
ESTADO DO TOCANTINS
Prefeitura Municipal de Gurupi
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Aos 20 dias do mês de março do ano de 2015, A Secretaria Municipal de Infraestrutura,

inscrita no CNPJ ns 17.590.843/0001-98, com sede na Av. António Nunes da Silva, ns 2195, Parque das Acácias -

Gurupi - TO, CEP: 77.425-500, neste Ato representada por seu secretário o Sr Gerson José de Oliveira, brasileiro,

casado, veterinário, portador do CPF n^ 387.347.881-15 e RG 1.496.030 SSP-GO, residente domiciliado à Rua 10,

n2 55, Parque Primavera, CEP: 77.413-100 Fone: (63) 8111-1011, nesta cidade, denomina nesta Ata as partes:

Detentoras da Ata de Registro de Preços:

a DT COMÉRCIO, LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ \b o ns 11.676.572/0001-01, com sede na Rua 02, Quadra 12, Lote 02, ns 1008, CEP: 77.423-100, Setor J t̂

Waldir Lins l. Telefone (63) 8403-5455 e (63) 9993-2066 e-mail: sinaiasacs@hotmail.com. neste ato f ^
representada pelo Sr. Denner Rodrigues Soares, brasileiro, casado, autónomo, portador do Documento deVV
Identidade Registro Geral n9 3445940-6651054 SSP-GO e do CPF n^ 812.235.951-53, residente e domiciliado ̂ i
na Av. Espírito Santo, ne 2058 - Vila Alagoana - CEP: 77.403-100 - Gurupi-TO. Telefone: (63) 9240-3094, e-
mail: sinaíasacs@hotmaií.com;

r
• FERD1NANDO GILBERTO CONDE - ME, inscrita no CNPJ ns 73.858.938/0001-10, com sede na Avenida Bahia,

n2 1579 - centro - CEP: 77.410-100 - Gurupi-TO. Telefone: (63) 3312-2562, e-mail:
domínio@dominiocontabil.cnt.br, por intermédio do seu representante legal o Sr. Ferdinando
Gilberto Conde, brasileiro, casado, empresário, portador do Documento de Identidade Registro Geral n^
585.581 SSP-SP e do CPF n^ 437.372.26S-49, residente e domiciliado na Avenida Bahia, ns 1579 - centro - CEP:
77.410-100 - Gurupi-TO. Telefone: (63) 3312-2562 e-mail: domfnio@dominiocontabil.cnt.br:

9 R. CARDOSO ALVES DA CRUZ - ME, inscrita no CNPJ n2 03.749.325/0001-60, com sede na Avenida Justinianío
Monteiro s/n^ - centro - CEP: 77.645-000, Telefone: (63) 8401-2198, Lajeado-TO, e-méil:
r.cardosoacruz@hotmail.com por intermédio do seu representante legal o Sr. Arcanjo pereira da CiíuZí̂
brasileiro, casado, empresário, portador do Documento de Identidade Registro Geral n^ 306757 SSP-PR e do
CPF ns 263.570.202-06, residente e domiciliado na Quadra 712 Sul, QI 02 -Alameda 02 - Plano Diretor Sul-
CEP:77.022-426, Palmas -TO, Telefone: (63) 8401-2198 - e-mail: r.cardosoacruz@hotmail.com:

e N.R. DA SILVA SERVIÇOS-ME, inscrita no CNPJ n^ 13.171.183/0001-50, com sede na Rua 05, Qd. 55, Lt. 01 -
Taquaralto - CEP: 77.270-000 - Palmas-TO. Telefone: (63) 3571-6926, e-mail: nrlocasiul(5)hotmail.com por
intermédio do seu representante legal o Sr. Nilson Rodrigues da Silva, brasileiro, casado, empresário, •
portador do Documento de Identidade Registro Geral n^ 898.013 SSP-TO - 2« Via e do CPF n^ 466.572.151-
34, residente e domiciliado na Rua 14, Qd.55, Lt. 03, - Taquaralto - CEP: 77.270-000 - Palmas-TO. Telefone:
(63) 8403-7112, e-maii: nrlocasiui@hQtmail.com:

• PHA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n^
14.619.014/0001-00, com sede na 503 Norte, Av. LO 14, Lt. 07, Sala 04, Plano Diretor Norte - CEP: 77001-
831- Palmas-TO. Telefone: (63) 3324-5384 - 9205-7002, e-mail: írpha@hotmail.com. neste ato representado
pelo Sr. Alexandre André Chagas da Silva, brasileiro, casado, representante Comercial, portador do R
n2624.601- SSP/GTO-2^ Via e do CPF n^ 939.274.791-87, residente e domiciliado na 103 Norte, Rua NO 07, f
22, Sala 07 - Plano Diretor Norte, CEP: 77001-032 - Palmas-TO, Telefone: (63) 9234-4130 e-mail:
cartucho5to@hotmail.com:

LC DA LUZ CONSTRUÇÃO LIMPEZA E LOCAÇÃO - LTDA - ME, inscrita no CNPJ n^ 37.311.602/0001-70, com
sede na Avenida Industrial, N2 1840, centro, CEP: 77.650-000, Telefone: (63) 3225-4747, Miracema do
Tocantins -TO, e-mail: barrariaconstrucoes@hotmail.com por intermédio do seu representante legal o S
Diogo Ribeiro da^Luz, brasileiro, comunhão estável, empresário, portador do Documento de Identidade
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Registro Geral n9 830.571 SSP-TO e do CPF n^ 030.552.461-52, residente e domiciliado na Quadra 1003 Sul,
AL 12, QI 08, LT 5B, Plano Diretor Sul, CEP:77.0QO-OOQ, Palmas -TO, Telefone: (63) 8417-0785 - e-mail:
ribeirodaluz.diogQ@gmail.com;

e REAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o
ns 07.227.314/0001-70, com sede na Rua Perimetral, Qd. 07, Lt. 20 -Jardim Aureny II - CEP: 77.270-000 -
Palmas-TO. Telefone (63) 3571-5252 e-mail: elízabete bsbfôJhotmail.com. neste ato representada pelo Sr.
Heber Rodrigues Nogueira, brasileiro, casado, comerciante, portador do Documento de Identidade Registro
Geral n2 100.107 SSP-TO e do CPF n^ 364.777.291-72, residente e domiciliado na Rua 18, Qd. 35, Lt. 08 -
Taquaralto CEP: 77.270-000 - Palmas-TO. Telefone: (63) 9244-0202, e-mail: elizabete bsbtShotmaíl.com:

o X- LOC LOCAÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nS 13.727.484/0001-17, com
sede na Av. Capyaba, Qd. 69, Lt.12, Jardim Helvécia - CEP: 74.933-270 - Aparecida de Goiânia - GO.,
Telefone: (62) 3999 - 0999, e-mail: x-loc@live.com neste ato representado pelo Sr. Adriano Leon Peres,
brasileiro, casado, empresário, portador do RG nni.613.082- SSP/GO e do CPF nS 565.754.591-53, residente e
domiciliado na Rua 55, n2291 apto 701 Edifício Florença -Jardim Goiás - CEP: 74810-230 - Goiãnia-GO.,
Telefone: (62) 8424-4444 e-mail: x-loc@Hve.com;

s F P LIMA - ADM SERV ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nS 05.562.409/0001-15,
Inscrição Estadual ns 10519148-5, com sede na Rua 03, S/N, QD 01, LT 01, CH 47, Setor Vila Rosa, CEP,
76.550-000, Porangatu-Go., Telefone (62) 3362-2796, e-mail: translimalOtSgmail.com, por intermédio do se
representante legal o Sr. Francisco Pereira Lima, brasileiro, casado, empresário, portador do Documento de
Identidade n^ 2.087.635 SSP/GO do CPF n2 348.791.961-34, residente e domiciliado à Rua 01, N9 23, QD 09,
LT 01, Setor Maringá, Porangatu-GO., CEP 76.550-000, telefone: (62)3352-2796 / 9611-7754.

