
 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2018 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2018 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 057/2018 

 
O MUNICÍPIO DE TABAPUÃ, inscrito no CNPJ sob nº 45.128.816/0001-33, com sede 

administrativa no Paço Municipal, localizado na Av. Rodolfo Baldi, nº 817, representado neste 
ato pela Prefeita Municipal, a Senhora MARIA FELICIDADE PERES CAMPOS ARROYO, 
brasileira, casada, médica, residente e domiciliada nesta cidade, portadora do RG nº 10.124.043 
SSP/SP, inscrita no CPF sob nº 109.285.408-80, considerando o resultado do Pregão Presencial 
nº 026/2018, tendo por objeto o registro de preços para eventual prestação de serviços de 
conserto e recuperação mecânica em veículos pesados, durante o período de 12 (doze) meses, 
conforme exigências e especificações contidas no Edital e seus Anexos, RESOLVE, com 
fundamento na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se, subsidiariamente, 
no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e pela Portaria nº 095/2018, de 19 de março 
de 2018, REGISTRAR O PREÇO da empresa LL COUTINHO TRANSPORTE LTDA - ME, 
inscrita no CNPJ sob n° 56.458.011/0001-74, com sede na Rua Dr. Álvaro de Oliveira Soares nº 
1800 – Parque Industrial Ivan Baldi – CEP 15.880-000 – Tabapuã/SP, neste ato representada 
legalmente pelo Sr. Luiz Carlos Coutinho, portador da cédula de identidade R.G. nº 12.534.312-7 
SSP/SP e do C.P.F. nº 074.712.158-36: 

 
1. DO OBJETO 
 
1.1. A presente ata tem por objeto o REGISTRO dos seguintes preços de serviços 

de conserto e recuperação mecânica em veículos pesados, integrantes da frota da Prefeitura 
Municipal de Tabapuã/SP, conforme quantidades abaixo estimadas: 

 
Item 1.  
 - 1.900 (mil e novecentas) - HORAS TÉCNICAS (estimadas), para execução de 
serviços mecânicos em veículos pesados (ônibus, micro-ônibus, Vans, Caminhões,etc). 
 

Empresa: LL COUTINHO TRANSPORTE LTDA - ME, CNPJ nº. 56.458.011/0001-74, 
com sede na Rua Dr. Álvaro de Oliveira Soares nº 1800 – Parque Industrial Ivan Baldi – CEP 
15.880-000 – Tabapuã/SP – SP, representada por seu procurador, o Sr. Luiz Carlos Coutinho, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua Osório Nascimento Costa nº 1351- Centro – 
CEP 15880-000 – Tabapuã/SP, portador da cédula de identidade R.G. nº 12.534.312-7 SSP/SP 
e do C.P.F. nº 074.712.158-36 
 
 
 Valor unitário registrado: R$ 49,50 (quarenta e nove reais e cinquenta 
centavos) a Hora Técnica H/T. 
 
 Valor Total registrado: R$ 94.050,00 (noventa e quatro mil e cinquenta reais).  
 



 

 

2. DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade pelo período de 12 (doze) 

meses, contado a partir da data de sua assinatura, com observância das disposições das Leis nº 
8.666/93 e 10.520/02. 

 
2.2. A Administração Municipal não será obrigada a contratar o objeto desta Ata, 

podendo licitar quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer 
espécie à empresa detentora, ou cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses 
legalmente previstas para tanto, garantidos à Detentora, neste caso, o contraditório e a ampla 
defesa. 

 
3. DOS PREÇOS REGISTRADOS 
 
3.1. O(s) preço(s) registrado(s) na presente Ata refere-se ao valor apurado 

mediante a aplicação dos lances verbais oferecidos pela licitante, de acordo com o respectivo 
ato convocatório. 

 
3.2. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se 

superior ao preço praticado no mercado, o órgão gerenciador da Ata deverá convocar o 
fornecedor, visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo 
mercado. 

 
4. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
4.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administração: 
 
4.1.1. Automaticamente: 
 
4.1.1.1. Por decurso de prazo de sua vigência; 
 
4.1.1.2. Quando não restarem detentores de preços registrados; 
 
4.1.1.3. Quando caracterizado o interesse público.     
 
4.2. O proponente terá o seu registro de preços cancelados na Ata, por meio de 

processo administrativo específico, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 
 
4.2.1. A pedido quando: 
 
4.2.1.1. Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por 

ocorrência de casos fortuitos ou de força maior; 
 



 

 

4.2.1.2. O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em 
função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o serviço. 

