
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

 Comissão Permanente de Licitações – CPL

PROC. Nº01.00331-000/2017

FOLHA: _____________

Ass.: _________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2017
Referente: PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017/CPL/CMPV/PVH

PROCESSO Nº 01.00331-000/2017

Aos vinte e um dias do mês de agosto do ano dois mil e dezessete (2017), a CÂMARA MUNICI -
PAL DE PORTO VELH, CNPJ 05.903.125/0001-45, com sede à Rua Belém, Nº 139 – Bairro Meu Pedaci-
nho de Chão - nesta capital, neste ato representado pelo Vereador Senhor Presidente MAURICIO CAR-
VALHO, RG. 866.366 SSP/RO, CPF. 903.993.312-04, doravante denominado ÓRGÃO GERENCIADOR, e
de outro as empresas: SIDNEI GARCIA DA SILVA - ME, CNPJ Nº 14.202.387/0001-73, Rua Geraldo Pa-
taxó 3307, Bairro Lagoinha, representado legalmente pelo Sr. Sidnei Garcia da Silva, residente a Rua
Geraldo Pataxó 3307, Bairro Lagoinha portador do RG 482334/SSP-RO, CPF 589.649.592-72  e V. & L.
TRANSPORTES Ltda - ME CNPJ Nº 84.705.987/0001-30, Rua Jose de Alencar 2062, Bairro Baixa União
representado legalmente pelo Supervisor  Sr. Valdo Vieira Gomes,  residente a Rua Jose de Alencar
2062, Bairro Baixa União portador do RG 187.467/SSP-RO, CPF 149.513.712-00 simplesmente deno-
minada DETENTORA, nos Lotes abaixo:

LOTE I TRANSPORTE TERRESTRE
ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO
Contratação através de processo licitatório para registro de preços de serviços de transporte
municipal  intermunicipal  de pessoas,  por meio de veículos do tipo/modelo ônibus executivo,
micro-ônibus, Barco e serviço de bordo, para atender nas seções populares da Câmara municipal
de Porto Velho por um período de 12(doze) meses.
QUANTIDADE DE SERVIÇOS ESTIMADA PARA 12 (DOZE) MESES LOTE I TRANSPORTE TERRESTRE

UNID QUNT. V.UNITARIO VALOR
TOTAL

1.1.1 Serviço  de  transporte  de  pessoas
mediante  veiculo  do  tipo/modelo
ONIBUS  EXECUTIVO,  com  as
seguintes  especificações:
motorista, capacidade mínima para
42(quarenta  e  dois)  Passageiros,
poltrona  reclináveis  em  tecido
gabinado, bagageiros amplos, som
ambiente,  geladeira  toalete,  TV,
vídeo,  ar  condicionado,  cinto  de
segurança, novo ou seminovo.

KM 10.000 6,00 60.000,00

1.1.2 Deslocamento  veiculo  parado  a
disposição  da  contratante,  acima
da franquia de 100 km.

Diária 100 700,00 70.000,00

1.1.3 Serviço  de  transporte  de  pessoas
mediante  veiculo  do  tipo/modelo
MICRO-ONIBUS  EXECUTIVO,  com
as  seguintes  especificações:
motorista, capacidade mínima para
22(vinte  e  dois)  Passageiros,
poltrona  reclináveis  em  tecido
gabinado, bagageiros amplos, som
ambiente,  geladeira  toalete,  TV,
vídeo,  ar  condicionado,  cinto  de

KM
Rodado

10.000 5,00 50.000,00
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segurança, novo ou seminovo.
1.1.3

.1
Deslocamento  veiculo  parado  a
disposição  da  contratante,  acima
da franquia de 100 km.

Diária 100 700,00 70.000,00

VALO TOTAL DO LOTE........................................................................................R$ 250.000,00

EMPRESA VENCEDORA
ITEM LICITANTE VALOR DA

PROPOSTA
CLASSIFICAÇAO

01 e
02

SIDNEI GARCIA DA SILVA - ME,
CNPJ Nº 14.202.387/0001-73,

representado legalmente pelo Sr.
Sidnei Garcia da Silva.

