente da 

fazenda do Sr. Sílvio Eller, passando pela Escola Recanto Feliz e 

seguindo até a Escola Cabanagem, e vice- versa. 

16.000KM 3,49 55.840,00 

ÍTEM 
LOCALIDADE/PERCURSO – VICINAL DA 13 -BEIRA-RIO 

XINGU A EMEF BRASIL NOVO 
QTD/UND V.UNIT V.TOTAL 

5 

Locação de um Veículo Adaptado, ano de fabricação a 

partir de 2007, com capacidade de 45 lugares, em bom estado de 

conservação, que ofereça condições aceitáveis ao transporte de 

pessoas, que disponha de capota em madeira recoberta de lona 

impermeável ou similar, que estenda nas laterais com proteção 

anti-chuva e sol, com entrada lateral, que disponha de assentos 

acolchoados, pneus apropriados à estrada de terra, para atender um 

percurso de 86 km/dia, (ida-e-vinda) da vic.  13.  Saída: EMEF 

Santa Juliana, beira-rio Xingu e seguindo até Escola “Brasil 

Novo” e vice-versa. 

17.200KM 4,50 77.400,00 

ÍTEM 
LOCALIDADE/PERCURSO – VICINAL DA 14 -

COMUNIDADE SANTA LUZIA 
QTD/UND V.UNIT V.TOTAL 

6 

Locação de um Veículo Adaptado, ano de fabricação a 

partir de 2007, com capacidade de 45 lugares, em bom estado de 

conservação, que ofereça condições aceitáveis ao transporte de 

pessoas, que disponha de capota em madeira recoberta de lona 

impermeável ou similar, que estenda nas laterais com proteção 

anti-chuva e sol, com entrada lateral, que disponha de assentos 

acolchoados, pneus apropriados à estrada de terra, para atender um 

percurso de 80 km/dia, (ida-e-vinda) da vic.  14.  Saída: casa do Sr 

Osvaldo Benack, retornando ao ramal de interligação 14-16 indo 

até a casa do “Antônio da jaca” e retornando à vicinal 14 e 

seguindo até Brasil Novo, e vice- versa. 

16.000KM 4,50 72.000,00 

ÍTEM 
LOCALIDADE/PERCURSO – VICINAL DA 18   -CASA DO 

SR. SILVÃO AO KM 50 
QTD/UND V.UNIT V.TOTAL 

8 
Locação de um Veículo Adaptado, ano de fabricação a partir de 

2007, com capacidade de 20 lugares, em bom estado de 
10.400KM 4,50 46.800,00 
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conservação, que ofereça condições aceitáveis ao transporte de 

pessoas, que disponha de capota em madeira recoberta de lona 

impermeável ou similar, que estenda nas laterais com proteção 

anti-chuva e sol, com entrada lateral, que disponha de assentos 

acolchoados, pneus apropriados à estrada de terra, para atender um 

percurso de 52 km/dia, da vicinal 18, ida-e-vinda. Saída: da casa 

do Sr. Silvão, com destino a EMEF Grande Esperança - km 50 e 

vice-versa. 

ÍTEM 
RESERVA DE KM –ZONA RURAL (EVENTUAL 

NECESSIDADE) 
QTD/UND V.UNIT V.TOTAL 

21 

Locação de um Veículo Adaptado, com capacidade de 20 lugares, 

em bom estado de conservação, que ofereça condições aceitáveis 

ao transporte de pessoas, que disponha de capota em madeira 

recoberta de lona impermeável ou similar, que estenda nas laterais 

com proteção anti-chuva e sol, com entrada lateral, que disponha 

de assentos acolchoados, pneus apropriados à estrada de terra, para 

atender um percurso a definir km/dia, (ida-e-vinda). 

