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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 83/2021.

pRocESSo ADMINtsrRATlvo DE LlclrAÇÃo tto: 4412021.

PRECÃO PRESENCIAL NO: 4112021

pneÂMeuLo

Aos 29 dias do mês de outubro de 2021, na sede da Prefeitura Municipal de São

Felix 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 Felix 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 MUNTCípto DE SÃO rÉltx DE MTNAS - 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 Gonçatves Sordine, brasileiro, casado, portador do CPF no

115.661.376-08, residente na Rua Orquídea lo 17,Bairro Planalto, neste Município,
adiante denominado simplesmente MUNICíPIO e ORGÃO GERENCIADOR DO

REGISTRO DE PREÇOS e de outro lado, a empresa adjudicatária nos itens abaixo

doravante denominada srmplesmente COMPROMISSARIA, com base no Processo

de Licitação No: 44t2021, Pregão para Registro de Preços N"'.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
realizaçáo de festas no município de São Felix de Minas, nas condiçÕes
estabelecidas no ato convocatorio.

í.1. Fornecedor(es)

Empresa GV GERADORES E SERV/ÇOS E/RELI CNPJ:I2.761.795/0001-30, com
sede à Rua Antônio Alves de Lima no 111, centro, CEP: 35.117-970, Município de
Naque-MG, telefone: (33) 988065544, representada por Sr: Hebert Baldon Garajau
da Silva, de nacionalidade brasileira, empresário, casado, residente e domiciliado(a)
em Rua Juvenal Batista no476, apt 102, bairroldistrito São Pedro, município de
Governador Valadares No RG n. M-6.827.828, SSP/MG, CPF n. 032.683.556-33.

cLÁusuLA PRIME|RA - OBJETO E FINALIDADE - 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

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Íel.: (33) 32469066 - GEP: 35.275-000 - CNPJ: 01.613.12110001-7í
www.saofelix.mg. gov.br

t

ffiw



a



ffie# w$mLffi
ffi§ ffi§ffiÂ§

fechamento e discipl inador (separador de público), mini-trio, locutor p

. 3_:fi
ssional,

recepcionista, além de serviços de cerimonial e produção de evento, d

radio, confecção de projeto de prevenção e combate a incêndio, DJ p

para realizaçáo de festas no mu
especificados no item 1.3 desta Ata.

nicípio de São Felix de Minas,

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

Secretaria tVlunicipal de Educação, Cultura e Desporto com estrutura para

atendimento ao cronograma de realização de festas do Município.

1.2. O Vazo de validade desta Ata de Registro de Preço e 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 e de R$ 398.700,00
(trezentos e noventa e oito mil setecentos reais) correspondente aos itens descritos
na planilha abaixo.

Rua Frêi lnocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNP..!: 01.613.121i0001-71

ITEM QUANT UNIDADE PRODUTO ururrÁnro TOTAL

06 Diária/um

IõeÃe-o DE soNoRtzAÇÃo DE GRANDE PoRTE: Mesa
P.A: 01 mesa digital com 56 canais (Yamaha PM 5 D RH,

Digidesignervenue D show, Digico D 5 ou similar); Mesa
Monitor: 01 mesa digital com 56 canais (Yamaha PM 5 d RH.l
DigidesgnerVenue D show, Digico D 5 ou similar), Sistema del
P.A: 24 caixas linearray - 02 linhas de 12 elementos por linhal
(Adamson Y í0, JBL Vertec 4889, V dosc, EAW KF 760 ou

similafl, 24 caixas de sub grave com 2 altos.falantes de 18" cada
(EAW SB 1000, Adamson T 21 , JBL Vertec, Vdosc ou similar).
amplificação compatível com o sistema de P.A (LabGruppen,
Crown, QSC, Crest Audio ou similar), 04 motorês de í tonelada
com16 metros de elevação,01 comando para motores com 04
vias, cintas e acessórios; Drive Rack: 02 processadores digitais
com 04 entradas e 12 saídas (Dolby Lake Contour, XTA 226 ou

similao, 01 software de gerenciamento dos sistemas, 02
equalizadores gráficos stereo 31 bandas por canal (KlarkTeknic,
XTA, BSS ou similar), 01 spleeter com 08 saídas (XTA , BSS,
KlarkTêknic, Avion ou similao, 0l analizador RTA (KlarkTeknic
ou similar),01 cd player,0'l md; lnsert Rack P.A: í2 canais de
compressores limitares (dbx, KlarkTeknic, BSS, Drawmer ou
similar), 12 canais de noisegate (KlarkTeknic, Drawmer, BSS ou