 
4.2.1.3. A solicitação dos detentores para cancelamento dos preços registrados 

deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a 
aplicação das penalidades previstas neste edital, caso não aceitas as razões do pedido.    

 
4.2.2. Por iniciativa da Administração Municipal quando:     
 
4.2.2.1. O detentor perder qualquer condição de habilitação exigida no processo 

licitatório;  
 
4.2.2.2. Por razões de interesse público, devidamente motivado e justificado; 
 
4.2.2.3. O detentor não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de 

Preços; 
 
 4.2.2.4. O detentor não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, 
os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preços; 

 
4.3. Serão considerados casos fortuitos ou de força maior, para efeito de 

cancelamento desta Ata de Registro de Preços, os inadimplementos decorrentes das situações a 
seguir, quando vierem a afetar a execução de seu objeto: 

 
a) greve geral; 
b) calamidade pública; 
c) interrupção dos meios de transporte; 
d) condições meteorológicas excepcionalmente prejudiciais; e 
e) outros casos que se enquadrem no parágrafo único do art. 393, do Código 

Civil Brasileiro (Lei nº 10.406/2002). 
 

4.4. Os casos enumerados nesse subitem deverão ser satisfatoriamente 
justificados pela Detentora da Ata. 

 
4.5. Sempre que ocorrerem situações que impliquem caso fortuito ou de força 

maior, o fato deverá ser comunicado ao Setor competente, em até 24 (vinte e quatro) horas após 
a ocorrência.  

 
4.6. Caso não seja cumprido este prazo, o início da ocorrência será considerado 

como tendo sido 24 (vinte e quatro) horas antes da data de solicitação de enquadramento da 
ocorrência, como caso fortuito ou de força maior. 

 
5. DO FORO 
 



 

 

5.1. Para a resolução de possíveis divergências entre as partes, oriunda da 
presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de Tabapuã, com renúncia de outros, por mais 
privilegiados que sejam. 

 
6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
6.1. O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não cessará as 

obrigações da Detentora, de cumprir as solicitações de prestação de serviços encaminhadas até 
o término da respectiva data. 

 
6.2. A Administração não se obrigará a utilizar a Ata de Registro de Preços, se 

durante sua validade constatar que os preços registrados estão superiores aos praticados no 
mercado, nas mesmas especificações e condições estabelecidas no Pregão Presencial nº 
026/2018. 

 
6.3. Fazem parte integrante desta Ata de Registro de Preços, as condições 

estabelecidas no Edital e seus Anexos do Pregão Presencial nº 026/2018, bem como as 
normas contidas na Lei n° 10.520/02, Lei Federal n° 8.666/93 e no Decreto Municipal n°. 
053//2017 de 17/04/2017. 

 
E, por assim haverem acordado, declaram ambas as partes aceitar todas 

disposições estabelecidas na presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada 03 (três) 
vias de igual teor e forma, para que produza seus jurídicos e legais pela Exma. Prefeita MARIA 
FELICIDADE PERES CAMPOS ARROYO, CPF nº 109.285.408-80, RG nº 10.124.043 SSP/SP, 
assessorada pelo Departamento Jurídico, Sra. Aline Marini Tardivo, além do Sr. Luiz Carlos 
Coutinho CPF n° 074.712.158-36, representante da empresa detentora do preço registrado. 

 
Tabapuã/SP, 30 de julho de 2018. 

 
CONTRATANTE: 

                      MUNICÍPIO DE TABAPUÃ- CONTRATANTE 
MARIA FELICIDADE PERES CAMPOS ARROYO 

Prefeita Municipal 
CONTRATATADA/COMPROMISSÁRIA: 

 
 

LL COUTINHO TRANSPORTE LTDA - ME 
LUIZ CARLOS COUTINHO- PROCURADOR 

                                                                                                                     
 
Testemunhas: 
 
 
1ª_____________________________         2º_______________________________ 
   NOME: JOÃO CARLOS SERON                    NOME: VANESSA PERPETUA DE OLIVEIRA 
   CPF: 029.657.178-46                                      NOME: CPF: 214.792.448-21 



 

 

      
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ –SP. 
 

