
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 033/2019

O Município de Serra da Saudade-MG, por intermédio da Prefeitura Municipal, doravante denominada 
ÓRGÃO GERENCIADOR, com sede na Praça Ademar Ribeiro de Oliveira nº 130, Centro, na cidade de Serra da 
Saudade, inscrita no CNPJ sob nº. 18.301.069/0001-10, representada neste ato pelo Prefeito em exercício, Alaor 
José Machado, no uso de suas atribuições, nos termos do que dispõem a Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, a Lei 
nº. 10.520, de 17/07/02, e em face do resultado obtido no Pregão Presencial nº. 012/2019-RP, resolve registrar os 
preços ofertados pela empresa 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 XXX.XXX.XXX-XX e da C.I.: X X.XXX.XXX, doravante denominada 
FORNECEDORA, classificada em 1º lugar para todos os itens especificados na CLÁUSULA DÉCIMA, 
observadas as condições do Edital que regem o Pregão Presencial e consoante as demais cláusulas que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 - O objeto da presente Ata consiste no registro de preços para a aquisição de serviços na realização
de eventos diversos neste município, conforme especificações constantes da Cláusula Décima.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA CONTRATAÇÃO

2.1. A existência da Ata de Registro de Preços não obriga a Administração a firmar as contratações que
dela poderão advir.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

3.1 - O ÓRGÃO GERENCIADOR, para efeitos da presente Ata, obriga-se a:
a) gerenciar esta ARP, indicando, sempre que solicitado, o nome do fornecedor, o preço, os

quantitativos disponíveis e as especificações técnicas dos bens registrados, observada a ordem de classificação
indicada na licitação;

b) convocar o particular, para a retirada da respectiva nota de empenho;
c) atentar para que, durante a vigência desta ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação e

qualificação exigidas na licitação;
d) conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de

adequação às novas condições de mercado, e de aplicação de penalidades;
e) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação.
f) permitir ao pessoal da contratada o acesso ao local da entrega, desde que observadas as normas de

segurança;
g) notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos materiais;
h) promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem

compatíveis com os praticados no mercado.
3.2 - Esta Ata não obriga o ÓRGÃO GERENCIADOR a firmar contratações com os fornecedores

cujos preços tenham sido registrados, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do objeto, observada a
legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, no caso de haver
igualdade de condições.

CLÁUSULA QUARTA – DO(S) ÓRGÃO(S) NÃO-PARTICIPANTE(S)

4.1 - A adesão de Órgãos Não-Participantes ao Sistema deste Registro de Preços observará ao seguinte:
a) consulta previa ao ÓRGÃO GERENCIADOR objetivando a obtenção das informações necessárias à

contratação pretendida;
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b) indicação pelo Órgão Gerenciador do respectivo fornecedor;
c) aceitação, pelo fornecedor, da contratação pretendida, condicionada esta à não geração de prejuízo aos

compromissos assumidos através desta Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA FORNECEDORA

5.1. São obrigações de exclusiva conta e responsabilidade da FORNECEDORA, afora outras não
previstas nesta ATA e que por Lei lhe couberem:

a) Executar o serviço sistematicamente, sempre que solicitado pela Contratante, devendo cumprir
rigorosamente os prazos estabelecidos nesta Ata de Registro de Preços.

b) Continuar a prestação do serviço se houver alteração de endereço do evento, quando a mudança
ocorrer dentro do mesmo município.

c) Reparar ou corrigir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato em que se
verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

d) Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, impostos,
contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devido aos seus empregados em razão do objeto
contratado, uma vez que os mesmos não têm nenhum vínculo empregatício com esta Prefeitura.

e) Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à Prefeitura ou a terceiros em razão de
ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações
contratuais ou legais a que estiver sujeita.

f) Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas
na Licitação.

g) Aceitar os acréscimos ou supressões que julgados necessários pelo Contratante, nos limites
estabelecidos na Lei 8.666/93.