As partes acima elencadas RESOLVEM, por meio desta Ata de Registro de Preços e com integral
observância das normas: Lei Federal n9 10.520/2002; Decreto n^ 3.555, de 08.08.2000, do Decreto n^ 7.892, de
23.01.2013, da Lei Complementar n^ 123, de 14.12.2006, subsidiariamente, da Lei Federal n^ 8.666, de
21.06.1993, demais normas pertinentes e respectivas atualizações, e, ainda, pelas condições estabelecidas pelo
Instrumento Convocatório do Pregão Presencial ns 003/2015-SRP e seus anexos:

FIRMAR A PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS-ARP, cujo objeto é o Registro de Preços para futura, eventual
e parcelada contratação de empresa para prestação de serviços de locação de máquinas, caminhões, /
camionetes e micro ônibus, para manutenção das atividades da secretaria municipal de infraestrutura,/
conforme condições, especificações, quantitativos e PREÇOS REGISTRADOS das respectivas propostas//
apresentadas, classificadas, aceitas/negociadas no certame do Pregão Presencial
25.02.20J5, conforme as cláusulas e condições que seguem:

js 003/2015 realizado em

DO FUNDAMENTO LEGAL
A presente Ata de Registro de Preços decorre de Adjudicação do Pregão Presencial n2 003/2015-SRP, na forma
da Lei n2 10.520/02, e, subsidiariamente, pela Lei n2 8.666, de 21 de junho de 1.993, e Ato de Ratificação do
Órgão Gerenciador através de seu gestor, conforme Termo de Homologação de 18/03/2015, tudo constante no
Processo Licitatório n2 0098/2015, do qual passa a fazer parte integrante esta Ata de Registro de Preços com
força de Instrumento Contratual.

CLÁUSULA PRIMEIRA-DQ OBJETO
1.1. O Objeto desta Ata de Registro de Preços é o Registro de Preços para futura, eventual e parcelada

contratação de empresa para prestação de serviços de locação de máquinas, caminhões, camionetes e
micro ônibus, conforme condições, em conformidade com as especificações contidas no Processo Licitatóri
ns 0098/2015, no Edital do Pregão Presencial n^ 003/2015 - SRP e seus Anexos.

1.2. O Órgão Gerenciador não se obriga a adquirir a quantidade total ou parcial do objeto adjudicado constant
do Edital e desta Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
2.1. A Ata de Registro de Preços - ARP é documento vinculativo, obrigacional, com característica

compromisso^para futura contratação, em que se registram os preços, fornecedores, órgãos participantes^
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condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas no instrumento convocatório e propostas
apresentadas.

2.2. Após a homologação do resultado da presente licitação, os fornecedores mais bem classificados serão
convocados para assinar a Ata de Registro de Preços, firmando o compromisso de fornecimento nas
condições ali estabelecidas, depois de cumpridos os requisitos de publicidade.

2.3. A Ata de Registro de Preços deverá ser assinada por representante legal, diretor, ou sócio da empresa, com
apresentação, conforme o caso e respectivamente, de procuração, carta de credenciamento ou contrato
social, acompanhados de documento de identidade com foto.

2.4. As licitantes vencedoras do certame serão convocadas para assinar a ARP por e-mail, por offcio ou ato
administrativo do órgão competente, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados do recebimento da
convocação.

2.4.1. O prazo previsto no item anterior poderá ser prorrogado uma vez, desde que solicitado por escrito, antes
do término do prazo previsto, e com exposição de motivo justo que poderá ou não ser aceito pelo Órgão
competente.

2.4.2. A Lícítante que convocada para assinar a Ata de Registro de Preço deixar de fazê-io no prazo fixado ou
havendo recusa em fazê-lo, dela será excluída, podendo a Administração aplicar as penalidades cabíveis.

2.4.3. É facultado ao Órgão Gerenciador, convocar os ficitantes remanescentes, quando a proponente vencedora
não atender à convocação para assinatura da ARP no prazo e condições estabelecidos, respeitada a ordem de
classificação para, fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado,
comprovados os requisitos habilitatórios e feita a negociação, sem prejuízo da aplicação das penalidades
previstas em edital e demais cominações legais.

2.5. Esta Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data da publicação de seu
extrato. Sendo vedada sua prorrogação conforme art. 12 do Decreto Federal n2 7.892/2013 e inciso III do § 3^
do art. da Lei ns 8.666/1993.

2.6. Esta Ata de Registro de Preços terá seu extrato publicado no Diário Oficial do Estado do Tocantins, no Diário
Oficial da União (se necessário), e a sua íntegra, após assinada e homologada, será disponibílízada no sit
oficial da Prefeitura Municipal de Gurupi (www.gurupi.to.gov.br) durante sua vigência.

2.7. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados por esta ARP, inclusive o acréscimo de que trata o §
l̂  do art. 65 da Lei 8.666/93, conforme dispõe o art. 12, § 12 do Decreto Federal ns 7.892/2013.

2.8. Será incluído nesta ARP na forma de anexo, se houver, o registro de preços dos licitantes que aceitaram
cotar o objeto com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação de ordem da última
proposta apresentada pelas respectivas licitantes durante a fase competitiva do certame, excluído o
percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art.
3^ da Lei n^ 8.666, de 1993.

2.9. O registro a que se refere o item 2.8 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva no caso de
impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da ata, e sucessivamente, nas hipóteses prevista
nos arts. 20 e 21 do Decreto ns 7.892/2013.

2.10. A habilitação dos fornecedores que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 2.9 será
efetuada, na hipótese prevista no parágrafo único do art. 13 do Decreto ns 7.892/2013 e quando houv/r
necessidade de contratação de fornecedor remanescente, nas hipóteses previstas nos arts. 20 e 21 /ao
mesmo Decreto.

2.11. A existência de preços registrados nesta ARP não obriga a Administração a firmar as contratações que
poderão advir, facultando-lhe a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sen;
assegurada preferência do fornecimento ao fornecedor registrado em igualdade de condições.
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2.12. O Edital do Pregão e seus Anexos, bem como a(s) proposta(s) do(s) licitante(s) vencedor(es) do certame,
farão parte integrante desta ARP, independente de transcrição.

CUUSUU TERCEIRA - DA CONTRATAÇÃO COIVI OS FORNCEDORES REGISTRADOS
3.1. Após a homologação da Licitação e consequentemente firmada e publicada a ARP, a contratação com os

fornecedores registrados será formalizada pelo órgão interessado por intermédio de instrumento contratual,
emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o
art. 62 da Lei ns 8.666/93.

