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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 82/2021.

pRocESSO ADMINISTRATIVO DE LtClrAçÃO tto: 4412021.
PREGÃO PRESENCIAL NO: 4112021

PREÂMBULO

Aos 29 dias do mês de outubro de 2021, na sede da Prefeitura Municipal de São
Félix de Minas, foi celebrada e assinada a presente Ata de Registro de Preços,
conforme deliberação da Ata do Pregão Presencial No: 4112021 do respectivo
resultado homologado, publicado em 2611012021, que vai assinada pelo Prefeito do
Município de São Félix de Minas e pelo representante legal do licitante classificado
para registro de preços, qualificado e relacionado abaixo, a qual será regida pelas

regras e condições constantes do Processo Licitatório em epigrafe e nesta Ata de
Registro de Preços.

O MUNTCíPIO DE SÃO fÉllx DE MINAS - MG, devidamente inscrito no CNPJ sob
o no.01 .613.12110001-71, com sede na Rua Frei lnocêncio, 236, centro, nesta
cidade, CEP: 35.275-000 neste ato representado pelo Prefeito Sr. Marcos
Alexandre Gonçalves Sordine, brasileiro, casado, portador do CPF no

115.661.376-08, residente na Rua Orquídea no 17, Bairro Planalto, neste Município,
adiante denominado simplesmente MUNICíPIO e ÓRCÃO CeneNChDOR DO
REGISTRO DE PREÇOS e de outro lado, a empresa adjudicatária nos itens abaixo
doravante denominada simplesmente COMPROMISSARIA, com base no Processo
de Licitação No: 4412021, Pregão para Registro de Preços No:4112021, e de
conformidade com Lei Federal no. 10.520102; Lei Federal n.o 8.666/93 e Lei
'Complementar no.12312006, observadas as cláusulas e condições seguintes:

1. DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir desta data, fica registrado neste
Município, observada a ordem de classificação, os preços do fornecedor registrado
a seguir relacionado, para locações de sonorização, iluminação, palco, cabine
sanitária, filmagem, tendas, gerador, grid, painel de led, placas para fechamento e
disciplinador (separador de público), mini-trio, locutor profissional, recepcionista,
além de serviços de cerimonial e produção de evento, divulgação em radio,
confecção de projeto de prevenção e combate a incêndio, DJ profissional, para
realização de festas no município de São Félix de Minas, nas condições
estabelecidas no ato convocatório.

1.1. Fornecedor(es)

Empresa SERG/O GOMES h/IACHADO ÀrlE CNPJ:04.083.399/0001-72, com sede
à Rua Oito no 729, llha dos Araújos, CEP: 35.020-700, telefone: (33) 3271-2337,
fax: (33) 3276-4720, representada por Sr. Sergio Gomes Machado, de
nacionalidade brasileira, residente e domiciliado(a) em Rua oito no 729, llha dos
Araújos, No RG n. M-7.81 1.017 SSP/MG, CPF n. 030.391.896-97.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO E FTNALTDADE - O objeto deste instrumento é
o registro de preços, consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses,
objetivando a contratação de empresas para locações de sonorização, iluminação,
palco, cabine sanitária, filmagem, tendas, gerador, grid, painel de led, placas para
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fechamento e disciplinador (separador de público), mini-trio, locutor Profi

recepcionista, além de serviços de cerimonial e produção de evento, divulgação em

radio, confecção de projeto de prevenção e combate a incêndio, DJ Profissional,
para realizaçáo de festas no municíPio de Sáo Félix de Minas, conforme

especificados no item 1.3 desta Ata

1.1. A finalidade desta Ata de Registro de Preços é atender as necessidades da

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto com estrutura para

atendimento ao cronograma de realização de festas do Município.

1.2. O ptazo de validade desta Ata de Registro de Preço é de 12 (doze) meses,

contados a partir da assinatura do Compromisso de FOrnecedor.

1.3. O valor total registrado nesta Ata de Registro de Preço é de R$ 398.700,00

(trezentos e noventa e oito mil setecentos reais) correspondente aos itens descritos

na planilha abaixo:

30.600,005. í 00,00

loclçÃo EsrRuru RA
PROFISSTONAL 14M X 12M X
Estrutura Palco Profissional de alumínio em P50 e

Q30, duas águas, no tamanho mínimo de 14m X

12m x í0m, telã de fechamento laterais e fundos, asa de PA,

com 02 camarins 4m x 4m, housemix para mesa de PA, com no

mínimo.