15.000KM 4,50 67.500,00 

  VALOR TOTAL 554.012,00 

 

b) Fornecedor EVANDRO MENEZES DOS SANTOS, CPF n.º 620.208.702-15, com sede na 

Rodovia BR-230, km 55, Vicinal 20, Brasil Novo/PA, CEP: 68.148-000, telefone: (93) 99107 5109 

e 99120 4742, representado por seu proprietário, Sr. Evandro Menezes dos Santos, (brasileiro, 

solteiro), residente e domiciliado na Rodovia BR-230, km 55, Vicinal 20, Brasil Novo/PA, RG n.º 

3491620 SSP/PA, CPF n.º 620.208.702-15. 

 

 

ÍTEM 
LOCALIDADE/PERCURSO – VICINAL DA 20 –

PERCURSOS DIVERSOS 
QTD/UND V.UNIT V.TOTAL 

11 

Locação de um Veículo Adaptado, ano de fabricação a 

partir de 2007, com capacidade de 45 lugares, em bom estado de 

conservação, que ofereça condições aceitáveis ao transporte de 

pessoas, que disponha de capota em madeira recoberta de lona 

impermeável ou similar, que estenda nas laterais com proteção 

anti-chuva e sol, com entrada lateral, que disponha de assentos 

acolchoados, pneus apropriados à estrada de terra, para atender um 

percurso de 70 km/dia, (ida-e-vinda) da vic.  20.  Saída: Lote do 

Sr. Maurino, seguindo até à EMEF Santa Terezinha na Agrovila 

Duque de Caxias, seguindo pelo ramal do “Zé maranhense” até a 

casa do Sr. Antônio Matias e retornando à EMEF Santa Terezinha 

e vice-versa. 

14.000KM 4,90 68.600,00 

  VALOR TOTAL 68.600,00 

 

 

c) Fornecedor EDMILSON CONCEIÇÃO FREITAS, CPF n.º 040.971.262-02, com sede na 

Passagem João Rodrigues, nº 1335, Centro, Brasil Novo/PA, CEP: 68.148-000, telefone: (93) 

99171 1656, representado por seu proprietário, Sr. Edmilson Conceição Freitas, (brasileiro, 

solteiro), residente e domiciliado na Passagem João Rodrigues, nº 1335, Centro, Brasil Novo/PA, 

RG n.º 7903064 SSP/PA, CPF n.º 040.971.262-027. 
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ÍTEM 
LOCALIDADE/PERCURSO – VICINAL DA 20 -RAMAL 

DA PETROBRAS E CRISTALINA 
QTD/UND V.UNIT V.TOTAL 

13 

Locação de um Veículo Adaptado, ano de fabricação a partir de 

2007, com capacidade de 25 lugares, em 

bom estado de conservação, que ofereça condições aceitáveis ao 

transporte de pessoas, que disponha de capota em madeira 

recoberta de lona impermeável ou similar, que estenda nas laterais 

com proteção anti- chuva e sol, com entrada lateral, que disponha 

de assentos acolchoados, pneus apropriados à estrada de terra, para 

atender um percurso de 125 km/dia, (ida-e-vinda) da vic. 20. 

Saída: Lote do Sr. Cleomar e daí passando pelo ramal da 

“Petrobrás” e pela EMEF Madre Carolina e ramal “Cristalina” até 

a Agrovila Duque de Caxias e vice-versa. 

25.000KM 4,60 115.000,00 

  VALOR TOTAL 115.000,00 

 

d) Fornecedor V. DE S. SANTOS TRANSPORTES-ME, CNPJ n.º 07.981.489/0001-79, com sede 

na Rua Baturite, nº 26-A, Urumari, Santarém/PA, CEP: 68.015-580, telefone: (93) 3524-1694, 

representada por seu proprietário, Sr. Vivaldo Souza dos Santos, (brasileiro, casado), residente e 

domiciliado na Rua Baturite, nº 26-A, Urumari, Santarém/PA, RG n.º 764265 SSP/AM, CPF n.º 

163.258.772-68. 

