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CPL/PMC 

 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇOENE 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES____________________ 

CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 001/2020-PMC/AP 

PROCESSO Nº 2000.0146/2019. 

 

Pelo presente instrumento de contrato que entre si celebram a 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇOENE –AP inscrita no CNPJ n° 

05.990.437/0001-33 e a empresa EQUINORTE SERVIÇOS E 

LOCAÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 15.401.659/0001-27, 

com fornecimento de Aquisição de materiais de expediente 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL:  

1.1. Possui amparo na Constituição Federal, artigo 37, inciso XXI, e 

§ 1º, Lei nº 10.520, de 17.07.2002, Decreto nº. 5.450 de 31.05.2005, 

Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, alterada pela Lei 

Complementar nº 147/2014 de 07.08.2014, Decreto Federal nº 

7892/13 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93, de 21/06/1993, e em 

conformidade e observando nas futuras contratações as condições 

estabelecidas nas cláusulas abaixo; demais cominações legais, e o 

que consta no Processo Administrativo Nº 2000.0146/2019, e 

Parecer Jurídico Nº 007/2019-ASSEJUR/PMC. 

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA:  

5.1. A vigência do presente Contrato será de 12 (doze) meses, 

contados da assinatura do contrato.  

CLÁUSULA NONA - DA VALOR E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  

9.1. As despesas com a execução do presente instrumento correrão 

à conta dos recursos previstos no Orçamento Geral da Prefeitura 

Municipal de Calçoene, para fazer face e cobertura ao exercício 

orçamentário de 2020, através do Programa de Trabalho: 25; Ação: 

2019, SubFunção: 451, Fonte de Recursos 207, Elemento de Despesa 

3390.39.00.00, de acordo com a nota de empenho n° 80/2020 no valor 

de R$ 406.237,24 (quatrocentos e seis mil e duzentos e trinta e sete 

reais e vinte quatro centavos) que dará suporte a referida despesa 

no ano em vigor. 

Calçoene-AP, 11 de fevereiro de 2020. 

 

JULIO CESAR BUSCARONS 

Prefeito Municipal de Calçoene 

CONTRATANTE 

 
 
 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇOENE 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES____________________ 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

                  • Diário Oficial do Município de Calçoene – DEOC •                 

EXPEDIENTE: O Diário Oficial poderá ser encontrado na sala d e Administração e 

planejamento da Prefeitura de Calçoene-AP. REMESSAS DE MATÉRIA: As 

matérias a serem publicadas no Diário Oficial do Município, somente serão aceitas 

se apresentadas das seguintes quesitos; das medidas: 8 cm de largura para 2 

colunas, 17 cm de largura para 1 coluna no caso de balanços, tabelas e quadros; 

dos prazos: Para serem publicadas as matérias, as mesma terão que ser entregues 

até as 13:30h do dia anterior da data de publicação ;do acesso ao Diário: você 

poderá adquirir um exemplar do Diário Oficial, na página no site: 

www.calcoene.portal.ap.gov.br ou através de documento munidos da data e número 

do Diário que deseja. RECLAMAÇÕES: Deverão ser dirigidas, por escrito, ao 

Gabinete do Secretário de Administração e Planejamento até 8 (oito) dias após a 

publicação. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇOENE 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2019 - SRP/PMC 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º003/2019 - PMC. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇOENE/AP, inscrita no CNPJ n° 05.990.437/0001-33 pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua: 
Teodoro Antônio Leal, 264, Centro, inscrita no CNPJ sob o nº 05.990.437/0001-33, neste ato representado por seu prefeito Sr. JULIO CESAR 
BUSCARONS, brasileiro, divorciado, profissão, com RG nº 3.386.265-2/PR e CPF nº 541.341.109-04, residente e domiciliado na Rua RD BR 
156, nº 0, Bairro Sete ilhas MRT, Calçoene-AP, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a Empresa EQUINORTE SERVIÇOS E 
LOCAÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 15.401.659/0001-27, com sede na Avenida Rio Grande do Norte, n° 497-B, Bairro Pacoval – 
Macapá/AP, neste ato tendo como responsável, seu representante legal, Sr. Wanderley Garcia Rodrigues, Nacionalidade, natural de Ubiratã-
PR, estado civil Solteiro, Brasileiro, empresário, portador do R.G. nº 7231.190-6 SESP/PR, e do CPF n° 026.293.189-31, residente e domiciliado 
na Avenida Jambeiro, n° 238 – Bairro Brasil Novo – Macapá/AP, CEP: 68.909-322, considerando o julgamento da licitação na modalidade de 
Pregão, na forma Eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 003/2019- PMC, publicada no Diário Oficial do Estado do Amapá dia 08 de 
Janeiro de 2019, processo administrativo n.º 2000.0146/2019 RESOLVE registrar os preços da  empresa indicada e qualificada nesta ATA, de 
acordo com a classificação por ela alcançada e na  quantidade  cotada, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes 
às normas constantes no artigo Constituição Federal, artigo 37, inciso XXI, e § 1º, Lei nº 10.520, de 17.07.2002, Decreto nº. 5.450 de 31.05.2005, 
Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 de 07.08.2014, Decreto Federal nº 7892/13 e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93, de 21/06/1993, e em conformidade e observando nas futuras contratações as condições estabelecidas 
nas cláusulas abaixo: 

1. DO OBJETO 

1.1 A presente Ata tem por objeto contratação de empresa para AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CALÇOENE - AP, através de REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 (doze) meses, 
que atenderão as necessidades da Prefeitura Municipal de Calçoene - PMC, conforme especificações, quantidade e justificativas contida no 
Edital, Termo de Referência e anexos, do edital de Pregão Eletrônico nº 003/2019-SRP/PMC, que é parte integrante desta Ata, assim como a 
proposta vencedora, independentemente de transcrição.  

1.2 A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a 
realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de fornecimento 
em igualdade de condições. 
1.3. Na assinatura da ARP será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no Edital, as quais deverão ser mantidas 
pelo beneficiário durante a sua vigência. 

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS. 

2.1 O órgão gerenciador será a PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇOENE – PMC/AP 
2.2 O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor e as demais condições ofertadas na proposta são as que 
seguem:   

ITEM D I S C R I M I N A Ç Ã O UNID. QUANT. 
VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

 
  

1.0 ILUMINAÇÃO PÚBLICA      
 

1.1 
BRAÇO PARA LUMINÁRIA 
PÚBLICA COM SAPATA 
31,7MM X 2M 

UN 562,00 
R$ 

93,33 

 
R$ 52.451,46 

 

1.2 

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, 
CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO 
EM PVC/A, ANTICHAMA 
BWF-B, 1 CONDUTOR, 
450/750 V, SECAO NOMINAL 
2,5 MM2 

M 3.372,00 R$ 1,17 R$ 3.945,24 

1.3 
CONEC CUNHA P/C 2 C/ 1/0 
AWG AL 

UN 1.124,00 R$ 9,51 
R$ 

10.689,24 

1.4 
FITA ISOLANTE ADESIVA 
ANTICHAMA, USO ATE 750 V, 
EM ROLO DE 19 MM X 5 M 

UN 26,00 R$ 1,79 R$ 46,54 

1.5 

FITA ISOLANTE DE 
BORRACHA AUTOFUSAO, 
USO ATE 69 KV (ALTA 
TENSAO) 

M 126,45 R$ 0,53 R$ 67,02 

1.6 

LUMINÁRIA PARA 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO 
TIPO PAINEL LED COM 
POTÊNCIA ENTRE 50W E 
60W, TEMPERATURA DE 
COR BRANCA 3000K A 5000K 
E COM SUPORTE DE 
FIXAÇÃO EM BRAÇOS DE 
31,7MM À 60,3MM 

UN 562,00 
R$ 

532,60 
R$ 

299.321,20 

1.7 
BASE PARA RELE COM 
SUPORTE METALICO 

UN 562,00 R$ 9,27 R$ 5.209,74 
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1.8 

RELE FOTOELETRICO 
INTERNO E EXTERNO 
BIVOLT 1000 W, DE 
CONECTOR, SEM BASE 

UN 562,00 
R$ 

16,24 

 
R$ 9.126,88 

 

1.9 
PARAFUSO CABEÇA 
ABAULADA 16 X 70MM 

UN 1.124,00 R$ 8,63 R$ 9.700,12 

1.10 
CINTA AÇO GALVANIZADO 
200MM 

UN 1.124,00 R$13,95 R$15.679,80 

 TOTAL GERAL 
R$ 406.237,24 (quatrocentos e seis mil e 

duzentos e trinta e sete reais e vinte quatro 
centavos 

 
3. VALIDADE DA ATA 
 
3.1 A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a 
partir da sua publicação, não podendo ser prorrogada. 
 
4 – DA ADESÃO/ DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
4.1 A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser 
utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração 
pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante 
anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente 
justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as 
condições e as regras estabelecidas conforme o § 1º do art. 24 do 
Decreto Federal 7892/2013. 
 
4.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de 
Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela 
aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento 
não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o 
órgão gerenciador e órgãos participantes, conforme o § 2º do art. 
24 do Decreto Federal 7892/2013. 
 
4.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este 
item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento 
dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e 
registrados na ata de registro de preços para os órgãos. 
Conforme o § 3º do art. 24 do Decreto Federal 7892/2013. 
 
4.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na 
totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado 
na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 
participantes, independentemente do número de órgãos não 
participantes que aderirem, conforme o § 4º do art. 24 do Decreto 
Federal 7892/2013. 
 
4.5. O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à ata 
após a primeira aquisição ou contratação por órgão integrante da 
ata, exceto quando, justificadamente, não houver previsão no 
edital para aquisição ou contratação pelo órgão gerenciador, 
conforme o § 5º do art. 24 do Decreto Federal 7892/2013. 
4.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não 
participante deverá efetivar a contratação solicitada em até 
noventa dias, observado o prazo de vigência da ata, conforme o § 
6º do art. 24 do Decreto Federal 7892/2013. 
 
