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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2020 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS RELATIVA AO 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 029/2020 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL/PA. 

 

Aos 05 dias do mês de novembro do ano de 2020 a Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará, com 
sede Avenida Barão do Rio Branco, nº 1060, Centro, CEP: 68.790-000, Santa Izabel do Pará, inscrita no 
CNPJ/MF sob nº.05.171.699/0001-76, doravante denominada CONTRATANTE, representada neste ato 
pela SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SERVIÇOS – SEMTRANS, Secretaria Municipal 
de Transporte e Serviço – SEMTRANS, Srº Anderson Luiz Neves da Costa, inscrito no CPF/MF nº 
015.681.882-50, residente e domiciliado na Rua Petrocelli, n°84 Aratanha, Santa Izabel do Pará – PA, 
CEP: 68.790-00, lavra a presente Ata de Registro de Preços, referente ao Pregão Eletrônico - SRP Nº 
029/2020, constituindo-se está no documento vinculativo e obrigacional às partes, com característica de 
compromisso para futura e eventual contratação, conforme as disposições contidas no instrumento 
convocatório e anexos, nas propostas apresentadas e no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, 
Decreto nº 8.250, de 23 de maio de 2014, Decreto nº 9.488, de 30 de agosto de 2018 e no Decreto nº 
10.024, de 20 de setembro de 2019. 
 

CLÁUSULA I – DO OBJETO 

1.1- Registro de Preços para eventual Contratação de empresa Especializada em sinalização 
horizontal e vertical e semafórica para atender a demanda da Secretaria Municipal de 
Transporte. 

 
1.2- Detalhamentos do objeto constam no Edital, seus anexos, documentos e proposta comercial da 

empresa classificada em primeiro lugar e os demais fornecedores que tiveram seus preços registrados 

para a formação de cadastro de reserva, que são parte integrante desta Ata, independentemente de 

transcrição, a fim de atender ao quantitativo total estimado para a contratação. 

1.3- Este instrumento não obriga a Prefeitura a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo 

ocorrer licitações específicas para aquisição do objeto, obedecidas a legislação pertinente, sendo 

assegurada ao fornecedor registrado a preferência, em igualdade de condições. 

Parágrafo primeiro - Ficam registrados, para contratações futuras, os quantitativos estimados e preços 

do seguinte fornecedor classificado: 

 
-  SEMATEG – CONSTRUÇÕES LTDA– ME, com sede na Tv. Barão do Triunfo, n°3354, sala 907, Bairro 

Marco, CEP: 66095-050, na cidade de Belém, cujo CNPJ é 01.584.530/0001-97, neste ato representada pelo Sr. 
PEDRO AUGUSTO XAVIER NETO, portador da Cédula de Identidade nº 5928298 PC/PA e do CPF: 975.635.872-

68, residente e domiciliado na Tv. Vileta 3400 blocos B, apto. 30, Bairro: Marco, Belém do Pará – PA, 
CEP: 66095-346. 

 

 
CLÁUSULA II – DOS QUANTITATIVOS, PREÇOS E FORNECEDORES CLASSIFICADOS. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%209.488-2018?OpenDocument


 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ  
PALÁCIO MUNICIPAL CAP. NOÉ DE CARVALHO  

Página 2 de 7 
 

2.1- Ficam registrados, para contratações futuras, os quantitativos estimados e preços do seguinte 

fornecedores classificados: 

SEMATEG – CONSTRUÇÕES LTDA– ME - CNPJ N° 01.584.530/0001-97 

  

ITEM DESCRIÇÃO QTDE 
VALOR 

UNITÁRIO  
VALOR TOTAL 

1 

Coluna 01 boca em aço galvanizado a fogo, 114mm x 

4,75mm de espessura x 6000mm de comprimento, com 

2 aletas antigiro na extremidade, com 08 parafusos de 

½”” x 1  ½” para ficar braço, 02 furos de 32mm para a 

instalação de porta-focos repetidor, perfuração 50mm 

para instalação subterrânea, 02 furos de 32mm para 

instalação aérea, dispositivo para instalação de 

controlador com perfuração de 50mm para entrada e 

saída de cabo. 

