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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – INSTRUMENTO CONTRATUAL Nº 219/2017 (4180) 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 92/2017 - PROCESSO Nº 113/2017 

 
ÓRGÃO GESTOR: O Município de União da Vitória - PR, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, 
sita à Rua Dr. Cruz Machado, 205, 3.º e 4.º pavimentos, Centro, Município de União da Vitória, Estado do 
Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 75.967.760/0001-71, neste ato representado pelo Prefeito, 
HILTON SANTIN ROVEDA, portador da cédula de identidade nº 7.210.917-1/SSP-PR, inscrito no 
CPF/MF sob nº 030.419.409-30. 
 
EMPRESA DETENTORA DOS PREÇOS REGISTRADOS: BITUR TRANSPORTADORA TURÍSTICA 
LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, localizada na Avenida Prefeito Farid Abrahão, n.° 332, Bairro 
São Francisco, Município de Bituruna, Estado do Paraná, CEP 84.640-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
00.579.954/0001-09, neste ato representada pelo Sócio Administrador ILSON ALBERTO RAVANELLO, 
portador do RG n.º 5.378.707-0 – SSP/PR e inscrito no CPF sob o n.º 848.061.179-00. 
 
Resolvem celebrar esta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, em decorrência do Processo Licitatório nº 
113/2017, correlato ao Pregão Eletrônico nº 92/2017, aberta em 19/07/2017 e homologada em 
04/08/2017, consoante às cláusulas a seguir: 
 
1. DO OBJETO, DOS VALORES E ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 
1.1. Registro de Preços para contratação de Empresa para prestar Serviços de transportes de 
passageiros (funcionários, atletas e outros), estadual ou interestadual, destinado a suprir as 
necessidades das Secretarias Municipais de União da Vitória - PR, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos. 
 
1.2. O valor total previsto na presente Ata de Registro de Preços é de R$ 208.850,00 (Duzentos e oito 
mil oitocentos e cinquenta reais), ressalvando-se o direito do município efetuar o pagamento do que 
efetivamente for utilizado, conforme preço unitário e global especificados abaixo: 
 

Lote nº 01 

Item Qtd Unid. Especificações 
Valor Unit. 

R$ 
Valor Total 

R$ 

1 40.000 Km 

Serviços de transporte de passageiros 
(funcionários, atletas e outros), estadual ou 
interestadual, com disponibilidade mínima 
para 42 passageiros, visando atender 
eventuais necessidades do Município de União 
da Vitória - PR.  
 
Condições do veículo: Ano de fabricação 
não inferior a 2012, capacidade mínima de 
42 passageiros, com sistema de ar 
condicionado e banheiro. O mesmo deverá 
ser mantido em ótimo estado de limpeza, 
conservação, manutenção em especial nos 
itens referentes à segurança; 

3,85 154.000,00 

2 100 Diária 

Diárias - Despesas incluindo motorista e 
ônibus, após 24hrs, contados da chegada e 
permanência, excluído o dia do retorno. 
Somente quando necessária à estadia em 
Jogos e outros. 

183,00 18.300,00 

Valor total do lote nº 01 172.300,00 
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Lote nº 02 

Item Qtd Unid. Especificações 
Valor Unit. 

R$ 
Valor Total 

R$ 

3 5.000 Km 

Serviços de transporte de passageiros 
(funcionários, atletas e outros), estadual ou 
interestadual, com disponibilidade para 24 
passageiros visando atender eventuais 
necessidades do Município de União da Vitória 
- PR.  
 
Condições do veículo: Micro Ônibus, ano de 
fabricação não inferior a 2012, capacidade de 
24 passageiros, com sistema de ar 
condicionado e banheiro. O mesmo deverá 
ser mantido em ótimo estado de limpeza, 
conservação, manutenção em especial nos 
itens referentes à segurança; 

3,65 18.250,00 

4 100 Diária 

Diárias - Despesas incluindo motorista e 
ônibus, após 24hrs, contados da chegada e 
permanência, excluído o dia do retorno. 
Somente quando necessária à estadia em 
Jogos e outros. 

183,00 18.300,00 

Valor total do lote nº 02 36.550,00 

 
1.3. As quantidades constantes do Anexo “01” são estimativas de consumo, não obrigando o Município 
à aquisição total. 
 
1.4. O Município de União da Vitória reserva-se no direito de deixar de adquirir o objeto da presente 
licitação, no todo ou em parte, conforme sua necessidade e disponibilidade financeira, sem prévio acordo 
com o(s) licitante(s) vencedor(es), não cabendo a este(s) qualquer tipo de indenização. 
 
2. DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data da sua 
assinatura.  
 
2.2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, o MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA – 
PR não será obrigado a firmar as aquisições que dele poderão advir, sendo assegurada ao beneficiário do 
registro a preferência do fornecimento dos itens em igualdade de condições.  
 
3 – DOS PRAZOS, LOCAIS E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
3.1. Os serviços, objeto da contratação, serão solicitados de acordo com a necessidade e disponibilização 
financeira do Município e deverão ser prestados de acordo com o cronograma estabelecido pelas 
Secretarias Municipais de União da Vitória - PR, devendo ser executados, rigorosamente conforme o 
ofertado nas propostas; 
 
3.2. Quando solicitados os serviços, a Prefeitura de União da Vitória – PR formalizará à Contratada, com 
antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, a data, horário, tipo do veículo, local de partida e 
destino da viagem; 
 
3.3. Após o recebimento da solicitação da viagem, a CONTRATADA, deverá cumprir rigorosamente todos 
os prazos e horários informados; 
 
3.4. A quilometragem percorrida para cada viagem será calculada a partir do ponto de partida indicado 
na solicitação do serviço/viagem; 
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3.5. A CONTRATADA deverá efetuar o percurso rigorosamente dentro da velocidade permitida pelo Novo 
Código Brasileiro de Trânsito que assegure a máxima comodidade e conforto, visando à total segurança 
dos passageiros; 
 
3.6. A CONTRATADA será inteiramente responsável pelas despesas com combustível, óleos, peças de 
reposição, consertos e outros gastos com o veículo, funcionários, encargos trabalhistas, previdenciários, 
sociais, tributários e contratuais, indenizações por acidentes do trabalho, incluindo-se despesas médicas 
e hospitalares, mortes, bem como pelos danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo, incidentes sobre os serviços, qualquer sinistro que por ventura ocorrer, 
tanto material quanto físico será de inteira responsabilidade do licitante vencedor; 
 
3.7. Na execução do objeto da presente licitação a CONTRATADA responsabilizar-se-á para que o veículo 
e o condutor estejam de acordo com as exigências do Código de Trânsito Nacional e demais dispositivos 
legais pertinentes; 
 
3.8. No caso da CONTRATADA, ter a necessidade de designar ou substituir condutor, este deverá 
apresentá-lo por escrito à Secretaria Municipal de Administração, juntamente com a documentação 
comprovando atender todas as normas deste Edital; 
 
3.9. A CONTRATADA deverá prestar quaisquer tipos de informações ou esclarecimentos solicitados pela 
Prefeitura relacionados à execução dos serviços, levando ao conhecimento da Administração qualquer 
alteração pertinente às suas atribuições, por mais simples que seja o fato novo; 
 
3.10. A CONTRATADA se obriga a substituir, após ser constatado o problema, o veículo que venha a ser 
danificado, e providenciar imediatamente o transporte dos passageiros, caso o defeito ou qualquer tipo 
de problema ocorra durante a execução do serviço; 
 
3.11. É vedado a transferência do objeto sob qualquer forma a terceiros, e, caso ocorra a transferência, 
o contrato será rescindido na forma da lei, com a aplicação das penalidades cabíveis; 
 
3.12. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, o MUNÍCIPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA 
não será obrigado a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de 
licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência 
de fornecimento em igualdade de condições; 
 
4. DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS  
4.1. Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, 
devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei 
n. º 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado. Mesmo comprovada à ocorrência de 
situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei n. º 8.666/93, a Administração, se julgar 
conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório. Comprovada a redução 
dos preços praticados no mercado, nas mesmas condições do registro, e, definidos o novo preço máximo 
a ser pago pela Administração, o Proponente registrado será convocado pela Secretaria Municipal de 
Administração para alteração, por aditamento, do preço da Ata.  
 
5. DAS OBRIGAÇÕES  
5.1. Para garantir o fiel cumprimento dos serviços, cabe à Prefeitura Municipal de União da 
Vitória - PR: 

a. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;  
b. Verificar minuciosamente o prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente 

com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento 
definitivo;  

c. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no 
objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;  

d. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 
comissão/servidor especialmente designado;  

e. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo 
e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 

f. Notificar, por escrito, à Contratada da aplicação de qualquer sanção; 
g. Garantir à Contratada o direito ao contraditório e ampla defesa nos casos em que forem exigidas 

trocas ou no caso de aplicação de sanção. 
 