3.2. No caso de ser firmado Instrumento Contratual, a autoridade competente convocará a adjudicatária para
assinatura do contrato, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis do ato convocatório, devendo observar e
cumprir as exigências contidas no Edital e seus anexos, ressaltando-se em especial as exigências desta
cláusula.

3.2.1. O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser assinado no prazo de validade da Ata
de Registro de Preços.

3.2.2. O contrato a ser firmado em decorrência da ARP oriunda desta licitação poderá ser rescindido a qualque
tempo independente de notificações ou interpelações judiciais ou extrajudiciais, com base nos motivo^
previstos nos arts. 77 e 78, na forma do art. 79 da lei 8.666/93.

CLÂUSUIA QUARTA - DOS PRAZOS DE FORNECIMENTO, DO LOCAL, I DAS CONDIÇÕES DE FORN EOMENTO E
RECEBIMENTO DOS OBJETOS

4.1. Os objetos desta licitação serão solicitados conforme for surgindo a necessidade da Secretaria Municipal de
Infraestrutura, após a assinatura e publicação da Ata de Registro de Preços, através de requisição/solicitação
devidamente assinada, com a identificação do respectivo servidor público municipal competente, indicado
pelo Gestor da Pasta solicitante.

4.2. Fica estabelecido que a entrega dos bens/objeto, por parte da Detentora da Ata de Registro de Preços (ARP), /
e às suas expensas, será na Secretaria Municipal de Infraestrutura situada na Rua António Nunes da Silva ny
2195, Parque das Acácias Gurupi, mediante solicitação da secretaria, no prazo máximo de 48 (quarenta í
oito) horas após o recebimento da referida solicitação. ' •"

4.3. O recebimento dos bens deverá ocorrer de forma provisória, para verificação da conformidade do objeto
para a execução do serviços no qual será destinado e no prazo máximo de 2 (dois) dias, será efetuada o
recebimento definitivo ou não.

4.4. Cada bem/objeto fornecido pela(s) detentora(s) deverá ser entregue com tanque de combustível
cheio/completo, ficando acertado que no momento de encerramento do compromisso, por qualquer motivo,
a empresa fornecedora receberá o referido bem com o tanque de combustível cheio/completo.

4.5. A contratada deverá substituir imediatamente o condutor/operador que faltar ao serviço ou por qualquer
motivo não possa desempenhar suas atividades, sob pena de rescisão do contrato.

4.6. Quaisquer multas de trânsito ocorrida durante a execução do exercício do contrato será de
responsabilidade:

a) do condutor, se for por infração das leis de trânsito, por não portar documentação do veículo e de habilitaçã
do motorista, ou outras de responsabilidade do motorista/operador.

b) do proprietário, se for por falha do veículo ou documental, falta de itens de segurança exigível pela lei, atrasp
da documentação do veículo e outras nesta natureza.

4.7. O Órgão requisitante será responsável pelo acompanhamento e fiscalização do fornecimento solicitado.

4.8. A fiscalização a que se refere o item acima não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora por
eventuais danos causados ao Órgão requisitante ou a terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa ou
dolosa de quaisquer de seus empregados ou propostos.
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CLÁUSULA QUINTA - DA FORMA DE PAGAMENTO E DOS PREÇOS REGISTRADOS
5.1. O pagamento da fatura à{s) licitante(s) vencedora(s) será efetuado mensalmente, mediante a emissão e a

apresentação da(s) Nota(s) Fiscal(is}, que deverá ser emitida no último dia útil do mês e apresentada até o is
(primeiro) dia útil do mês subsequente, devidamente conferida e atestada por servidor competente
designado par tal.

5.2. O prazo máximo para a efetivação do pagamento será até o 12̂  (décimo segundo) dia útil do mês
subsequente, desde que não haja fator impeditivo provocado pela (icitante vencedora e que a mesma seja
entregue ao departamento responsável até primeiro dia útil do mês subsequente.

5.2.1. O pagamento será efetuado de acordo com o CNPJ sob o qual será emitida a Nota Fiscal que deverá ser o
mesmo do cadastro habilitado na licitação.

5.3. As notas fiscais deverão ser apresentadas pela Contratada contendo, no mínimo, as seguintes informações:
mês de referência, valor unitário e valor total e número do pregão e da Ata de Registro de Preços.

5.3.1. A licitante vencedora deverá ainda fazer constar na(s) Nota(s) Fiscal(is), o número de sua conta bancária, o
nome do Banco e respectiva agência.

5.4. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação, qualque
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, que poderá ser
compensada com o(s) pagamento(s) pendente(s), sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer
natureza.

5.5. Juntamente com a(s) Nota(s) Fiscal(is), deverão ser apresentadas cópias dos documentos abaixo
relacionados, sem as quais o pagamento não será efetuado:

5.5.1 Certificado de Regularidade do FGTS - CRF e da Certidão Negativa de Débito do INSS - CND/INSS;

5.5.2 No caso de erro nos documentos apresentados pela contratada, estes serão a ela devolvidos para
verificação, contando-se novo prazo para a análise, aprovação e pagamentos, a partir da data
reapresentação.

5.5.3 Em nenhuma hipótese a devolução dos documentos para correção será considerada motivo pa/a
suspensão de execução do objeto contratado.

5.6. O preço registrado quanto ao objeto descrito no Termo de Referência é:

ITEM

1

2

3

a

5

5

DESCRIÇÃO DO
PRODUTO

Locação de um
CAMINHÃO (TRUCK) DE
CARROCERIA DE
MADEIRA,

Locação de CAMINHÃO
[TRUCK) CARGA SECA,
CARROCERIA DE
MADEIRA,

Locação de CAMINHÃO
[TRUCK) CARGA SECA,
CARROCERIA DE
MADEIRA,
Locação de CAMINHÃO
[TRUCK) CARGA SECA,
CARROCERIA DE
MADEIRA,

Locação de um
CAMINHÃO CARROCERIA
%, tipo baú.

Locação de um ^

^ ^h
^ '

MARCA

MERCEDES
BENZ 1317

VJERCEDE5
BENZ L2013

MERCEDES
3ENZ 1318

MERCEDES
BENZ 1318

:ORD F4 1000

VOLKSVAGEN

QTDE

12

12

12

12

12

12

UND

MÊS

MÊS

MÊS

MÊS

MÊS

MÊS

EMPRESA VENCEDORA

DT COMÉRCIO,
LOCAÇÕES E
TRANSPORTE LTDA-ME

FERDINANDO
GILBERTO CONDE-ME

DT COMÉRCIO,
LOCAÇÕES E
TRANSPORTE LTDA-ME

DT COMÉRCIO,
LOCAÇÕES E
TRANSPORTE LTDA-ME

FERDINANDO
GILBERTO CONDE-ME

R. CARDOSO ALVES DA

CNPJ/CPF

11.676.572/0001-01

73.858.938/0001-10

11.676.572/0001-01

11.676.572/0001-01

73.858.938/0001-10

33.749,325/0001-60

MENOR
LANCE

UNITÁRIO

RS 8.400,00

R$ 8.400,00

RS 8.300,00

RS 8.300,00

RS 6.000,00

RS 6,000,00

VALOR TOTAL
DO LANCE

RS 100.800,00

RS 100.800,00

RS 99.600)90

1

RS 99.600,00

R$ 72.000,00

R$ 72.000,00
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7

8

3

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

CAMINHÃO CARROCERIA

'Â, carroceria aberta,

Locação de um TRATOR

DE PNEUS traçado com

30tênciadel40HPa

180HP

Locação de RETRO

ESCAVADEIRA

Locação de PÁ
CARREGADEIRA

Locação de um

CAMINHÃO % equipado

com plataforma aérea

icesto aéreo protegido
para 1000V), para os

serviços de apoio na

manutenção de

iluminação pública e
outros apoio

Dperadonal,

Locação TRATOR DE

ESTEIRA

,ocação de CAMINHÃO

TRUCADO TIPO PIPA,

Locação de CAMINHÃO
TRUCADO TIPO PIPA,

Locação de uma MINI

CARREGADEIRA,

.ocaçao de uma MINI

CARREGADEIRA,

Locação de uma

CAMIONETE

.ocaçãodeuma

CAMIONETE

Caminhão espargidor

com capacidade entre 5

a? toneladas

Rolo compactador

vibratório tipo liso entre

37a 11 toneladas.

