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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2022/PMC 
Processo Administrativo nº 145/2022/GAB 

Pregão Eletrônico nº 015/2022/SRP 

Objeto: Aquisição de Passagens Terrestres para atender as demandas das secretarias da Prefeitura 
Municipal de Cabixi, pelo período de 12 meses. 

Aos dezoito dias do mês de maio do ano de 2022, na sala da Comissão Permanente de licitações, nas 
dependências do prédio da prefeitura Municipal, o MUNICÍPIO DE CABIXI, Estado de Rondônia, 
pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº. 22.855.159/0001-20, com sede na 
Av. Tamoios n.º 4031  centro, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo 
Prefeito em exercício, o Sr. GILMAR DE CARLI, , brasileiro, casado, agente político, portador da 
Cédula de Identidade RG sob nº. 30990960 SSP/PR e CPF sob nº 441.468.259-20, residente e 
domiciliado em Cabixi – RO, de outro lado a empresa adjudicatária do Pregão Eletrônico  nº 
015/2022/PMC para Registro de Preços, RONDON - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO 
EIRELI, empresa de direito privado, inscrita no CNPJ: 10.886.827/0001-06, com sede a Av. 
Governador Jorge Teixeira na cidade de Porto Velho – RO, daqui a diante simplesmente denominada 
CONTRATADA, tendo como representante a Sra. WELISSON BASILIO DE SOUZA, portador 
(a) da Cédula de Identidade RG nº 1142834 SSP/RO e CPF sob nº 020.853.952-28, residente e 
domiciliado na cidade de Porto Velho – RO, onde CONTRATANTE e a CONTRATADA resolvem 
Registrar os Preços, com integral observância da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/02, 
Decreto Municipal nº 049/2014, Decreto Federal nº 9.488/2018, e mediante as Cláusulas e condições 
seguintes: 

CLÁUSULA I – DO OBJETO  

1. O objeto do presente é a aquisição de Passagens Terrestres para atender as demandas das 
secretarias da Prefeitura Municipal de Cabixi, pelo período de 12 meses.  

2. A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura do Município de Cabixi a firmar as 
contratações que deles poderão advir, sendo-lhe facultada a realização de licitações específicas para 
aquisição do objeto, assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em 
igualdade de condições. 

CLÁUSULA II – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

1. O registro de preços formalizado na presente ata terá a validade de 01 (um) ano, a partir da data da  
publicação da Imprensa Oficial do Município (AROM), conforme previsto no § 3º, do art. 15 da Lei 
Federal 8.666/93. 

2. Os contratos decorrentes da ata de registro de preços terão sua vigência adstrita aos prazos 
estabelecidos nas disposições de acordo com o Art. 57 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações e de 
acordo com o Decreto Municipal nº 049 de 31 de Março de 2014. Parecer Prévio nº 059/2010-
PLENO do TCE/RO, acórdão 072/2011 -TCE/RO, e ainda de acordo com o Acórdão nº 12/2014 – 
Pleno do TCE –RO. 

3. Durante o prazo de validade do registro, a Administração não será obrigada a adquirir 
exclusivamente por seu intermédio, os objetos referidos na Cláusula I, podendo se utilizar, para 
tanto, de outros meios de aquisição, desde que permitidos em lei, sem que desse fato caiba recurso ou 
indenização de qualquer espécie à empresa detentora, conforme previsto no § 4º, do art. 15 da Lei 
Federal 8.666/93. 

4. A(s) licitante(s) vencedora(s) fica(m) obrigada(s) a atender todas as ordens de fornecimento 
efetuadas durante a vigência desta ata, mesmo que ao utilização dos produtos  dela decorrentes esteja 
prevista para data posterior à do seu vencimento. 
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5. Será permitido “carona”, de acordo com a legislação vigente, desde que cumpridos todos os 
requisitos do Parecer Prévio nº 059/2010-PLENO do TCE/RO e do Acórdão nº 072/2011 TCE/RO. 

CLÁUSULA III – DA SOLICITAÇÃO  

1. De acordo com a necessidade, a secretaria interessada formalizará o procedimento para aquisição 
dos itens,  conforme  o pedido   formulado, justificado e assinado pelo responsável   e emitirá  nota 
de empenho e o respectivo contrato  de fornecimento.  

CLÁUSULA IV – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO  

1. Ficam aqueles estabelecidos no Anexo I – Termo de Referência do edital de licitação, que foi 
aprovado  e assinado pelo gestor da pasta. 

2. Os  preços registrados são os seguintes:  

ITEM DISCRIMINAÇÃO QUANT UNID DESCONTO % 

1 
Passagem Terrestre para dentro do Estado de 
Rondônia. 

R$ 88.000,00 Desc % 1,00 % 

2 
Passagem Terrestre para fora do Estado de 
Rondônia. 

R$ 6.000,00 Desc % 1,00 % 

3. CLÁUSULA V – DA FORMA, PRAZO, LOCAL E  CONDIÇÕES  DE ENTREGA E 
RECEBIMENTO DOS MATERIAIS:  

1. A contratada deverá entregar os bilhetes das passagens terrestres estadual e interestadual, quando 
solicitados, no órgão requisitante, até um dia útil imediatamente anterior a viagem. O prazo de início 
do fornecimento das passagens é até 01 (um) dia, contados a partir da assinatura do contrato. 