R$ 250.000,00 1º

LOTE II TRANSPORTE FLUVIAL
QUANTIDADE DE SERVIÇOS ESTIMADA PARA 12 (DOZE) MESES LOTE II TRANSPORTE FLUVIAL

UNID QUNT. V.UNITARIO VALOR TOTAL
2.1 Serviço de transporte de pessoas

mediante  barco com capacidade
de no mínimo 50 passageiros com
registro  de  navegação  na
capitania dos Portos da Marinha
de  Porto  Velho  Equipe  de
Tripulantes  e  todos  os
equipamentos de segurança sem
alimentação abordo.

Horas
Motor 500 405,00 202.500,00

2.2 Deslocamento, Barco parado a 
disposição da contratante, acima 
da franquia de 05(cinco) horas.

Diária 60    1.665,00      99.900,00

VALOR TOTAL DO LOTE...................................................................................R$ 302.400,00

LOTE II
ITEM LICITANTES VALOR DA

PROPOSTA
CLASSIFICAÇAO

01 V. & L. TRANSPORTES Ltda - ME
CNPJ Nº 84.705.987/0001-30,
representado legalmente pelo

Supervisor Sr. Valdo Vieira Gomes.

R$ 302.400,00 1º

Firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇO(S), conforme decisão exarada no processo 01.00331
–  000/2017  e  homologada  conforme  pedido  as  fls.  257,  referente  o  Pregão  nº  003/2017,  para
REGISTRO DE PREÇOS nº 002/2017, consoante consta do Processo nº.  01.00331-000/2017 de PARA
EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE  serviços de transporte municipal e intermunicipal de pessoas,
por meio de veículos do tipo/modelo ônibus executivo, micro-ônibus e barco para atender nas seções
populares da Camara municipal de Porta Velho por um período de 12(doze) meses do tipo  MENOR
PREÇO POR LOTE, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Porto Velho, de acordo com
o preceituado na Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, Resolução nº 565 de 25/02/2013 e Resolução
nº 002 de 26/01/2017, consoante as seguintes cláusulas e condições.
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1. DO OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objeto Registrar os Preços de Eventual e Futura AQUISIÇÃO DE serviços
de transporte municipal e intermunicipal de pessoas, por meio de veículos do tipo/modelo ônibus
executivo, micro-ônibus e barco para atender nas seções populares da Camara municipal de Porta Ve -
lho por um período de 12(doze) meses do tipo MENOR PREÇO, destinados a atender às necessidades
e demandas da Camara Municipal de Porto Velho, conforme descrição, marcas e preços constantes do
Edital do Pregão Presencial n.º 003/2017, para Registro de Preços nº 002/2017.

2.DA VALIDADE DESTA ATA
2.1- A presente Ata de Registro de Preços terá prazo de validade de 12 (doze) meses consecutivos, a 
contar da data de sua publicação no Diário do Município de Porto Velho (DOM).
2.2- Durante o prazo de vigência desta Ata, a Administração não será obrigada a adquirir o serviço re -
ferido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo atra-
vés de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer
espécie às empresas, sendo, entretanto, assegurada aos beneficiários do registro, a preferência de
fornecimento em igualdade de condições. A administração poderá, ainda, cancelar esta Ata, na ocor-
rência de alguma das hipóteses. Legalmente previstas, garantidos à(s) empresa(s), neste caso, o con -
traditório e ampla defesa.

3. DA UTILIZAÇÃO DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1 - Poderão utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração
Publica Municipal que não tenha participação neste certame, mediante prévia consulta a CÂMARA
MUNICIPAL DE PORTO VELHO (órgão gerenciador) e anuência da (s) empresa (s), desde que devida-
mente comprovada à vantagem e, respeitada, no que couber, as condições e as regras estabelecidas
na Lei nº 8.666/93, Resolução 002/2017, respeitado o estabelecido no Parecer Prévio nº 59/2010-PLE-
NO do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.
3.2 - Serão permitidas adesões a esta Ata de Registro de Preços (caronas), não podendo exceder uma
única vez a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados nesta Ata de Registro de Preços. Per -
mitir-se-á adesões, não importando o número de vezes, desde que ao todo, somadas, não se ultrapas-
se o percentual (100%) do valor inicialmente licitado e registrado nesta Ata original, observando ain-
da, o prazo de vigência;
3.3 - Caberá a(s) detentora(s) desta Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabele-
cidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, a órgão ou entidade que não tenha participado
do certame licitatório, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente as -
sumidas.
3.4 - Os órgãos usuários não serão obrigados a contratar o (s) serviço de fornecimento (s) ora regis-
trados dos detentores constante desta Ata de Registro de Preços, facultando-se a realização de licita -
ção específica para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do registro a prefe -
rência de fornecimento em igualdade de condições.