10 R$ 500,00 R$ 5.000,00 

2 

Braço projetado em aço galvanizado a fogo com 

4.700mm de comprimento, espessura 4,25mm x 

88,6mm de diâmetro x 4700mm de projeção, com 

furação de 30mm na extremidade para entrada e saída 

de cabo, anel de 50mm x 14mm para apoio da coluna. 

10 R$ 500,00 R$ 5.000,00 

3 Controlador de 04 fases micro processado. 4 R$ 800,00 R$ 3.200,00 

4 

Grupo Focal Veicular TIPO “I” 200x200x200mm cada 

módulo, fabricado em alumínio injetado, pintado de 

preto fosco, com cobre foco (pestana). Anteparo Solar 

fabricado em alumínio naval com bordas arredondadas 

e tarjas em película refletiva do tipo Grau Técnica para 

facilitar sua visualização. 

5 R$ 800,00 R$ 4.000,00 

5 

Contendo Módulo Semafórico a Led nas cores VERDE, 

AMARELO E VERMELHO, denominado simplesmente 

como Bolachas de Led, com 101 led´s de ultra brilho 

em formato espiral, polarizados de forma independente 

( no caso de ocorrer a queima de uma mini-lâmpada, 

esta queimará isoladamente e não comprometerá o 

restante do sistema). 

4 R$ 800,00 R$ 3.200,00 

6 

Bolacha a LED´s, cor amarela, para foco semafórico 

de 20mm de diâmetro, com lente transparente em 

policarbonato injetado, plana com superfícies lisas. 

Deverá possuir 101 LEDs no formato espiral, sendo 

que o LED utilizado deverá ser de alto brilho, fabricado 

segundo a tecnologia AllnGap. 

5 R$ 180,00 R$ 900,00 

7 

Bolacha a LED´s, cor vermelha, para foco semafórico 

de 20mm de diâmetro, com lente transparente em 

policarbonato injetado, plana com superfícies lisas. 

Deverá possuir 101 LEDs no formato espiral, sendo 

que o LED utilizado deverá ser de alto brilho, fabricado 

segundo a tecnologia AllnGap. 

1 R$ 190,00 R$ 190,00 
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8 

Bolacha a LED´s, cor verde, para foco semafórico de 

20mm de diâmetro, com lente transparente em 

policarbonato injetado, plana com superfícies lisas. 

Deverá possuir 101 LEDs no formato espiral, sendo 

que o LED utilizado deverá ser de alto brilho, fabricado 

segundo a tecnologia AllnGap. 

7 R$ 380,00 R$ 2.660,00 

9 

Placa CPU com entrada de 232 para comunicação,  

relógio de precisão com calendário completo até o ano 

de 2100, calendário informando segundos, minutos, 

horas, dia, data, mês e informação de ano. O fim da 

data de mês é ajustado automaticamente, memória 

para manter a hora no caso de falta de energia por até 

24 horas, compatível com a tecnologia Sema. 

1 R$ 500,00 R$ 500,00 

10 

Placa de Potência com acionamento de duas fases que 

podem ser através de programação veicular ou 

pedestre, com fusível individual para cada canal de cor, 

com acionamento de estado sólido partindo do ponto 

zero da senóide no sentido de garantir maior tempo de 

vida das lâmpadas ou qualquer outra forma de carga, 

possuindo led´s para monitoramento dos focos ligados 

em suas saídas, suportando até 1000W para cada 

canal de cor, compatível com a tecnologia Sema. 

1 R$ 480,00 R$ 480,00 

11 

Placa Fonte de alimentação e estabilização de todo o 

sistema, com entrada e saída de sincronismo, laço 

detector, entrada para botoeira e modo manual com 

Led e indicadores de indicação de funcionamento 

compatível com a tecnologia Sema. 