similar), 04 compressores valvulados Avalons 737, 04
processadores de efeitos digitais (Yamaha SPX 990, Yamaha
Pro R 3, Lexicon PCM 80, TC Electronic M 2000 ou similar), 01

digital delay TC Eletronic 2290 ou similar; lnsert Rack Monitor:
'12 canais de compressores limitares (dbx, KlarkTeknic, BSS,
Drawmer ou similar), 12 canais de noisêgate (KlarkTeknic,
Drawmer, BSS ou similar); Monitor. '16 monitores tipo spot com
alto falantes de 12" ou 15" e drive (EAW SM 222, SM 400, Clair,
EV, Adamson ou similar), amplificação compatível com o

sistema de monitor (LabGruppen, QSC, Crown, CrestAudio,
Carver ou similar); SideFill: Side Fill Stéreo com 03 caixas line
array fly e 03 subs por lado (AdamsonSpectrix, JBL Vertec 4889,
Vdsc, EAW KF 760 ou similar), amplificação compatível com o

sistema de sidefill (LabGruppen, QSC, Crown, Crest Audio ou
similar); Sistema: Sistema de Delay: 02 linhas de delay com 04
caixas linearray (Adamson Y'10, EAW KF 760, V Dosc, JBL
4889 ou similao, amplificação compatível com o sistema de
delay (Labcruppen, Crown, QSC, Crest, Audio ou simila|,
processador digital (XTA, Dolby Lake Contour ou similar);
Estruturas de delay: 02 torres de delay completas com 04 torres
Q 30 com 10 metros de altura ou similar, 04 box truss, 02 talhas,
cintas e acessórios; Microfones: 40 microfones entre: Shure SM
57, SM 58. SM 57 beta, SM 58, SM 81, SM 91, SM 98, Akg, C
451 EB, C 3000, c 414 EB, C 518, C 519, C 211, C 480,
Electrovorce, RE 209, RE 27, ND 408, Sennheiser, MD 421, [,4D

441 , MD 409, 609 ou simila0, Newman, KM 185, KM 105,
AudioTêchinica, AT 335, AT 4050 ou similar; Direct Box: 16
direct box (lMP 3, KlarkTeknic, BSS, Countryman ou similar);

5.500,00 33.000,00

www. saofelix. mg. gov. br

t

§





eÂe ffil§k*K
MH M§ffiÂ§

U ou similar, distribuidor de antenas Shure ou similar, baterias
para alimentação dos equipamentos; Pedestais/Garras: 40
pedestais Boom ou similar, 16 garras LP ou similar, Multicabo:
0'1 multicabo analógico de 64 canais com 80 metros de

04 sub snakes de 12 canais cada com multipinos;
Back Line: 0'l bateria completa (Tama, Yamaha, Pearl,

similar), 01 amplificadores Marshall JCM 900 ou similar com
caixas cada, 01 amplificador Ampeg SVT 3 ou similar com

com 08 alto falantes de 10", 01 amplificador Fender Twin
Reverb ou similar, 01 sistema de teclado com mesa 16 canais
02 caixas com alto falantês de 15" e drive, 30 metros
protetores de cabo 5 canais em polietileno
resistente até 15 toneladas, Sistema de AC; Elétrica: 01 main
power trifásico de 400 Ampéres com chave seletora de
voltagem, 03 distribuidores de energia trifásico, P.A e delays,
cabeamento dimensionado para atender as necessidades de
energia dos sistemas de PA, monitor e delays, aterramento geral

Equipamentos Wireless: 02 m nes sem fio Shure UHF serie

4 390,00 35.120,00

\

04 08 Diária/um

01 mesa digital com 48 canais de êntrada (Yamaha M7 CL ou
similar); Mesa Monitor: 01 mêsa digital com 48 canais de
entrada (Yamaha M7 CL ou similar), 12 auxiliares; Sistema de
PA: 16 caixas linearray - 02 linhas de 08 elementos por linha
(Adamson Y 10, JBL Vertec 4889, V dosc, EAW KF 760 ou
similar), '16 caixas de subgrave com 2 alto falantes de 18" cada
(EAW SB'1000, Adamson T 21, JBL Vertec, Vdosc ou similar),
amplificaçâo compatível com o sistema de P.A (LabGruppen,
Crown, QSC, CrestAudio ou similar), 04 talhas manuais de 1