4.7. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e 
justificadamente, a prorrogação do prazo para efetivação da 
contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que 
solicitada pelo órgão não participante. 
4.8. Os FORNECEDORES incluídos na ata de registro de preços 
estarão obrigados a celebrar os contratos com os órgãos e 
entidades participantes até o limite dos quantitativos estimados 
registrados na ARP, nas condições estabelecidas no ato 
convocatório, nos respectivos anexos e neste instrumento. 
4.9 A existência de preços registrados não obriga o 
Órgão/Entidade Participante a firmar as contratações que deles 
poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, 
respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado 
ao beneficiário do registro a preferência de contratação em 
igualdade de condições. 
4.10 Quando da necessidade de contratação, o Órgão/Entidade 
Participante, por intermédio do Gestor do contrato por ele 
indicado, consultará o Órgão Gerenciador (Prefeitura Municipal 
de Calçoene – PMC) para obter a indicação do FORNECEDOR, dos 
quantitativos a que este ainda se encontra obrigado e dos preços 
registrados. 

4.11. Com as informações do Órgão Gerenciador, o Gestor do 
Órgão/Entidade Participante convocará o FORNECEDOR 
indicado para celebrar o contrato, devendo observar os termos da 
minuta de que trata o Anexo II que integra o Edital do REGISTRO 
DE PREÇOS N° 003/2019. 
4.12 Para instruir a formalização dos contratos, o Órgão/Entidade 
Participante verificará, por meio eletrônico hábil de informações, 
as certidões de regularidade de débito do prestador de serviços 
perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), a Fazenda Nacional 
(Certidão Conjunta Negativa de Débitos, ou Positiva com efeitos 
de negativa, relativas a tributos federais e a dívida ativa da União), 
bem como a inexistência de débitos inadimplidos perante a 
Justiça do Trabalho (CNDT), certificando nos autos da 
contratação a regularidade e anexando os documentos passíveis 
de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente 
justificada.  
4.13. Se não for possível obter as certidões na forma estabelecida, 
o FORNECEDOR será notificado para, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis a partir da data da notificação, apresentar as mesmas 
certidões sob pena de a contratação não se concretizar.  
4.14. Se as certidões anteriormente apresentadas para habilitação 
ou constantes do cadastro estiverem dentro do prazo de validade, 
o FORNECEDOR ficará dispensado da apresentação das 
mesmas. 
4.15 O FORNECEDOR deverá, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a 
contar da data da convocação, comparecer ao Órgão/Entidade 
Participante Contratante para assinar o termo de contrato.  
4.16 Se o FORNECEDOR com preço registrado em primeiro lugar 
recusar-se a receber a convocação ou deixar de atendê-la, ou não 
puder firmar contrato com o Poder Público, o Órgão/Entidade 
Participante Contratante dará ciência da recusa ou 
impossibilidade de contratação ao Órgão Gerenciador, 
solicitando a indicação do próximo FORNECEDOR com preço 
registrado, se houver, bem como dando início a procedimento 
para aplicação de sanção.  
4.17 O segundo colocado somente poderá ser convocado pelos 
Órgãos/Entidades Participantes para celebrar a contratação no 
caso de o primeiro colocado não cumprir as condições 
estabelecidas nesta Ata de Registro de Preços e no Anexo I ao 
Edital.  
 
5. DO PAGAMENTO 
5.1. O pagamento será realizado, em até 30 (trinta) dias 
consecutivos após a efetiva entrega dos materiais, contra a 
apresentação da nota fiscal, devidamente atestada, por escrito 
pelo setor competente da solicitação, condição indispensável 
para o pagamento, e desde que não ocorra fator impeditivo 
provocado pela CONTRATADA; 
5.2. A Contratada deverá apresentar, atualizados, para fins de 
pagamento, os seguintes documentos: prova de regularidade 
com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), com o 
instituto Nacional de Seguro Social (INSS), com a Receita Federal, 
Certidão Negativa de Débito junto ao Estado e comprovação da 
inexistência de débitos inscritos em dívida ativa pela 
Procuradoria Fiscal da PGE/AP.     
  
6. REVISÃO E CANCELAMENTO 
6.1 A Administração realizará pesquisa de mercado 
periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e 
oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços 
registrados nesta Ata.  
6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência 
de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato 
que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração 
promover as negociações junto ao fornecedor.  
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6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço 
praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração 
convocará o fornecedor para negociar a redução dos preços aos 
valores praticados pelo mercado.  
 
6.4 O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor 
praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, 
sem aplicação de penalidade.  
 
6.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem 
reduzir seus preços aos valores de mercado observará a 
classificação original.  
 
6.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços 
registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o 
órgão gerenciador poderá: 
 
6.5.1 liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a 
comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem 
aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos 
e comprovantes apresentados; e 
 
6.5.2 convocar os demais fornecedores para assegurar igual 
oportunidade de negociação.  
 
6.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador 
deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, 
adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais 
vantajosa. 
 
6.7 O registro do fornecedor será cancelado quando: 
6.7.1 descumprir as condições da ata de registro de preços; 
6.7.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente 
no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa 
aceitável; 
 
6.7.3 não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste 
se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou 
 
6.7.4 sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de 
celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador 
e órgão participante.  
 
6.8 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no 
Termo de Referência será formalizado por despacho do órgão 
gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.  
 
6.9 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato 
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que 
prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e 
justificados: 
6.9.1 por razão de interesse público; ou 
6.9.2 a pedido do fornecedor. 
 
7. CONDIÇÕES GERAIS 
 
7.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos 
para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da 
Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais 
condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de 
Referência, anexo do edital, para cada Item.  
 
7.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta 
ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 
1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.  
 
7.3 A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a 
relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços 
com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será 
anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do Decreto 
nº. 3.182/2016. 
 
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada 
em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em 
ordem, vai assinada pelas partes.   
 
7.4. Conforme o Decreto Federal 7892/2013, no seu § 3° do art. 13. 
A Ata de registro de Preço será publicada no órgão de Imprensa 
Oficial do Estado do Amapá. 
 
Calçoene-AP, 06 de fevereiro de 2020. 

 

JULIO CESAR BUSCARONS 
Prefeito Municipal de Calçoene 
CONTRATANTE  
 

Wanderley Garcia Rodrigues  
Representante Legal 
R.G. nº 7231.190-6 SESP/PR 
CPF n° 026.293.189-31 
CONTRATADA 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇOENE 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES________________ 

AVISO DE LICITACÃO DESERTA 

Pregão Eletrônico nº 002/2019-SRP/PMC 

PROCESSO N° 22601.182/2019-PMC 

 

A comissão de licitações do Municipio de Calçoene – AP, torna 

público que a licitação realizada no dia 30/01/2020, as 09hs:00min, 

na modalidade de pregão eletronico nº 002/2019, que objetiva a 

CONTRTAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS TIPOS GASOLINA 

COMUM, DIESEL COMUM E DIESEL S-10 no endereço eletrônico 

www.portaldecompraspublicas.com.br, sob n° 113064, foi 

considerada DESERTA, tendo em vsita que não foram 

apresentadas propostas parao processo em epigrafe. 

 

Calçoene/AP, 12 de janeiro de 2020. 

 

Adriana da Silva Lopes 

Pregoeira PMC/AP 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇOENE 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES________________ 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2019-PMC/AP 

PROCESSO Nº 22601.163/2019. 

 

Pelo presente instrumento de contrato que entre si celebram a 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇOENE –AP e a empresa 

ELOTECH GESTAO PUBLICA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 

80.896.194/0001-94, CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA 

ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL:  

1.1. Constituição Federal, artigo 37, inciso XXI, e § 1º, Lei nº 

10.520, de 17.07.2002, Decreto nº. 5.450 de 31.05.2005, Lei 

Complementar n° 123, de 14/12/2006, alterada pela Lei 

Complementar nº 147/2014 de 07.08.2014 o Registro de Preços e 

suas alterações posteriores; demais cominações legais, e o que 

consta no Processo Administrativo Nº 22601.163/2019, e Parecer 

Jurídico Nº 006/2019-ASSEJUR/PMC. 

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA:  

5.10. A vigência do presente Contrato será de 12 (doze) meses, a 

partir da assinatura do mesmo.  

CLÁUSULA NONA - DA VALOR E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  

9.1. As despesas com a execução do presente instrumento 

correrão à conta dos recursos previstos no Orçamento Geral 

da Prefeitura Municipal de Calçoene, para fazer face e 

cobertura ao exercício orçamentário de 2019, no valor 

estimado global de R$ 193.500,00 (Cento e noenta e três mil 

e quinhentos reais) que dará suporte a referida despesa no 

ano em vigor. 

Calçoene-AP, 26 de dezembro de 2019. 

 

JULIO CESAR BUSCARONS 

Prefeito Municipal de Calçoene 

CONTRATANTE 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇOENE 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES________________ 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2019- SRP/FMS/AP 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 016/2019- SRP/FMS/AP. 