 

ÍTEM 
LOCALIDADE/PERCURSO – VICINAL DA 19 -PEDRO 

ALEIXO A SANTOS DUMONT 
QTD/UND V.UNIT V.TOTAL 

9 

Locação de um Veículo Adaptado, ano de fabricação a partir de 

2007, com capacidade de 45 lugares, em bom estado de 

conservação, que ofereça condições aceitáveis ao transporte de 

pessoas, que disponha de capota em madeira recoberta de lona 

impermeável ou similar, que estenda nas laterais com proteção 

anti-chuva e sol, com entrada lateral, que disponha de assentos 

acolchoados, pneus apropriados à estrada de terra, para atender um 

percurso de 148 km/dia, (ida-e-vinda) da vic. 19. Saída: Porteira 

do Sr. Pedro Aleixo indo até a EMEF Pinheiros (Malvinas) e daí 

seguindo até a EMEF Pio XII indo até a escola Santos Dumont e 

vice-versa. 

29.600KM 4,50 133.200,00 

ÍTEM 
LOCALIDADE/PERCURSO – VICINAL 19/21 -CASA DA 

SRA. ELZA À EMEF NOVA GERAÇÃO 
QTD/UND V.UNIT V.TOTAL 

10 

Locação de um Veículo Adaptado, ano de fabricação a 

partir de 2007, com capacidade de 20 lugares, em bom 

estado de conservação, que ofereça condições aceitáveis ao 

transporte de pessoas, que disponha de capota em madeira 

recoberta de lona impermeável ou similar, que estenda nas laterais 

com proteção anti-chuva e sol, com entrada lateral, que disponha 

de assentos acolchoados, pneus apropriados à estrada de terra, para 

atender um percurso de 30 km/dia, (ida-e-vinda) da vic.19/21. 

Saída: Casa da Sra.  Elza seguindo pela vic.  21 passando pela 

EMEF N.S de Nazaré até a EMEF Nova Geração e vice- versa. 

6.000KM 4,95 29.700,00 

  VALOR TOTAL 162.900,00 
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e) Fornecedor F H DE SOUSA LIMA-ME, CNPJ n.º 26.816.558/0001-33, com sede na Avenida 

Castelo Branco, nº 1602, Bairro Centro, Brasil Novo/PA, CEP: 68.148-000, telefone: (93) 99139-

2248, representada por seu proprietário, Sr. Fabio Herbet de Sousa Lima, (brasileiro, casado), 

residente e domiciliado na cidade de Brasil Novo/PA, RG n.º 5062976 SSP/PA, CPF n.º 

862.124.002-53. 

ÍTEM LOCALIDADE/PERCURSO – VICINAL 23 QTD/UND V.UNIT V.TOTAL 

19 

Locação de um Veículo Adaptado, com capacidade de 20 lugares, 

em bom estado de conservação, que ofereça condições aceitáveis 

ao transporte de pessoas, que disponha de capota em madeira 

recoberta de lona impermeável ou similar, que estenda nas laterais 

com proteção anti-chuva e sol, com entrada lateral, que disponha 

de assentos acolchoados, pneus apropriados à estrada de terra, para 

atender um percurso de 70 km/dia, (ida-e-vinda) na vic. 16. Saída: 

do Sr. Zezão, vai até o sr. Dindin, entra até Mirandinha e vai até o 

risca faca e vice-versa. 

14.000KM 4,90 68.600,00 

ITEM LOCALIDADE/PERCUSO - ZONA URBANA 
VALOR 

MENSAL 

VALOR 

TOTAL 

22 

Locação de um Micro-ônibus, com capacidade de 27 

lugares ou superior, ano de fabricação a partir de 

2007, em bom estado de conservação, que disponha de pneus 

apropriados à estrada de terra, para atender durante dez (10) meses 

letivos, os alunos residentes nos Loteamentos: Vista Verde, Daniel 

de Freitas, Fidelis Lorenzoni e Novo Horizonte para as EMEF 

Brasil Novo, Irmã Terezinha Back, Paraíso e EMEI Criança 

Esperança, turnos: manhã, tarde e noite. 

