
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2018 

 

 
 

A Superintendência de Trânsito e Transporte Público 
de Camaçari, pessoa jurídica de direito público interno, 

inscrita no CNPJ/MF sob o no 08.678.659/0001-03, com sede 

à Av. Jorge Amado, Loteamento Espaço Alpha, s/n. Jardim 
Limoeiro, Camaçari – Bahia, CEP: 42.802-590, neste ato 

representado por seu Diretor Superintendente, o Sr. 

Armando Yokoshiro Filho, CPF nº 280.956.005-63, 
doravante denominado STT, e, do outro lado, a empresa 
Delta Indústria e Comércio de Mobiliário Urbano 

Eireli, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ/MF sob o no 13.885.475/0001-54, estabelecida na Rua 

João Chames, 131 – Distrito Industrial. Cedral-SP. CEP.: 

15.895-000, através de seu representante Legal, Sra. 
Bruna Aline Zanfoolin portador de cédula de identidade 

no 47.923.073-0 e CPF no 395.067.078-55, residente e 
domiciliado na Rua José Musegante, 508. JD. Urano. São 

José do Rio Preto-SP. CEP.: 15.084-250, denominando-se a 
partir de agora, simplesmente, PROMITENTE 

FORNECEDOR; firmam a presente ATA DE REGISTRO 

DE PREÇOS, decorrente da homologação da licitação na 
modalidade de Pregão Presencial nº 006/2018, 

Processo Administrativo nº 046/2018, que se regerá, 
especialmente nos casos omissos, pela Lei Federal n° 

8.666/93 e alterações posteriores, Lei 8.987/95 e pela Lei 

Municipal 803/2007, os quais se sujeitam a cumprir e às 
cláusulas abaixo descritas. 

 
 CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  

Constitui-se objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de abrigos de 

ônibus, conforme especificações constantes no Anexo I, parte integrante e indissociável do 
Edital. 

 
Parágrafo primeiro - Os preços do PROMITENTE FORNECEDOR, relacionados  no  Anexo  I  

constantes  desta Ata de Registro de Preços ficam declarados registrados para fins de 
cumprimento desta Ata de Registro de Preços que abaixo assinada entre  o  PROMITENTE  

FORNECEDOR e a STT. 

 
Parágrafo Segundo - A existência de preços registrados não obriga a STT a contratar ou emitir 

Ordem de Fornecimento, ficando-lhe facultado a utilização de outras licitações, sendo 
assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA- PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 

O  valor  da  presente  Ata de Registro de Preços  é  o  valor  ofertado  pelo  PROMITENTE 
FORNECEDOR, constante da proposta de preços apresentada no Pregão Presencial – N.º 

006/2018, que faz parte integrante deste instrumento, independentemente  de transcrição, 
perfazendo o valor total de R$ 1.215.508,61 (Um milhão, duzentos e quinze mil, 

quinhentos e oito reais e sessenta e um centavos), fixo  e  irreajustável,  inclusos  

todos  os  custos  e  despesas  decorrentes  de  transporte CIF/Camaçari, seguros, tributos, 
contribuições fiscais, parafiscais, emolumentos e custos de qualquer natureza.  

 
Parágrafo primeiro - O pagamento será realizado pela unidade compradora, no prazo de até 

30 (trinta) dias, contados do recebimento dos  produtos  e  mediante  a  apresentação  dos  



 

documentos  fiscais  legalmente exigíveis e devidamente atestados pela Comissão de 

Recebimento de Materiais da STT. 

 
Parágrafo segundo - Na ocorrência de   necessidade   de   providências   complementares   

por   parte   da   PROMITENTE FORNECEDOR o decurso do prazo de pagamentos será 
interrompido, reiniciando-se sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas, 

caso em que não será devida atualização financeira. 

 
Parágrafo terceiro - O faturamento correspondente ao  objeto  da licitação  deverá  ser  

apresentado  pelo  PROMITENTE FORNECEDOR,  através de Nota Fiscal, em duas vias, com 
os requisitos da lei vigente, dentro dos prazos estabelecidos na sua proposta, após assinatura 

da ordem de fornecimento e por outros instrumentos hábeis, nas formas previstas no art. 62 
da Lei 8.666/93 e recebimento Nota de Empenho. 