 

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CALCOENE-AP, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua: Teodoro Antônio Leal, 264, 

Centro, inscrita no CNPJ sob o nº 20.012.057/0001-18, neste ato representada pela Secretario Sr. Aranthu Adryannus Cavalcante Ramos, 

brasileiro, solteiro,  com  RG  nº 222.530-POLITEC/AP e  CPF  nº 481.583.562-49,  residente  e  domiciliado  na  Avenida Maranhão, nº 294, 

Bairro: Pacoval, CEP n°6808-240 Macapá – Amapá, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a Empresa M. M. MURICI EIRELI 

– ME, inscrita no CNPJ sob o nº 14.577.390/0001-71, com sede na Rua Mato Grosso, nº. 840-B, Bairro: Pacoval, CEP. 68.908-350, 

MACAPÁ/AP,    neste   ato tendo como responsável, seu representante legal, Sr. Marcelo Marques Murici, Nacionalidade Brasileira, 

natural de Macapá-ap, estado civil solteiro, portador do R.G. nº 092992 – POLITEC/AP, e do CPF nº 521.626.992-49, residente e domiciliado 

na Rua Mato Grosso, nº. 840-B, Bairro: Pacoval, CEP. 68.908-350, MACAPÁ/AP, considerando o julgamento da licitação na modalidade de 

pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 016/2019- SRP/FMS/AP, publicada no DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO no dia 13/ 

12 /2019, processo administrativo n.º 22601.183/2019, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta  ATA,  de 

acordo com a classificação por ela alcançada e na  quantidade  cotada, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes 

às normas constantes no artigo Constituição Federal, artigo 37, inciso XXI, e § 1º, Lei nº 10.520, de 17.07.2002, Decreto nº. 5.450 de 

31.05.2005, Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 de 07.08.2014, Decreto Federal nº 7892/13 

e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93, de 21/06/1993, e em conformidade e observando nas futuras contratações as condições 

estabelecidas nas cláusulas abaixo: 

1. DO OBJETO 
1.1 A presente Ata tem por objeto Contratação de Empresa para prestação de serviços de locação de veículos de serviço e utilitários 
para o Fundo Municipal de Saúde de Calçoene, através de REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 (doze) meses, que atenderão as 
necessidades da Fundo Municipal de Saúde de Calçoene, conforme especificações, quantidade e justificativas contida no Edital, Termo 
de Referência e anexos, do edital de Pregão Eletrônico nº 016/2019- SRP/FMS/AP, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta 
vencedora, independentemente de transcrição. 
1.2 A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a 
realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de 
fornecimento em igualdade de condições. 
1.3. Na assinatura da ARP será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no Edital, as quais deverão ser mantidas 

pelo beneficiário durante a sua vigência. 

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS. 

2.1 O órgão gerenciador será a Fundo Municipal de Saúde de Calçoene. 

2.2 O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor e as demais condições ofertadas na proposta  são as 

que seguem: 

 

Forne

cedor

: 

M. M. MURICI EIRELI – ME, CNPJ: 14.577.390/0001-71, Rua Mato 

Grosso, nº. 840-B, Bairro: Pacoval, CEP. 68.908-350, MACAPÁ/AP, E- 

mail: mmmurici@hotmail.com , Representante Legal: Sr. Marcelo 

Marques Murici 

 
It
e
m 

 
Especificação 

     
Unid
. 

Q
u
a
n
t
. 

 Valor 
Unit.  

(R

$) 

 Valor 
Total 

(R

$) 

Valor 
Anual (R$) 

0
3 

Locação automóveis, 
veículos: tipo pick-up, 
cabine dupla, diesel, 
motor potência 100cv 
~ 200 cv, capacidade 

para carga de 1,0 ton ~ 
1,5 ton, ar cond./trio 
elet/ dir. hidr, tração 

4x4) / L200 Triton 

MÊS 6 
R$ 

6.900,0
0 

R$ 
41.400,

00 

R$ 
496.800,00 

VALOR TOTAL 
R$ 496.800,00 (quatrocentos e noventa e seis mil e 

oito centos reais) 

 

3. VALIDADE DA ATA 
3.1 A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da sua publicação, não podendo ser prorrogada. 

 

4 – DA ADESÃO/ DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

4.1 A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que 
não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e 
respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas conforme o § 1º do art. 24 do Decreto Federal 7892/2013. 

 
4.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou 
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4.3. não do fornecimento, desde que este fornecimento não 
prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão 
gerenciador e órgãos participantes, conforme o § 2º do art. 24 do 
Decreto Federal 7892/2013. 
 
4.4. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este 
item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento 
dos quantitativos dos itens do instrumento  onvocatório e 
registrados na ata de registro de preços para os órgãos. Conforme 
o § 3º do art. 24 do Decreto Federal 7892/2013. 

 
 

4.5. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na 
totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na 
ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 
participantes, independentemente do número de órgãos não 
participantes que aderirem, conforme o § 4º do art. 24 do Decreto 
Federal 7892/2013. 

 

4.6. O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à ata 
após a primeira aquisição ou contratação por órgão integrante da 
ata, exceto quando, justificadamente, não houver previsão no edital 
para aquisição ou contratação pelo órgão gerenciador, conforme o 
§ 5º do art. 24 do Decreto Federal 7892/2013. 

 

 

4.7. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não 
participante deverá efetivar a contratação solicitada em até noventa 
dias, observado o prazo de vigência da ata, conforme o § 6º do art. 
24 do Decreto Federal 7892/2013. 

 

4.8. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e 
justificadamente, a prorrogação do prazo para efetivação da 
contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que 
solicitada pelo órgão não participante. 

 

4.9. Os FORNECEDORES incluídos na ata de registro de preços 
estarão obrigados a celebrar os contratos com os órgãos e 
entidades participantes até o limite dos quantitativos estimados 
registrados na ARP, nas condições estabelecidas no ato 
convocatório, nos respectivos anexos e neste instrumento. 

 

 
4.9 A existência de preços registrados não obriga o Órgão/Entidade 
Participante a firmar as contratações que deles poderão advir, 
ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a 
legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário 
do registro a preferência de contratação em igualdade de 
condições. 
 
4.10 Quando da necessidade de contratação, o 
Órgão/Entidade Participante, por intermédio do Gestor do contrato 
por ele indicado, consultará o Órgão Gerenciador (Secretaria 
Municipal de Educação- SEMEC/PMC) para obter a indicação do 
FORNECEDOR, dos quantitativos a que este ainda se encontra 
obrigado e dos preços registrados. 

 
 
4.11. Com as informações do Órgão Gerenciador, o Gestor do 
Órgão/Entidade Participante convocará o FORNECEDOR indicado 
para celebrar o contrato, devendo observar os termos da minuta de 
que trata o Anexo II que integra o Edital do REGISTRO DE PREÇOS 
N° 016/2019- SRP/FMS/AP. 

4.12 Para instruir a formalização dos contratos, o Órgão/Entidade 

Participante verificará, por meio eletrônico hábil de informações, as 

certidões de regularidade de débito do prestador de serviços 

perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço (FGTS), a Fazenda Nacional (Certidão 

Conjunta Negativa de Débitos, ou Positiva com efeitos de negativa, 

relativas a tributos federais e a dívida ativa da União), bem como a 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho 

(CNDT), certificando nos autos da contratação a regularidade e 

anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, 

salvo impossibilidade devidamente justificada. 

4.13. Se não for possível obter as certidões na forma 
estabelecida, o FORNECEDOR será notificado para, no prazo de 05 
(cinco) dias úteis a partir da data da notificação, apresentar as 
mesmas certidões sob pena de a contratação não se concretizar. 
 

4.14. Se as certidões anteriormente apresentadas para 
habilitação ou constantes do cadastro estiverem dentro do prazo 
de validade, o FORNECEDOR ficará dispensado da apresentação 
das mesmas. 

 
 
4.15 O FORNECEDOR deverá, no prazo de 05 (cinco) dias úteis 
a contar da data da convocação, comparecer ao Órgão/Entidade 
Participante Contratante para assinar o termo de contrato. 
 
4.16 Se o FORNECEDOR com preço registrado em primeiro 
lugar recusar-se a receber a convocação ou deixar de atendê-la, ou 
não puder firmar contrato com o Poder Público, o Órgão/Entidade 
Participante Contratante dará ciência da recusa ou impossibilidade 
de contratação ao Órgão Gerenciador, solicitando a indicação do 
próximo FORNECEDOR com  preço registrado, se houver, bem 
como dando início a procedimento para aplicação de sanção. 
 
4.17 O segundo colocado somente poderá ser convocado 
pelos Órgãos/Entidades Participantes para celebrar a contratação 
no caso de o primeiro colocado não cumprir as condições 
estabelecidas nesta Ata de Registro de Preços e no Anexo I ao 
Edital. 
 
5. DO PAGAMENTO 
 
5.1. O pagamento será realizado, em até 30 (trinta) dias 
consecutivos após a efetiva entrega dos materiais, contra a 
apresentação da nota fiscal, devidamente atestada, por escrito pelo 
setor competente da solicitação, condição indispensável para o 
pagamento, e desde que não ocorra fator impeditivo provocado 
pela CONTRATADA; 
 
5.2. A Contratada deverá apresentar, atualizados, para fins de 
pagamento, os seguintes documentos: prova de regularidade com 
o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), com o instituto 
Nacional de Seguro Social (INSS), com a Receita Federal, Certidão 
Negativa de Débito junto ao Estado e comprovação da inexistência 
de débitos inscritos em dívida ativa pela Procuradoria Fiscal da 
PGE/AP. 
 
6. REVISÃO E CANCELAMENTO 
 

6.1 A Administração realizará pesquisa de mercado 
periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e 
oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços 
registrados nesta Ata. 

 
6.2 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de 
eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que 
eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração 
promover as negociações junto ao fornecedor. 

 
 
6.3 Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço 
praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração 
convocará o fornecedor para negociar a redução dos preços aos 
valores praticados pelo mercado. 
 
6.4 O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor 
praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, 
sem aplicação de penalidade. 
 
6.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que 
aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a 
classificação original. 
 
6.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços 
registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o 
órgão gerenciador poderá: 
 

6.5.1 liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a 
comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem 
aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e 
comprovantes apresentados; e 

6.5.2 convocar os demais fornecedores para assegurar igual 

oportunidade de negociação. 

 

6.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador 
deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, 
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adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais 
vantajosa. 
 
6.7 O registro do fornecedor será cancelado quando: 
 
6.7.1 descumprir as condições da ata de registro de preços; 
 
6.7.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no 
prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

6.7.3 não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese 
deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou 
 
6.7.4 sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido 
de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão 
gerenciador e órgão participante. 
 
6.8 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no Termo 
de Referência será formalizado por despacho do órgão 
gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
6.9 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato 
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que 
prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e 
justificados: 
 
6.9.1 por razão de interesse público; ou 
 
6.9.2 a pedido do fornecedor. 
 
