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PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA SAUDADE
CEP – 35.617-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Praça Ademar Ribeiro de Oliveira n.º 130
Serra da Saudade - MG

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2019

DAS PARTES:

- O MUNICÍPIO DE SERRA DA SAUDADE-MG, CNPJ Nº 18.301.069/0001-10 com sua sede
na Praça Ademar Ribeiro de Oliveira nº 130 - centro, Serra da Saudade/MG, neste ato
representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Alaor José Machado, inscrito no CPF sob o nº
229.539.186-49.

- JN TENDAS E SONORIZAÇÃO EIRELI ME, com sede na Rua José Fidélis da Silva nº 36 –
Centro – Serra da Saudade – Mg, inscrita no CNPJ/MF sob n°. 27.413.507/0001-23
doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ate representada por JOSÉ
APARECIDO DA SILVA, proprietário da empresa, portador do CPF 909.302.586-49 e da C.I.:
M 6.788.575.

No dia 03 de abril de 2019 reuniu-se na sede da Prefeitura Municipal de Serra da Saudade-Mg, situada na
Praça Ademar Ribeiro de Oliveira nº 130 - Centro, em Serra da Saudade (MG), o Pregoeiro , nos termos do art.
15 da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações nela inseridas pela Lei Federal 8.883, de 09
de junho de 1994 e das demais normas legais aplicáveis, em especial a Lei nº 10520/02 e em face da
classificação das propostas apresentadas no PREGÃO 008/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2019, por
deliberação do Pregoeiro, publicada em:  QUADRO DE AVISO  NO HALL  NO PREDIO DA PREFEITURA DE SERRA
DA SAUDADE – MG, NA IMPRENSA OFICIAL DE MINAS GERAIS  e adjudicada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio,
RESOLVEM registrar os preços para prestação de serviços na realização de evento (Festa do Peão), observadas
as condições enunciadas nas Cláusulas que se seguem.

01 - DO OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EVENTO NESTE
MUNICÍPIO (FESTA DO PEÃO).

02 - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses a partir da sua assinatura.

2 - Nos termos do art. 15, parágrafo 4º, da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 8.883/94, durante
o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o município não será obrigado a adquirir os materiais
referidos nesta ata, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie às empresas
registradas.
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3 - Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal 8.666/93, com as alterações que
lhe foram impostas pela Lei Federal 8.883/94, a presente Ata de Registro de Preços será cancelada, garantidos
às suas detentoras o contraditório e a ampla defesa.

4 – Os itens registrados em comum acordo entre as partes são os constantes abaixo:

Itens Descrição Quantidade Valor

1

SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADAS, Descrição: Locação com
montagem e desmontagem de módulo de arquibancada, de 12 (doze)
degraus, com início do primeiro piso, de no mínimo 1,20 metros do
nível do chão, assentos confeccionados em chapas dobradas e com
reforços de segurança em intervalos máximos de 20 (vinte)
centímetros, com encaixes e fixadores nos degraus com pinos ou
parafusos, escadas de acesso com 2,30 metros de largura e espelhos
de degraus no máximo de 15 (quinze) centímetros, parapeito e
corrimões no mínimo de 1,10 metros de altura e intervalos de vãos
livres de no máximo 15 (quinze) centímetros com placa de
identificação informando capacidade de pessoas. Quantidade: 55
metros.

04 DIAS 12.500,00

2

SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE FECHAMENTO, Descrição: Locação com
montagem e desmontagem fechamento, sendo os mesmos em placas
metálicas na altura mínima de 2,20 metros, com travessa e suporte
para fixação e sem pontas de lança, portões para saídas de
emergência, de no mínimo 4,40 metros de largura. Mínimo de  350
metros de fechamento.

05 DIAS 7.500,00

3

SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA PALCO: 24
Refletores foco fechado (lâmpadas - par 64); 01 Mesa/DIMMERS com
no mínimo 36 canais; 01 RACK DIMMER com no mínimo 06 canais;
Cabos e conexões; 01 Máquina de fumaça; Gelatinas com cores
variadas, 01 Operador técnico.