Rolo compactador

i/ibratórto tipo pede

:arneiroentre08a 10

toneladas.

Zaminhão truck

sasculante com

rapacidade de 12mJ o
veículo deverá ficar à
disposição da secretaria.

Caminhão truck

lasculante com
capacidade de 12m3 o

veículo deverá ficar ã
disposição da secretaria.

Caminhão truck

jasculante com

capacidade de 12m* o

i/eículo deverá ficar à
disposição da secretaria.

Caminhão truck

jasculante com

capacidade de 12m3o
i/eículo deverá ficar à

3140

NEW HOLLAND

NEW HOLLAND

B95B

>DLG 396

1/OLKSVAGEN8-

150

CATEPILLAR D6K

MERCEDES

BENZ 23

MERCEDES

BENZ 1113

CASE SR175

NEW HOLLAND

220

CHEVROLET-

S10

CHEVROLET S10
LS2.4
REXPOWER

MERCEDES

BENZ 1113

MILLERWAP70

MILLERWAP70

i/OLKSVAGEN

14170

VOLKSWAGEM
CONSTELLATION

24250

tfOLKSVAGEN
24280

FORD

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

MÊS

MÊS

MÊS

MÊS

MÊS

MÊS

MÊS

MÊS

MÊS

MÊS

MÊS

MÊS

MÊS

MÊS

MÊS

MÊS

MÊS

MÊS

CRUZ&CIALTDA-ME

N. R. DA SILVA

SERVIÇOS-ME

R. CARDOSO ALVES DA

CRUZ & CIA LTDA-ME

PHA
EMPREENDIMENTOS E

SERVIÇOS LTDA-ME

LC DA LUZ
CONSTRUÇÃO,

LIMPEZA E LOCAÇÃO
LTDA-ME

LC DA LUZ
CONSTRUÇÃO,

LIMPEZA E LOCAÇÃO

LTDA-ME

R. CARDOSO ALVES DA

CRUZ & CIA LTDA-ME

R. CARDOSO ALVES DA

CRUZ&CIALTDA-ME

R. CARDOSO ALVES DA

CRUZ&CIALTDA-ME

R. CARDOSO ALVES DA

CRUZ & CIA LTDA-ME

REAL MATERIAIS PARA

CONSTRUÇÃO LTDA-

ME

LC DA LUZ
CONSTRUÇÃO,

JMPEZA E LOCAÇÃO

-TDA-ME

.C DA LUZ
CONSTRUÇÃO,

LIMPEZA E LOCAÇÃO

LTDA-ME

X-LOC LOCAÇÕES

LIMITADA

PHA
EMPREENDIMENTOS E

SERVIÇOS LTDA-ME

R. CARDOSO ALVES DA

CRUZ&CIALTDA-ME

FPLIMAADMSERVME

PHA
EMPREENDIMENTOS E

SERVIÇOS LTDA-ME

M. R. DA SILVA

SERVIÇOS-ME

13.171.183/0001-50

33.749.325/0001-60

14.619.014/0001-00

37.311.602/0001-70

37.311.602/0001-70

03.749.325/0001-60

03.749.325/0001-60

33.749.325/0001-60

33.749.325/0001-60

37.227.314/0001-70

37.311.602/0001-70

37.311.602/0001-70

13.727.484/0001-17

14.619.014/0001-00

33.749.325/0001-60

35.562.409/0001-15

14.619.014/0001-00

13.171.183/0001-50

RS 8.350,00

RS 8.500,00

RS 11.900,00

RS 8.900,00

RS 21.500,00

RS 9.000,00

R$ 9.000,00

R$ 7.095,00

R$ 7.095,00

R$ 7.850,00

RS 7.850,00

R$ 11.790,00

R$ 11.900,00

RS 11.900,00

RS 10.000,00

RS 10.799,00

RS 10.800,00

R$ 10.500,00

RS 100.200,00

RS 102.000,00

R$ 142.800,00

R$ 106.800,00

RS 258.000,00

RS 108.000,00

RS 108.000,00

RS 85.140,00

RS 85.140,00

RS 94.200.00

RS 94.200,0(

S

RS 141.480,00

RS 142.800,00

RS 142.800,00

R$ 120.000,00

RS 129.588(00

RS 129.606-ÍÍO

RS 126.000,00

— . .
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t

- \]
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1
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25

26

27

28

29

30

disposição da secretaria.

Caminhão truck
aasculantecom
capacidade de 12m3 o
veículo deverá ficar à
disposição da secretaria.

Caminhão truck
basculante com
capacidade de 12m* o

i/efculo deverá ficar à
disposição da secretaria.

Caminhão truck
aasculante com
capacidade de 12m3o
veículo deverá ficar à
disposição da secretaria.

Caminhão truck
aasculante com
capacidade de 12mjo
veículo deverá ficar à
Disposição da secretaria.

Micro ônibus com
capacidade entre 24 a 30
passageiros sentados

Vlicro ônibus com
:apacidade entre 24 a 30
passageiros.

MERCEDES
BENZ 1620 OU
1618

i/OLKSWAGEM
CONSTELLATION
24250

MERCEDES
BENZ 1513

^/OLKSVAGEN
23220

WRALLE W9

AGRALLE W9

12

12

12

12

12

12

MÊS

MÊS

MÊS

MÊS

MÊS

MÊS

DT COMÉRCIO,
LOCAÇÕES E
TRANSPORTE LTDA-ME

FPLIMAADMSERVME

REAL MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÃO LTDA-
ME

LC DA LUZ
CONSTRUÇÃO,
LIMPEZA E LOCAÇÃO
.TDA-ME

PHA
EMPREENDIMENTOS E
SERVIÇOS LTDA-ME

PHA
EMPREENDIMENTOS E
SERVIÇOS LTDA-ME

11.676.572/0001-01

35.562.409/0001-15

D7. 227.3 14/0001-70

37.311.602/0001-70

14.619.014/0001-00

14.619.014/0001-00

RS 11,800,00

R$ 11.800,00

R$ 11.795,00

RS 11-500,00

RS 13.480,00

R$ 13.480,00

RS 141.600,00

R$ 141.600,00

RS 141.540,00

RS 138.000,00

ft$161.760.0Í

RS 161.760,00

CLÁUSULA SEXTA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTARIAS E DOS RECURSOS FINANCEIROS
6.1. As despesas decorrentes da contratação dos objetos desta licitação correrá à conta dos recursos específicos

consignados no orçamento da Secretaria Municipal de Infraestrutura, para o ano de 2015.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
7.1. Os preços, durante a vigência da ARP, serão fixos e i r reajustáveis, exceto nas hipóteses devidamente

comprovadas, podendo ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado,
ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao Órgão Gerenciador promover as negociaçõ
junto aos fornecedores, para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encarg
do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração do fornecimento, objetivando
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos
imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução
do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea
económica extraordinária e extra contratual, conforme alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei n^
8.666, de 1993.