DE PALCO
10M Locação de

06
Diária/un01

3.300,00 26.400,00

ocAçÃo DE PALco PRoFlssloNAL 10M x 08M
08M - Locação de um Palco ProÍissional de

lumínio em Q30, tamanho mÍnimo de 10m X 8m
de comlonaem asa PA,coberto piso,branca,di reitope

demesa PA.4m x housemix4m, para

02 08

16.500,00165,00

Locação de
montagem,
ou material

individual comportátil,de banheiro químico
emdiária polietilenodesmontagem,

DE

de caixa de

100 Diária/un10

260,00 5.200,00

@NE Locaçáo de cabine de banheiro

1uÍmicó lndividual portátil para portador de .necessidades
áspeciais, com montagem, manutenção diária e desmontagem,
em polietileno ou material similar, com teto translúcido, composto

Je caixa de deieto -

11 20 Diária/un

41.300,002.950,00
ffioeventocom3câmerase
transmissão simultânea para 2 telôes de 4x3 metros' unidade
móvel de qravaÇão, com ProduÇáo de DVD do evento -

14 Diária/un12

19.040,001.190,00tendas tamanho 10mx10m, com 4 metros de pé direito, lona
1 Locação

14 16 Diária/un

340,00 6.800,00tamanho 6mx6m, com 3 metros de pé direito, lona anti-
deDE

formato
Diária/um15 20

6.960,00290,00tamanho 4mx4m, com 3 metros de pé direito, lona
Locaçáo

de
16 24 Diária/um

11.200,00280,003com demetros direito, balcão,3mx3m pétamanhotendas
bruxa"saiaeanti-chamas

HO 3MX3MDE TEN
17 40 Diária/um

14.700,002.450,006 Diária/um

,2,3, e 4 metros, 60 metros de
q-30 ou similar de 1,2,3, e 4

de alumínio especial P-50 de 1,

estrutura de alumÍnio esPecial ,

similar;

70 e 0406 boxsleeves q30,
1 b paraq70,

sleeves 30;para q paraÍusos/arruelas:
04 sleeves04similar, box,sleevesbases 30 OU parapara q
2de tonelada,talhas manualst'. 08ou30 talhasqpaÍa

com 0,50mdede 2 b1tonelada, praticáveis regulagemcintas

metrosGRID

18

15.600,001.950,00

de alumínio especial q-30 ou similar de 1, 2, 3, e 4 metros,l
120 metros de estrutuGRID MI Diária/um19

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tel': (33) 32469066 - CEP: 35'275-000 -
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vdobradiças para box, 08 sleeves para q 30;
010 bases para q 30 ou similar,04 sleeves para box,04
para q 30 ou similar; talhas /: 08 talhas manuais de 2
24 cintas de 2 tonelada,l0 praticáveis com regulagem de 0,50m

06 sleeves box q e para

6.500,0026,0020 250 Diária/um
IPLAC
1", 

"c

Placas de fechamento, estruturaDE

25,00 6.250,0021 250 Diária/um
SEPARADORRADES

tamanho dede ,0mpúblico)

8.000,004.000,00

acompanhar Cavalgada, tamanho
6,50 mehos quadrados, contendo os seguinles

01 mesa analógica ou digital com no mínimo 12

de entrada; 01 equalizador digital, 01 processador digital,
amplificadores de 6.000 Watts, 12 caixas de grave com 02
falantes de 15" / 450 watts cada, 03 amplificadores de 4.000

12 caixas de médio-grave com 2 alto falantes de 12" I 450
02 ampliÍicadorês de 2.500 watts para drives, 16 drives ;

01 amplificador de 2.500 watts para twitter, 24 twitters, 02
monitores de retorno, 06 microfones com Íio, 02 microfones sem

04 par
mínimo

mesauma 0ícontroladora,2led, strobos,
ecintas60

DE de Mine-Trio
mÍnimo de

22 2 Diária/um

1.150,00 1 6.100,0023 14 Diária/un
de

DE LOCUTOR
com no mÍnimo 05

32.000,00160,00recepcionista (masculino/feminino) devidamente
CONTRAT,

trabalhar 06h00

A Contratação
24 200 Diária/un

32.700,005.450,00

GRANDE PORTE Compreendendo, equipe de
realizaçáo das tareÍas na relativas a organização do evento,
acompanhamento da montagem do espaço onde acontecerá o

evento, supervisão de serviços contratados, assistência e
bilidade durante todo o evento, manutenção do camarins