k) Estar preparada para executar os serviços imediatamente após a contratação;
h) Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações

assumidas, sem qualquer ônus à Contratante;
i) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da

execução dos serviços contratados;
j) Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento dos serviços contratados;

5.2. A Contratada deverá prestar o serviço sob as seguintes condições:

a. Entregar, até 2 (dois) dias antes do início do evento, a relação nominal de todo o pessoal que irá
prestar serviços, indicando o número do documento de identificação, a função que irá desempenhar, o endereço e
o telefone;

b. Indicar o nome do coordenador com competência para manter entendimentos e receber instruções da
Contratante. O coordenador, que deverá estar presente durante todo o evento, terá de acompanhar e orientar todos
os profissionais envolvidos, bem como verificar com antecedência o perfeito funcionamento dos equipamentos e
adequação dos materiais contratados. Será também responsável por receber as instruções da Contratante, dado
prosseguimento a todas as ordens emanadas deste;

c. Por à disposição desta Prefeitura profissionais com qualificação e em número suficiente para a
adequada execução dos serviços.

d. Fornecer todos os materiais necessários à realização do evento, utilizando material condizente
com a solenidade.

e. Fazer com que os profissionais que irão prestar serviços se apresentem à Contratante, com no mínimo
uma hora de antecedência ao horário indicado para o início do evento.

f. Montar e testar os serviços de iluminação, no dia anterior ao evento os demais serviços que
necessitem de execução, confecção, montagem ou organização prévia, deverão ser concluídos com antecedência de 4
(quatro) horas;

g. Retirar todo o material utilizado e deixar o local limpo e desocupado após o término do evento, no
prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do término do evento;

h. Respeitar as normas e os procedimentos desta Prefeitura quanto à segurança interna (entrada e
saída de pessoal), material e acesso somente às dependências autorizadas.
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i. Atender prontamente à Administração durante a prestação do serviço, quando solicitada;
j. Zelar para que o serviço seja executado dentro dos padrões de qualidade a eles inerentes.
k. Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, impostos,

contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços executados por seus
empregados, uma vez que os mesmos não têm nenhum vínculo empregatício com esta Prefeitura.

l. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à Prefeitura ou a terceiros em razão
de ação e omissão, dolosa ou culposa, sua ou de seus prepostos, independentemente de outras cominações
contratuais ou legais a que estiver sujeita.

m. Reparar ou corrigir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato em que se
verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

n. Manter, durante toda a execução do Contrato, as condições de habilitação exigidas neste registro;
o Aceitar os acréscimos ou supressões que julgados necessários pelo Contratante, nos limites

estabelecidos na Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DA FORNECEDORA

A FORNECEDORA terá seu registro cancelado:
6.1. Por iniciativa da administração, quando:
a) não cumprir as exigências do instrumento convocatório da licitação supracitada e as condições da

presente ARP;
b) recusar-se a retirar a nota de empenho no prazo estabelecido, salvo por motivo devidamente

justificado e aceito pela Administração;
c) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial das obrigações contratadas relativas ao

presente Registro de Preços;
d) não manutenção das condições de habilitação;
e) não aceitar a redução do preço registrado, na hipótese prevista na legislação;
f) em face razões de interesse público, devidamente justificadas.
g) quando os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
6.2. Por iniciativa do próprio fornecedor:
a) quando mediante solicitação por escrito, comprovar a impossibilidade de cumprimento das exigências

insertas neste registro de Preços;
b) quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses contidas no art. 78, incisos XIV, XV e

XVI, da Lei Federal nº. 8.666/93;
c) tendo em vista fato superveniente, aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, que comprovadamente

venha a comprometer a perfeita execução contratual.
6.3. O cancelamento do registro nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa,

será formalizado por despacho da autoridade competente.
6.4. A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo

ÓRGÃO GERENCIADOR, facultando-se a este, neste caso, a aplicação das penalidades previstas nesta Ata.
6.5. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do fornecedor

relativas ao respectivo registro.