5.500,00 55.000,00 

  VALOR TOTAL 123.600,00 

 

f) Fornecedor ATAIDES ZOPPI FRANÇA, CPF n.º 302.680.284-53, com sede na Travessa 

Castro Alves, s/nº, Bairro Centro, Brasil Novo/PA, CEP: 68.148-000, telefone: (93) 99148-5585, 

representada por seu proprietário, Sr. Ataides Zoppi França, (brasileiro, casado), residente e 

domiciliado na cidade de Brasil Novo/PA, RG n.º 287191 SSP/ES, CPF n.º 302.680.287-53. 

ÍTEM 
LOCALIDADE/PERCURSO – VICINAL DA 15   -

PORTEIRA DO SR. LI 
QTD/UND V.UNIT V.TOTAL 

7 

Locação de um Veículo Adaptado, ano de fabricação a partir de 

2007, com capacidade de 45 lugares, em bom estado de 

conservação, que ofereça condições aceitáveis ao transporte de 

pessoas, que disponha de capota em madeira recoberta de lona 

impermeável ou similar, que estenda nas laterais com proteção 

anti-chuva e sol, com entrada lateral, que disponha de assentos 

acolchoados, pneus apropriados à estrada de terra, para atender um 

percurso de 90 km/dia, (ida-e-vinda) da vic.  15.  Saída: porteira 

do lote do Sr. “Lí” seguindo até à Rod. Transamazônica com 

destino à Brasil Novo e vice-versa 

18.000KM 4,50 81.000,00 

  VALOR TOTAL 81.000,00 
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g) Fornecedor SAULO PEREIRA RODRIGUES, CPF n.º 678.409.652-53, com sede na Rodovia 

BR-230, km 55, Vicinal 20, Brasil Novo/PA, CEP: 68.148-000, telefone: (93) 99190-3377, 

representada por seu proprietário, Sr. Saulo Pereira Rodrigues, (brasileiro, casado), residente e 

domiciliado na Rodovia BR-230, km 55, Vicinal 20, Brasil Novo/PA, RG n.º 5554787 SSP/PA, 

CPF n.º 678.409.652-53. 

 

ÍTEM 
LOCALIDADE/PERCURSO – VICINAL DA 20 -RAMAL 

DO PITINGA E EMEF SOL NASCENTE 
QTD/UND V.UNIT V.TOTAL 

12 

Locação de um Veículo Adaptado, ano de fabricação a 

partir de 2007, com capacidade de 45 lugares, em bom estado de 

conservação, que ofereça condições aceitáveis ao transporte de 

pessoas, que disponha de capota em madeira recoberta de lona 

impermeável ou similar, que estenda nas laterais com proteção 

anti-chuva e sol, com entrada lateral, que disponha de assentos 

acolchoados, pneus apropriados à estrada de terra, para atender um 

percurso de 128 km/dia, (ida-e-vinda) da vic. 20. Saída: Guarita do 

Pontal, passando pelas Escolas Sol Nascente e Bom Menino, 

seguindo para a EMEF Santa Terezinha na Agrovila Duque de 

Caxias e vice-versa. 

25.600KM 4,39 112.384,00 

  VALOR TOTAL 112.384,00 

 

h) Fornecedor AYRISON WILSON TREVISAN MACIEL, CPF n.º 924.113.042-34, com sede 

na Rodovia BR-230, km 55, Vicinal 20, Brasil Novo/PA, CEP: 68.148-000, telefone: (93) 99220-

6474, representada por seu proprietário, Sr. Ayrison Wilson Trevisan Maciel, (brasileiro, solteiro), 

residente e domiciliado na Rodovia BR-230, km 55, Vicinal 20, Brasil Novo/PA, RG n.º 28904117 

SSP/AM, CPF n.º 924.113.042-34. 