60 refrigerantes (coca-cola, fanta, guaraná) 350m1, 03

de whisk 12 anos, 08 pizzas grandes, 300 salgados
50 mistos (pão de forma presunto e mussarela), 04
de Írios, 20kg de frutas variadas para cada dia

apoio para

suco de20mrnerarsAS itens: 500m1,20 águasseguintes
comha30 deunidades caixinde cococom águalitro,

RIMONIAL E P

25 6 Diária/un

3.800,00 30.400,0026 I Diária/un

MÉDlo PORTE Compreendendo, equipe de apoio para

evento, supervisão de serviços contratados, assistência
disponibilidade durante todo o evento, manutenção do
com as seguintes itens: 60 águas minerais 500m1, 10

salgados, 25 mistos (pão de forma presunto e mussarela), 02

bandejas de Írios, 1Okg de frutas variadas para cada dia
uva

dodas natareÍas relativas evento,organizaçãorealizaçáo
aconteceráondedoda espaçomontagemacompanhamento

suco

0

E PRODU

30,00 15.000,00lDrvuLGAç
lcobertura R

Diária/un com
em Rádio FM

27 500

4.650,00 23.250,00Diária/un

- MÉDlo PORTE Projetos de pânico e incêndio de
porte para até 3.000 pessoas de público, com todos os

necessários deplacasde segurança (extintores,pamentos
de bombeirosaoe corpoprotocolado juntoaprovadoindicação)

de vistoria.Minas

AEDE

28

7.850,00 15.700,0029 Diária/un

lNcÊNDló - GRANDE PoRTE Projetos de pânico e incêndio
médio porte para 3.000 a 10.000 pessoas de público, (extintores,
placas de indicaçáo), com todos os equipamentos de
necessários protocolado e aprovado iunto ao corpo

e

E COMBATEDEP

1.850,00 18.500,0010 Diária/un musical profissional de reconhecimento regional, com no
de,T,

e Mixer02 anos de
30

\ts--

\
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CLAUSULA SEGUNDA - OBRIGAçÃO oe FORNEcIMENTO - A obri de

fornecimento dos produtos e equipamentos e serviços previstos no respectivo edital

de licitação e proposta comercial, que ficam fazendo parte integrante e

indissociável do presente instrumento.

2.1. A fiscalização será ampla, geral e irrestrita, ficando a cargo da Secretaria

Municipal de Educação, Cultura e Desporto.

CLAUSULA TERCEIRA - PRAZO - A vigência da Ata de Registro de Preços é de

12 (doze) meses, durante o prazo de validade deste compromisso, vigorará a ata

de 
'registro 

de preços a ele integrante, período no qual o Compromissário
Fornecedor estará obrigado fornecer para o Município o objeto deste compromisso,
sempre que por ela for exigido, na quantidade pretendida e dentro das

especificações referidas na cláusula primeira.

CLÁUSULA qUARTA - ACRÉSC|MO - Na hipótese de acréscimo significativo

das quantidades estimadas do objeto constante da Ata de Registro de Preços, o

Compromissário Fornecedor deverá providenciar meios para atender o Município.

CLÁUSULA eUtNTA - pREFERÊNctA - o Município não estará obrigado a

adquirir do Compromissário Fornecedor uma quantidade mínima dos
produtos/serviços, objeto do presente compromisso, ficando o seu exclusivo critério

a definição da quantidade, do momento e da forma de fornecimento.

GLÁUSULA SEXTA - vERtFtcAçÃo Dos PREçOS - A Prefeitura Municipal de

São Félix de Minas poderá, nos termos da legislação em vigor, contratar com

outros fornecedores aquisição dos produtosiserviços objeto do presente

compromisso, vedada, todavia, qualquer contratação destes por preços superiores

aos que poderiam ser obtidos do Compromissário Fornecedor.

CLÁUSULA SÉflMA - FORNECTMENTO - Sempre que necessitar, ao longo de

todo o período de validade da Ata de Registro de Preço o Município convocará o

Compromissário Fornecedor para que, no ptazo de 05 (cinco) dias úteis, aperfeiçoe
os instrumentos por ela pretendidos.