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS PREÇOS REGISTRADOS

7.1. Os preços registrados, a especificação do produto, o quantitativo, a empresa fornecedora e o
nome do representante legal são os constantes desta ARP, conforme ordem de classificação das propostas.

7.2. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no
mercado, ou de fato que eleve o custo dos produtos registrados, devendo ser promovidas negociações com os
fornecedores.

7.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço
praticado no mercado, a Prefeitura deverá convocar a FORNECEDORA, a fim de negociar a redução de seu
preço, de forma a adequá-lo aos valores praticados pelo mercado.

7.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e a FORNECEDORA
apresentar requerimento fundamentado com comprovantes de que não pode cumprir as obrigações assumidas, o
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ÓRGÃO GERENCIADOR poderá:
a) liberar a FORNECEDORA do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, se confirmada a

veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação anteceder o pedido de fornecimento; e
b) convocar os demais fornecedores, visando a conceder-lhes igual oportunidade de negociação.
7.5. Em qualquer hipótese os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar aos praticados no

mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta do
fornecedor e aquele vigente no mercado à época do registro.

7.6. Será considerado preço de mercado, os preços que forem iguais ou inferiores a média daqueles
apurados pelo ÓRGÃO GERENCIADOR para determinado item.

7.7. As alterações de preços oriundas da revisão, no caso de desequilíbrio da equação econômico-
financeira, serão publicadas no Diário Oficial do Estado.

CLÁUSULA OITAVA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

8.1. Os serviços deverão ser prestados de acordo com as seguintes especificações:

Itens Descrição Quantidade Preço
Unitário

Preço
Total

1 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;
01 Operador técnico.

40 locações 500,00 20.000,00

2 SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO/PEQUENO
PORTE COM EQUIPAMENTOS DE PALCO (público
até 2.000 pessoas), 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; 10 Monitores
tipo Spot passivo/ativo com 300W RMS cada; 05

40 locações 1.400,00 56.000,00
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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 Banco
com Kit de microfones específicos; 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, 01
Operadores técnicos.

3 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDA ABERTA,
Descrição: Locação com montagem e desmontagem
de tenda aberta, nas dimensões mínimas de 06
metros de frente x 06 metros de profundidade, com
02 metros altura em seus pés de sustentação,
cobertura do tipo pirâmide, com lona branca,
estrutura em tubo galvanizado, para uso do público
em geral.

160 locações 350,00 56.000,00

4

SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE GRANDE 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

40 locações

4.000,00 160.000,00
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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.

Empresa vencedora: JN TENDAS E SONORIZAÇÃO EIRELI
VALOR TOTAL: R$ 292.000,00

8.2. DO PERÍODO, DO LOCAL E DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

Para cada evento, será encaminhado um Ofício com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis,
relacionando os itens do serviço a ser contratado e os respectivos quantitativos necessários.
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8.3. PRAZO DE RECEBIMENTO: Os serviços serão recebidos:

c) provisoriamente, quando da conclusão dos serviços solicitados;

d) definitivamente, em até 05 (cinco) dias úteis do recebimento provisório, após verificação da
qualidade e da conformidade dos serviços prestados como as exigências estabelecidas nesta Ata.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1 – São obrigações da Contratante:
7.1.1 – Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa cumprir suas obrigações dentro

das normas e condições previstas;
7.1.2 – Rejeitar no todo ou em parte os serviços que estejam em desacordo com as obrigações assumidas

pela Contratada;
7.1.3 – Fornecer todas as informações relativas a dias, horários e locais dos serviços a serem prestados;
7.1.4 – Acompanhar e fiscalizar os serviços objeto deste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO PREÇO E DA REVISÃO

10.1 – Os preços registrados são os a seguir relacionados, conforme termo de referência:_____

10.2 - As condições a serem praticadas neste registro de preços são as constantes do instrumento
convocatório respectivo, seus anexos e a proposta apresentada pela FORNECEDORA, documentos estes que
integram a presente ata, independentemente de transcrição.