EXTRATO: Ata de Registro de Preços Nº 10/2018 – Origem: Processo 57/2018 – Pregão 
Presencial n° 026/2018 - Contratante: MUNICÍPIO DE TABAPUÃ-SP- CNPJ. Nº 45.128.816/0001-33; 
Empresa: LL COUTINHO TRANSPORTE LTDA - ME, inscrita no CNPJ nº 56.458.011/0001-74, 
vencedora do certame no item 1, no valor unitário de R$ 49,50 (quarenta e nove reais e cinquenta 
centavos) a Hora Técnica H/T, perfazendo o valor total de R$ 94.050,00 (noventa e quatro mil e 
cinquenta reais).Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para eventual contratação de empresa 
especializada em prestação de serviços de conserto e recuperação mecânica em veículos pesados, 
integrantes da frota da Prefeitura Municipal de Tabapuã, conforme exigências e especificações 
contidas no Edital e seus Anexos. Vigência: 12 (doze) meses, iniciando-se na data de sua assinatura, 
ou seja, de 30 de julho de 2018 a 29 de julho de 2019. Prefeitura Municipal de Tabapuã, 30 de julho 
de 2018–MARIA FELICIDADE PERES CAMPOS ARROYO – Prefeita Municipal – PUBLIQUE-SE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO ESTADO DE SÃO PAULO 
  
  
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TABAPUÃ  
 
CONTRATADA/COMPROMISSÁRIA: LL COUTINHO TRANSPORTE LTDA - ME 
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 10/2018  
 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para eventual contratação de empresa especializada em 
prestação de serviços de conserto e recuperação mecânica em veículos pesados, integrantes da 
frota da Prefeitura Municipal de Tabapuã, conforme exigências e especificações contidas no Edital e 
seus Anexos. 
 
ADVOGADO(S)/Nº OAB: (*)___________________________________________ 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:  
 
1.  Estamos CIENTES de que:  
a)  o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;  
b)  poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de 
interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo 
Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução 
nº 01/2011 do TCESP;  
c)  além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a 
ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, 
Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em 
conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-
se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de 
Processo Civil;  
d)  Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato 
deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo. 
  
2.  Damo-nos por NOTIFICADOS para: 
  
a)  O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente 
publicação;  
 
b)  Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer 
o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.  
 

Tabapuã/SP, 30 de julho de 2018. 
 
GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:  



 

 

Nome: MARIA FELICIDADE PERES CAMPOS ARROYO  
Cargo: Prefeita Municipal 
CPF nº 109.285.408-80 e do R.G. nº 10.124.043-SSP/SP 
Data de Nascimento: 07/04/1961  
Endereço residencial completo: Av. Rodolfo Baldi nº 1343, Centro, CEP: 15.880-000  
E-mail institucional: licitacao@tabapua.sp.gov.br 
E-mail pessoal: feli.felicidade@gmail.com 
Telefone(s): 17-3562-9022 
Assinatura:_______________________________________________________ 
 
Responsáveis que assinaram o ajuste:  
Pelo CONTRATANTE:  
Nome: MARIA FELICIDADE PERES CAMPOS ARROYO  
Cargo: Prefeita Municipal 
CPF nº 109.285.408-80 e do R.G. nº 10.124.043-SSP/SP 
Data de Nascimento: 07/04/1961  
Endereço residencial completo: Av. Rodolfo Baldi nº 1343, Centro, CEP: 15.880-000  
E-mail institucional: licitacao@tabapua.sp.gov.br 
E-mail pessoal: feli.felicidade@gmail.com 
Telefone(s): 17-3562-9022 
Assinatura:_______________________________________________________   
 
 
Pela CONTRATADA:  
Nome: Luiz Carlos Coutinho 
Cargo: Procurador 
CPF: 074.712.158-36 e do RG: 12.534.312-7 SSP/SP                   
Data de Nascimento: 31/07/1966 
Endereço residencial completo: Rua Osório Nascimento Costa nº 1351 – Centro – CEP 15.880-
000 – Tabapuã/SP 
E-mail institucional: llcoutinhotransporte@gmail.com 
E-mail pessoal: llcoutinhotransporte@gmail.com 
Telefone(s): 17 99791 7332 
Assinatura: _______________________________________________________  
 
Advogado:  
(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico. 
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