7.1.1. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à revogação da ARP, adotando
as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

7.1.2. Ainda que comprovada a ocorrência da situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei n.s
8.666/93, o Órgão Gerenciador, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a ARP e iniciar outro
procedimento licitatório.

7.1.3. O gerenciador desta Ata de Registro de Preços acompanhará a evolução dos preços de mercado, com aí ff,
finalidade de verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na ARP.

7.2. Deverão ser observadas ainda, as disposições contidas nos art. 18 e 19 do Decreto n^ 7.892/2013.

7.3. O registro do fornecedor será cancelado quando:
a) O Fornecedor registrado descumprir as condições da ARP;
b) Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração,

sem justificativa aceitável;
c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no

mercado; ou
ARP n" 008/2015 - Pregão Presencial n° 003/2015
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d) Sofrer sanção prevista nos incisos II! ou IV do caput do art. 87 da Lei na 8.666, de 1993, ou no art. 7^ da Lei
n210.520, de 2002.

7.3.1 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item anterior será formalizado por despacho do
Órgão Gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

7.4. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito
ou força maior, que prejudique o cumprimento da ARP, devidamente comprovados e justificados nas
seguintes hipóteses:
a) Por razão de interesse público; ou
b) A pedido do fornecedor registrado.

7.4.1. Poderá ser cancelado ainda no caso de falência ou instauração de insolvência e dissolução da sociedade
da Fornecedora, bem como no caso de ocorrer transferência a terceiros, ainda que em parte, das obrigações
assumidas pela empresa detentora.

7.5. A solicitação do Fornecedor para cancelamento do preço registrado deverá ocorrer antes do pedido
fornecimento pelos Órgãos Gestor/Participantes.

7.6. Deverão ser observadas ainda as disposições contidas nos arts. 77 e 78, na forma do art. 79 da lei 8.666/93.

rc7.7. A comunicação do cancelamento dos preços registrados, nos casos previstos em Lei, será feita por Sy
correspondência, por e-mail, por ofício ou ato administrativo do órgão competente, Aviso de Recebimento N\, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao Registro de Preços; ^

7.8. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da Detentora, a comunicação será feita por
publicação na imprensa oficial, por 01 (uma) vez, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da
publicação.

CLÁUSULA OITAVA - DOS ENCARGOS

8.1. Nos valores registrados quanto ao objeto a ser fornecido, deverão estar incluídos nos valores ofertados
proposta, todos os custos de fornecimento, dentre eles, os encargos, taxas, tributos, seguros, contribuiçõe,
sociais, fiscais, trabalhistas e previdência rias, transportes, embalagens, licenças, despesas com frete,
transporte e todas as demais despesas necessárias para o fornecimento do objeto ora licitado.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
Além das obrigações resultantes da observância da Lei n^ 8.666/93 são obrigações:

9.1. Do(s) Fornecedor(es) beneficia rio (s) da ARP:
a) Disponibilizar os veículos/máquinas/caminhões/micro ônibus em perfeitas condições de funcionamento e
uso, licenciados, abastecidos, com documentação atualizada, com seguro contra terceiros com o valor do
prémio mínimo de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) e livre de tributos, considerando-se, inclusive, a
normatização existente para o ramo de locação específico.
b) Os veículos/máquinas/caminhões/micro ônibus deverão estar plenamente adequado(s) à prestação dos
serviços e ficarão à disposição exclusiva da Seinfra, de segunda-feira à domingo, no período de 24 (vinte e
quatro) horas;
c) Substituir os veículos/máquinas/caminhões/micro ônibus no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, nó
caso de acidente, defeitos mecânicos e outros, que demandem um tempo maior para sua manutenção;
d) Os veículos/máquinas/caminhões/micro ônibus substituídos deverão possuir as mesmas características;
e) Responsabilizar-se por realizar a imediata e tempestiva manutenção preventiva e corretiva do
veículos/máquinas/caminhões/micro ônibus, disponibilizados, sem ónus para a CONTRATANTE, mantendo
mesmo em perfeito estado para a prestação dos serviços contratados, observando o prazo máximo de 24h
(vinte e quatro) horas para manutenções ou substituições.
f) Cumprir na íntegra às exigências contidas nos itens 5.3,5.4 e 5.5 deste Termo de Referência (Anexo I);
g) Responsabilizar-se por todos os gastos com motoristas, operadores, manutenções (lubrificantes e

jrificações, pneus, peças de reposição etc.), transporte, mobilizações e desmobilizações.
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h) Providenciar motoristas/operadores devidamente capacitados/habilitados para conduzir os
vefculos/máquinas/caminhões/micro ônibus contratados;
i) Manter os veícu l os/máquinas/ca m inhões/m i cro ônibus conforme determinação do Código Brasileiro de
Trânsito, bem como toda a legislação, inclusive pertinente a utilização e obrigatoriedade do uso dos
equipamentos de segurança e condições dos mesmos e outros.
j) Substituir, arcando com as despesas decorrentes, os materiais ou serviços que apresentarem alterações,
deteriorações imperfeições ou quaisquer irregularidades discrepantes às exigências do instrumento
convocatório, ainda que constatados após o recebimento e/ou pagamento.
k) Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório, apresentando ao
Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado.
1) Não transferir a outrern, no todo ou em parte, o objeto da contratação, salvo mediante prévia e expressa
autorização do Contratante.
m) Emitir Nota Fiscal correspondente à sede ou filial da empresa que apresentou a documentação na fase de
habilitação.
n) Executar as obrigações assumidas com observância a melhor técnica vigente, enquadrando-se,
rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e especificações técnicas correspondentes.
0) Os veículos/máquinas/caminhões/micro ônibus ofertados/contratados deverão obrigatoriamente
apresentar em perfeito funcionamento o horfmetro, no caso de máquinas, e o
hod ô metro/ta cógrafo/vel o címetro no caso dos veículos.
p) Responsabilizar-se pelos encargos sociais e trabalhistas, oriundos da contratação.
q) Afastar do serviço e do local de trabalho, todo e qualquer funcionário que, por conduta pessoal ou
profissional, possa prejudicar o bom andamento ou a ordem dos serviços.
r) Responsabilizar-se por quaisquer danos causados ao Município ou a terceiros em virtude da execução dos
serviços a seu cargo, inclusive em caso de eventual infração aos direitos de propriedade de terceiros.
s) A inadimplência da Contratada com referência dos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, não transfere
à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato.

9.1.1 - Constatadas irregularidades nos objetos, o Órgão Gestor, sem prejuízo das penalidades cabíveis, poderá:
a) Rejeitá-lo no todo ou em parte se não corresponder às especificações do Termo de Referênc/a,
determinando sua substituição;
b) Determinar sua complementação se houver diferença de quantidades.