 

ÍTEM 
LOCALIDADE/PERCURSO – VICINAL DA 20 -RAMAL 

DO “ZEZINHO CEARENSE” E CRISTALINA 
QTD/UND V.UNIT V.TOTAL 

14 

Locação de um Veículo Adaptado, ano de fabricação a 

partir de 2007, com capacidade de 20 lugares, em bom estado de 

conservação, que ofereça condições aceitáveis ao transporte de 

pessoas, que disponha de capota em madeira recoberta de lona 

impermeável ou similar, que estenda nas laterais com proteção 

anti-chuva e sol, com entrada lateral, que disponha de assentos 

acolchoados, pneus apropriados à estrada de terra, para atender um 

percurso de 142 km/dia, (ida-e-vinda) da vic. 20. Saída: fazenda 

do Sr. Joel Sperotto passando pela entrada do ramal da Cristalina 

até a EMEF Santa Terezinha na Agrovila Duque de Caxias e vice-

versa. 

28.400KM 4,70 133.480,00 

  VALOR TOTAL 133.480,00 

 

I) Fornecedor JOSÉ ANTONIO CALVI, CPF n.º 392.112.662-20, com sede na Rodovia 

Transamazônica, Vicinal 20, Brasil Novo/PA, CEP: 68.148-000, telefone: (93) 99188-6162, 

representada por seu proprietário, Sr. José Antonio Calvi, (brasileiro, casado), residente e 
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domiciliado na Rodovia Transamazônica, Vicinal 20, Brasil Novo/PA, RG n.º 2913197 SSP/PA, 

CPF n.º 392.112.662-20. 

ÍTEM 
LOCALIDADE/PERCURSO – VICINAL DA 20 - 

RIOBEIRADÃO A EMEF BOM MENINO 
QTD/UND V.UNIT V.TOTAL 

15 

Locação de um Veículo Adaptado, ano de fabricação a 

partir de 2007, com capacidade de 20 lugares, em bom estado de 

conservação, que ofereça condições aceitáveis ao transporte de 

pessoas, que disponha de capota em madeira recoberta de lona 

impermeável ou similar, que estenda nas laterais com proteção 

anti-chuva e sol, com entrada lateral, que disponha de assentos 

acolchoados, pneus apropriados à estrada de terra, para atender um 

percurso de 122 km/dia, (ida-e-vinda) da vic. 20. Saída: Casa do 

Sr. Zé Antônio Calvi, seguindo até a guarita, adentrando na estrada 

do pontal e retornando à vicinal do Pitinga e seguindo até a EMEF 

Bom Menino e vice- versa. 

24.400KM 4,30 104.920,00 

  VALOR TOTAL 104.920,00 

 

2. DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO 

 

2.1 O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizado pela Prefeitura Municipal de 

Brasil Novo-Fundo Municipal de Educação mediante emissão da respectiva Nota de Empenho e 

autorização de retirada, observadas as disposições contidas no edital do Pregão Presencial/SRP n.º 

018/2017. 

 

2.2 O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante o comprovado recebimento, pelo 

Fornecedor, da Ordem de Compra ou Nota de Empenho, decorrente desta Ata de Registro de Preços 

e do Edital de Pregão Presencial/SRP n.º 018/2017. 

 

2.3 O(s) fornecedor(es) registrado(s) fica(m) obrigado(s) a atender todos os pedidos efetuados 

durante a validade desta Ata de Registro de Preços, até o limite quantitativo registrado no Anexo 

Único desta Ata. 

 

3. DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS 

 

3.1 A Prefeitura Municipal de Brasil Novo – Fundo Municipal de Educação, adotará a prática de 

todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata. 
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3.2 As partes se obrigam à observância dos preços unitários indicados no Anexo Único desta Ata. 

