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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

 

Ata de Registro de Preços nº 070/2017 

Pregão Presencial nº 044/2017 

Processo nº 057/2017 

Registro de Preço n° 040/2017 

 

 

O MUNICÍPIO DE RECREIO, pessoa jurídica de direito público interno, situado na Rua 

Prefeito José Antônio, 126, bairro Centro, -MG, inscrita no CNPJ sob o nº 17735754/0001-92, 

neste ato representado por seu Prefeito Municipal José Maria André de Barros, CPF nº 

156.577.956-87, brasileiro, divorciado, aposentado, residente e domiciliado nesta cidade à 

Avenida Osvaldo Alvin, Bairro Sebastião Dadu Arruda, Recreio-mg, Cep:36740-000, 

considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma presencial, para 

REGISTRO DE PREÇOS do Pregão Presencial nº 044/2017, Processo n.º 057/2017, RESOLVE 

registrar os preços da(s)  empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a 

classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s)  quantidade(s)  cotada(s), atendendo as condições 

previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho 

de 1993 e suas alterações e em conformidade com as disposições a seguir: 

 

1. DO OBJETO 

 

1.1 – A presente Ata tem por objeto a Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviços 

de sonorização, iluminação, propaganda, fornecimento de geradores, tendas, pessoal de apoio, 

de organização, de monitoramento e orientação ao público, tendas, banheiros químicos e show 

pirotécnico, para as festividades da 39° Exposição Agropecuária e Industrial de Recreio no 

período de 27 a 30 de julho de 2017, conforme especificações constantes dos anexos do Edital e 

Pregão Presencial nº 041/2017, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta 

vencedora, independentemente de transcrição. 

 

 

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS. 

 

2.1 - O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais 

condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem: 

Empresa Vencedora: EMÍLIA SIMÃO DE MATOS PIMENTA. 

CNPJ n° 25.968.565/0001-98 

LOTE 1  

Item Descrição Unid Quant 

Valor 

Unit 

Valot 

Total 

1 Grupo gerador de energia elétrica de, no Diária 4 710,00 2.840,00 
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mínimo, 260 KVA, silenciado 220/127 

volts, trifásico, sendo que, a Empresa 

deverá instalar os geradores, mantendo 

técnicos no local, bem como, fornecendo o 

combustível necessário para o seu 

funcionamento, bem como toda 

distribuição de energia e iluminação 

interna do recinto com no mínimo 02 (dois) 

eletricistas de plantão durante a realização 

do evento.  

2 

Disponibilização de pessoal especializado 

em apoio, organização, monitoramento e 

orientação ao público, em número não 

inferior a 15 pessoas (diárias) equipadas 

com rádios de comunicação  Diária 4 1.200,00 4.800,00 

3 

RELEASE TÉCNICO KIT 1 SISTEMA 

P.A FLY OU LINE  

01 (um) console Digidesign Profile ou 

MIXRACK com 3DSP com case;  

01 (um) FILTRO AC EST. Auto;  

01 (uma) fonte estabilizada Auto 200 Watts 

220 V/ para 127;  

 

01 (um) processador digital;  

01 (um) crossover Tree Way analógico 

(stand by);  

01 (um) CD player;  

01 (um) Intercon (amplificado) P.A./palco;  

SISTEMAS CAIXAS DE P.A. LINE 

ARRAY sendo;  

24 (vinte e quatro) caixas de graves;  

24 (vinte e quatro) Line Array;  

06 (seis) potenciais de 500 Watts;  

06 (seis) potenciais de 300 Watts;  

06 (seis) potenciais de 1 200 Watts;  

SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO  

01 (um) Console Digital com Slot 24 vias;  

01 (um) processador digital;  

16 (dezesseis) canais de equalizadores 

Insert Aux: 04(quatro) canais Eq. Estand-

By;  

02 (dois) Side Feels Duplos 04 Graves, 04 

Two Ways;  