CLAUSULA OITAVA ORDEM DE FORNECIMENTO As ordens de

fornecimento ou instrumentos equivalentes, de que trata a cláusula antecedente
serão consideradas, para todos os fins de direito, contratos acessórios ao presente

compromisso.

CLAUSULA NONA - ESPECIFICAçÕES - As ordens de fornecimento ou

instrumento equivalentes, descritos na Cláusula anterior deverão conter:

g.í. lndicação dos recursos orçamentários disponíveis e disponibilidade financeira
certificada pela Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento;
g.2. Descrição do objeto, quantidade, marca e valor constante da planilha do
vencedor;
9.3. Local, dia e hora previstos para entrega;
9.4. Assinatura e identificação do requisitante e do ordenador de despesa;

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP; 35.275-000 - CNPJ: 01'613'121/0001'71
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9.5. Número de identificação do Processo Licitatório e da Ata de
Preços;
9.6. Histórico adequado para garantia de entrega do objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA - CONVOCAçÃO - Será facultada ao Município convocar o
Compromissário Fornecedor para aperfeiçoar tantos contratos acessórios de
fornecimento quantos forem necessárias para o atendimento de suas
necessidades, respeitado o disposto na cláusula quarta.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA NÃO COMPARECTMENTO O não

comparecimento injustiflcado do Compromissário Fornecedor no ptazo assinalado
na cláusula sétima para o aperfeiçoamento do contrato acessório de fornecimento,
será considerado como fato qualificador da inexecução total do presente

compromisso, para os fins previstos na legislação em vigor e no presente contrato.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA PREçO E DAS CoNDIçÕES DE

PAGAMENTO - Os valores do objeto do presente, serão os constantes da
proposta do vencedor e os registrados na Ata de Registro de Preços.

12.1. Para fazer jus ao pagamento, a contratada deverá apresentar nota
fiscal/fatura, de acordo com a Nota de Empenho, indicando o objeto, quantidade,
preço unitário e preço tota!.

'12.2. O pagamento não será efetuado à contratada enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de
penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento
dos preços ou correção monetária.

12.3. Quando houver necessidade, fica resguardado à Prefeitura Municipal de São
Felix de Minas o direito de solicitar quantos equipamentos/serviços forem
necessários para atendimento às suas atividades.

12.6. Aquele que por ocasião da execução do objeto licitado, deixar de atender
algum dos quesitos obrigatórios constantes do Termo de Referência, deverá ser
substituído de imediato, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas.

12.7. O pagamento somente será realizado após a comprovação de regularidade
da documentação obrigatória da licitante vencedora, por meio de consulta "on-line"

feita pela Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento ou mediante a

apresentação da documentação obrigatória (FGTS e INSS), devidamente
atualizada.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA ATUALIZAçÃO FINANCETRA, DO

CONTROLE E DA REUSÃO DE PREçOS - Os preços não serão objeto de
atualização financeira por via da aplicação de qualquer índice de correção
monetária, ou mesmo de reajuste de qualquer natureza, dentro do prazo de 12

(doze) meses, salvo alterações na legislação federal ou comprovado desequilíbrio
financeiro do mercado petrolÍfero.

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPJ: 01'613'121/0001'71
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CLÁUSULA DÉctMA QUARTA - FoRNECIMENTO - o fornecimento do objeto

do presente compromisso deverá ser realizado pelo Compromissário Fornecedor

de acordo com ordem de fornecimento, obedecidas às instruções relativas a dia,

horário e demais condições.

11.1. O Compromissário Fornecedor terá 24 (vinte e quatro) horas, contados da

retirada da Oidem de Fornecimento ou instrumento equivalente, para contestá-lo.

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA - INSPEçÔeS e TESTES - O custo com as

inspeções, testes e quaisquer outras provas exigidas, nos termos das normas

técnicas existentes, indispensáveis para a comprovação da boa execução do

compromisso de fornecimento correrão por conta do Compromissário Fornecedor.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - ESPECIFICAçÔES Estando os serviços,

materiais, produtos e equipamentos em desacordo com as especificações e

condições detalhadas no Edital, na Ata de Registro de Preços e na proposta o
Complomissário Fornecedor deverá retirá-los do tocal onde se encontrarem

armazenadas, no pÍazo de 24 (vinte e quatro) horas da comunicação para assim

proceder, sob pena de configuração da inexecução das obrigações assumidas no

presente instrumento, sem prejuízo das sanções cabíveis.