7. CONDIÇÕES GERAIS 
 

7.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para 
entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração 
e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do 
ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo do 
edital, para cada Item. 

 
7.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta 
ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º 
do art. 65 da Lei nº 8.666/93. 
 
7.3 A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a 

relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com 

preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a 

esta Ata de Registro de Preços, nos termos do Decreto Federal nº 

7892/13. 

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 

03 (três) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, 

vai assinada pelas partes. 

7.4. Conforme o Decreto Federal 7892/2013, no seu § 3° do art. 13. 
A Ata de registro de Preço será publicada no órgão de Imprensa 
Oficial do Estado do Amapá. 

 

Calçoene 06 de fevereiro de 2020 

 

 

Aranthu Adryannus Cavalcante Ramos 

Secretario Municipal De Saúde 

Fundo Municipal De Saúde 

CONTRATANTE 

 

 

Marcelo Marques Murici  

REPRESENTANTE LEGAL 

CNPJ 14.577.390/0001-71 

CONTRATADO 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇOENE 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES________________ 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2019 - SRP/FMS/PMC/AP 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. º 020/2019 -– 

SRP/FMS/PMC/AP. 

 

 

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CALCOENE- FMS/PMC/AP, 

através da Secretária Municipal de Saúde a Senhor Aranthu 

Adryannus Cavalcante Ramos, pessoa jurídica de direito público, com 

sede na Rua: Teodoro Antônio Leal, 264, Centro, inscrita no CNPJ sob 

o nº 20.012.057/0001-18, neste ato representada pela Secretario Sr. 

Aranthu Adryannus Cavalcante Ramos, brasileiro, solteiro, com RG nº 

222.530-POLITEC/AP e CPF nº 481.583.562-49, residente e domiciliado 

na Avenida Maranhão, nº 294, Bairro: Pacoval, CEP n°6808-240 Macapá 

– Amapá, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a 

Empresa DARKLE R ARAUJO – ME, inscrita no CNPJ sob o nº 

28.491.434/0001-50, com sede na Av: Mendonça Furado, 1328, Bairro 

Centro, Cep 68906-350,    neste   ato tendo como responsável, seu 

representante legal, Sr.(a) DARKLE RODRIGUES ARAUJO, 

Nacionalidade Brasileira, natural de Macapá-AP, estado civil solteira, 

portadora do R.G. nº 057952-AP, e do CPF nº 342.333.692-72, residente 

e domiciliado na Av: Avenida Mendonça Furtado nº 1328 Cep: 68900-

060 MACAPÁ-AP , considerando o julgamento da licitação na 

modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE 

PREÇOS nº 020/2019- SRP/SEMSA/FMS/PMC, publicada no 13 de 

dezembro de 2019 no Diário Oficial da União, processo administrativo n.º 

22601.191/2019-PMC, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) 

indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação 

por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s),  atendendo as 

condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas 

constantes no artigo Constituição Federal, artigo 37, inciso XXI, e § 1º, 

Lei nº 10.520, de 17.07.2002, Decreto nº. 5.450 de 31.05.2005, Lei 

Complementar n° 123, de 14/12/2006, alterada pela Lei Complementar 

nº 147/2014 de 07.08.2014, Decreto Federal nº 7892/13 e 

subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93, de 21/06/1993, e em 

conformidade e observando nas futuras contratações as condições 

estabelecidas nas cláusulas abaixo: 

1. DO OBJETO 
1.1 A presente Ata tem por objeto contratação de empresa para 

AQUISIÇÃO DE TABLET E BICICLETAS PARA OS AGENTES DE 

COMBATE AS ENDEMIAS E PARA AGENTES DE SAÚDE 

COMUNITÁRIO para suprir a necessidade da Coordenadoria de 

Vigilância em Saúde de Calçoene , através de REGISTRO DE PREÇOS, 

por um período de 12 (doze) meses, que atenderão as necessidades do 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS/PMC/AP, conforme 

especificações, quantidade e justificativas contida no Edital, Termo de 

Referência e anexos, do edital de Pregão Eletrônico nº 020/2019 - 

SRP/FMS/PMC/AP, que é parte integrante desta Ata, assim como a 

proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

1.2 A existência de preços registrados não obriga a Administração 
a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a 
realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo 
assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de fornecimento 
em igualdade de condições. 

 
1.3. Na assinatura da ARP será exigida a comprovação das condições 

de habilitação consignadas no Edital, as quais deverão ser mantidas pelo 
beneficiário durante a sua vigência. 

 

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS. 

2.1 O órgão gerenciador será o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
DE CALCOENE- FMS/PMC/AP 

2.2 O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, 
fornecedor (es) e as demais condições ofertadas na (s) proposta (s) são 
as que seguem: 
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Fornecedor: 

(DARKLE R ARAUJO – ME, CNPJ/MF 28.491.434/0001-50, Av: Mendonça 

Furado, 1328, Bairro Centro, Cep 68906-350 – MACAPÁ-AP, 

darkle.ap@gmail.com FONE: (096) 3217 – 4986, DARKLE RODRIGUES 

ARAUJO) 

 
Item 

 
Especificação Unid. Quant. Valor 

Unit. (R$) 

Valor 

Total (R$) 

1 

Tablet - Sistema operacional Android 
4.4 ou superior, tela de 7 polegadas 

com tecnologia LCD ou LED; 
Processador no mínimo Quad Core 
1.3 GHz ou similar; Memória interna 
de 8GB ou superior; deve possuir 

SLOT para cartão de memória micros; 
Câmera traseira de no mínimo 2MP 

ou superior; Conexão USB, Wifi, 
Bluetooth e 3G. Deve possuir sistema 

de GPS integrado /  Multilaser 

UNIDADE 30 775,66 23.269,80 

2 

Bicicleta, com aro 26, pneus balão (26 
x 1 1/2 x 2), com freio contra pedal, 

cubo nacional com reposição de 
peças, com cestinha dianteira, 

devidamente lubrificadas 
(engraxadas) e revisada com aros 

centrados, com para-lama dianteiro e 
traseiros, com refletores de segurança 

nos pedais, para-lama e aro / Ciclo 
Cairos 

UNIDADE 30 477,00 14.310,00 

TOTAL 
R$ 37.579,80 (trinta e sete mil, quinhentos e 
setenta e nove  reais e oitenta centavos) 

3. VALIDADE DA ATA 

 

3.1 A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a 
partir da sua publicação, não podendo ser prorrogada. 
 
4 – DA ADESÃO/ DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

4.1 A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser 
utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que 
não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do 
órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e 
respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas 
conforme o § 1º do art. 24 do Decreto Federal 7892/2013. 

 
4.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de 
Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela 
aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não 
prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão 
gerenciador e órgãos participantes, conforme o § 2º do art.  
24 do Decreto Federal 7892/2013. 
 

4.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este 
item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos 
quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na 
ata de registro de preços para os órgãos. Conforme o § 3º do art. 24 
do Decreto Federal 7892/2013. 

 
4.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na 
totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata 
de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, 
independentemente do número de órgãos não participantes que 
aderirem, conforme o § 4º do art. 24 do Decreto Federal 7892/2013. 

 
 

4.5. O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à ata 
após a primeira aquisição ou contratação por órgão integrante da ata, 
exceto quando, justificadamente, não houver previsão no edital para 
aquisição ou contratação pelo órgão gerenciador, conforme o § 5º do 
art. 24 do Decreto Federal 7892/2013. 

4.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não 

participante deverá efetivar a contratação solicitada em até noventa 
dias, observado o prazo de vigência da ata, conforme o § 6º do art. 
24 do Decreto Federal 7892/2013. 

 

4.7. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e 
justificadamente, a prorrogação do prazo para efetivação da 
contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que 
solicitada pelo órgão não participante. 

 

 
4.8. Os FORNECEDORES incluídos na ata de registro de preços 
estarão obrigados a celebrar os contratos com os órgãos e entidades 
participantes até o limite dos quantitativos estimados registrados na 
ARP, nas condições estabelecidas no ato convocatório, nos 
respectivos anexos e neste instrumento. 
 
4.9 A existência de preços registrados não obriga o 
Órgão/Entidade Participante a firmar as contratações que deles 
poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, 
respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao 
beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de 
condições. 
 

4.10 Quando da necessidade de contratação, o Órgão/Entidade 
Participante, por intermédio do Gestor do contrato por ele indicado, 
consultará o Órgão Gerenciador (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
CALCOENE- FMS/PMC/AP) para obter a indicação do 
FORNECEDOR, dos quantitativos a que este ainda se encontra 
obrigado e dos preços registrados. 

 

4.11 Com as informações do Órgão Gerenciador, o Gestor do 
Órgão/Entidade Participante convocará o FORNECEDOR indicado 
para celebrar o contrato, devendo observar os termos da minuta de 
que trata o Anexo II que integra o Edital do REGISTRO DE PREÇOS 
N° 020/2019 - SRP/ FMS/PMC. 

 

 

4.12 Para instruir a formalização dos contratos, o Órgão/Entidade 

Participante verificará, por meio eletrônico hábil de informações, as 

certidões de regularidade de débito do prestador de serviços perante 
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o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço (FGTS), a Fazenda Nacional (Certidão Conjunta 

Negativa de Débitos, ou Positiva com efeitos de negativa, relativas a 

tributos federais e a dívida ativa da União), bem como a inexistência 

de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho (CNDT), 

certificando nos autos da contratação a regularidade e anexando os 

documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo 

impossibilidade devidamente justificada. 

4.13. Se não for possível obter as certidões na forma 
estabelecida, o FORNECEDOR será notificado para, no prazo de 05 
(cinco) dias úteis a partir da data da notificação, apresentar as mesmas 
certidões sob pena de a contratação não se concretizar. 
 
4.14. Se as certidões anteriormente apresentadas para 
habilitação ou constantes do cadastro estiverem dentro do prazo de 
validade, o FORNECEDOR ficará dispensado da apresentação das 
mesmas. 
 