 

Parágrafo quarto - A entrega do material, por parte do PROMITENTE FORNECEDOR, para 
uma determinada unidade, não poderá estar vinculada a  débitos  de  outras  unidades,  

porventura  existentes,  sob  pena  de  sanções previstas em lei. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – VALIDADE 

 
A validade da presente Ata de Registro de Preços é de 12  (doze)  meses,  a contar  da  

data  de  sua publicação, conforme inciso III, § 3º do art. 15 da Lei 8.666/93, permanecendo 
em vigor os preços registrados no Pregão Presencial nº 006/2018. 

 
CLÁUSULA QUARTA – OBRIGAÇÕES 

 

A STT e o PROMITENTE FORNECEDOR, deverão obedecer aos direitos e obrigações a seguir: 
 

Parágrafo Primeiro - São obrigações do PROMITENTE FORNECEDOR, além do 
fornecimento dos produtos objeto deste Termo de Referência e de seus Anexos, de acordo 

com a programação fornecida pela STT, o seguinte: 

 
1.   Cumprir, integralmente, sob pena de cancelamento da presente Ata de Registro de Preços 

todas as cláusulas constantes Ata. 
 

2.   Cumprir a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nos termos aqui dispostos, sem 

prejuízo da cobrança da multa correspondente ao período total do atraso, respeitado o 
disposto na cláusula quarta, bem como na legislação vigente. 

 
3.   Entregar o(s) produto(s) no prazo e locais indicados na Cláusula Oitava desta Ata de 

Registro de Preços, descrito(s) e especificado(s) na sua proposta, em perfeitas e absolutas 
condições de uso, inclusive quanto à sua qualidade e garantia mediante conferência 

obrigatória pela Comissão de Recebimento da STT. 

 
4.   Manter durante a execução  da Ata de Registro de Preços, todas  as condições  de 

habilitação  e qualificação  exigidas  na licitação. 
 

5.   Garantir a qualidade do produto objeto da Ata de Registro de Preços, quer seja de sua 

fabricação, ou venha de terceiros com etiqueta do fabricante, obrigando-se a entregar o 
produto isento de qualquer problema de fabricação, com a garantia apresentada na proposta 

que compreenderão a substituição, parcial ou total, às suas expensas, inclusive transporte e 
outras despesas. 

 
6.   Responder por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralisações na execução do 

fornecimento dos produtos, salvo na ocorrência de motivo de força maior, apurados na forma 

da legislação vigente, e desde que comunicados à STT no prazo de quarenta e oito horas do 
fato, ou da ordem expressa e escrita da STT.  

 



 

7.   Submeter-se a todas  as normas  e condições  do edital  e seus  anexos,  que integram  

esta Ata de Registro de Preços, independente de transcrição. 

 
8. Manter por si e por seus profissionais, completo sigilo sobre dados, informações e detalhes 

fornecidos pela STT, bem como não divulgar a terceiros quaisquer informações relacionadas 
com o objeto deste contrato e seus Anexos, sem prévia autorização por escrito, respondendo 

civil e criminalmente pela inobservância dessas obrigações.  

 
9. Manter todos os empregados que estiverem prestando serviços à STT, uniformizados, 

identificados com crachás, afixados em local visível na vestimenta e estarem com os EPI’s e 
EPC’s.  

 
10. O PROMITENTE FORNECEDOR deverá designar o Responsável que acompanhará a 

execução dos serviços objeto da Licitação, o qual poderá ser convocado a comparecer na 

sede da STT, no horário estipulado pela Fiscalização para recebimento de instruções quanto a 
problemas de operação observados.  

 
11. O PROMITENTE FORNECEDOR, além dos casos previstos na legislação pertinente, é 

responsável por:  

a) Imperfeição de todo e qualquer produto fornecido;  
b) Execução insuficiente ou defeituosa dos serviços contratados;  

c) Quaisquer danos ou prejuízos causados à STT, concessionárias de serviços públicos, bens 
públicos ou de terceiros, acidentes pessoais com funcionários e com terceiros;  

 
12. Conforme determinação da STT, todo o produto fornecido pelo PROMITENTE 

FORNECEDOR, deverá ser entregue na sede da STT indicada no edital, ou em outro local por 

ela determinado previamente, sem qualquer ônus à STT, com a devida identificação e 
condições de armazenamento. 