10.3 - Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual alteração nos termos do
artigo 12, §§ 1º e 3º do Decreto nº. 7892/2013.

10.4 – Os preços registrados e referidos nesta Cláusula abrangem todas as despesas, incidentes sobre o
objeto desta Ata, como: materiais, acessórios, embalagens, transporte, frete, mão-de-obra, encargos sociais,
impostos, taxas, contribuições, seguros etc., os quais correrão a expensas da FORNECEDORA.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS CONDIÇÕES DE FATURAMENTO

11.1 - O documento de cobrança (Nota Fiscal, Fatura etc.) deverá ser emitido em nome da Prefeitura
Municipal de Serra da Saudade-MG.

11.1.1 - Na entrega do documento de cobrança, será confirmada a Regularidade perante a Caixa
Econômica Federal quanto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS (CRF - Certificado de
Regularidade do FGTS - Lei nº. 8.036/90); Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (Certidão Negativa de
Débito - CND - Lei nº. 8.212/91), Fazenda Federal (Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos
Federais e à Dívida Ativa da União) ou Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais ou à Dívida
Ativa da União, Fazenda Estadual e Fazenda Municipal.

11.2 - O n.º do CNPJ da FORNECEDORA, constante do documento de cobrança, deverá ser o
mesmo constante da Nota de Empenho, sendo que nesta constará o n.º do CNPJ informado na Proposta Comercial.

11.3 - No valor total do documento de cobrança deverão estar inclusos todos os tributos incidentes sobre
os produtos serviços, conforme legislação tributária aplicável.

11.4 - O documento de cobrança deverá ser encaminhado ao ÓRGÃO GERENCIADOR.
11.5 - Após o “atesto”, o documento de cobrança será à tesouraria, que terá o prazo de 05 (cinco) dias

úteis para liquidar a despesa, na forma estatuída no art. 63, da Lei nº. 4.320/64, ou interromper o prazo, no caso de
qualquer incorreção.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RETENÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES

12.1 - Na ocasião do pagamento, observadas as condições específicas da FORNECEDORA, aplicar-se-
á, no que couber, o disposto na Lei nº. 9430/96, regulamentada pela Instrução Normativa SRF nº. 480 de 15/12/2004
e nº. 539 de 25/04/2005; Lei nº. 8.212/91 com suas alterações e regulamentações; e Lei Complementar nº. 116 de
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31/07/2003 combinada com a correspondente Lei Municipal do local de prestação dos serviços.
12.2 – A FORNECEDORA, em caso de enquadramento nas hipóteses de não retenção constante do art. 3,

bem como amparada por medida judicial na forma do art. 30, ambos da Instrução Normativa SRF nº. 480/2004,
deverá apresentar juntamente com o documento de cobrança a comprovação exigida na referida Instrução
Normativa, sob pena de retenção de tributos na fonte.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

13.1. O pagamento será efetuado somente após o recebimento definitivo. Esse se caracterizará pela
aposição do Atesto no verso da Nota Fiscal de cobrança. Após o recebimento definitivo, o crédito será efetuado em
conta corrente através de ordem bancária, a qual deverá ser emitida até o quinto dia útil da data do recebimento
definitivo. Na Nota Fiscal de cobrança deverá constar o número da conta corrente, o nome do banco e o código da
agência do fornecedor.

13.2. A retenção dos tributos não será efetuada caso a Contratada apresente junto com sua Nota Fiscal a
comprovação de que a mesma é optante do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES.

13.3. Se, quando da efetivação do pagamento, os documentos comprobatórios de situação regular em
relação à Fazenda Federal, ao INSS e ao FGTS, apresentados em atendimento às exigências de habilitação,
estiverem com a validade expirada o pagamento ficará retido até a apresentação ou disponibilidade através da
internet de novos documentos dentro do prazo de validade.