9.2. Do Órgão Gerenclador da ARP:
a) Fiscalizar a execução do Contrato, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da CONTRATADA

pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a
terceiros, ou por irregularidades constatadas;

b) Assegurar, respeitadas suas normas internas, o acesso do pessoal da CONTRATADA aos locais de trabalho,
desde que devidamente identificados;

c) Comunicar à CONTRATADA, por escrito, qualquer irregularidade encontrada na prestação dos serviços,
fixando-lhe, quando não pactuado, prazo para corrigi-la;

d) Decidir acerca das questões que se apresentarem durante a vigência deste Contrato;
e) Arcar com as despesas de publicação do extrato deste Contrato e dos termos aditivos que venham a ser

firmados;
f) Notificar, por escrito, a CONTRATADA da aplicação de qualquer sanção;
g} Credenciar servidores autorizados a emitir as requisições de fornecimento ou ordens de

fiscalizando e atestando as notas fiscais apresentadas pela CONTRATADA para o pagamento dos
locados;

h) Efetuar o pagamento à CONTRATADA na forma e prazo avençado, após a entrega da nota fiscal/fatura
setor competente;

1) Acompanhar e fiscalizar por um representante da Administração especialmente designado, a execuçãc/dos
serviços e liberar as medições.

j) Paralisar ou suspender a qualquer tempo a execução dos serviços executados, de forma parcial ou total,
mediante pagamento único e exclusivo dos serviços executados.

9.2.1. O Órgão Gerenciador, quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e
fornecedor não puder cumprir o coniBtomisso assumido, poderá:
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a)

c]

d)

e)
f)

S)

h)

Liberar o fornecedor do compromisso assumido, mediante comunicação antes do pedido de
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovação
apresentados pelo fornecedor não puder cumprir o compromisso; e

b) Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação;

9.3. Do(s) Órgão(s) Não Participante(s):
a) Consultar o Órgão Gerenciador da ARP para manifestação sobre a possibilidade de adesão quando

desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços;
b) Identificar/elencar o objeto e os quantitativos que tem interesse em fazer adesão, não excedendo a cem

por cento dos quantitativos totais dos itens registrados nesta ARP para o órgão gerenciador e órgãos
participantes;
Efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, após a autorização do Órgão
Gerenciador, dentro o prazo de vigência da ata;
Responsabilizar-se por atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações
contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais
penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias
contratações, informando as ocorrências ao Órgão Gerenciador;
Observar o cumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
Notificar, formal e tempestivamente a Fornecedora/Detentora sobre as irregularidades observadas no
cumprimento desta ARP, e sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;
Prestar à Detentora/Fornecedora todos os esclarecimentos necessários à execução da Ata de Registro de
Preços;
Emitir requisição/solicitação do objeto solicitado para entrega;

i) Informar a Fornecedora/Detentora da retirada da Nota de Empenho ou outro documento hábil-para
formalização contratual dos quantitativos solicitados à medida que for necessário;

j) Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Fornecedora/Detentora da ARP desde que/
não haja impedimento legal para o ato;

CLÁUSULA DÉCIMA-DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE -
10.1. Poderão utilizar-se da Ata de Registro de Preço qualquer Órgão ou entidade da Administração no âmbito

municipal que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador da ARP e
anuência da(s) empresa(s) beneficia ria (s)/forneced ora (s), desde que devidamente justificada a vantagem e
respeitadas, no que couber, as regras contidas na Lei n^ 10.520/2002, na Lei n^ 8.666/93, no Decreto n^
7.892/2013, nas normas municipais e demais normas pertinentes em vigor com as respectivas atualizações.

10.2. Os órgãos e entidades que não participaram deste registro de preços, quando desejarem fazer uso desta
Ata de Registro de Preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ARP para manifestação sobre a
possibilidade de adesão.

10.3. Poderá(ão) a{s) empresa(s) beneficiária(s)/fornecedora(s) da Ata de Registro de Preços, observadas
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que
não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ARP, assumidas com o Órgão Gerenciador e
Órgãos Participantes.

10.4. As aquisições ou contratações adicionais a serem realizadas pelo(s) Órgão(s) não Participante{s), não
poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens constantes da tabela
geral do Termo de Referência (Anexo l) do Edital e dos registrados na Ata de Registro de Preços para o Ór;
Gerenciador.

10.5. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na totalidade, ao,
qufntuplo do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para O Órgão Gerenciador,
Órgãos Participantes, independentemente do número de Órgãos Não Participantes que aderirem.

10.6. 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 ARP.
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10.7. Compete ao Órgão Não Participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo(s) fornecedor(es)
das obrigações assumidas na ARP e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais
penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas da ARP, em relação às suas próprias contratações,
informando as ocorrências ao Órgão Gerenciador,

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DAS PENALIDADES
11.1 Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar

ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu
objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo
ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou

Municípios e, será descredenciado do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - Sicaf e de
sistemas semelhantes mantidos por Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo de até 05 (cinco)
anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.

11.2 A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o Contratado,
garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93:

a) advertência;
b) multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso
na entrega, no início ou na execução do objeto ora contratado;
c) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecução total ou parcial do contrato;
d) simultaneamente, qualquer das penalidades cabíveis fundamentadas na Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/02.

11.3 Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias após a
comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que
Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% {um por cento) ao mês, ou, quando for

caso, cobrado judicialmente.

11.4 Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, realizar-se-á comunicação escrita ao Contratado, e
publicado na imprensa oficiai, excluídas as penalidades de advertência e multa de mora quando for o caso,
constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o fato será registrado no cadastro

correspondente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO CADASTRO RESERVA DE FORNECEDORES
12.1. O cadastro de reserva de licitantes que aceitaram cotar o objeto com preços iguais ao do licitante

vencedor, gerado em ata quando da realização da sessão, será incluído nesta ARP na forma de anexo único
nesta ARP na sequência da classificação de ordem da última proposta apresentada pelas respectivas licitantes
durante a fase competitiva do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o
objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3^ da Lei n^ 8.666, de 1993.

12.2. O registro a que se refere o item 13.6 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva no caso ore
impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da ata, e sucessivamente, nas hipóteses previstas

nos arts. 20 e 21 do Decreto n^ 7.892/2013.

12.3. A habilitação dos fornecedores que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 13.6.2 será
efetuada, na hipótese prevista no parágrafo único do art. 13 do Decreto n2 7.892/2013 e quando
necessidade de contratação de fornecedor remanescente, nas hipóteses previstas nos arts. 20 e
mesmo Decreto.

12.4. A existência de preços registrados na ARP não obriga a Administração a firmar as contratações que dela
poderão advir, facultando-lhe a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo
assegurada preferência do fornecimento ao fornecedor registrado em igualdade de condições.

CtAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
13.1. Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços n^ 003/2015 e as propostas das

--" classificadas/vencedoras no certame supra numerado.

l
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13,2. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal n2 8.666/1993 e a Lei Federal n^
10.520/2002, pelo Decreto ns 3.555/2000 e Decreto nS 7.892/2013, no que não colidir com a primeira e nas
demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DO FORO
14.1 Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes da presente Ata de Registro de Preço, fica eleito o Foro da

Comarca de Gurupi/TO, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

14.2 Justos e acordados firmam o presente, em quatro vias de igual teor e forma na presença de duas
testemunhas, para que produza os efeitos legais.