4.15 O FORNECEDOR deverá, no prazo de 05 (cinco) dias úteis 
a contar da data da convocação, comparecer ao Órgão/Entidade 
Participante Contratante para assinar o termo de contrato. 
 
4.16 Se o FORNECEDOR com preço registrado em primeiro 
lugar recusar-se a receber a convocação ou deixar de atendê-la, ou 
não puder firmar contrato com o Poder Público, o Órgão/Entidade 
Participante Contratante dará ciência da recusa ou impossibilidade de 
contratação ao Órgão Gerenciador, solicitando a indicação do próximo 
FORNECEDOR com  preço registrado, se houver, bem como dando 
início a procedimento para aplicação de sanção. 
 
4.17 O segundo colocado somente poderá ser convocado pelos 
Órgãos/Entidades Participantes para celebrar a contratação no caso 
de o primeiro colocado não cumprir as condições estabelecidas nesta 
Ata de Registro de Preços e no Anexo I ao Edital. 
 

5. DO PAGAMENTO 

 

5.1. O pagamento será realizado, em até 30 (trinta) dias 
consecutivos após a efetiva entrega dos materiais, contra a 
apresentação da nota fiscal, devidamente atestada, por escrito pelo 
setor competente da solicitação, condição indispensável para o 
pagamento, e desde que não ocorra fator impeditivo provocado pela 
CONTRATADA; 
 
5.2. A Contratada deverá apresentar, atualizados, para fins de 
pagamento, os seguintes documentos: prova de regularidade com o 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), com o instituto 
Nacional de Seguro Social (INSS), com a Receita Federal, Certidão 
Negativa de Débito junto ao Estado e comprovação da inexistência de 
débitos inscritos em dívida ativa pela Procuradoria Fiscal da PGE/AP 

 
. 
6. REVISÃO E CANCELAMENTO 
 

6.1 A Administração realizará pesquisa de mercado 
periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) 
dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta 
Ata. 

 
6.2 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência 
de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que 
eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover 
as negociações junto ao(s) fornecedor (es). 

 
 
6.3 Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço 
praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração 
convocará o(s) fornecedor (es) para negociar(em) a redução dos 
preços aos valores praticados pelo mercado. 
 
6.4 O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor 
praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem 
aplicação de penalidade. 

 
 

6.5. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem 
reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação 
original. 

 

6.6. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços 
registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão 
gerenciador poderá: 

 

 
6.6.1 liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a 
comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação 
da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e 
comprovantes apresentados; e 
 

6.6.2 convocar os demais fornecedores para assegurar igual 

oportunidade de negociação. 

 

 

6.7. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador 
deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, 
adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais 
vantajosa. 

6.7 O registro do fornecedor será cancelado quando: 

6.7.1 descumprir as condições da ata de registro de preços; 

6.7.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no 

prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

6.7.3 não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese 
deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou 
6.7.4 sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de 
celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e 
órgão (s) participante (s). 
 
6.8 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no 
Termo de Referência será formalizado por despacho do órgão 
gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
6.9 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato 
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que 
prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e 
justificados: 

6.9.1 por razão de interesse público; ou 

6.9.2 a pedido do fornecedor. 

 

7. CONDIÇÕES GERAIS 
 

7.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos 
para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração 
e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, 
encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo do edital, para 
cada Item. 

 
7.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta 
ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do 
art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

 
 
7.3 A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a 

relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com 

preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta 

Ata de Registro de Preços, nos termos do Decreto Federal nº 7892/13. 

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03 

(três) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai 

assinada pelas partes. 

7.4. Conforme o Decreto Federal 7892/2013, no seu § 3° do art. 13. 

A Ata de registro de Preço será publicada no órgão de Imprensa Oficial 
do Estado do Amapá. 

Calçoene 10 de Fevereiro de 2020 

Aranthu Adryannus Cavalcante Ramos 

Secretario Municipal De Saúde 

Fundo Municipal De Saúde 

CONTRATANTE 

 

Darkle Rodrigues Araujo  

representante legal 

CNPJ 28.491.434/0001-50 

CONTRATADO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇOENE 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES________________ 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2019- SRP/FMS/AP 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 016/2019- SRP/FMS/AP 

. 

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CALCOENE-AP, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua: Teodoro Antônio Leal, 264, 

Centro, inscrita no CNPJ sob o nº 20.012.057/0001-18, neste ato representada pela Secretario Sr. Aranthu Adryannus Cavalcante Ramos, 

brasileiro, solteiro,  com  RG  nº 222.530-POLITEC/AP e  CPF  nº 481.583.562-49,  residente  e  domiciliado  na  Avenida Maranhão, nº 294, 

Bairro: Pacoval, CEP n°6808-240 Macapá – Amapá, , doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a Empresa FORTE 

EMPREENDIMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 24.019.719/0001-32, com sede na Avenida Dos Aimores,    neste   ato tendo

 como responsável, seu representante legal, Sr. Danilo Bruno Manoel Diniz de Barros , Nacionalidade Brasileira, 

natural de Macapá-ap, estado civil solteiro, profissão Advogado, portadora do R.G. nº 345083 – SIAC/AP, e do CPF nº 008.625.472-37, 

residente e domiciliado na Avenida Dos Aimores, nº. 791 - A, Bairro: Buritizal, CEP. 68.902-868, Macapá/AP, considerando o julgamento da 

licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 016/2019- SRP/FMS/AP, publicada no DIÁRIO 

OFICIAL DA UNIÃO no dia 13/ 12 /2019, processo administrativo n.º 22601.183/2019, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e 

qualificada nesta  ATA,  de acordo com a classificação por ela alcançada e na  quantidade  cotada, atendendo as condições previstas no 

edital, sujeitando-se as partes às normas constantes no artigo Constituição Federal, artigo 37, inciso XXI, e § 1º, Lei nº 10.520, de 17.07.2002, 

Decreto nº. 5.450 de 31.05.2005, Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 de 07.08.2014, Decreto 

Federal nº 7892/13 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93, de 21/06/1993, e em conformidade e observando nas futuras contratações as 

condições estabelecidas nas cláusulas abaixo: 

1. DO OBJETO 
1.1 A presente Ata tem por objeto Contratação de Empresa para prestação de serviços de locação de veículos de serviço e utilitários 
para o Fundo Municipal de Saúde de Calçoene, através de REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 (doze) meses, que atenderão as 
necessidades da Fundo Municipal de Saúde de Calçoene, conforme especificações, quantidade e justificativas contida no Edital, Termo 
de Referência e anexos, do edital de Pregão Eletrônico nº 016/2019- SRP/FMS/AP, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta 
vencedora, independentemente de transcrição. 

1.2 A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a 
realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de 
fornecimento em igualdade de condições. 

1.3. Na assinatura da ARP será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no Edital, as quais deverão ser mantidas pelo beneficiário 

durante a sua vigência. 

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS. 
2.1 O órgão gerenciador será a Fundo Municipal de Saúde de Calçoene. 
2.2 O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor e as demais condições ofertadas na proposta  são as 
que seguem: 
 

 

Fornecedo

r: 

FORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME, CNPJ: 24.019.719/0001-32, 

Avenida Dos Aimores, nº. 791 - A, Bairro: Buritizal, CEP. 68.902-868, 

Macapá/AP, E- mail: rex_servicos@hotmail.com, Representante Legal: Sr. 

Danilo Bruno Manoel Diniz de Barros) 

 
Item 

 
Especificação Unid. 

Qua
nt. 

Valor 
Unit. 

(R$) 

Valor 
Total 

Mensal 

(R$) 

 
Valor 
Total 
Anual 

(R$) 

01 

Locação de automóveis 
veículo hatch standard; 4 
portas laterais; motor min 

1.4 cc; ar cond./trio elet/ dir. 
Hidr / PALIO 

MÊS 5 R$ 2.860,77 
R$ 

14.303,85 

 
 

R$ 
171.646,20 

02 

Locação de automóveis, 
veiculo, sedan, 4 portas 

laterais, motor min 1.4 cc; ar 
cond./trio elet/ dir. Hidr / 

SIENA 

MES 6 R$ 3.400,00 
R$ 

20.400,00 

 
R$ 

244.800,00 

04 

locação automóveis, 
veículos: tipo van, diesel, 

motor potência 110cv ~ 150 
cv, capacidade transportar 
no mínimo 14 passageiros, 

direção hidráulica/eletro 
assistida, condicionador de 

ar) / DUCATO 

DIA 90 R$ 1.500,00 R$ 135.000,00 

VALOR TOTAL 
R$ 169.703,85  (CENTO E SESSENTA E NOVE MIL, 
SETECENTOS E TRÊS REAIS E OITENTA E CINCO 

CENTAVOS) 
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3. VALIDADE DA ATA 

 
3.1 A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 
meses, a partir da sua publicação, não podendo ser prorrogada. 

4 – DA ADESÃO/ DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

4.1 A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá 
ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração 
pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante 
anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente 
justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as 
condições e as regras estabelecidas conforme o § 1º do art. 24 do 
Decreto Federal 7892/2013. 

 
4.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de 

Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar 
pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este 
fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente 
assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes, 
conforme o § 2º do art. 24 do Decreto Federal 7892/2013. 

 

4.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere 
este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por 
cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e 
registrados na ata de registro de preços para os órgãos. 
Conforme o § 3º do art. 24 do Decreto Federal 7892/2013. 

 

 

4.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na 
totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado 
na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 
participantes, independentemente do número de órgãos não 
participantes que aderirem, conforme o § 4º do art. 24 do Decreto 
Federal 7892/2013. 

 

4.5. O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à 
ata após a primeira aquisição ou contratação por órgão integrante 
da ata, exceto quando, justificadamente, não houver previsão no 
edital para aquisição ou contratação pelo órgão gerenciador, 
conforme o § 5º do art. 24 do Decreto Federal 7892/2013. 