1 R$ 500,00 R$ 500,00 

12 Suporte basculante para semáforo veicular de 91mm. 12 R$ 110,00 R$ 1.320,00 

13 Cabo PP 4x1,5mm/1000V 1000 R$ 5,15 R$ 5.150,00 

14 
Serviços de revitalização de sinalização de solo com 

tinta de demarcação viária. 
1252 R$ 33,89 R$ 42.430,28 

15 
Placa de sinalização semi-refletiva medindo 0,50cm 

substituídas. 
180 R$ 239,00 R$ 43.020,00 

16 
Placa de sinalização medindo 0,75cm implantadas em 

poste de madeira ou ferro galvanizado. 
100 R$ 389,00 R$ 38.900,00 

                           VALOR GLOBAL DA ATA                                                                                           R$ 156.450,28 

 

Parágrafo primeiro - Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, 

exceto nas hipóteses previstas nos artigos 17 e 18 do Decreto nº 7.892/2013 e devidamente 

comprovadas às situações previstas na alínea“d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/1993. 

Parágrafo segundo- Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se 

superior ao preço praticado no mercado o Órgão Gerenciador deverá:  

a) convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado 

pelo mercado; 
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b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e 

c) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 

Parágrafo segundo - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 

fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o 

órgão gerenciador 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. 

Parágrafo terceiro - 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. 

CLÁUSULA III – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1- A vigência da Ata de Registro de Preço será de 12 (doze) meses contados da data da sua 

assinatura. 

3.2- Esta Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada pelo Órgão Gerenciador e pelos Órgãos 

Participantes, durante sua vigência. 

CLÁUSULA IV- DA ENTREGA DO PRODUTO 

4.1-O produto objeto deste certame deverão ser entregues na sede do município de Santa Izabel, 

conforme especificação do Termo de Referência ou de acordo com o solicitado pela Secretaria. A 

entrega/serviços deverá ter início imediatamente após a emissão da Requisição.  

CLÁUSULA V – DO ÓRGÃO GERENCIADOR, PARTICIPANTE E ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS. 

5.1 – O órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços responsável pela condução do conjunto de 

procedimentos para registro de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele decorrente é 

a Secretaria Municipal de Transporte e Serviço – SEMTRANS. 

5.2 - O órgão (Secretaria) participante desta Ata de Registro de Preços é a Secretaria Municipal de 

Transporte e Serviço – SEMTRANS. 

5.3 - Desde que devidamente justificada a vantagem, a Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, 

poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado 

do certame licitatório, mediante anuência da Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará - Órgão 

Gerenciador. 

5.4 - Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da 

Ata de Registro de Preços, deverão consultar o da Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará, para 

manifestação sobre a possibilidade de adesão. 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ  
PALÁCIO MUNICIPAL CAP. NOÉ DE CARVALHO  

Página 5 de 7 
 

5.5 - As aquisições ou contratações adicionais decorrentes da adesão à Ata de Registro de Preços não 

poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do 

instrumento convocatório e registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos 

participantes. 

5.6 - O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na 

totalidade, ao dobro 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.  

5.7 - 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.  

5.8 - Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou 

contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da Ata.  

5.9 - Caberá ao fornecedor beneficiário, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela 

aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações 

presentes e futuras decorrentes da Ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

CLÁUSULA VI- DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 

6.1- O fornecedor terá seu preço cancelado da Ata de Registro de Preços quando: 

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

b) não assinar o Contrato no prazo estabelecido pela Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará ou 

pelos órgãos participantes; 

c) não aceitar reduzir seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no 

mercado; 

d) sofrer as sanções previstas nos incisos III ou IV do caput do artigo 87 da Lei nº 8.666/93 ou no artigo 

7ºda Lei nº 10.520/02 e não mantiver as condições de habilitação durante a vigência da Ata de Registro 

de Preços, salvo o porte da empresa. 