 

3.3 Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão 

divulgados em meio eletrônico. 

 

4. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

As despesas decorrentes para a presente contratação, objeto desta licitação, correrão por conta dos 

recursos oriundos do Tesouro Municipal e Fundo Municipal de Educação, conforme dotação 

orçamentária a seguir: 

12 361 0253 2.052 – MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA; 

12 361 0401 2.055 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA; 

3.3.90.33.00 -  PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO. 

5. DA VIGÊNCIA 

5.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência até 31/12/2017. 

 

6. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 

 

6.1 - Entregar os materiais de acordo com as especificações constantes do Anexo I (Termo de 

Referência) do Edital do Pregão Presencial nº 018/2017 e em consonância com a proposta, 

IMEDIATO, sem custo adicional, após o recebimento da nota de empenho e autorização de 

retirada, sendo devolvido o objeto que não atender as necessidades da administração; 

 

6.2 - Fazer acompanhar, quando da entrega dos materiais, a respectiva nota fiscal, na qual deve 

haver referência ao processo licitatório e a respectiva nota de empenho da despesa, na qual deverá 

constar o objeto da presente ata com seus valores correspondentes; 
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6.3 - Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, as partes do objeto desta ata em que 

se verificar vícios, defeitos ou incorreções, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis a contar da 

notificação para tal; 

 

6.4 - Quando necessária a saída do material a ser reparado ou substituído na sede da(s) 

FORNECEDORA(S), as mesmas ficarão obrigadas a providenciar a retirada e devolução do 

mesmo sem qualquer custo adicional para a PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO – 

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO;  

 

6.5 - Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar a PREFEITURA MUNICIPAL 

DE BRASIL NOVO-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ou a terceiros em razão de ação ou 

omissão dolosa ou culposa, sua ou dos prepostos, se for o caso, independentemente de outras 

cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita; 

 

6.6 - Manter, durante a vigência do Registro de Preços, todas as condições de habilitação e 

qualificações exigidas na licitação do Pregão Presencial SRP nº 018/2017. 

 

7. DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO. 

 

7.1 - Promover a fiscalização dos materiais objeto desta Ata, quanto ao aspecto quantitativo e 

qualitativo, a serem fornecido e entregue pelo FORNECEDOR.  

 

7.2 - Registrar os defeitos, falhas e/ou imperfeições, detectadas e imediatamente comunicar o 

FORNECEDOR. 

 

7.3 - Prestar os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo FORNECEDOR. 

 

7.4 - Remeter o FORNECEDOR a nota de empenho e autorização de retirada via FAX, email ou 

através de correspondência com ou sem AR. 
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7.5 - Conduzir eventuais procedimentos administrativos de negociação de preços registrados, para 

fins de adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades por 

descumprimento ao pactuado neste termo. 

 

7.6 - Consultar o FORNECEDOR quanto ao interesse no fornecimento do objeto registrado nesta 

Ata a outros órgão(s) da Administração Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata 

de Registro de Preços. 

 

7.7 - Efetuar pagamento a FORNECEDOR de acordo com a forma e prazo estabelecidos na 

Cláusula Segunda deste instrumento. 

 

7.8 - Fornecer atestados de capacidade técnica, quando solicitado, desde que atendidas às 

obrigações contratuais. 

 

8. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS  

 

8.1 - O FORNECEDOR poderá ter seu registro cancelado quando: 

 

 8.1.1 - Por iniciativa da Administração, quando: 

 

8.1.1.1 - Não cumprirem as exigências do edital de licitação do Pregão Presencial 

SRP n.º 018/2017 e as condições da presente Ata de Registro de Preços; 

8.1.1.2 - Recusarem-se a não assinar a ata de registro de preço, quando for o caso, no 

prazo estabelecido, salvo por motivo devidamente justificado e aceito pela 

Administração; 

8.1.1.3 - Derem causa à rescisão administrativa decorrente desta Ata de Registro de 

Preços; 

8.1.1.4 - Não ficarem mantidas as condições de habilitação e compatibilidade; 
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8.1.1.5 - Não aceitarem a redução do preço registrado, na hipótese prevista na 

legislação, face as razões de interesse público, devidamente justificados. 