 
13. Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, 

os serviços executados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 

execução ou dos materiais empregados.  
 

14. Eventuais autorizações necessárias para a execução dos serviços objeto desta licitação, 
que dependam de outros órgãos, ou da própria STT, serão de responsabilidade exclusiva do 

PROMITENTE FORNECEDOR.  

 
15. Todo o controle operacional e logístico do objeto do contrato será de responsabilidade do 

PROMITENTE FORNECEDOR.  
 

16. O PROMITENTE FORNECEDOR responsabiliza-se pelos danos causados diretamente à STT 
ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato.  

 

17. O PROMITENTE FORNECEDOR deve prestar os esclarecimentos desejados, bem como 
comunicar imediatamente à STT, quaisquer fatos ou anormalidades que porventura possam 

prejudicar o bom andamento ou o resultado final dos serviços. 
 

Parágrafo segundo - São obrigações da STT: 

 
1. Receber através   da Comissão de Recebimento de Materiais, o  material   descrito   e  

especificado   na   Proposta   do PROMITENTE FORNECEDOR. 
 

2. Exercer a fiscalização através de um técnico especialmente designado.  
 

3. Pagar ao PROMITENTE FORNECEDOR o pagamento ajustado para o fornecimento, de 

acordo com a Ordem de Fornecimento.  
 

4. Fornecer ao PROMITENTE FORNECEDOR as informações necessárias à efetivação da 



 

entrega do material, objeto da Ata de Registro de Preços, conforme especificações deste 

Termo de Referência.  

 
5. Comunicar a falta de cumprimento das obrigações ao PROMITENTE FORNECEDOR, para 

que as falhas possam ser corrigidas a tempo.  
 

6. Prestar ao PROMITENTE FORNECEDOR e a seus representantes e funcionários, as 

informações e esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados.  
 

7. Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução da Ordem de 
Fornecimento, em especial quanto à aplicação de sanções e alterações da mesma.  

 
CLÁUSULA QUINTA - INCIDÊNCIAS FISCAIS 

Os tributos, emolumentos,  contribuições  fiscais  e  parafiscais,  custos  e  despesas  que  

sejam  devidos  em decorrência direta ou indireta da presente Ata de Registro de Preços, 
serão de exclusiva responsabilidade do contribuinte, assim definido na Norma Tributária, 

neste caso, a PROMITENTE FORNECEDOR. 
 

Parágrafo primeiro - O PROMITENTE FORNECEDOR declara haver levado em conta, na 

apresentação de sua proposta os tributos, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, 
encargos trabalhistas e todas as despesas incidentes sobre a compra de material, não 

cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar 
revisão de preços por recolhimentos determinados  pela autoridade competente. 

 
Parágrafo segundo - Ficando comprovados, depois do negócio realizado e antes da entrega do 

objeto que o PROMITENTE FORNECEDOR  acresceu indevidamente a seus preços valores 

correspondentes a quaisquer tributos não incidentes  sobre a compra  PROMITENTE  
FORNECEDORES,  tais  valores  serão  imediatamente excluídos, com a devolução à STT, do 

valor por ventura pago a maior. 
 

CLÁUSULA SEXTA – FORNECIMENTO DOS PRODUTOS 

 
Para cada fornecimento será emitida uma Ordem de Fornecimento acompanhada da Nota de 

Empenho ou documento equivalente pela unidade compradora. O contrato poderá ser 
substituído por outros instrumentos hábeis, nas formas previstas no art. 62 da Lei 8.666/93. 

 

Parágrafo primeiro - PROMITENTE FORNECEDOR será convocado para recebimento da Ordem 
de Fornecimento e Nota de Empenho no prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar do envio da 

convocação. 
 

Parágrafo segundo - O não atendimento do prazo previsto no subitem  anterior  ou  a recusa  
em  assinar  a Ata de Registro de Preços pela adjudicatária, implicará na aplicação das 

sanções previstas neste edital. 

 
Parágrafo terceiro – A entrega dos produtos deverá ser efetivada na forma e prazo previsto 

no Termo de Referência e na presente Ata de Registro de Preços. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA - ENTREGA E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS E DA GARANTIA 

 
A entrega e recebimento dos produtos deverá observar as seguintes regras: 

 
Parágrafo Primeiro – A ata de Registro de Preços só estará caracterizada mediante a  emissão  

da  Nota  de Empenho ou documento equivalente da unidade gestora da despesa. 
 