05 DIAS 3.500,00
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4

SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE COM EQUIPAMENTOS
DE PALCO (público até 5.000 pessoas), Descrição: Contratação de
empresa para prestação de serviço de sonorização som médio porte
com equipamentos de palco: 08 Caixas para subgraves (16 falantes,
18 polegadas com 800W RMS cada); 08 Caixas vias médio grave e
médio agudo (1.000W RMS cada); amplificadores compatível com o
sistema de PA; 01 Divisores de freqüência com no mínimo 04 vias com
mínimo 24 db por oitava, ajuste de ângulo de fase entre as bandas,
entradas e saídas balanceadas; 02 Equalizador estéreo com no
mínimo 32 bandas e filtros de 12 db por oitava; 02 Processadores de
efeitos com REVERB e DELAY com entradas e saídas balanceadas e
conversores AD/DA de no mínimo 20 bits; 08 Canais
compressores/limitadores com entradas e saídas balanceadas; 01
Multicabo com no mínimo 36 vias (60mts); 08 Canais de GATES com
entradas e saídas balanceadas; 01 Aparelho de CD Player; 02 Mixing
Console com no mínimo 40 canais contendo o mínimo de 08
subgrupos, 08 vias auxiliares máster LR, 04 bandas de equalização
mais 01 paramétrico com ponto de INSERT em todos os canais, 10
Monitores tipo Spot passivo/ativo com 300W RMS cada; 05
Equalizadores gráficos estéreo com no mínimo 31 bandas por canal e
filtros de 12 db por oitava; amplificadores compatível com o sistema
de monitores; 01 sistema de Side Fill contendo 02 Caixas para
subgraves (04 falantes, 18 polegadas com 800W RMS cada); 02 Caixas
vias médio grave e médio agudo (1.000W RMS cada); amplificadores
compatível com o sistema de monitor, 01 Divisor de freqüência com
no mínimo 04 vias com mínimo 24 db por oitava, ajuste de ângulo de
fase entre as bandas, entradas e saídas balanceadas, 01 Bateria
completa com 01 Bumbo, 02 Tons, 01 Surdo, 01 Caixa, 02 Estantes
para pratos, 01 Estante para caixa, 01 Máquina de Chimbal, 01 Pedal
para Bombo, 01 Banco com Kit de microfones específicos; 01
Amplificador para baixo com 800W RMS, 01 caixa com 04 alto-
falantes de 10 polegadas e 01 caixa com 01 alto-falante de 15
polegadas; 01 Amplificador para guitarra com 900W RMS, 01 caixa
com 02 alto-falantes com 12 polegadas; 01 Amplificador para teclado;
06 Direct Box de impedância para instrumentos; 01 Microfone sem fio
para voz, com freqüência de trabalho selecionável e faixa de operação
UHF; 06 Microfones para vocal com pedestais; 06 Microfones para
uso diversos com pedestais, cabos e conexões para ligar todo o
sistema, 02 Operadores técnicos e 01 Auxiliar técnico.

05 DIAS 15.000,00

5

SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR, Descrição: Locação de
grupo gerador de energia, móvel, silencioso, com capacidade mínima
de 250 KVA, trifásico, tensão 380/220 watts, 60 Hz, com combustível,
operador e cabos elétricos para ligação.

05 DIAS 7.000,00
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6

Fornecimento de 02 salva vidas, 15 cavalos e 15 bois para o rodeio,
juiz,  04 Movies,  01 locutor de palco, auxiliar de pista, seguro para os
peões, carreto, ração para animais, dj, fornecimento de extintores de
incêndio, alimentação da equipe de trabalho.

04 DIAS 28.000,00

7

Providenciar atendimento médico com presença obrigatória de um
médico e duas enfermeiras e também um veterinário durante a
realização da festa, presença de técnico de som  durante todo o
período de realização da festa, som para o rodeio,   01 engenheiro e
02 representantes da empresa para acompanhamento e coordenação
do evento todos os dias, equipe com 14 seguranças (07 no primeiro
dia do evento) e 4 brigadistas, para todos os dias do evento,
pagamento de todas as despesas com taxas necessárias à correta
realização do evento.

05 DIAS 20.000,00

8

Shows artísticos com 04 bandas de renome regional, a serem
aprovadas pela comissão organizadora da festa, sendo os shows de
quarta, quinta e sexta, o show de sábado será de responsabilidade da
contratante.

04 DIAS 30.000,00

9
Premiação e Consola para o rodeio de Cavalos. (15 montarias), valor
estimado R$ 12.000,00. 04 DIAS 12.000,00

10
Premiação e Consola para o rodeio de Bois. (15 montarias), valor
estimado R$ 12.000,00. 03 DIAS 12.000,00

11
Locação de arena oficial de rodeio, completa com 04 bretes e fundo
de querência. 04 DIAS 3.000,00

12 Realização de rodeio infantil com a utilização de 20 carneiros. 04 DIAS 3.000,00

13

SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO 12x8m, Descrição: Prestação de
Serviços em Locação com montagem e desmontagem de palco
medindo 10 metros de frente x 10 metros de profundidade, estrutura
para P.A. Fly e plataforma para bateria, altura do solo de no mínimo
1,20m. e no máximo até 2,00m, escada de acesso. Deverá ser incluído
o Camarim junto ao palco.