 

8.1.2 - Por iniciativa do próprio FORNECEDOR, quando mediante solicitação por escrito, 

comprovar a impossibilidade de cumprimento das exigências insertas neste Registro de 

Preços, em função de fato superveniente, aceito pela Administração, que comprovadamente 

venha a comprometer a execução desta Ata. 

 

8.1.3 - O cancelamento do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser 

formalizado, com decisão fundamentada da Prefeitura Municipal Brasil Novo. 

 

9. DAS PENALIDADES 

 

9.1 - Na hipótese de se verificar atraso no fornecimento do objeto desta Ata de Registro de Preços 

ou na sua substituição, quando o fornecimento ocorrer fora das especificações e/ou condições 

predeterminadas, ficará o FORNECEDOR sujeito, garantida a prévia e ampla defesa em regular 

processo administrativo, às penalidades constantes no item 14 (DAS SANÇÕES) do Edital de 

Pregão Presencial SRP nº 018/2017. 

9.2 - Poderão ser aplicadas, ainda, as demais cominações previstas nos Decretos n.º 027/2017 e, 

subsidiariamente, na Lei 8.666/93 atualizada. 

 

10. DO FORO 

 

10.1- Fica eleito o Foro da Comarca de Brasil Novo/PA, para dirimir quaisquer litígios oriundos da 

presente Ata de Registro de Preços, que não puderem ser administrativamente solucionados, 

renunciando, como renunciado têm, a qualquer outro por mais privilegiado que seja, até mesmo se 

houver mudança de domicílio de qualquer das partes. 

 

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

11.1 - São partes integrantes da presente Ata, independentemente de sua transcrição, o edital do 

Pregão Presencial SRP nº 018/2017 e a proposta do FORNECEDOR. 
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11.2 - A existência da presente Ata de Registro de Preços não obriga esta Prefeitura Municipal de 

Brasil Novo-Fundo Municipal de Educação a firmar futuras solicitações. 

E, por estarem justos e acordados, assinam a presente Ata de Registro de Preços em 06 (seis) vias 

de igual teor e forma, que vai subscrito pela PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO-

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e pela(s) FORNECEDOR(AS), para que este documento 

produza todos os efeitos legais e jurídicos. 

 

Brasil Novo/PA, 08 de fevereiro de 2017. 

 

___________________________ 

MARINETE DA PENHA MARDEGAN SANGIORGIO 
Secretária Municipal de Educação 

 

 

 

 ___________________________________                                               ___________________________________    

LUCATELLI EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME               EVANDRO MENEZES DOS SANTOS          

         CNPJ: 23.622.564/0001-61                                                                                     CPF: 620.208.702-15 

 

 

_________________________________                                                    _________________________________            

EDMILSON CONCEIÇÃO FREITAS                                   V. DE S. SANTOS TRANSPORTES-ME                           

CPF: 040.971.262-02                                                                                       CNPJ: 07.981.489/0001-79 

 

 

_________________________________                                                    _________________________________            

F H DE SOUSA LIMA-ME                                                                    ATAIDES ZOPPI FRANÇA                        

CNPJ: 26.816.558/0001-33                                                                                     CPF: 302.680.287-53 

 

 

_________________________________                                                    _________________________________            

SAULO PEREIRA RODRIGUES                                     AYRISON WILSON TREVISAN MACIEL                        

CPF: 678.409652-53                                                                                       CPF: 924.113.042-34 

 

 

 

_______________________________________ 

JOSÉ ANTONIO CALVI 

CPF: 392.112.662-20 

 