Parágrafo segundo - Não poderão ser entregues produtos fora das especificações, sem 

rotulagem que obedeça a legislação em vigor e com marca diferente da constante na Ata de 
Registro de Preços ou sem a garantia do fabricante prevista na proposta do PROMITENTE 

FORNECEDOR. 



 

 

Parágrafo terceiro - A entrega dos produtos deverá ser  efetuada  nos  locais  indicados  na  

Ordem de Fornecimento, em até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Ordem de 
Fornecimento, mediante conferência obrigatória por responsáveis pelo Recebimento da STT. 

 
Parágrafo quarto - Os produtos serão recebidos por responsáveis pelo recebimento e 

inspeção, nas seguintes condições:  

 
I.   Provisoriamente, mediante recibo, para efeito de posterior verificação da conformidade do 

material com a especificação, no prazo de até 10 (dez) dias contados do seu recebimento. 
Sendo constatados defeitos e divergências das especificações, o setor responsável recusará o 

recebimento, dando ciência dos motivos da recusa ao PROMITENTE FORNECEDOR, que 
assumirá todas as despesas daí decorrentes, sem prejuízo das penalidades previstas na lei, 

devendo, no prazo de 10 (dez) dias contado a partir da notificação, repor o produto. Caso a 

verificação não seja procedida reputar-se-á como realizada dentro do prazo fixado. 
 

II. Definitivamente, após o decurso do prazo de verificação que comprove a adequação do 
fornecimento, ou, no caso em  que  não  haja  por  parte  da  STT,  qualquer  manifestação  

até  o  prazo  final  do recebimento provisório. 

 
Parágrafo quinto - Considerar-se-á definitivo o recebimento do objeto deste instrumento, caso 

não haja qualquer manifestação da STT, até o prazo final do recebimento provisório. 
 

Parágrafo sexto - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade do 
PROMITENTE FORNECEDOR pela perfeita execução, quanto à qualidade, correção e 

segurança do objeto da licitação. 

 
Parágrafo sétimo - Não será considerado entrega realizada  para  itens  que  tenham  sido  

devolvidos  por  não  atender  as especificações e marcas definidas no Mapa Final de Registro 
de Preços, ou quantidades a menores ou a maior do que a solicitada. 

 

Parágrafo oitavo - Correrá por conta do PROMITENTE FORNECEDOR, toda e qualquer despesa 
com ensaios, testes, laudos e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais, para a 

perfeita execução do objeto deste instrumento. 
 

Parágrafo nono - A Nota Fiscal de fornecimento deverá ser emitida em conformidade com as 

unidades de fornecimento indicadas no anexo I do edital e da proposta do PROMITENTE 
FORNECEDOR. 

 
Parágrafo décimo - O  detentor  da Ata de Registro de Preços  é  obrigado  a  corrigir,  

remover  ou  substituir, totalmente às suas expensas, os produtos em que se verificarem 
vícios ou desconformidades no total ou em parte com o objeto desta licitação, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, contadas a partir da hora da convocação,   independente   da   

aplicação   das   sansões   previstas  na Ata de Registro de Preços. 
 

Parágrafo décimo primeiro - A STT não se responsabilizará  pelos  produtos  no  caso  de  
descumprimento  do  prazo estabelecido  no  parágrafo décimo desta Cláusula, podendo ser 

adotadas quaisquer medidas  para  desobstruir o almoxarifado do órgão solicitante, conforme 

cada caso. 
 

Parágrafo décimo segundo - A entrega deverá ser realizada por preposto do PROMITENTE 
FORNECEDOR, devidamente identificado. 

 
Parágrafo décimo terceiro – Os objetos deverão ser entregues com garantia prevista na 

proposta vencedora, a contar da data de entrega. 