 

 

4.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não 
participante deverá efetivar a contratação solicitada em até 
noventa dias, observado o prazo de vigência da ata, conforme o § 
6º do art. 24 do Decreto Federal 7892/2013. 

 

4.7. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e 
justificadamente, a prorrogação do prazo para efetivação da 
contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que 
solicitada pelo órgão não participante. 

 

 
4.8. Os FORNECEDORES incluídos na ata de registro de 
preços estarão obrigados a celebrar os contratos com os órgãos 
e entidades participantes até o limite dos quantitativos estimados 
registrados na ARP, nas condições estabelecidas no ato 
convocatório, nos respectivos anexos e neste instrumento. 
 
4.9          A existência de preços registrados não obriga o 

Órgão/Entidade Participante a firmar as contratações que 
deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de 
outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, 
sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de 
contratação em igualdade de condições. 

 
4.10 Quando da necessidade de contratação, o 
Órgão/Entidade Participante, por intermédio do Gestor do 
contrato por ele indicado, consultará o Órgão Gerenciador 
(Secretaria Municipal de Educação- SEMEC/PMC) para obter a 
indicação do FORNECEDOR, dos quantitativos a que este ainda 
se encontra obrigado e dos preços registrados. 
 
4.11. Com as informações do Órgão Gerenciador, o Gestor do 

Órgão/Entidade Participante convocará o FORNECEDOR 

indicado para celebrar o contrato, devendo observar os termos da 

minuta de que trata o Anexo II que integra o Edital do REGISTRO 

DE PREÇOS N° 016/2019- SRP/FMS/AP. 

4.12 Para instruir a formalização dos contratos, o Órgão/Entidade 

Participante verificará, por meio eletrônico hábil de informações, 

as certidões de regularidade de débito do prestador de serviços 

perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), a Fazenda Nacional 

(Certidão Conjunta Negativa de Débitos, ou Positiva com efeitos 

de negativa, relativas a tributos federais e a dívida ativa da União), 

bem como a inexistência de débitos inadimplidos perante a 

Justiça do Trabalho (CNDT), certificando nos autos da 

contratação a regularidade e anexando os documentos passíveis 

de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente 

justificada. 

4.13Se não for possível obter as certidões na forma estabelecida, 
o FORNECEDOR será notificado para, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis a partir da data da notificação, apresentar as mesmas 
certidões sob pena de a contratação não se concretizar. 
 
4.14 Se as certidões anteriormente apresentadas para habilitação 

ou constantes do cadastro estiverem dentro do prazo de 
validade, o FORNECEDOR ficará dispensado da 
apresentação das mesmas. 

4.15 O FORNECEDOR deverá, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a 
contar da data da convocação, comparecer ao 
Órgão/Entidade Participante Contratante para assinar o 
termo de contrato. 

4.16 Se o FORNECEDOR com preço registrado em primeiro 
lugar recusar-se a receber a convocação ou deixar de atendê-la, 
ou não puder firmar contrato com o Poder Público, o 
Órgão/Entidade Participante Contratante dará ciência da recusa 
ou impossibilidade de contratação ao Órgão Gerenciador, 
solicitando a indicação do próximo FORNECEDOR com  preço 
registrado, se houver, bem como dando início a procedimento 
para aplicação de sanção. 
4.17 O segundo colocado somente poderá ser convocado 
pelos Órgãos/Entidades Participantes para celebrar a contratação 
no caso de o primeiro colocado não cumprir as condições 
estabelecidas nesta Ata de Registro de Preços e no Anexo I ao 
Edital. 

5. DO PAGAMENTO 
 

5.1. O pagamento será realizado, em até 30 (trinta) dias 
consecutivos após a efetiva entrega dos materiais, contra a 
apresentação da nota fiscal, devidamente atestada, por escrito 
pelo setor competente da solicitação, condição indispensável 
para o pagamento, e desde que não ocorra fator impeditivo 
provocado pela CONTRATADA; 
5.2. A Contratada deverá apresentar, atualizados, para fins 
de pagamento, os seguintes documentos: prova de regularidade 
com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), com o 
instituto Nacional de Seguro Social (INSS), com a Receita Federal, 
Certidão Negativa de Débito junto ao Estado e comprovação da 
inexistência de débitos inscritos em dívida ativa pela 
Procuradoria Fiscal da PGE/AP.  
6. REVISÃO E CANCELAMENTO 
 

6.1 A Administração realizará pesquisa de mercado 
periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e 
oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços 
registrados nesta Ata. 

6.2 Os preços registrados poderão ser revistos em 
decorrência de eventual redução dos preços praticados no 
mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, 
cabendo à Administração promover as negociações junto ao 
fornecedor. 
6.3 Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço 
praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração 
convocará o fornecedor para negociar a redução dos preços aos 
valores praticados pelo mercado. 
6.4 O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor 
praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, 
sem aplicação de penalidade. 
6.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que 
aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará 
a classificação original. 
6.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos 

preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o 
compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

6.5.1 liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso 
a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem 
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aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos 
e comprovantes apresentados; e 
6.5.2 convocar os demais fornecedores para assegurar igual 
oportunidade de negociação. 
6.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão 
gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de 
preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da 
contratação mais vantajosa. 
 
6.7 O registro do fornecedor será cancelado quando: 
6.7.1 descumprir as condições da ata de registro de preços; 
6.7.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente 

no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa 

aceitável; 

6.7.3 não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese 
deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou 

 
6.7.4 sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o 
proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão 
gerenciador e órgão participante. 

 
 
6.8 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no 
Termo de Referência será formalizado por despacho do órgão 
gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
6.9 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por 
fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, 
que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados 
e justificados: 
6.9.1 por razão de interesse público; ou 
6.9.2 a pedido do fornecedor. 
 
7. CONDIÇÕES GERAIS 
 

7.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os 
prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da 
Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais 
condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de 
Referência, anexo do edital, para cada Item. 

 
7.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados 
nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata 
o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

 
 
7.3 A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a 

relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços 

com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será 

anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do Decreto 

Federal nº 7892/13. 

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada 

em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em 

ordem, vai assinada pelas partes. 

7.4. Conforme o Decreto Federal 7892/2013, no seu § 3° do art. 13. 

A Ata de registro de Preço será publicada no órgão de Imprensa 

Oficial do Estado do Amapá. 

 

Calçoene 06 de Fevereiro de 2020 

Aranthu Adryannus Cavalcante Ramos 

Secretario Municipal De Saúde 

Fundo Municipal De Saúde 

CONTRATANTE 

 

Danilo Bruno Manoel Diniz de Barros  

REPRESENTANTE LEGAL 

CNPJ24.019.719/0001-32 

CONTRATADO 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇOENE 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES________________ 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2019-SRP/FMC 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 008/2019-SRP/FMC. 

 
 

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS/PMC/AP, pessoa jurídica 

de direito público, com sede na Rua: Teodoro Antônio Leal, 264, 

Centro, inscrita no CNPJ sob o n° 20.012.057/0001-09, neste ato 

representado a Secretaria de Saúde o Secretario Sr. Aranthu 

Adryannus Cavalcante Ramos, brasileiro,solteiro, com RG nº 

222.530-POLITEC/AP e CPF nº 481.583.562-49, residente e 

domiciliado na Avenida Maranhão, nº 294, Bairro: Pacoval, CEP 

n°6808-240 Macapá – Amapá, doravante denominado 

CONTRATANTE, e de outro lado a Empresa Mascarello 

Carrocerias e Ônibus Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 

05.440.065/0001-71, com sede na Avenida Aracy Tanaka 

Biazetto,n º 16450, bairro, Santos Dumont, municipio Cascavel-

PR, neste ato tendo como responsável, seu representante legal, 

Sr. Renato Ianelli, brasileiro, portador do R.G. nº 44.172.482-6 e do 

CPF nº 229.188.288-07, residente e domiciliado na Rua Professora 

Neusa Demétrio, nº 36, Jardim São Mateus, Tabão da Serra-SP 

considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, 

na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 006/2019- 

SRP/FMS, publicada no  DOU 24/12/2019, processo administrativo 

n.º 22601.176/2019, RESOLVE registrar os preços da  empresa 

indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação 

por ela alcançada e na quantidade  cotada, atendendo as 

condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas 

constantes no artigo Constituição Federal, artigo 37, inciso XXI, e 

§ 1º, Lei nº 10.520, de 17.07.2002, Decreto nº. 5.450 de 31.05.2005, 

Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, alterada pela Lei 

Complementar nº 147/2014 de 07.08.2014, Decreto Federal nº 

7892/13 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93, de 21/06/1993, e 

em conformidade e observando nas futuras contratações as 

condições estabelecidas nas cláusulas abaixo: 

 

1. DO OBJETO 

 

1.1 A presente Ata tem por objeto contratação de empresa 
para AQUISIÇÃO DE 01 (um) MICRO ÔNIBUS URBANO 
DE TRANSPORTE SANITÁRIO, VISANDO 
ATENDIMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DR 
JOSE RIBAMAR CAVALCANTE, para atender as 
demandas da Secretaria Municipal de Saúde - 
SEMSA/FMS/PMC/AP, através de REGISTRO DE 
PREÇOS, por um período de 12 (doze) meses, que 
atenderão as necessidades do FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE- FMS/PMC/AP, conforme especificações, 
quantidade e justificativas contida no Edital, Termo de 
Referência e anexos, do edital de Pregão Eletrônico nº 
008/2019-SRP/FMS, que é parte integrante desta Ata, 
assim como a proposta vencedora, independentemente 
de transcrição.    

 

1.2 A existência de preços registrados não obriga a 
Administração a firmar as contratações que deles 
poderão advir, facultando-se a realização de licitação 
específica para a contratação pretendida, sendo 
assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de 
fornecimento em igualdade de condições. 