tonelada cada com 08 metros de elevação, cintas e acessórios;
Drive Rack: 01 processador digital com 04 êntradas e 12 saidas
(Dolby Lake Contour, XTA 226 ou similar), 0'l software de
gerenciamento dos sistemas, 01 equalizador gráÍico estéreo 3'1

bandas por canal (KlarkTeknic, XTA, BSS ou similar), 01

analisador RTA (KlarkTeknic ou similar), 01 microfone calibrado,
0'l cd player, 0'1 md; lnsert Rack PA: 08 canais de compressores

itares (dbx, KlarkTeknic, BSS, Drawmer ou similar), 08 canais
noisegate (KlarkTeknic, Drawmer, BSS ou simila0, 02

de efeitos digitais (Yamaha SPX 990, Yamaha
R 3, Lexicon PCM 80, TC Electronic M 2000 ou similao

lnsert Rack Monitor: 08 canais de compressores limitares (dbx.

KlarkTeknic, BSS, Drawmer ou similar), 08 canais de
(KlarkTeknic, Drawmer, BSS ou similar), 02 processadores

digitais (Yamaha SPX 990, Yamaha Pro R 3,

PCM 80, TC Electronic M 2000 ou similar); Monitor: 12

monitores tipo spot com alto falantes de 12" ou 15" e drive (EAW
SM 222, SM 400, Clair, EV, Adamson ou similar), amplificação
compatível com o sistema de monitor (LabGruppen, QSC,
Crown, CrestAudio, Carver ou similar); SideFill: SideFillStéreo
com 02 caixas array e 02 por lado (EAW KF 850. SB 850 ou

similaô, amplificação compatível com o sistema de sidefill
(LabGruppen, QSC, Crown, Crest Áudio ou similar); Microfones:
24 microfones Shure, SM 57, SM 58, SIU 57 beta, SM 58, SM
81, SM 91, SM 98, Akg, C451 EB, C 3000, C 414 EB,C 5í8, C
519, C 211 , C 480 ou similar, Electrovoice. RE 209, RE 27, ND

408 ou similar, Sennheiser MD 421 , MD 44'l , MD 409, 609 ou
similar, Newman KM l85, KM 185 KtM 105 ou similar,
AudioTechinica AT 335, AT 4050 ou similar; Dirêct Box' 0B direct
box (lMP 3, KlarkTeknic, BSS, Countryman ou simila0,
Equipamentos: Equipamentos Wireless: 02 microfones sem fio
Shure UHF ou simrlar, distribuidor de antenas Shure ou similar,
baterias para alimêntação dos equipamentos; Pedestais/Garras:
24 pedestais Boom ou similar, 06 garras LP ou similar,
Multicabo: 01 multicabo analógico de 64 canais com 80 metros
de comprimento, 02 sub snakers de 12 canais cada com
multipinos, Back Line: 01 bateria completa (Tama, Ya
Pearl, Premier ou similar), 01 amplificador GK 800 RB ou r

com caixa com 01 falante de15 e 01 caixa com 04 falantes de
'10, 01 amplificador Fender TwinReverb ou Jazz Chorus 120 ou
similar; 30 metros de protetores de cabo 5 canais em polietileno
antiderrapante resistente até 15 toneladas, Sistema: Sistema de
AC Elétrica: 01 mainpower trifásico de 100 ampéres com chave
seletora dê voltagem, 02 distribuidores de energla trifásicos; PA
e monitor, cabeamento dimensionado
necessidades de energia dos sistemas de PA monitor,

PORTE: MesaDE

maha,

12 Par Led 04 minidos sistemas. I

para atender as
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,C,bruti com 06 lâmpadas cada, 12 canhões PAR 64 e mesa
controladora.

2.650,00

r
15.900,0005 06 Diária/unr

LUMINAÇÃO PARA SHOW DE GRANDE PORTE: MESA

Conlroladora: 0í mesa computadorizada com 2048 canais
(Avolite Pearl 2010, GramMalightFullSize ou similar), Dimmer:
36 canais de dimmer rack DMX ou similar com 4000 watts por
canal,24 Canais de Mainpower para Movings; Refletores: 48
refletorês PAR 64 Focos ou similar 1, 2 e 5: 16 refletores
Locolight ou similar, 08 refletores elipsoidais ETC ou similar, 04
refletores Molefay ou similar com 08 lâmpadas DWE ou similar;
Movings/lntercons/Equipamentos DMX/Follow Spots: 12

movingsbean, 03 pontos de intercon, 02 máquinas de fumaça
ZR 33 ou similar; 02 canhões seguidores de mínimo 1200 wats;
16 mini brut, 0B atomic.