5.1.1. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com 
terceiros, ainda que vinculados à execução da presente Ata de Registro de Preços, bem como por 
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qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos 
ou subordinados.  
5.1.2. A Administração poderá realizar pesquisa de preços periodicamente, em prazo não superior a 180 
(cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados em Ata. 
 
5.2. O Licitante vencedor, no decorrer da execução da presente Ata de Registro de Preços, 
obriga-se:  
5.2.1. A cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como 
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda: 

a. Assumir inteira responsabilidade pelo efetivo cumprimento do objeto licitado e efetuá-lo de 
acordo com as especificações constantes da proposta e/ou instruções deste Edital e seus anexos, 
com o fornecimento de pessoal, material, equipamentos e outros itens que se fizerem 
necessários ao fiel cumprimento do mesmo; 

b. Cumprir a legislação vigente referente à transportes de passageiros, independente de estar 
mencionado neste Edital; 

c. Obter todo e qualquer tipo de licença junto aos órgãos fiscalizadores e manter atualizados os 
registros junto à Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, ao Departamento de 
Estradas de Rodagem – DER/PR e aos demais órgãos indispensáveis ao fiel cumprimento do 
objeto deste Contrato; 

d. Arcar com todas as despesas, custos com veículos, motorista, combustível, taxas, seguros, 
pedágios, encargos e outros decorrentes do fornecimento do objeto; 

e. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, e atender 
prontamente todas as reclamações a respeito da qualidade dos serviços prestados, bem como as 
exigências inerentes ao objeto deste Contrato, sem que disso decorra qualquer ônus para a 
Prefeitura; 

f. É vedado ao Licitante Vencedor subcontratar outra Empresa para execução do objeto deste 
Pregão Eletrônico; 

g. Responder pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros, decorrentes de sua 
culpa ou dolo, quando da execução dos serviços, garantindo segurança total do transporte e 
manter seguro contra riscos de responsabilidade civil para passageiros e terceiros; 

h. Caso ocorra quebra do veículo, defeito mecânico, ou algum impedimento de transporte dos 
passageiros, deverá à contratada, providenciar imediatamente, às suas expensas, outro veículo, 
nas mesmas condições exigidas nesta licitação; 

i. Apresentar relatório detalhado com especificação dos valores, quilometragem e discriminação 
dos serviços prestados; 

j. Manter, durante toda execução da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta licitação; 
 

5.3. DAS OBRIGAÇÕES QUANTO AO VEÍCULO  
5.3.1. Os veículos utilizados no transporte além dos requisitos previstos na legislação federal, 
deverão sujeitar-se ao seguinte:  

 
a. Registro como veículo de passageiros; 
b. Equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo; 
c. Cintos de segurança em número igual à lotação;  
d. Extintor de incêndio, obedecidas às normas do CONTRAN; 
e. Os veículos a serem utilizados não poderão ter ano de fabricação inferior a 2012 e deverão ser 

mantidos em ótimo estado de limpeza, conservação e manutenção, em especial nos itens 
referentes à segurança; 

f. Comprovante do pagamento do seguro obrigatório do(s) veículo(s) a ser(em) utilizado(s) na 
prestação de serviço de transporte; 

g. Outros requisitos e equipamentos obrigatórios estabelecidos pelo CONTRAN. 

5.4. DAS OBRIGAÇÕES QUANTO AO CONDUTOR  
5.4.1. Apresentar documentação que ateste o cumprimento pelo motorista, que efetuará o 
serviço, das exigências previstas no Código de Trânsito Brasileiro - Lei 9.503, de 23 de 
setembro de 1997, ou seja:  

a. Ser habilitado, no mínimo, na categoria “D” e possuir Curso de Formação de Condutores para 
Transporte Coletivo de Passageiros; 

b. Estar de acordo com o Art. 145, da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 e art. 33 da 
Resolução nº 168, de 14 de dezembro de 2004, atualizada do CONTRAN;  

c. Apresentar documentação que atenda o Artigo nº 329, da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997 – Código de Trânsito Brasileiro.  
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6. DO PAGAMENTO E DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 
6.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega dos produtos solicitados e a 
emissão da Nota Fiscal em nome da Prefeitura Municipal de União da Vitória - PR, desde que o objeto 
tenha sido entregue e executado na totalidade em que foi solicitado e de acordo com as determinações e 
especificações constantes do presente Edital e Proposta da Contratada, após terem sido aprovados pelo 
setor competente do mesmo; 
 
6.2. Após a aprovação expressa das Notas Fiscais pelo Setor competente da Prefeitura Municipal de 
União da Vitória - PR, os pagamentos serão liberados. 
 