05 DIAS 6.000,00
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14

SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO/PEQUENO PORTE PARA
RODEIO: Descrição: 08 Caixas para subgraves (16 falantes, 18
polegadas com 800W RMS cada); 08 Caixas vias médio grave e médio
agudo (1.000W RMS cada); amplificadores compatível com o sistema
de PA; 01 Divisores de frequência com no mínimo 04 vias com mínimo
24 db por oitava, ajuste de ângulo de fase entre as bandas, entradas e
saídas balanceadas; 02 Equalizador estéreo com no mínimo 32 bandas
e filtros de 12 db por oitava; 02 Processadores de efeitos com REVERB
e DELAY com entradas e saídas balanceadas e conversores AD/DA de
no mínimo 20 bits; 08 Canais compressores/limitadores com entradas
e saídas balanceadas; 01 Multicabo com no mínimo 36 vias (60mts);
08 Canais de GATES com entradas e saídas balanceadas; 01 Aparelho
de CD Player; 02 Mixing Console com no mínimo 40 canais contendo o
mínimo de 08 subgrupos, 08 vias auxiliares máster LR, 04 bandas de
equalização mais 01 paramétrico com ponto de INSERT em todos os
canais, 10 Monitores tipo Spot passivo/ativo com 300W RMS cada; 05
Equalizadores gráficos estéreo com no mínimo 31 bandas por canal e
filtros de 12 db por oitava; amplificadores compatível com o sistema
de monitores; 01 sistema de Side Fill contendo 02 Caixas para
subgraves (04 falantes, 18 polegadas com 800W RMS cada); 02 Caixas
vias médio grave e médio agudo (1.000W RMS cada); amplificadores
compatível com o sistema de monitor, 01 Divisor de frequência com
no mínimo 04 vias com mínimo 24 db por oitava, ajuste de ângulo de
fase entre as bandas, entradas e saídas balanceadas.

05 DIAS 10.000,00

15 Locação de 04 tendas 06 x 06 metros 04 dias 3.500,00

03 - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

1 - A presente Ata de Registro de Preços com força contratual, poderá ser utilizada, para aquisições do
respectivo objeto, por todos os Órgãos da Administração direta e indireta do Município e por órgãos da
administração pública não participantes, respeitados os limites legais pertinentes.

04 - DO PREÇO

1 - O preço ofertado pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços será de R$ 173.000,00
(cento e setenta e três mil reais), a serem pagos conforme as regras editalicias que regeram o certame.

05 - DO PRAZO

1- O prazo de execução será o previsto no edital e seus anexos, e será contado a partir da Ordem de
Fornecimento/Serviços, emitida através do Departamento de Compras.

06 - DO PAGAMENTO

O pagamento será feito, após a emissão do documento fiscal correspondente, devidamente aceito e
validade pela Administração Municipal, dentro do prazo previsto no edital.
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07 - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

1- A Ata de Registro de Preços será formalizada no Departamento de Compras e Licitações.

2 - As detentoras da presente Ata de Registro de Preços serão obrigadas a atender todos os pedidos
efetuados durante a vigência desta Ata.

3- Se a qualidade dos materiais/serviços entregues não corresponderem às especificações exigidas,
conforme edital do Pregão que precedeu a presente Ata, a remessa será devolvida à detentora para
substituição, no prazo máximo de vinte e quatro (24) horas independentemente da aplicação das penalidades
cabíveis na Cláusula VIII Das Penalidades.

4 - Cada execução deverá ser efetuado mediante Ordem de Fornecimento/serviço da unidade requisitante,
a qual poderá ser feita por memorando, oficio, e-mail ou fac-símile, devendo dela constar: a data, o valor, o
carimbo e a assinatura do responsável.

5 - A cópia da Ordem de Fornecimento/Serviço referida no item anterior deverá ser devolvida para a
unidade requisitante, a fim de ser anexada ao processo de administração da ata.

6 - As empresas detentoras da presente ata ficam obrigadas a aceitar o acréscimo de até vinte e cinco por
cento nas quantidades estimadas.