12 (doze) monitores 02 falantes 12 Pol. E 

01 – Titanio;  

12 (doze) monitores;  

10 (dez) potenciais de 3 000 Watts, 2000 

Watts para monitores, Side, Drums;  

02 (dois) cubos 120 Watts;  

01 (um) cubo com caixa 04 Fal 10 e 01 CX Diária 4 2.000,00 8.000,00 
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Fal 18;  

01 (uma) bateria acústica, com Peles 

hidráulicas parcial;  

08 (oito) praticáveis de 2.20 x 1.10 altura 

30 ou 50 cm;  

17 (dezessete) Direct Box Passivo;  

05 (cinco) Direct Box Ativo;  

02 (dois) microfones, sem fio, 07 

frequenciais variáveis em UHF;  

01 (um) Set Drums com maleta Mic 

Clamp;  

01 (um) Set Drums com Maleta Mod. Cad;  

01 (um) Mic Para Kick;  

05 (cinco) Mics Eletreto Para Over e 

Chimbal;  

18 (dezoito) Mics;  

15 (quinze) Mics;  

16 (dezesseis) Clamps LP Importados;  

16 (dezesseis) pedestais girafa;  

01 (um) Cue Pre Escuta Aux;  

02 (dois) Subs Bateria Ativo;  

SISTEMA DE AC – estabilizado e aterrado 

em 01 (um) Main Power com painel de 

instrumentos (fase, neutro e terra),luz 

independente com cabos de 90 m m 50m; 

4 

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO  

04 (QUATRO) Racks 48 Canais Digitais 

Main Power Digital;  

01 (um) Cosole Digital;  

16 (dezesseis) Moving Light;  

08 (oito) Box Truss de Aluminio  

02 (dois) Canhões seguidores de 1 200 

Watts;  

04 (quatro)Racks de iluminação Digital 12 

canais C/Main Power;  

40 (quarenta) Canhões Par led 3W;  

24 (vinte e quatro) Loco Light em Varas de 

1.2 MTS;  

24 (vinte e quatro) ACL;  

12 (doze) Elipsiodais Com Iris;  

02 (duas) Maquinas de fumaça;  

08 (oito) Mini Brut 06 lampadas;  

100 (cem) metros de Q 30 Aluminio;  

100 (cem) metros de Q 50 Aluminio;  

12 talhas de 1 tonelada;  Diária 4 630,00 2.520,00 

5 

MATERIAL PROPAGANDA  

Confecçao de 500 (quinhentos) unidades 

de cartaz a2 tamanho 44x62 cm papel 

couche 90g  

Confecçao de 100 (cem) unidades de cartaz Unidade 1 1.000,00 1.000,00 
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a1 tamanho 60x85 cm papel couche. 

6 

Tendas:  

10 tendas de 6x6 anti chamas 

8 tendas de 4x4 anti chamas             

6 tendas de 3x3 anti chamas 

3 tendas de 10x10 anti chamas Diária 4 1.340,00 5.360,00 

7 

10 cabines de banheiro químico sanitário 

portátil em polietileno, (banheiros 

químicos) incluindo transporte, instalação e 

desmontagem, com teto translúcido, 

dimensões mínimas: 1,16m de frente x 

1,22m de fundo x 2,10m de altura, 

composto de caixa para dejetos de 240 

litros, arestas superiores para circulação de 

ar, porta papel higiênico com papel 

higiênico, fechamento com identificação de 

livre/ocupado, fornecimento de bactericida 

desodorizante, piso antiderrapante e uso 

masculino e feminino. Incluindo Limpeza 

Diária Diária 4 610,00 2.440,00 

8 

Fogos (show pirotécnico) na abertura e 

encerramento: 