1.880,00 15.040,0006 08 Diária/um

ILUMINAÇAO PARA SHOW DE MEDIO PORTE: Mêsa
Controladora: 01 mesa computadorizada com 2048 canais
(Avolite Pearl 2010, GramMaLightFullSize ou similar); Dimmer:
36 canais de dimmer rack DMX ou similar com 4000 watts por
canal, 24 Canais de Mainpower para Movings; Refletores: 48
refletores PAR 64 Focos ou similar'1,2 e 5; 16 refletores
Locolight ou similar, 08 refletores elipsoidais ETC ou similar, 04
refletores Molefay ou similar com 08 lâmpadas DWE ou similar;
Movings/lntercons/Equipamentos DM)UFollow Spots. 03 pontos
de intêrcon, 02 máquinas de fumaça ZR 33 ou similar; 02
canhões seguidores de mínimo 1200 wats 16 mini brut, 08
atomic.

10 600,0007 40 Diáriar'um

MOVING BEAN 200 Movingbean 200 com 19 canais dmx, 02
discos de cor com 6 cores dicróicas + branco , disco de gobos
rotativos com 5 gobos intêrcambiáveis + branco, disco de gobos
fixo com 7 gobos intercambiáveis + branco, , com velocidade
ajustável , disco de prisma: branco + prisma de 3 faces + prisma
de 5 faces + cto + frost . disco de efeitos: 1x branco, 1 x Íiltro
ultravioleta. 1x filtro, de cor dupla, 1 x lente de angulo fechado. 1

x de angulo aberto, angulo de raio: 12',19",22'.'foco controlado
via dmx, strobo de 0,3 - 6 f.p.s

265,00

5.775,00 34 650,0008 06 t)iáriai um

LOCAÇAO GRUPOS DE GERADORES MOVEIS Locação de
02 (dois) grupos de gerador móveis, com capacidade mínima de
250 KVA, trifásico, tensão 440/38012201110 VAC, 60 Hz,
disjuntor de proteção, chave reversora. silencioso, para uso em
shows, com técnico e abastecido.

3.600.00 21.600,0009 I)iária/urn06

LOCAçÃO GRUPO DE GERADOR MOVEL Locação de um
grupo de gerador móvel, com capacidade mínima de 250 KVA,
trifásico, tensão 440/38012201110 VAC, 60 Hz, disjuntor de
proteção, silencioso, para uso em shows, com técnico e
abastecido.

2 865,00 40 110,00'13 14 I)iirriaium

LOCAçAO DE PAINEL DE LED Locação de 2 painéis de Led:
(indoofl, com 24 placas de led 0,96x0,96m, para formação de 2
painéis, no tamanho de 4 x 3 metros, resolução alta deÍinição
real de 1omm smd, estrutura de treliça em Q30 para
sustentação (em alumínio), processador de vídeo com entradas:
vga, hdmi, dvi, rca, vídeo composto, placa controladora com
duas saídas, central de transmissão ao vivo com duas câmeras,
para gravaÇão e transmissão ao vivo.

2.1. A fiscalização será ampla, geral e irrestrita, ficando a cargo da Secretaria
Municipal de Educação, Cultura e Desporto.

CLAUSULA TERCETRA - PRAZO - A vigência da Ata de Registro de Preços é de
12 (doze) meses, durante o ptazo 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.

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPJ: 01.613.12110001-71
www.saofelix.mg. gov. br

cLÁusuLA SEGUNDA - OBRIGAÇÃO Oe FORNECIMENTO - A obrigação 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.
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GLÁUSULA QUARTA - AcRÉSclMo - Na hipotese de acréscimo sig
quantidades estimadas do objeto constante da Ata de Registro de ,o
Compromissário Fornecedor deverá providenciar meios para atender o Município.

CLÁUSULA QUINTA - PREFERÊwcla - 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.

cLÁusuLA sExTA - vERlFlcAçÃo Dos PREÇOS - A Prefeitura Municipal de
São Félix de Minas poderá, nos termos da legislação em vigor, contratar com outros
fornecedores aquisição dos produtos/serviços objeto do presente compromisso,
vedada, todavia, qualquer contratação destes por preços superiores aos que
poderiam ser obtidos do Compromissário Fornecedor.

CLÁUSULA SETIMA - FORNEGTMENTO - 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 prazo de 05 (cinco) dias úteis, aperfeiçoe
os instrumentos por ela pretendidos.