08 - DAS PENALIDADES

1-As sanções previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente,
sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

Em qualquer hipótese e aplicação de sanções será assegurado à licitante vencedora o contraditório e a
ampla defesa.

2-Pelo descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela detentora da ata, sem justificativa
aceita pela CONTRATANTE, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderão acarretar ainda nas
sanções previstas no edital e seus anexos.

3-As penalidades a serem aplicadas por descumprimento de particularidades consideradas relevantes na
entrega do bem ou na execução do serviço.

09 - DOS REAJUSTAMENTOS DE PREÇOS

1 - Considerado o prazo de validade estabelecido no item I da Cláusula II, da presente Ata, e, em
atendimento ao § 1º do art. 28, da Lei Federal 9.069, de 29.6.1995, ao art. 3º, § 1º, da Medida Provisória 1.488-
16, de 2.10.1996 e demais legislações pertinentes, e vedado qualquer reajustamento de preços, até que seja
completado o período de 1 (um) ano, contado a partir da data-limite para apresentação das propostas indicadas
no preâmbulo do Edital do Pregão nº 008/2019, o qual integra a presente Ata de Registro de Preços.

2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da
superveniência de normas federais aplicáveis a espécie.
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3 – O valor pactuado poderá ser revisto mediante solicitação da contratada com vistas à manutenção do
equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma do art. 65, II “d” da Lei 8.666/93, o que não significa
aumento do preço registrado.

4 – As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação da superveniência do fato
imprevisível ou previsível, porém de conseqüências incalculáveis, bem como de demonstração analítica de seu
impacto nos custos do Contrato.

10- DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

1 - O objeto desta Ata de Registro de preços será recebido pela unidade requisitante consoante o disposto
no art.73, II “a” e “b”, da Lei Federal 8.666/93.e demais normas pertinentes.

2- A cada fornecimento serão emitidos recibos, nos termos do art. 73, II, “a” e “b”, da Lei Federal 8.666/93.

11- DA FISCALIZAÇÃO

1 – A Prefeitura Municipal de Serra da Saudade -MG, através de representante, exercerá a fiscalização do
presente contrato relacionado a execução e valores contratados, e registrará todas as ocorrências e as
deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à detentora desta ata, objetivando a imediata
correção das irregularidades apontadas.

2 – As exigências e a atuação da fiscalização pela Prefeitura Municipal de Serra da Saudade em nada
restringe a responsabilidade, única, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne à execução do objeto
do contrato.

12 - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito, pela Administração,
quando:

A - a detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;

B - a detentora não retirar qualquer Ordem de Fornecimento/Serviço, no prazo estabelecido, e a
Administração não aceitar sua justificativa;

C - a detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços, a critério
da Administração;

D - em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de preços,
se assim for decidido pela Administração;

E - os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

F - por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração;

G - a comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será feita
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pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo de
administração da presente Ata de Registro de Preços;

H - no caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por
publicação no órgão encarregado das publicações oficiais do Município, considerando-se cancelado o preço
registrado a partir da publicação.

I - Pelas detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas de
cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo da Administração, quando comprovada a
ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal 8.666/93, alterada
pela Lei Federal 8.883/94.

J - a solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com a
antecedência de 30 (trinta) dias, facultada a Administração a aplicação das penalidades previstas na Cláusula
VIII, caso não aceitas as razões do pedido.

13 - DA AUTORIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO

1 - As execuções do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pelo
Secretário requisitante, através da Ordem de fornecimento/serviço.

14- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

1 - Integram  esta  Ata,  o  edital  do  Pregão  nº 008/2019 Propostas  das  empresas  classificadas  no
certame supranumerado.

2- Fica eleito o  foro  da  Comarca  de  Dores do Indaiá-MG  para  dirimir  quaisquer  questões decorrentes
da utilização da presente Ata, tendo este  força de contrato entre as partes, que assinam a presente em
04(quatro)  vias  de  igual  teor  e  forma,  na  presença  de  02(duas) testemunhas, abaixo  assinadas,  que  tudo
presenciaram, ouvindo, ao final  a respectiva leitura.

3 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93, Lei 10.520/02 e demais
normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de Direito.

4 – A presente ata poderá ter seus efeitos prorrogados em conformidade com a legislação que rege a
matéria.

ALAOR JOSÉ MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL

JN TENDAS E SONORIZAÇÃO EIRELI ME
JOSÉ APARECIDO DA SILVA