 
 

1.3. Na assinatura da ARP será exigida a comprovação das 
condições de habilitação consignadas no Edital, as quais deverão 
ser mantidas pelo beneficiário durante a sua vigência. 
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS. 
2.1 O órgão gerenciador será o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- 
FMS /PMC/AP 
 
2.2 O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, 
fornecedor e as demais condições ofertadas na proposta são as 
que seguem:  
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3. VALIDADE DA ATA 
 
3.1 A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da sua publicação, não podendo ser prorrogada. 
4 – DA ADESÃO/ DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
4.1 A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não 
tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e 
respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas conforme o § 1º do art. 24 do Decreto Federal 7892/2013. 
 
4.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou 
não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e 
órgãos participantes, conforme o § 2º do art. 24 do Decreto Federal 7892/2013. 
 
4.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos 
quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para os órgãos. Conforme o § 3º do art. 24 
do Decreto Federal 7892/2013. 
 
4.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de 
registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que 
aderirem, conforme o § 4º do art. 24 do Decreto Federal 7892/2013. 
 
4.5. O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à ata após a primeira aquisição ou contratação por órgão integrante da ata, exceto 
quando, justificadamente, não houver previsão no edital para aquisição ou contratação pelo órgão gerenciador, conforme o § 5º do art. 24 
do Decreto Federal 7892/2013. 
 
4.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, 
observado o prazo de vigência da ata, conforme o § 6º do art. 24 do Decreto Federal 7892/2013. 
 
4.7. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo para efetivação da contratação, 
respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante. 
 
 

Fornecedor 

Empresa Mascarello Carrocerias e Ônibus Ltda, inscrita no CNPJ sob 
o nº 05.440.065/0001-71, com sede na Avenida Aracy Tanaka Biazetto,n 
º 16450, bairro, Santos Dumont, municipio Cascavel-PR, representante 
legal, Sr. Renato Ianelli, brasileiro, portador do R.G. nº 44.172.482-6 e 
do CPF nº 229.188.288-07. Email:  
comercial.renato@mascarello.com.br 

Item Especificação Unid Quant 

Valor 
Unit. 
(R$) 

Valor 
Total 
(R$) 

01 

Micro-ônibus 0km adaptado para o 
transporte de passageiros com 
deficiência tipo cadeirante e 
dificuldade de locomoção, de 
acordo com a resolução CONTRAN 
316/09, (capacidade de 20 a 24 
passageiros, já incluso 01 (um) 
cadeirante mais motorista); ar 
condicionado, sistema de TV visível 
para todos com Kit Multimídia, porta 
pacote ; porta lado direito para 
embarque e desembarque com 
plataformaelevatória veicular; 
janelas com vidros móveis com 
guarnição; poltrona para motorista 
com deslocamento lateral; cinto de 
segurança abdominal para todas as 
poltronas; tomada de ar no teto com 
saída de emergência acoplada; 
vidro vigia na traseira;iluminação 
interna; motor diesel com no 
mínimo de 150 cv de potência e 
torque mínimo de 450 Nm (kgf.m); 
injeção eletrônica; 
mínimo 5 marchas a frente e 01 a ré; 
direção hidráulica ou elétrica ; 
tacógrafo original de fábrica; freio a 
ar com ABS; Suspensão dianteira e 
traseira com mola parabólica ou 
trapezoidais e amortecedores 
telescópicos; Suspensão traseira 
com mola parabólica ou 
tratrapezoidais e amortecedores 
telescópicos; PBT mínimo de 7 
toneladas; tanque com capacidade 
mínima de 90 litros. 

UNID 01 

268.800,00 
(duzentos e 
sessenta e 
oito mil e 
oitocentos 
reais reais) 

268.800,00 
(duzentos e 
sessenta e 
oito mil e 
oitocentos 
reais reais) 
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4.8. Os FORNECEDORES incluídos na ata de registro de preços 
estarão obrigados a celebrar os contratos com os órgãos e 
entidades participantes até o limite dos quantitativos estimados 
registrados na ARP, nas condições estabelecidas no ato 
convocatório, nos respectivos anexos e neste instrumento. 
4.9 A existência de preços registrados não obriga o Órgão/Entidade 
Participante a firmar as contratações que deles poderão advir, 
ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a 
legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário 
do registro a preferência de contratação em igualdade de 
condições. 
4.10 Quando da necessidade de contratação, o Órgão/Entidade 
Participante, por intermédio do Gestor do contrato por ele indicado, 
consultará o Órgão Gerenciador (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- 
FMS/PMC/AP) para obter a indicação do FORNECEDOR, dos 
quantitativos a que este ainda se encontra obrigado e dos preços 
registrados. 
4.11. Com as informações do Órgão Gerenciador, o Gestor do 
Órgão/Entidade Participante convocará o FORNECEDOR indicado 
para celebrar o contrato, devendo observar os termos da minuta de 
que trata o Anexo II que integra o Edital do REGISTRO DE PREÇOS 
N° 008/2019. 
4.12 Para instruir a formalização dos contratos, o Órgão/Entidade 
Participante verificará, por meio eletrônico hábil de informações, as 
certidões de regularidade de débito do prestador de serviços 
perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço (FGTS), a Fazenda Nacional (Certidão 
Conjunta Negativa de Débitos, ou Positiva com efeitos de negativa, 
relativas a tributos federais e a dívida ativa da União), bem como a 
inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho 
(CNDT), certificando nos autos da contratação a regularidade e 
anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, 
salvo impossibilidade devidamente justificada.  
4.13. Se não for possível obter as certidões na forma estabelecida, 
o FORNECEDOR será notificado para, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis a partir da data da notificação, apresentar as mesmas 
certidões sob pena de a contratação não se concretizar.  
4.14. Se as certidões anteriormente apresentadas para habilitação 
ou constantes do cadastro estiverem dentro do prazo de validade, 
o FORNECEDOR ficará dispensado da apresentação das mesmas. 
4.15 O FORNECEDOR deverá, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a 
contar da data da convocação, comparecer ao Órgão/Entidade 
Participante Contratante para assinar o termo de contrato.  
4.16 Se o FORNECEDOR com preço registrado em primeiro lugar 
recusar-se a receber a convocação ou deixar de atendê-la, ou não 
puder firmar contrato com o Poder Público, o Órgão/Entidade 
Participante Contratante dará ciência da recusa ou impossibilidade 
de contratação ao Órgão Gerenciador, solicitando a indicação do 
próximo FORNECEDOR com preço registrado, se houver, bem 
como dando início a procedimento para aplicação de sanção.  
4.17 O segundo colocado somente poderá ser convocado pelos 
Órgãos/Entidades Participantes para celebrar a contratação no 
caso de o primeiro colocado não cumprir as condições 
estabelecidas nesta Ata de Registro de Preços e no Anexo I ao 
Edital.  
5. DO PAGAMENTO 
5.1.  O pagamento será realizado, em até 30 (trinta) dias 

consecutivos após a efetiva a entrega dos equipamentos, contra a 

apresentação da nota fiscal, devidamente atestada, por escrito pelo 

setor competente da solicitação, condição indispensável para o 

pagamento, e desde que não ocorra fator impeditivo provocado 

pela CONTRATADA; 

5.2. A Contratada deverá apresentar, atualizados, para fins de 

pagamento, os seguintes documentos: prova de regularidade com 

o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), com o instituto 

Nacional de Seguro Social (INSS), com a Receita Federal Certidão 

Negativa de Débito junto ao Estado e Comprovação de Inexistência 

de Débitos Inscritos em Dívida Ativa pela Procuradoria Fiscal da 

PGE/AP. 

 6. REVISÃO E CANCELAMENTO 
6.1 A Administração realizará pesquisa de mercado 
periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e 
oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços 
registrados nesta Ata.  
6.2 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de 
eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que 
eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração 
promover as negociações junto ao(s) fornecedor (es).  

6.3 Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço 
praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração 
convocará o(s) fornecedor (es) para negociar(em) a redução dos 
preços aos valores praticados pelo mercado.  
6.4 O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor 
praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, 
sem aplicação de penalidade.  
6.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem 
reduzir seus preços aos valores de mercado observará a 
classificação original.  
6.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços 
registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o 
órgão gerenciador poderá: 
6.5.1 liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a 
comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem 
aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e 
comprovantes apresentados; e 
6.5.2 convocar os demais fornecedores para assegurar igual 
oportunidade de negociação.  
6.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador 
deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, 
adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais 
vantajosa. 
6.7 O registro do fornecedor será cancelado quando: 
6.7.1 descumprir as condições da ata de registro de preços; 
6.7.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no 
prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 
6.7.3 não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste 
se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou 
6.7.4 sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de 
celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e 
órgão(s) participante(s).  
6.8 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no Termo 
de Referência será formalizado por despacho do órgão 
gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.  
6.9 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato 
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que 
prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e 
justificados: 
6.9.1 por razão de interesse público; ou 
6.9.2 a pedido do fornecedor. 
7. CONDIÇÕES GERAIS 
7.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para 
entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração 
e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do 
ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo do 
edital, para cada Item.  
7.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta 
ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º 
do art. 65 da Lei nº 8.666/93.  
7.3 A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a 
relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com 
preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a 
esta Ata de Registro de Preços, nos termos do Decreto Federal nº 
7892/13. 
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 
03 (três) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, 
vai assinada pelas partes.   
7.4. Conforme o Decreto Federal 7892/2013, no seu § 3° do art. 13. 
A Ata de registro de Preço será publicada no órgão de Imprensa 
Oficial do Estado do Amapá. 

Calçoene/AP, 11 de fevereiro de 2020. 