4. DO PREÇO REGISTRADO
4.1. Os preços registrados nesta Ata de Registro de Preços são inalteráveis durante todo o período de
vigência desta, ressalvados os casos excepcionais que permitam o procedimento de reequilíbrio, con -
forme artigos 17 e 18 da Resolução 002 de 26/01/2017, sempre obedecidas às determinações conti -
das no art. 65 da Lei nº 8.666/93. 
4.2. Compete ao Órgão Gerenciador, na ocorrência de fato que justifique a redução ou a majoração
do preço dos bens ou serviços registrados, promover as necessárias negociações junto aos fornecedo-
res Detentores desta Ata.
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5. DA REVISÃO DE PREÇOS – REDUÇÃO
5.1. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço
praticado no mercado, caberá ao órgão gerenciador convocar o fornecedor para uma negociação, com
vistas à redução de preços, podendo ocorrer o seguinte:

I. Aceitação da negociação, quando o fornecedor aceitar reduzir o seu preço aos limites encon-
trados e compatíveis aos de mercado, devendo o novo preço ser registrado nesta Ata como al-
teração posterior;

II. Negociação frustrada, assim entendida àquela em que o fornecedor detentor desta           Ata
não aceita reduzir seu preço ao valor de mercado, devendo, neste caso, ser liberado do com-
promisso assumido, para a convocação do fornecedor seguinte, respeitada a ordem classifica-
tória, com vistas iguais oportunidade de negociação;

III. Se no caso do inciso II, a negociação frustrada se estender a todos os demais fornecedores re -
gistrados nesta Ata, não tendo qualquer deles reduzido o preço do bem ou serviço ao patamar
compatível com o mercado, caberá ao órgão participante providenciar a contratação desejada
por meio de outro certame licitatório regular.

6. DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE PREÇOS – MAJORAÇÃO
6.1. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados no SRP, de forma a com -
prometer o fornecimento, pelo Detentor desta Ata, nas condições inicialmente acordadas, dever-se-á
obedecer ao seguinte procedimento:
6.2. Cabe ao fornecedor protocolar junto ao Órgão Gerenciador, de acordo com o art. 16 na Resolução
002/2017, um requerimento de reequilíbrio econômico-financeiro, de preços devidamente justificado
e instruído com documentos capazes de evidenciar o surgimento de uma onerosidade excessiva em
relação às obrigações inicialmente assumidas, produzida pelo aumento no custo do bem ou serviço no
mercado atual, valendo se, por exemplo, de notas fiscais antigas e recentes, listas de preços de fabri -
cantes. Comprovantes de transporte de mercadorias, dentre outros pertinentes, a juízo do órgão ge -
renciador;
6.3. Ao Órgão Gerenciador cabe a realização das pesquisas de mercado e demais atos necessários,
com vistas à verificação da ocorrência da majoração alegada pelo fornecedor,  nos moldes do que
dispõe os art. 17 e 18 da Resolução 002/2017;
6.4. O reequilíbrio de preços será apreciado por uma Comissão de Renegociação designada por ato
administrativo do Presidente da Câmara Municipal de Porto Velho, ao qual caberá, também, 
Homologação da decisão final desta Comissão, após a submissão do procedimento à Procuradoria Ge-
ral da Câmara e a Controladoria Geral da Camara para fins de análise e
Parecer;
6.5. É vedado ao Detentor do Registro interromper o fornecimento ou a prestação dos serviços en -
quanto aguarda o trâmite dos Requerimentos de Reequilíbrio de Preços, sob pena de aplicação das
sanções estabelecidas no ato convocatório, nesta Ata de Registro e na legislação pertinente;
6.6. Confirmada a veracidade das alegações do fornecedor e deferido, por decisão do Órgão Gerencia -
dor, o reequilíbrio econômico-financeiro requerido, deverá ser providenciada a publicação da altera-
ção desta Ata de Registro de Preços no Diário Oficial do Município, para fins de validade do novo pre -
ço registrado.
6.7. Os preços resultantes de reequilíbrio econômico-financeiro terão a validade vinculada ao prazo
regular de validade desta Ata de Registro;
6.8. No caso de indeferimento do Requerimento de Reequilíbrio Econômico-Financeiro, poderá o Ór-
gão Gerenciador liberar o Detentor desta Ata do compromisso assumido, sem aplicação de penalida-
de, mediante decisão fundamentada;
6.9. Se liberado o primeiro Detentor desta Ata, poderá o Órgão Gerenciador providenciar a convoca-
ção dos detentores remanescentes, respeitada a ordem classificatória, para fins de renegociação dos
preços registrados;
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7. DA INALTERABILIDADE DO OBJETO
7.1. É vedado o recebimento de serviços ou características diversas das constantes nesta Ata de Regis-
tro de Preços e na proposta, bem como descaracterize, de qualquer forma, o objeto licitado;