Gurupi, Estado do Tocantins, aos 20 dias do mês de março de 2015.

ETÁRIA MUNICIPAL DE INFR/ESTRUTURA
GERSON JOSÉ DE OUVIRA

ÓRGÃO GERENCIADOR

FERDINAlFGlLBERTO CONDE - ME
" 73.858.938/0001-10

R. DA SILVA SERV1ÇOS-ME
CNPJ - 13.171.183/000>5C

LC DA LUZ CONSTRU£&0-tIMP
*f- 37.31

X- LOC LOCAÇÕES LTD

CNPJ/1X727.484/0001Í17

CNPJ -11.676,572/0001-01

R. CARDtíSGPftLVES DA CRUT>WIE
CMPJ - 03.749.325/0001-60

PHA EMPREEXDIMOTPOS E SERVIÇOS LTDA-ME

REAL MATERIAIS BARflf CONSTRUÇÃO LTDA- ME
CNPJ - 07.227.314/0001-70

;VME
101-15

Testemunhas:
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X-LQC LOCAÇÕES LIMITADA, inscrita rio CMPJ sob o n.° 13.727.484/0001-17, com

sede è Av. Capyaba Qd. 09 Lt.12 Jd. Helvécia, Aparecida de Goiânia, por intermédio

d© seu representante legal o Sr. (a) Frederico Rodrigues Gonçalves de Oliveira

.brasileiro, solteiro, advogado, portador da carteira de idisntidstís n.° 4.25B.43S SSP-

GO e do CPF n.° OQ3.SS1741-67, residente e domiciliado (a) à Rua 29 n. 123 Apto

402 Edifício Louvra, Centra, Goiânia -GO, pelo presont® instrumento de mandato,

nomsia e constitui como seu procurador o Sr. (a) AVLTOW ABREU DOS REIS,

Brasileiro, casado, auxiliar de escritório, portador da carteira de identidade n.° 1,35131

SSP-TO e do CPF n.° 642.431091-88, a qusrn confam poderes para assinar a ATA de

ojânia, 27 tíe março da 2015.

Selo: 02001303JC1227094003718
http sMçxlrnj u cjicJBJ.tjfiQ. íufi. br/etl o
Reconlieço poi semelhança fl aaainatura indicada de X-LOC
LOCAÇÕES LTDA representado por FREDERICO
RODRIGUES GONÇALX^S DE OLIVEIRA, por ser análoga à
constante de nosso -artíúwji. "0042"
F4NClTP3W»12S78KHO onSíé^, 27/03/20]

Escrevente

Capyaba Qrj.69 U.12 Jd.Helvécia Ap. delãoiânia CEP, 74.933-260
13.727.484/0001-17

62) 3S99.C9
!£-!oc



P R O I B I D O PLASTIFICA*

68895402?

'm

VÁLIDA EM TODO
o TEmsrrúmo NACIONAL



ESTADO DO TOCANTINS
Prefeitura Municipal de Gurupi
SECRETARIA MUNICIPAL DE 1NFRAESTRUTURA

Licitação na Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2015 - SRP
Tipo: Menor Preço por Item
Processo Licitatorio n° 0098/2015

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

DETENTORAS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
> DT COMÉRCIO, LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA - ME, CNPJ

11,676.572/0001-01, quanto aos itens 01, 03, 04 e 25, totalizando R$441.600,00
(Quatrocentos e quarenta e um mil e seiscentos reais);

> FERDINANDO GILBERTO CONDE - ME, CNPJ 73.858.938/0001-10, quanto aos
itens 02 e 02, totalizando R$172,800,00 (Cento e setenta e dois mil e oitocentos
reais);

> R. CARDOSO ALVES DA CRUZ - ME, CNPJ 03.749.325/0001-60, quanto aos itens
06,08,12,13,14,15 e 21, totalizando R$680.280,00 (Seiscentos e oitenta mil duzentos
e oitenta reais);

> N.R. DA SILVA SERVIÇOS-ME, CNPJ 13.171.183/0001-50, quanto aos itens 07 e 24,
totalizando R$226.200,00 (Duzentos e vinte e seis mil e duzentos reais);

> PHA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-ME, CNPJ 14,619.014/0001-00,
quanto aos itens 09, 20, 23, 29 e 30, totalizando R$738.720,00 (Setecentos e trinta e
oito mil setecentos e vinte reais);

> LC DA LUZ CONSTRUÇÃO LIMPEZA E LOCAÇÃO - LTDA - ME, CNPJ
37.311.602/0001-70, quanto aos itens 10, 11, 17, 18 e 28, totalizando R$738,480,00
(Setecentos e trinta e oito mil quatrocentos e oitenta reais);

> REAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME, CNPJ 07,227.314/0001-70,
quanto aos itens 16 e 27, totalizando R$235.740,00 (Duzentos e trinta e cinco mil
setecentos e quarenta reais);

> X- LOC LOCAÇÕES LTDA, CNPJ 13.727.484/0001-17, quanto ao item 19,
totalizando R$142.800,00 (Cento e quarenta e dois mil e oitocentos reais);

> F P LIMA - ADM SERV ME, CNPJ n° 05.562.409/0001-15, quanto aos itens 22 e 26,
totalizando R$271.188,00 (Duzentos e setenta e um mil cento e oitenta e oito reais).

Objeto: Registro de Preços para futura, eventual e parcelada contratação de empresa para
prestação de serviços de locação de máquinas, caminhões, camionetes e micro ônibus,
conforme condições, em conformidade com as especificações contidas no Processo Licitatorio ng

0098/2015, no Edital do Pregão Presencial n^ 003/2015 - SRP e seus Anexos.

Prazo de fornecimento do objeto: O bens, quando solicitados, deverão ser entregues,
ónus à Contratante, atendendo a todas as especificações exigidas pelo órgão gerência
constantes no anexo l do Edital n° 003/2015, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após
recebimento da referida solicitação.



ESTADO DO TOCANTINS
Prefeitura Municipal de Gurupi
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Vigência da ARP: A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses a contar da
data da publicação de seu extrato.

Data de Assinatura da ARP: aos 20 dias do mês de março de 2015.

Forma de Pagamento: O pagamento da fatura à licitante vencedora será efetuado
mensalmente, mediante a emissão e a apresentação da(s) Nota(s) Fiscal(is), que deverá ser
emitida no último dia útil do mês e apresentada no 1° (primeiro) dia útil do mês
subsequente/ devidamente conferida e atestada por servidor competente designado para
tal. Sendo o prazo máximo para efetivação do pagamento até o 12° (décimo segundo) dia
útil do mês subsequente/ desde que não haja fator impeditivo provocado pela licitante
vencedora/ respeitando a data de entrega das notas fiscais.

Gurapi-TO/ aos 20 dias do mês de março de 2015.