 

Aranthu Adryannus Cavalcante Ramos 

Secretario Municipal De Saúde 
Fundo Municipal De Saúde 
CONTRATANTE 

 

 

Renato Ianelli 

Representante Legal 
Mascarello Carrocerias e Ônibus Ltda 
CNPJ sob o nº 05.440.065/0001-71 
CONTRATADO 
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TERMO DE ADJUDICAÇÃO 
Fundo Municipal de Saúde de Calçoene___________________ 
Registro de Preços Eletrônico nº PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
016/2019 
PROCESSO N° 22601.183/2019-PMC 
 
Após análise da documentação apresentada e julgados todos os 
recursos referentes ao presente pregão, adjudico as empresas 
vencedoras conforme indicado abaixo: 
 
Resultado da Adjudicação 
 

Item: 0001 

Descrição: 
Locação de automóveis veículo hatch 
standard; 4 portas laterais; motor min 1.4 
cc; ar cond./trio elet/ dir. Hidr / PALIO 

Quantidade: 5 

Unidade de 
Fornecimento: 

Mês 

Valor Unitário 
Final: 

R$ 2.860,77 

Valor Mensal 
Total: 

R$ 14.303,85 

Valor Anual Total: R$ 171.646,20 

Nome da 
Empresa: 

FORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI 

Modelo: PALIO 

Item: 0002 

Descrição: 
Locação de automóveis, veiculo, sedan, 4 
portas laterais, motor min 1.4 cc; ar 
cond./trio elet/ dir. Hidr / SIENA 

Quantidade: 6 

Unidade de 
Fornecimento: 

Mês 

Valor Unitário 
Final: 

R$ 3.400,0000 

Valor Mensal 
Total: 

R$ 20.400,0000 

Valor Anual Total: R$ 244.800,00 

Nome da 
Empresa: 

FORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI 

Modelo: SIENA 

Item: 0004 

Descrição: 

Locação automóveis, veículos: tipo van, 
diesel, motor potência 110cv ~ 150 cv, 
capacidade transportar no mínimo 14 
passageiros, direção hidráulica/eletro 
assistida, condicionador de ar) / DUCATO 

Quantidade: 90 

Unidade de 
Fornecimento: 

Diária 

Valor Unitário 
Final: 

1.500,0000 

Valor Total: 135.000,0000 

Nome da 
Empresa: 

FORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI 

Modelo: DUCATO 

Item: 0003 

Descrição: 

Locação automóveis, veículos: tipo pick-up, 
cabine dupla, diesel, motor potência 100cv 
~ 200 cv, capacidade para carga de 1,0 ton 
~ 1,5 ton, ar cond./trio elet/ dir. hidr, tração 
4x4) / L200 Triton 

Quantidade: 6 

Unidade de 
Fornecimento: 

Mês 

Valor Unitário 
Final: 

6.900,00 

Valor Total: 41.400,00 

Valor Anual total 496.800,00 

Nome da 
Empresa: 

M. M. MURICI EIRELI – ME 

Modelo: Mitsubishi 

 
Calçoene/AP 06/02/2020 
 
Paulo Sérgio Ferreira dos Santos 
Pregoeiro(a) 
 
Aranthu Adryannus Cavalcante Ramos 
Autoridade Competente 
 
 
 
TERMO DE ADJUDICAÇÃO 
Fundo Municipal de Saúde de Calçoene________________ 
Registro de Preços Eletrônico nº PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
020/2019FMS/PMC 
 
Após análise da documentação apresentada e julgados todos os 
recursos referentes ao presente pregão, adjudico as empresas 
vencedoras conforme indicado abaixo: 

 
Resultado da Adjudicação 
 

Item: 0001 

Descrição: 

Tablet - Sistema operacional Android 
4.4 ou superior, tela de 7 polegadas 
com tecnologia LCD ou LED; 
Processador no mínimo Quad Core 1.3 
GHz ou similar; Memória interna de 
8GB ou superior; deve possuir SLOT 
para cartão de memória micros; 
Câmera traseira de no mínimo 2MP ou 
superior; Conexão USB, Wifi, 
Bluetooth e 3G. Deve possuir sistema 
de GPS integrado 

Quantidade: 30 

Unidade de 
Fornecimento: 

Unidade 

Valor Final: 775,6600 

Valor Total: 23.269,8000 

Nome da Empresa: DARKLE R ARAUJO - ME 

Modelo: Multilaser 

Item: 0002 

Descrição: 

Bicicleta, com aro 26, pneus balão (26 x 
1 1/2 x 2), com freio contra pedal, cubo 
nacional com reposição de peças, com 
cestinha dianteira, devidamente 
lubrificadas (engraxadas) e revisada 
com aros centrados, com para-lama 
dianteiro e traseiros, com refletores de 
segurança nos pedais, para-lama e aro 
/ Ciclo Cairos 

Quantidade: 30 

Unidade de 
Fornecimento: 

Unidade 

Valor Final: 477,0000 

Valor Total: 14.310,0000 

  

Nome da Empresa: DARKLE R ARAUJO - ME 

Modelo: Ciclo Cairos 
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  Calçoene/AP 10/02/2020 
 
 
Paulo Sérgio Ferreira dos Santos 
Pregoeiro(a) 
 
Aranthu Adryannus Cavalcante Ramos 
Autoridade Competente 
 

 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
Fundo Municipal de Saúde de Calçoene_________________ 
Registro de Preços Eletrônico nº PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
016/2019 – SRP/FMS/AP 
PROCESSO N° 22601.183/2019-PMC 
 
Após analisados todos os atos e adjudicados todos os itens 
referentes ao presente pregão, homologo o presente processo e 
autorizo a despesa, para cada empresa vencedora, conforme 
abaixo: 
 
Resultado da Homologação 
 

Item: 0001 

Descrição: 

Locação de automóveis veículo 
hatch standard; 4 portas laterais; 
motor min 1.4 cc; ar cond./trio elet/ 
dir. Hidr / PALIO 

Quantidade: 5 

Unidade de 
Fornecimento: 

Mês 

Valor Unitário 
Final: 

R$ 2.860,77 

Valor Mensal 
Total: 

R$ 14.303,85 

Valor Anual 
Total: 

R$ 171.646,20 

Nome da 
Empresa: 

FORTE EMPREENDIMENTOS 
EIRELI 

Modelo: PALIO 

Item: 0002 

Descrição: 

Locação de automóveis, veiculo, 
sedan, 4 portas laterais, motor min 
1.4 cc; ar cond./trio elet/ dir. Hidr / 
SIENA 

Quantidade: 6 

Unidade de 
Fornecimento: 

Mês 

Valor Unitário 
Final: 

R$ 3.400,0000 

Valor Mensal 
Total: 

R$ 20.400,0000 

Valor Anual 
Total: 

R$ 244.800,00 

Nome da 
Empresa: 

FORTE EMPREENDIMENTOS 
EIRELI 

Modelo: SIENA 

Item: 0004 

Descrição: 

Locação automóveis, veículos: 
tipo van, diesel, motor potência 
110cv ~ 150 cv, capacidade 
transportar no mínimo 14 
passageiros, direção 
hidráulica/eletro assistida, 
condicionador de ar) / DUCATO 

Quantidade: 90 

Unidade de 
Fornecimento: 

Diária 

Valor Unitário 
Final: 

1.500,0000 

Valor Total: 135.000,0000 

Nome da 
Empresa: 

FORTE EMPREENDIMENTOS 
EIRELI 

Modelo: DUCATO 

Item: 0003 

Descrição: 

Locação automóveis, veículos: 
tipo pick-up, cabine dupla, diesel, 
motor potência 100cv ~ 200 cv, 
capacidade para carga de 1,0 ton ~ 
1,5 ton, ar cond./trio elet/ dir. hidr, 
tração 4x4) / L200 Triton 

Quantidade: 6 

Unidade de 
Fornecimento: 

Mês 

Valor Unitário 
Final: 

6.900,00 

Valor Total: 41.400,00 

Valor Anual 
total 

496.800,00 

Nome da 
Empresa: 

M. M. MURICI EIRELI – ME 

Modelo: Mitsubishi 

Situação:  

 

Homologado em 
06/02/2020 16:23:08 Por: Aranthu 
Adryannus Cavalcante Ramos 

 
 Calçoene/AP, 06/02/2020  
 
Aranthu Adryannus Cavalcante Ramos 

Autoridade Competente 
 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
Fundo Municipal de Saúde de Calçoene___________________ 
Registro de Preços Eletrônico nº PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
020/2019FMS/PMC 
PROCESSO N° 22601.191/2019-PMC 
Após analisados todos os atos e adjudicados todos os itens 
referentes ao presente pregão, homologo o presente processo e 
autorizo a despesa, para cada empresa vencedora, conforme abaixo: 
 
Resultado da Homologação 
 

Item: 0001 

Descrição: 

Tablet - Sistema operacional Android 
4.4 ou superior, tela de 7 polegadas 
com tecnologia LCD ou LED; 
Processador no mínimo Quad Core 1.3 
GHz ou similar; Memória interna de 
8GB ou superior; deve possuir SLOT 
para cartão de memória micros; 
Câmera traseira de no mínimo 2MP ou 
superior; Conexão USB, Wifi, 
Bluetooth e 3G. Deve possuir sistema 
de GPS integrado 

Quantidade: 30 

Unidade de 
Fornecimento: 

Unidade 

Valor Final: 775,6600 

Valor Total: 23.269,8000 

Nome da Empresa: DARKLE R ARAUJO - ME 

Modelo: Multilaser 

Item: 0002 

Descrição: 

Bicicleta, com aro 26, pneus balão (26 x 
1 1/2 x 2), com freio contra pedal, cubo 
nacional com reposição de peças, com 
cestinha dianteira, devidamente 
lubrificadas (engraxadas) e revisada 
com aros centrados, com para-lama 
dianteiro e traseiros, com refletores de 
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segurança nos pedais, para-lama e aro 
/ Ciclo Cairos 

Quantidade: 30 

Unidade de 
Fornecimento: 

Unidade 

Valor Final: 477,0000 

Valor Total: 14.310,0000 

Nome da Empresa: DARKLE R ARAUJO - ME 

Modelo: Ciclo Cairos 

 
 Calçoene/AP, 10/02/2020 
 
  
Aranthu Adryannus Cavalcante Ramos 
Autoridade Competente 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATOS DO PODER LEGISLATIVO 
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