6.2 – Ocorrendo quaisquer das hipóteses previstas nas alíneas “a”, “b”, “d” e “e” supra, a Prefeitura de 

Santa Izabel do Pará instaurará processo administrativo específico visando o cancelamento do registro, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

6.3- O cancelamento do Registro de Preços poderá ocorrer por razão de interesse público ou a pedido 

do fornecedor, à vista de fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o 

cumprimento da Ata, devidamente comprovados e justificados. 

6.4 - A Ata de Registro de Preços será cancelada automaticamente: 

a) por decurso do prazo de vigência; 

b) quando não restarem fornecedores registrados. 

CLÁUSULA VII- DAS PENALIDADES 
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7.1 - À contratada, total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções previstas nos artigos. 

86 e 87 da Lei federal n°. 8.666/93, a saber: 

a) Advertência, nas hipóteses de execução irregular de que não resulte prejuízo para o serviço. 

b) Multa, que não excederá, em seu total, 20% (vinte por cento) do valor do contrato, nas hipóteses de 

inexecução, com ou sem prejuízo para o serviço. 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento para contratar com a Administração 

Judiciária do Estado do Pará, por prazo não superior a dois anos, nas hipóteses de execução irregular, 

atrasos ou inexecução de que resulte prejuízo para o serviço. 

d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os seus motivos determinantes ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

autoridade que aplicou a penalidade, nas hipóteses em que a execução irregular, os atrasos ou a 

inexecução associem-se à prática de ilícito penal. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A penalidade de multa, estabelecida na alínea "b" do caput desta cláusula, 

poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com qualquer das demais. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – Os serviços prestados fora do prazo sujeitarão a contratada ao pagamento 

da multa de 0,2% (dois décimos por cento), sobre o valor global da adjudicação a contar do vencimento 

daquele. 

PARÁGRAFO TERCEIRO – Sempre que constatado equipamento quebrado e não substituído no prazo 

de 24 horas, será aplicada multa de 0,2% (dois décimos por cento), sobre o valor mensal calculado 

“prorata-die” até a data da substituição. 

PARÁGRAFO QUARTO - As multas previstas nesta cláusula não têm natureza compensatória e o seu 

pagamento não elide a responsabilidade da Contratada por danos causados ao Contratante. 

PARÁGRAFO QUINTO – Pelos motivos que se seguem, principalmente, a licitante vencedora estará 

sujeita às penalidades tratadas na cláusula e parágrafos acima: 

a) Pela recusa injustificada em assinar o contrato. 

b) Pela não prestação dos serviços objeto da contratação de acordo com as especificações técnicas do 

ato convocatório e com as pertinentes normas técnicas. 

c) Pelo atraso no início e conclusão dos serviços. 

d) Pelo descumprimento de qualquer das condições dispostas no presente Instrumento. 

CLÁUSULA VIII- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

8.1- 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 art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2014. 

CLÁUSULA IX – DO FORO 
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9.1. Elegem as partes contratantes o Foro da Comarca de Santa Izabel do Pará, para dirimir todas e 

quaisquer controvérsias oriundas desta Ata de Registro de Preços, renunciando expressamente a 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

 

 

 

 

Santa Izabel do Pará, 05 de novembro de 2020. 

 
 
 
 
 
 

ANDERSON LUIZ NEVES DA COSTA 
Secretário Municipal de Transporte e Serviço – SEMTRANS  

Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços 
 

 

 

 

 

SEMATEG – CONSTRUÇÕES LTDA– ME  

CNPJ nº 01.584.530/0001-97 
PEDRO AUGUSTO XAVIER NETO  

Empresa Registrada 
 
 
 
 
 

Testemunhas:1). ________________________________________ 
RG: 
CPF: 
2) _________________________________________ 
RG: 
CPF: 
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