Gers1

'IPAL DE INFRAESTR^URA
osé de Oliveira

Gestor da ARP
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAFtAl

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL N" 003/2015 - ATA 005/2015

A Prefeitura Municipal de Guaral-TO, através do Prefeito, faz saber
a quem interessar que conforme Informação abaixo relacionada foi firmado
a presente Ata de Registro de preços.
Ata: 005/2015
Contratante: Prefeitura Municipal de Guaral-TO
Modalidade: Pregão presencial 003/2015
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços
de organização, planejamento, promoção, cerimoniai eventos, fornecimento
de infraestrutura abrangendo os Fundos municipais de Saúde, Educação
e Prefeitura Muncipal de Guarai/TO
Vigência do Contrato: 26/03/2016
Valor Global: R$ 410.264,00 (Quatrocentos e dez Mil e Duzentos e Sesenta
e quatro Reais)
Data da Assinatura; 26/03/2015
Conslgnatôrlos: Francisco Júlio Pereira Sobrinho, Emirval Nunes da
Fonseca.SImonya Maria Nunes dos Santos, Gercival Lopes da Silva
Rudimar Martelll-MEI

~\ Guaral, Estado do Tocantins, aos trinta dias do mês de março do

ano de dois mil e quinze.

Francisco Júlio Pereira Sobrinho
Prefeito Municipal de Guaral-TO

EXTRATO DO CONTRATO N° 011/2015

O Fundo Municipal de Educação de Guaral-TO, através do Gestor,
faz saber a quem interessar que conforme informação abaixo relacionada
foi firmado o presente contrato.
Contrato: 011/2015
Contratante: Fundo Municipal de Educação do Município de Guarai-TO
Modalidade: Contratação direta
Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviço
de publicitade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas
integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento,
conceltuação, concepção, criação, execução interna, intermediação e a
supervisão da execução externa e a distribuição de publicidade aos meios
de divulgação com intuito de atender ao principio de publicidade.
Vigência do Contrato: 31/12/2015
Valor Global: R$ 8.000,00 (Oito Mil Reais)
Data da Assinatura: 24/03/2015

|Cons!gnatórios: Gercival Lopes da Silva
Marcelo Gris-ME

Guaral, Estado do Tocantins, aos trinta dias do mês de março do
ano de dois mil e quinze.

Gercival Lopes da Silva
Gestor do Fundo Municipal de Educação de Guarai-TO

EXTRATO DA ATApE REGISTRO DE PREÇO N° 008/2015
PROCESSO LICITATORIO N" 0098/2015 - PP N° 003/2015 - SRP

A Secretaria Municipal de Infraestrutura de Gurupl - TO e as
empresas vencedoras a seguir elencadas acordam o Registro de Preços
para locação de máquinas, caminhões, camionetes e micro-ônlbus,
conforme segue: DT COMÉRCIO, LOCAÇÕES E TRANSPORTES
LTDA-ME, CNPJ n" 11.676.572/0001-01, quanto aos itens 1, 3. 4 e 25:
- FERDINANDO GILBERTO CONDE-ME, CNPJ n° 73.858.938/0001-10.
quanto aos itens: 2 e 5; R. CARDOSO ALVES DA CRUZ-ME. CNPJ n°
03.749.325/0001-60, quanto aos itens: 6, 8, 12, 13, 14, 15 e 21; N. R.
DA SILVA SERVIÇOS-ME, CNPJ n' 13.171.183/0001-50, quanto aos
itens: 7 e 24; PHA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-ME
CNPJ n° 14.619.014/0001-00, quanto aos itens: 9, 20. 23, 29 e 30; LC
DA LUZ CONSTRUÇÃO LIMPEZA E LOCAÇÃO LTDA-ME. CNPJ n°
37.311.602/0001-70. quanto aos Ítens:10,11,17,18e28; REAL MATERIAIS
PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME, CNPJ n° 07.227.314/0001-70. quanto aos
ltens:16 e 27; X-LOC LOCAÇÕES LTDA, CNPJ n° 13.727.484/0001-17.
quanto ao item: 19 e F P LIMA-ADM SERV ME. CNPJ n° 05.562.409/0001 -15.
quanto aos itens 22 e 26. Fica declarado que os preços registrados na
ARP n° 008/2015 são válidos por 12 meses, contados da publicação deste
extraio. AARP encontra-se, em sua Integra, disponível no site oficial da
Prefeitura Municipal de Gurupi-TO. www.gurupi.to.gov.br. Fundamentação
Legal: Lei n° 10.520/2002, Lei n" 8.666/93. Decreto n° 7.892/2013.

Gurupi - TO. 27 de Março de 2015.

Gerson José de Oliveira
Secretário.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DO CONTRATO N° 005/2015

Processo n°: 3391/2014. Contrato de Prestação de Serviços n°:
005/2015. Partes: WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE LTDA.
CNPJ N° 34.597.955/0023-03 e FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ N°
11.336.672/0001-99. OBJETO: Fornecimento futuro, eventual e parcelada
de recarga de gases medicinais (oxigénio e ar comprimido) para atendimento
de urgência e emergência (Unidade de Pronto Atendimento - UPA e Serviço
Móvel de Urgência - SAMU). Vigência: 12 (doze) meses, a partir da data
da assinatura do Contrato. Assinatura: 02/03/2015, Valor: R$ 87.500,00
(oitenta e sete mil e quinhentos reais).

Sueli S. S.Aguiar
Gestor do Fundo Municipal de Saúde.

AVISO DE REPUBLICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 001/2015

A Secretaria Municipal de Educação, em conformidade com a
Lei 8.666/93, por intermédio do Presidente da Comissão Permanente de
Licitação, REPUBLICA a Tomada de Preço n° 001/2015, Tipo Menor Preço
Valor Global, Regime de Execução Indireta, regime de empreitada por
preço global, para realização em 24/04/2015. às 09h (horário local) 15min
de tolerância, cujo objeto é contratação de pessoa jurídica para realizar
a reforma e ampliação da Escola Municipal Lenival Correia Ferreira no
município de Gurupl. Visita Técnica até 23/04/2015 com agendamento
prévio. CRC até três dias antes da realização. Processo n° 4123/2014.
O Edital e seus anexos poderão ser requeridos das 8h às 18h, Junto à
Comissão de Licitação na Sala de Licitações e via e-mail: cplgurupi@
hotmail.com.

Gurupi -TO, 30 de Março de 2015.

Milton César Guerra
Presidente da GPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI

EXTRATO DO 2° ADITAMENTO

Processo n° 2811/2014. Tomada de Preço n° 009/2014. Contrato n°
064/2014. Partes: Secretaria Municipal de Educação de Gurupi-TO e J. L.
REIS CONSTRUTORA LTDA. CNPJ n° 16.519.907/0001-00. OBJETO:
Prorrogar o prazo de vigência do contrato originário, que constitui na
construção de muros e iluminação do pátio da Escola Municipal Orlindo
Pereira Mota, Prorrogação: 60 (sessenta) dias, de 10/04/2015 a 08/06/2015.
Assinatura: 26/03/2015.

EURlPIDES FERNANDES CUNHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZINÔPOLIS

PORTARIA 004/2015, DE 27 DE MARÇO DE 2015.

O Prefeito Municipal de LuzlnÓpolis. no uso das atribuições que
lhe confere o artigo da Lei Orgânica Municipal de Luzinòpolis.

Considerando a Lei N° 13.005, de 25 de junho de 2014, que institui
a do Plano Nacional de Educação;

RESOLVE:

Art. 1° Designar os membros representantes titulares, indicados
pelas entidades, instituições, órgãos do governo, setores da administração
pública, movimentos e organizações sociais relacionados, para comporem
o Plano Municipal de Educação de Luzinòpolis - PME/TO.