8. DO CANCELAMENTO DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
8.1. O fornecedor terá seu registro cancelado quando:
I. Descumprir disposições da respectiva Ata de Registro de Preços, do edital ou das leis aplicáveis ao
caso;
II. Não assinar o contrato ou retirar a Nota de Empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabe -
lecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
III. Restar frustrada a renegociação de preços, seja por majoração ou redução;
IV. Tiver deferida sua solicitação de cancelamento, nos termos do art. 25;
V. Estiver presentes razões de interesse público.
8.2. O cancelamento de registro deverá ser formalizado pelo Órgão Gerenciador, mediante decisão
fundamentada, ressalvada, em qualquer caso, a aplicação das sanções definidas em lei.
8.3. O fornecedor poderá solicitar ao Órgão Gerenciador, mediante requerimento devidamente instru-
ído, o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente, decorrentes de
caso fortuito ou de força maior, capaz de comprometer a perfeita execução contratual;
8.4. Conforme recomende a situação, poderá o Órgão Gerenciador realizar as diligências que entender
necessárias para a verificação da ocorrência do fato alegado pelo fornecedor como ensejador da soli -
citação de cancelamento;
8.5. O cancelamento do registro, se deferido, somente terá validade após a publicação no Diário Ofici -
al do Município, sendo, desta forma, vedada a interrupção no fornecimento de bens ou na prestação
de serviços cuja requisição, empenho ou documento similar tenha sido despachado antes dessa ata.

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1 -  A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações de que
deles poderão advir, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo
assegurada à Detentora do registro de preços a preferência em igualdade de condições;
9.2.  Fica a Detentora ciente que a assinatura desta Ata implica na aceitação de todas as cláusulas e
condições estabelecidas, não podendo invocar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo
do perfeito cumprimento desta Ata de Registro de Preços e dos ajustes dela decorrentes;
9.3. A Ata de Registro de Preços, os ajustes dela decorrentes, suas alterações e rescisões obedecerão a
Resolução 002/2017, Lei Federal nº 8.666/93, demais normas,
complementares e disposições desta Ata e do Edital que a precedeu, aplicáveis à execução e especial -
mente aos casos omissos;
9.4. Fazem parte integrante desta Ata, para todos os efeitos legais, os anexos o Edital de Licitação do
Pregão nº 003/SRP/002/2017 e a proposta da detentora.
9.5. Os Preços Registrados: em ata. 

Fica eleito o foro do Município de Porto Velho para dirimir as eventuais controvérsias decorrentes do
presente ajuste. E, por estarem de acordo. Lavraram o presente instrumento, que lido e achado con-
forme, vai assinado pelas partes em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas
abaixo qualificadas.

                                                        Porto Velho 31 de Agosto de 2017.

MAURICIO CARVALHO
Presidente – CMPV

JOSE CELZIMARIO GOMES NAPOLIAO
Pregoeiro

EMPRESAS DETENTORAS DOS PREÇOS REGISTRADOS:
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SIDNEI GARCIA DA SILVA - ME,
CNPJ Nº 14.202.387/0001-73,

representado legalmente pelo Sr. Sidnei Garcia
da Silva.

V & L. TRANSPORTES Ltda - ME
CNPJ Nº 84.705.987/0001-30,

representado legalmente pelo Supervisor Sr.
Valdo Vieira Gomes.

            