2. No caso de solicitações promovidas excepcionalmente, em caráter de urgência, não havendo de se 
proceder à entrega na sede do órgão, a empresa deverá diligenciar para efetuá-la o mais rápido 
possível na residência do servidor indicado para viagem ou no balcão de atendimento da rodoviária, 
sem que isso implique acréscimo aos preços registrados. 

CLÁUSULA VI – DOS ENCARGOS: 

1. Os preços dos serviços incluem todos e quaisquer encargos fiscais, trabalhistas, previdenciários, 
fretes, seguros, mão de obra. 

CLÁUSULA VII – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES e CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

1. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA - Conforme estabelecido no Anexo I – Termo de 
Referência do edital de licitação, que foi aprovado  e assinado pelo gestor da pasta e foi analisado e 
aprovado pela Auditoria/Controle Interno. 

2. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  - Conforme estabelecido no Anexo I – Termo de 
Referência do edital de licitação, que foi aprovado  e assinado pelo gestor da pasta e foi analisado e 
aprovado pela Auditoria/Controle Interno. 

3. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO - Conforme estabelecido no Anexo I – Termo de 
Referência do edital de licitação, que foi aprovado  e assinado pelo gestor da pasta e foi analisado e 
aprovado pela Auditoria/Controle Interno.  

CLÁUSULA VIII – DA RESCISÃO: 

1. A contratada reconhece o direito da Administração de rescindir unilateralmente o contrato, no caso 
de inexecução total ou parcial das obrigações pactuadas, com base no Art. 77, da Lei Federal n° 
8.666/93. 

Sub-cláusula Primeira: poderá ainda ser rescindido por mútuo consentimento, ou unilateralmente 
pelo CONTRATANTE, a qualquer tempo, mediante notificação prévia de 30 (trinta) dias à 
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CONTRATADA, por motivo de interesse público e demais hipóteses previstas nos incisos I a XII e 
XVII do Art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, ou ainda, judicialmente, nos termos da legislação 
pertinente. 

Sub-cláusula Segunda: da rescisão procedida com base nesta cláusula não incidirá multa ou 
indenização de qualquer natureza. 

CLÁUSULA IX – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, 
prevista no orçamento das Unidades Orçamentárias: 200 – Gabinete do Prefeito; 0300 – Secretaria 
Municipal Especial; 0400 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo ; 
0500 – Secretaria Municipal de Saúde; 0601 – Secretaria Municipal de Assistência Social; 0700 
– Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária; e 0800 – Secretaria Municipal de Obras e 
Serviços Públicos na classificação abaixo:  

1.1. Projeto/Atividade:  

2.002 – Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito 

2.004 – Manutenção das Atividades da Secretaria Especia 

2.006 – Manutenção das Atividades da SEMEC 

 2.021 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde    

2.022 – Manutenção do Conselho Municipal de Saúde 

2.023 – Apoio ao Programa de Informatização da APS 

2.024 – Incentivo as Ações Estratégicas da Atenção Básica 

2.026 – Incentivo Financeiro da APS Capacitação Ponderada 

2.028 – Atendimento Hospitalar e Ambulatorial de Média e Alta Complexidade 

2.030 – Apoio as Ações de Vigilância em Saúde 

2.031 – Execução Ações de Vigilância Sanitária                

2.033 – Ações a Criança/Adolescente e ao Conselho Tutelar – R.P 

 2.036 – Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social 

2.037 – Benefícios Eventuais a Famílias com renda de Até um Quarto do Salário Mínimo 
Federal. 

2.039 – Bloco de Financiamento da Gestão Bolsa Família 

2.044 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras  

2.051 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Pecuária 

2.055 – Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente            

1.2. Elemento de Despesa: 

33.90.33.01 – Passagens para o País 

 33.9033 – Passagens e Despesas com Locomoção 

CLÁUSULA X – DAS PENALIDADES 

1. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  - Conforme estabelecido no Anexo I – Termo de 
Referência do edital de licitação, que foi aprovado  e assinado pelo gestor da pasta e foi analisado e 
aprovado pela Auditoria/Controle Interno. 

CLÁUSULA XI – DO FORO 
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1. As partes elegem o Foro da Comarca de Colorado do Oeste/RO, com renúncia a qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja, para dirimir as questões judiciais provenientes da presente. 

CLÁUSULA XII – DA REGÊNCIA 

1. O Termo de Referência e tudo que nele estiver disposto é parte  integrante desta ata de Registro de 
Preços.   

2. As regras da presente Ata reger-se-ão pelas normas estabelecidas na Lei Federal 8.666/93 e suas 
posteriores alterações e Lei 10.520 de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 049 de 03 de 
Novembro de 2009 e ainda os dispositivos Municipal nº 049 de 31 de Março de 2014. 

  Cabixi – RO, 18 de maio de 2022. 

 

 

 
Gilmar de Carli 

Vice-Prefeito 
Cabixi-RO 

 

 
Allison Maicon Bento Pretto  

Gerente SRP 
Dec. 120/2017 
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1) ____________________________________  

Nome:  

CPF:  

 

2) ____________________________________ 

Nome: 

CPF:  