 
CLÁUSULA OITAVA - SANÇÕES 

 



 

Ao PROMITENTE  FORNECEDOR  serão aplicadas  as seguintes sanções,  graduadas conforme 

a gravidade da infração, sem prejuízo de sanções civis e criminais, após o prévio processo 

administrativo,  garantido a ampla defesa e o contraditório: 
 

I.  Advertência sempre que forem constatadas infrações leves. 
 

II.  Multa por atraso imotivado do fornecimento do produto, nos prazos abaixo definidos:  

 
a) até 30 (trinta) dias: 0,3% ao dia, sobre o valor da fatura do fornecimento do produto; 

 
b) superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que não tenha havido o cancelamento da nota de 

empenho ou documento correspondente: 10% a 15% sobre o valor da fatura do 
fornecimento do produto; 

 

c)  superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que haja o cancelamento da nota de empenho ou 
documento correspondente: 20% sobre o valor da fatura do fornecimento do produto. 

 
III.  Suspensão nos prazos abaixo definidos: 

a)  de até 03 (três) meses quando incidir 02 (duas) vezes em atraso, por mais de 15 (quinze) 

dias; 
 

b) de até 12 (doze) meses quando praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos do contrato 
ou instrumento equivalente de Preços, no âmbito da Administração Pública Municipal Direta e 

Indireta. 
 

IV.  Suspensão de até 12 (doze) meses e multa sobre o valor indicado na ordem de 

Fornecimento, a depender do prejuízo causado à STT, quando: 
 

a) não atender às especificações técnicas e os quantitativos estabelecidos na Ordem de 
Fornecimento: multa de 10% a 20% dos valores indicados na Ordem de Fornecimento; 

 

b) paralisar o fornecimento do produto, sem justa causa e prévia comunicação à 
Administração: multa de 10%a 20% dos valores indicados na Ordem de Fornecimento; 

 
c) adulterar ou alterar substancia e características: físicas, químicas ou biológicas do produto 

fornecido: multa de 20% dos valores indicados na Ordem de Fornecimento; 

 
d) entregar, como em bom estado ou verdadeiro, produto falsificado, furtado, deteriorado ou 

danificado: multa de 20% dos valores indicados na Ordem de Fornecimento; 
 

e) entregar produto que cause dano (s) à Administração ou a terceiros, devidamente 
comprovada: multa de até 20% dos valores indicados na Ordem de Fornecimento. 

 

Parágrafo primeiro - A suspensão temporária do fornecedor cuja Ata de Registro de Preços 
esteja em vigor impedirá o mesmo de participar de outras licitações e contratações no âmbito 

do Município até o cumprimento da penalidade que lhe foi imposta. 
 

Parágrafo segundo - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública Municipal, por até 5 (cinco) anos, quando o licitante incorrer por duas vezes nas 
suspensões elencadas nos incisos III e IV desta  Cláusula  e  enquanto  perdurarem  os  

motivos  determinantes  da  punição  ou  até  que  seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o PROMITENTE 

FORNECEDOR ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o 
prazo da penalidade aplicada. 

 

Parágrafo terceiro - As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias ou serão deduzidas  do valor correspondente  ao valor do 



 

fornecimento,  após prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o 

contraditório ou, ainda, cobradas judicialmente, a critério da STT. 

 
Parágrafo quarto - Caso o valor da multa seja superior ao valor da garantia prestada, o 

PROMITENTE FORNECEDOR responderá pela sua diferença, a qual será descontada dos 
pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, cobrada judicialmente. 

 

Parágrafo quinto - A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, 
a depender do grau da infração cometida pelo PROMITENTE FORNECEDOR e dos prejuízos 

causados à STT, não impedindo que a STT rescinda unilateralmente a Ata de Registro de 
Preços.  

 
Parágrafo sexto - As sanções previstas nesta Cláusula são de competência exclusiva do 

Superintendente da STT,  permitida a delegação para a sanção prevista no inciso I, facultada 

a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de 
vistas. 

 
Parágrafo sétimo - Os danos e prejuízos serão ressarcidos à PROMITENTE FORNECEDOR no 

prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, após prévio processo administrativo, garantida a 

ampla defesa e o contraditório, contado da notificação administrativa à STT, sob pena de 
multa. 

 
Parágrafo oitavo - nenhum pagamento isentará a PROMITENTE FORNECEDOR das suas 

responsabilidades, as quais prevalecerão até a vigência das garantias previstas na Legislação; 
 

CLÁUSULA NONA – DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer 

uso da Ata de Registro de Preços, deverão consultar o STT para manifestação sobre a 
possibilidade de adesão. 