CLAUSULA DÉCIMA SÉTMA - SUBCONTRATAçÃO - Não será admitida, a

qualquer título, a subcontratação de terceiros pelo Compromissário Fornecedor,

sem expressa anuência da Prefeitura.

cLÁUSULA DÉCIMA oITAVA - SANçÕES ADMINISTRATIVAS - O atraso na

entrega, sujeitará o compromissário fornecedor à multa de mora de 0,5% do valor

do contrato por dia de atraso.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA REINCIDÊNCIA Ocorrendo o atraso no

fornecimento por duas ou mais vezes consecutivas ou alternadas, a multa a ser

aplicada será de 0,5% do valor do contrato por dia de atraso, limitando-se a 10o/o

(dez por cento).

CLAUSULA UGÉSIMA - DA |NEXECUçÃO - A inexecução total ou parcial do

presente compromisso de fornecimento acarretará na tomada as seguintes

sanções contra Compromissário Fornecedor:

20.1. Advertência;
20.2. Multa;
20.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de

contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 5 (cinco) anos;

CLÁUSULA VIGÉSIMA pRtMEtRA - MULTA - O atraso no fornecimento de

qualquer parcela do objeto sujeitará o compromissário fornecedor à multa de mora

de 0,5% do valor da Ordem de Fornecimento, por dia de atraso;

21.1. O atraso reiterado no fornecimento sujeitará o compromissário à multa de

mora de 0,5% do valor da Ordem de Fornecimento contrato, por dia de atraso;

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275400 - CNPJ: 01'6í3.12110001'7'l
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21.2. A inexecução total do compromisso sujeitará o compromissário fo a

multa de 10o/o (dez por cento) do valor total do compromisso do fornecimento;
21.3. O fornecimento do objeto em níveis de qualidade ou quantidade inferior ao
devido sujeitará o compromissário fornecedor a multa de 0,5% do valor total
estimado para o presente fornecimento, por dia de atraso no cumprimento do
estabelecido.

21.4. Para aplicação das penalidades descritas acima será instaurado
procedimento administrativo especifico, sendo assegurado ao particular o direito ao
contraditório e ampla defesa, com todos os meios a eles inerentes;
21.5. As multas são excludentes e independentes e não eximem Compromissário
Fornecedor da plena execução dos fornecimentos contratados.
2í.6. O valor das multas aplicadas será sempre deduzido do pagamento.
21.7. As ocorrências relacionadas com a execução do contrato serão anotadas
pelo representante da Administração, nos moldes do art. 67, § 1o da Lei 8.666/93.

CúUSULA VlcÉStMA SEGUNDA DEFESA Será garantido ao
Compromissário Fornecedor o direito de apresentação de prévia defesa, no prazo

de 05 (cinco) dias úteis, nas hipóteses em que se tiver por cabíve! a aplicação das
penalidades previstas neste compromisso.
ôuuSUlA'VtcÉStMA TERCEIRA RESCIsÃO DO CoMPROMTSSO DE

FORNECIMENTO POR ATO UNILATERAL A rescisão administrativa do
presente compromisso de fornecimento por ato unilateral da Prefeitura obedecerá
ao disposto no parágrafo único do art. 78, da Lei Federal no. 8.666, de 21 de junho

de 1993.

GLAUSULA VIGÉSIMA QUARTA - VINCULAçÃO AO EDTTAL - Para efeitos
obrigacionais tanto no Edital da Licitação na modalidade Pregão para o Registro de
Preços No:41t2021, quanto às propostas nela adjudicadas, bem como a Ata de
Registro de Preços, integram o presente compromisso de fornecimento, devendo
seus termos e condições ser considerados como partes integrantes do presente
instru mento contratuais.

CLÁUSULA UGÉSIMA QUINTA - FORO - Para todas as questões pertinentes ao
presente compromisso de fornecimento, o Foro será o da Comarca de Mantena -
MG, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por assim estarem justas e acordadas, firmam as partes o presente compromisso
de fornecimento, em 03 (três) vias de igual teor e forma, com 2 (duas) testemunhas
instrumentárias para que produza jurídicos e legais efeitos.

Prefeitura Municipal de o Félix de Minas - ÍUG, 29 de outubro e 2021.

MARCOS GO çALVES SORDINE
Félix de Minas

SERGIO ES MACHADO ME
Prefeito do M io de CNPJ: 3.399/0001-72

Gerenciador
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