13.4. A Nota fiscal deverá ser entregue à Fiscalização, com a discriminação dos serviços e
quantitativos entregues, para que seja atestada.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VALIDADE DO REGISTRO DOS PREÇOS
14.1. - Esta Ata de Registro de Preços terá vigência até o limite de um ano, a partir da data de sua

publicação.
14.2. - A partir da assinatura da presente Ata de Registro de Preços, a FORNECEDORA se obriga a

cumprir, na sua íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeita, inclusive, às penalidades pelo
descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.

CLAÚSULA DÉCIMA QUINTA – DA FISCALIZAÇÃO

15.1. A execução das obrigações integrantes desta ARP será fiscalizada por servidor(es), doravante
denominado(s) Fiscalização, com autoridade para exercer, como representante da Administração da Prefeitura,
toda e qualquer ação de orientação geral, acompanhamento e fiscalização de sua execução.

15.2. À Fiscalização compete, entre outras atribuições:
a) Exercer permanente fiscalização quanto ao fornecimento dos materiais, por intermédio de

Servidor(es), o(s) qual(is) anotará(ão), em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas à execução contratual,
determinando as medidas necessárias à regularização das falhas ou defeitos observados;

b) Solicitar à Fornecedora e seus prepostos, ou obter da Administração, tempestivamente, todas as
providências necessárias ao bom andamento desta ARP;

c) Acompanhar e atestar o recebimento definitivo do material, indicando as ocorrências verificadas;
d) Solicitar a imediata substituição de qualquer um dos itens fornecidos que forem julgados defeituosos

ou fora de especificação;
e) Exigir cumprimento das obrigações assumidas pela Fornecedora;
f) Notificar a Fornecedora, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades no fornecimento do

material para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias;
g) Encaminhar à Secretaria Administrativa o documento que relacione as ocorrências que impliquem

multas a serem aplicadas à Fornecedora;
h) Ordenar à Fornecedora substituir o material com defeito ou em desacordo com as especificações.
15.3 A omissão, total ou parcial, da FISCALIZAÇÃO não eximirá a FORNECEDORA da integral

responsabilidade pelos encargos que são de sua competência.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
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16.1 – Após aprovação da Prefeita Municipal o gerenciamento deste Instrumento, nos aspectos
operacional e contratual, caberá ao setor de compras e licitações, competindo-lhe:

a) encaminhar a solicitação dos serviços que vierem a ser adquiridos através da Ordem de Serviços,
seguindo a classificação e as quantidades estipuladas nesta ARP;

b) efetuar controle dos fornecedores, dos preços, dos quantitativos fornecidos, das especificações dos
serviços registrados, observando-se a ordem de classificação indicada na licitação;

c) monitorar, pelo menos trimestralmente, os preços do serviço, de forma a avaliar o mercado
constantemente, podendo rever os preços registrados a qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos bens registrados;

d) notificar o fornecedor registrado, via fax ou outro meio legal, para retirada da nota de empenho;
e) observar, durante a vigência desta ARP, que nas contratações sejam mantidas as condições de

habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como a compatibilidade com as obrigações assumidas,
inclusive com solicitação de novas certidões ou documentos vencidos;

f) conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para
fins de adequação às novas condições de mercado, e de aplicação de penalidades;

g) consultar o fornecedor registrado, observada a ordem de classificação, quanto ao interesse em
fornecer material a outro órgão da Administração Pública que externe a intenção de utilizar a presente ARP;

h) coordenar as formalidades e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação e
na presente Ata, bem como comunicar aos gestores dos órgãos participantes possíveis alterações ocorridas.