 

Parágrafo Primeiro - As aquisições ou contratações adicionais decorrentes da adesão à Ata 
de Registro de Preços 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 o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

 

Parágrafo Segundo - O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços 
não poderá exceder, 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. 

  
Parágrafo Terceiro - O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à Ata após a 

primeira aquisição ou contratação por órgão integrante da Ata.  

 
Parágrafo Quarto - Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante 

deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo 
de vigência da Ata.  

 

Parágrafo Quinto - Caberá ao PROMITENTE FORNECEDOR registrado, 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 DÉCIMA – CANCELAMENTO 

 

A STT poderá, desde que conveniente aos interesses administrativos, cancelar esta Ata de 
Registro de Preços, sem que com isso, o PROMITENTE FORNECEDOR tenha direito a interpor 

recursos ou a indenizações. 



 

 

Parágrafo único - O cancelamento parcial ou total de itens registrados far-se-á sempre a 

critério da STT, nas hipóteses previstas nesta Ata de Registro de Preços. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO 
 

Fica eleito o foro da Cidade de Camaçari, Estado da Bahia, como o competente para dirimir 

questões decorrentes do cumprimento desta Ata de Registro de Preços, renunciando as partes 
a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
 

Camaçari, 16 de Agosto de 2018. 
 

 

 
 

___________________________________________________________ 
Superintendência de Trânsito e Transporte Público de Camaçari 

Diretor Superintendente 

Armando Yokoshiro Filho 
 

 
 

 
____________________________________________________ 

Delta Indústria e Comércio de Mobiliário Urbano Eireli 

Promitente Fornecedor 
Bruna Aline Zanfoolin 

 



 

MAPA FINAL DE REGISTRO DE PREÇO 

 

 
PROCESSO N.º 046/2018 

 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 006/2018 

  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 001/2018 
 

EMPRESA: Delta Indústria e Comércio de Mobiliário Urbano Eireli 
CNPJ: 13.885.475/0001-54. ENDEREÇO: Rua João Chames, 131 – Distrito Industrial. Cedral-SP. 

CEP.: 15.895-000. TELEFONE: 17 3033-8763. E-MAIL: deltalicitacao@gmail.com 
 

DESCRIÇÃO QTDA MARCA R$ UNITÁRIO R$ TOTAL 
Abrigo de ônibus em estrutura de aço com peso 
total entre 250 e 270 kg, pilares principais de 
seção retangular 100x50 mm, com espessura 
mínima de 5 mm, altura mínima dos pilares de 
2599 mm, todas as peças de aço devem ser 
galvanizadas por metalização e possuir pintura 
eletrostática a pó. Cobertura deve ser em painéis 
de chapa-sanduíche, composta por duas chapas 
de aço com espessura mínima de 0,43 mm e 
enchimento PIR (Espuma rígida de 
Poliisocianurato: densidade média = 38 a 42 
kg/m³), com espessura mínima de 30 mm, 
resistência ao fogo - classe R1, conforme ABNT 
MB1562. A parede traseira deve ter 06 (seis) 
placas de vidro temperado serigrafado, com 
espessura mínima de 8 mm, com no mínimo 7,40 
m² de superfície total das placas (necessário 
incluir suporte para horários). Os parafusos, 
porcas e arruelas, para fixação dos materiais, 
devem ser em aço inoxidável AISI 316, conforme 
a norma ABNT 316, e devem ter vedação de 
borracha em todos os lugares de encontro de 
vidro e estrutura metálica. O banco deve ser 
formado por 04 (quatro) ripas de madeira jatobá 
com espessura mínima de 33 mm e comprimento 
de 1800 mm, fixadas diretamente na estrutura de 
aço do abrigo. Dimensões totais: largura mínima 
4180 mm, altura mínima 2600 mm e 
profundidade mínima 1700 mm. Prever 
iluminação no teto em LED com caixa de 
proteção de alumínio e comprimento linear de 
1200 mm. 
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12.155,09 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
1.215.508,61 

 
Camaçari, 16 de Agosto de 2018. 

 
 

 

___________________________________________________________ 
Superintendência de Trânsito e Transporte Público de Camaçari 

Diretor Superintendente 
Armando Yokoshiro Filho 

 
 

 

 
____________________________________________________ 

Delta Indústria e Comércio de Mobiliário Urbano Eireli 
Promitente Fornecedor 

Bruna Aline Zanfoolin 