CLÁUSULA OITAVA - ORDEM DE FORNECIMENTO - AS OTdCNS dC fOTNEC|MCNIO

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

GLÁUSULA NONA ESPECIFIGAÇOES As ordens de fornecimento ou
instrumento equivalentes, descritos na Cláusula anterior deverão conter:

9.í. lndicação dos recursos orçamentários disponíveis e disponibilidade financeira
certificada pela Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento;
9.2. 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;
9.5. Número de identificação do Processo Licitatorio e da Ata de Registro de Preços;
9.6. Historico adequado para garantia de entrega do objeto.

CLÁUSULA DÉclMA - 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 COMPARECIMENTO O não
comparecimento injustificado do Compromissário Fornecedor no prazo assinalado
na cláusula sétima para o aperfeiçoamento do contrato acessorio 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.

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tel.: (331 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPJ: 01.613.12'l10001-71
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cr-Áusur-e oÉcrrul SEGUNDA - pREÇo E DAS coNotÇôES DE PAG

- Os valores do objeto do presente, serão os constantes da proposta do
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 total.

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 correçâo 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 apos a comprovação de regularidade da
documentação obrigatoria da licitante vencedora, por meio de consulta "on-line" feita
pela Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento ou mediante a apresentação
da documentação obrigatoria (FGTS e INSS), devidamente atualizada.

clÁusuLA DÉctMA TERcEIRA ATUALtzAÇÃo FINANcEtRA, Do
CONTROLE E DA REVISÃO 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.

cLÁusuLA DECIMA 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.

14.1. O Compromissário Fornecedor terâ 24 (vinte e quatro) horas, contados da
retirada da Ordem de Fornecimento ou instrumento equivalente, para contestá-lo.

cLÁusuLA DÉctMA eulNTA - TNSPEÇÕes 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.

GLÁUSULA oÉctrua SExTA ESPEctFtcAÇÕES Estando os serviços,
materiais, produtos e equipamentos em desacordo com as especificaçÕes e
condiçôes detalhadas no Edital, na Ata de Registro de Preços e na proposta o
Compromissário Fornecedor deverá retirá-los do local onde se encontrarem
armazenadas, no ptazo de 24 (vinte e quatro) horas da comunicação para assim
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proceder, sob pena de configuração da inexecução das
presente instrumento, sem prejuízo das sançÕes cabíveis.

obrigaçÕes assumid AS

cLÁusuLA DÉctMA sÉTtMA - SUBcoNTRATAÇÃo - Não será adm a,a
qualquer título, a subcontratação de terceiros pelo Compromissário Fornecedor, sem
expressa anuência da Prefeitura.

cLÁusuLA DEcIMA otrAVA - sANÇÕES ADMTNISTRATTvAS - o atraso na
entrega, sujeitará o compromissário fornecedor à multa de mora de 0,5% do valor do
contrato por dia de atraso.

CLÁUSULA DÉctMA NONA REtNctDÊNctA 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).

CLÁUSULA V|GÉSIMA - DA INEXECUÇÃO - 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 ptazo não superior a 5 (cinco) anos;

CLÁUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - 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;
21.2. A inexecução total do compromisso sujeitará o compromissário fornecedor à
multa de 10% (dez por cento) do valor total do compromisso do fornecimento'
21.3. O fornecimento do objeto em níveis de qualidade ou quantidade infLrior 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.
21.6. 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.

cLÁusuLA VIGESIMA SEGUNDA - DEFESA - Será garantido ao Compromissário
Fornecedor o direito de apresentação de prévia defesa, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, nas hipoteses em que se tiver por cabível a aplicação das penalidades
previstas neste compromisso.
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CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA RESCISÃO DO COMPRO
FORNECIMENTO POR ATO UNILATERAL - A rescisão administrativa do
compromisso de fornecimento por ato unilateral da Prefeitura obedecerá ao
no parágrafo único do art. 78, da Lei Federal no. 8.666, de 21 de junho de 1993.

cLÁusuLA vtGÉslMA QUARTA - vlNculAçÃo no EDITAL - Para efeitos
obrigacionais tanto no Edital da Licitação na modalidade Pregão para o Registro de
Preços No'. 4112021, 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
i nstrumento contratuais.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - FORO - Para todas as questôes pertinentes ao
presente compromisso de fornecimento, o Foro será o da Comarca de Mantena -
lt/lG, 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 [Vlunicipal de São Félix de Minas - MG, 29 de outubro de 2021

MARCOS AL çALVES SORDTNE
Prefeito do Mun pio de São Félix de Minas

org Gerenciador

TESTEMUNHAS:

Nome: Nome:

CPF
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