16.2 – As pesquisas de mercado, atendendo a conveniência e o interesse público, poderão ser realizadas
por entidades especializadas, preferencialmente integrantes da Administração Pública, assim como ser utilizadas
pesquisas efetuadas por órgãos públicos.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS PENALIDADES

17.1. O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas sujeitarão a
Fornecedora às sanções da Lei nº 8.666/93, garantida prévia e ampla defesa em processo administrativo;

17.2. Estará a Fornecedora sujeita às seguintes penalidades, de aplicação independente e cumulativa,
sem prejuízo de outras estabelecidas na Lei nº 8.666/93, com suas alterações posteriores:

a) Advertência;
d) Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do registro, recolhida no prazo de 15 (quinze)

dias, contado da comunicação oficial;
e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração

da Contratante, por prazo não superior a 2 (dois) anos.

12.3. As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de
contratar com a Administração da Contratante, e impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública
poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-as dos pagamentos a serem
efetuados.

17.2.1. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente, caso não compareça para receber a
respectiva nota de empenho, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, caracterizando, por esta conduta, o descumprimento
total da obrigação assumida.

17.3. As multas de que tratam os itens anteriores serão creditadas à Conta do Tesouro Municipal, e
serão exigidas administrativa ou judicialmente, através do rito executivo fiscal, com todos os seus encargos;

17.4. Prorrogações ocorridas em virtude de expressa concessão ou impedimento ocasionados pela
Administração, de caso fortuito ou força maior não constituirão fundamentos para a sujeição da Fornecedora à
penalidade de multa;

17.5. A imposição de multa ou qualquer outra penalidade não impede que a Administração rescinda
unilateralmente esta ARP.

17.6. Demais sanções previstas na Seção II, capítulo IV, da Lei nº 8.666/93, no que couber;
17.7. Se a Fornecedora ensejar o retardamento, falhar ou fraudar na execução deste instrumento, não

mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o
direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo
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de até cinco anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas nesta ARP
e das demais cominações legais;

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DOS DOCUMENTOS APLICÁVEIS

18.1. - A presente Ata vincula-se às disposições contidas nos documentos a seguir especificados, como se
nela estivessem transcritos, cujos teores são conhecidos e acatados pelas partes:

a) Edital do Pregão Presencial nº. 041/2017 e seus anexos;
b) Termo de Referência;
c) Proposta Comercial de menor preço da FORNECEDORA vencedora do certame, nos respectivos

itens.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DAS COMUNICAÇÕES E PUBLICAÇÃO

19.1. Eventuais correspondências expedidas pelas partes signatárias deverão mencionar o número desta
Ata e o assunto específico da correspondência.

19.1.1. As comunicações feitas ao ÓRGÃO GERENCIADOR.
19.1.2. As comunicações feitas à FORNECEDORA deverão ser encaminhadas ao seu endereço

mencionado na primeira folha da presente ata, não excluindo contatos, se necessários, indicados a seguir:
TELEFONE 37 3555 1112 , EMAIL serradasaudademg@gmail.com

19.2. Eventuais mudanças de endereço deverão ser comunicadas por escrito.
19.3. Em conformidade com o disposto no parágrafo único do artigo 61 da Lei 8666/93, a presente ata

será publicada, na forma de extrato, no Diário Oficial do Estado– DOE/MG.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

20.1. As despesas decorrentes desta Ata de Registro de Preços correrão por conta do Programa de Trabalho n°
1220.08.0244.578.2156.33903900
0210.04.0122.009.2003.33903900
0910.04.0122.105.2014.33903900
0710.12.0361.048.2036.33903900
0730.12.0365.047.2052.33903900
0740.13.0695.247.2059.33903900
0760.13.0391.061.2054.33903900

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

21.1. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de
termo aditivo a esta ATA.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DO FORO

22.1. As dúvidas e questões oriundas da execução desta Ata serão dirimidas no Foro da Comarca de
Dores do Indaiá-MG.

Assim, por estarem as partes ajustadas, rubricam e assinam a presente Ata de Registro de Preços, em 02
(duas) vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas abaixo nomeadas.

Serra da Saudade-MG, 10 de junho de 2019

ALAOR JOSÉ MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ APARECIDO DA SILVA
JN TENDAS E SONORIZAÇÃO EIRELI