6.3. As despesas decorrentes da contratação correrão por conta da Dotação Orçamentária nº.  
2.071.3390.39 - 1000 - 225/2017   -   MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA 2.064.3390.39 - 1000 - 
325/2017   -   MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 2.006.3390.39 - 1510 - 
38/2017   -   MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 2.017.3390.39 - 1104 - 158/2017   -   
MANUTENCAO DO GAB. SEC DA EDUCACAO 2.002.3390.39 - 1000 - 5/2017   -   MANUTENÇÃO DO 
GABINETE DO PREFEITO  
 
7. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
7.1. O Proponente terá o seu registro de preço cancelado na Ata, por intermédio de processo 
administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:  
 
a) A pedido, quando:  
- comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou 
de força maior; 
- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de 
mercado dos insumos que compõem o custo do material.  
 
b) Por iniciativa do MUNICÍPIO, quando:  
- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no 
mercado;  
- perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório; - por 
razões de interesse público devidamente motivadas e justificadas; 
- não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preço; 
- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de 
Registro de Preço, sem justificativa aceitável;  
- caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de 
Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes.  
Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, o MUNICÍPIO fará o devido apostilamento na 
Ata de Registro de Preço e informará aos Proponentes a nova ordem de registro. 
 
8. DA(S) ALTERAÇÃO(ÕES) NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
8.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no artigo 
65 da Lei n.º 8.666, de 1993; 
8.2. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no 
mercado, ou de fato que eleve o custo dos produtos registrados, cabendo ao Município de União da 
Vitória promover as necessárias negociações junto aos fornecedores; 
8.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço 
praticado no mercado, o Município de União da Vitória deverá: 

a. Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao 
praticado pelo mercado; frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso 
assumido; e 

b. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação; 
 
8.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante 
requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a Prefeitura Municipal de 
União da Vitória poderá: 

a. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a 
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do 
pedido de fornecimento; 

b. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação; 
8.5. Não havendo êxito nas negociações, o Município de União da Vitória deverá proceder à revogação da 
Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 
 
9. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO  
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9.1. Nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e 
fiscalizar a prestação dos serviços, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.  
 
9.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou 
vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de 
seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.  
 
9.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 
com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários 
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos 
observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.  
 
9.4. Ficará a proponente obrigada a restituir o item impugnado até 02 (dois) dias após o recebimento de 
documento de advertência, correndo, por sua conta exclusiva, a despesa decorrente dessa providência. 
 
10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
10.1. Pela inexecução parcial ou total das condições previstas nesta Ata poderão ser aplicadas ao 
inadimplente as sanções de que tratam os Arts. 86 a 88, da lei n/ 8.666/93, além da multa 
compensatória conforme prevê o Edital sobre o valor total da negociação, respeitados os direitos do 
contraditório e da ampla defesa.  
 
10.2. A aplicação das sanções previstas neste item não exclui a possibilidade de aplicação das outras 
sanções previstas em edital, inclusive responsabilização do fornecedor por eventuais perdas e danos 
causados à Administração.  
 
11. DO FORO  
11.1. É competente o Foro da Comarca de União da Vitória – PR, para dirimir quaisquer questões 
decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços.  
 
E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata em 02 (duas) vias de igual 
teor e forma, para todos os fins de direito, na presença das duas testemunhas abaixo.  
 
 

União da Vitória - PR, 04 de agosto de 2017. 
 
 

 

 
O ORIGINAL ENCONTRA-SE ASSINADO 

 
 
 

 

 

CONTRATADA 
ILSON ALBERTO RAVANELLO 
RG nº 5.378.707-0 – SSP/PR 
CPF sob o nº 848.061.179-00 

  CONTRATANTE 
HILTON SANTIN ROVEDA 

RG n.º 7.210.917-1/SSP-PR 
CPF/MF n.º 030.419.409-30 

 
Testemunhas: 

   

    
 

1ª Assinatura    2ª Assinatura  