02 Tortas de 11mm com 120 tubos Leque 

02 Tortas de 20mm com 36 tubos Color 

Rain 

04 Tortas de 20mm com 80 tubos Golden 

Flower 

02 Torta de 20mm com 150 tubos 

Atlântida 

02 Torta de 20mm com 150 tubos Maia 

02 Torta de 38mm com 30 Tubos Ariel 

02 Torta de 45mm com 110 tubos efeito 

Surpresa 

02 Morteiros de 5” efeito Surpresa 

02 Cascata especial prateada 

02 Dúzia de foguete monótiro Traçante 

08 Dúzias de foguetes Treme Terra 

06 Caixas de Foguetes de Cores 

Selva com 21 tiros Unidade 01 3.253,00 3.253,00 

TOTAL: R$ 30.213,00 ( Trinta mil, duzentos e treze reais) 

 

3. VALIDADE DA ATA 

 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 meses, iniciando-se em 

12/07/2017 e encerrando-se no dia 12/07/2018.  Durante o prazo de validade desta Ata de 

Registro de Preço, o MUNICÍPIO DE RECREIO não será obrigado a firmar as contratações que 

deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição 
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pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do Registro preferência de fornecimento em 

igualdade de condições. 

 

4. REVISÃO E CANCELAMENTO 

 

4.1 - Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços 

praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à 

Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor (es). 

4.2 - Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 

superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor (es) para negociar(em) a redução dos 

preços aos valores praticados pelo mercado. 

4.3 - O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será 

liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

4.3.1 - A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores 

de mercado observará a classificação original. 

4.4 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não 

puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

4.4.1 - liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do 

pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos 

e comprovantes apresentados; e 

4.4.2 - convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 

4.5 - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação 

desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais 

vantajosa. 

4.6 - O registro do fornecedor será cancelado quando: 

4.6.1 - descumprir as condições da ata de registro de preços; 

4.6.2 - não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 

Administração, sem justificativa aceitável; 

4.6.3 - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 

praticados no mercado; ou 

4.6.4 - sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato 

administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 

4.7 - O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.6.1, 5.6.2 e 5.6.4 será 

formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

4.8 - O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de 

caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e 

justificados: 

4.8.1 - por razão de interesse público; ou 

4.8.2 - a pedido do fornecedor. 

 



                  MUNICÍPIO DE RECREIO 
                               Rua Prefeito José Antonio, 126, Centro – CEP 36.740--000 – TEL. (32) 3444-1345                            

RECREIO – MG. 

 

5. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E FICALIZAÇÃO 

 

5.1 - O gerenciamento desta Ata será realizado pelo Setor de Compras/Licitações do 

MUNICÍPIO DE RECREIO. 

 

5.2 - Os servidores nomeados na Portaria nº 021/2017 atuarão como gestores da contratação 

referente a presente Ata. 

 

5.3 - O CONTRATANTE indica o Sr. – Emilcio Rodrigues Barbosa, brasileiro, solteiro, 

portador da carteira de Identidade n° 3.158.348, expedida pelo Instituto Felix Pacheco, CPF n° 

349.394.827-15, como seu representante para acompanhamento, fiscalização e controle dos 

serviços e assinar a respectiva nota, que servirá de confrontante legal dos serviços prestados. 

Cabendo a CONTRATADA facilitar em todas as suas fases, o desempenho desta função e 

fornecer qualquer esclarecimento que lhe for solicitado. 

 

Parágrafo Único - Qualquer impedimento ao andamento dos fornecimentos deverá ser 

comunicado no mesmo dia, por escrito, ao CONTRATANTE. 

 

6. CONDIÇÕES GERAIS 

 

6.1 -  As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do 

objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais 

condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL. 

 

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 12 de julho de 2017 (4) vias 

de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes. 

Recreio - MG, 12 de julho de 2017. 

 

 

José Maria André de Barros 

Prefeito do Município de Recreio-MG 

 

 

Representante legal nomeado: Sr. Emilcio Rodrigues Barbosa 

 

EMÍLA SIMÃO DE MATOS PIMENTA 

 

Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) 

registrado(s). 

Testemunha: 

1 - _________________________________________________ 

CPF: 
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