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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 034/2019 
Pregão Presencial N°.: 00031/2019/PME/ES. SRP 

PROCESSO(S): 2314/2019 
VALIDADE: 12 (doze) meses. De: 12/08/2019 a 12/08/2020 
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Aos 12 (doze) dias do mês de agosto do ano de 2019, foi expedida a presen 
te Ata de Registro de Preços do processo de Pregão Presencial SRP n° 
00031/2019/PME/ES, de acordo com o disposto no artigo 15° da Lei Federal 
n° 8.666/93 e suas alterações e Decreto Municipal 5.213/2014, que, conjun 
tamente com as condições a seguir estipuladas, regem o relacionamento 
obrigacional entre o Órgão Gerenciador e o Detentor da Ata: 

Consideram-se, REGISTRADOS o(s) preço(s) em favor da empresa abaixo qualificada, bem como seu 
representante legal, doravante denominada DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de 
acordo com a classificação por ela alcançada, observadas as condições do Edital que integra este ins 
trumento de registro e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem: 
DADOS DA EMPRESA: 
RAZAO SOCIAL: JM SONORIZAC"AO E EVENTOS LTDA 1 CNPJ: 131.975.868/0001-30 

ENDEREÇO COMPLETO: AVENIDA GOVERNADOR LlNDEMBERG, N° 1066, ED LAB. PASTEUR, CENTRO, LlNHARES-ES 
CEP 29900-202 

E-MAIL: I jmlinharesestrutura@gmail.com 
CELULAR: I (27) 9 9618-8318 
RESPONSAVEL PELA ASSINATURA DA ATA/CONTRATO: 
NOME: 1 MARIOZAN DE SOUZA I CPF:_I 017.129.807-18 1 CNH: 1 00525775210 
ENDEREÇO COMPLETO: AVENIDA GOVERNADOR LlNDEMBERG, N° 1066, ED LAB. PASTEUR, CENTRO, LlNHARES-ES 

CEP 29900-202 
TELEFONElE-MAIL: 1 (27) 9 9618-8318/ imlinharesestrutura@qmail.com 

1. DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES 
1.1. Terão direito de procederem as aquisições dos itens registrados nesta Ata de Registro de Pre 

ços, mediante instrumento legal (empenho 1 contrato 1 Autorização de fornecimento) o Órgão 
abaixo: 

1.1.1. Fundo Municipal de Saúde 
1.1.2. Gabinete do Prefeito 
1.1.3. Secretaria Municipal de Assistência Social 
1.1.4. Secretaria Municipal de Educação e Cultura 
1.1.5. Secretaria Municipal de Esportes 
1.1.6. Secretaria Municipal de Finanças 
1.1.7. Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

2. DO OBJETO 
2.1. O presente instrumento tem como objeto o "REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS CON 

TRATAÇÕES DE SERViÇOS DE SONORIZAÇÃO (PEQUENO E MÉDIO PORTE), ESTRUTU- 
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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
ÓRGÃO GERENCIADOR 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 034/2019 ------------------------------ 
RA DE PALCO E COMPONENTES, ILUMINAÇÃO, TRIO ELÉTRICO.", conforme especifica 
ções no TERMO DE REFERÊNCIA do edital nO 00031/2019/PME/ES. 

2.1.1. Esta Ata não obriga o Município de Ecoporanga/ES a firmar contratação com o fornecedor cujo 
preço tenha sido registrado, podendo ocorrer licitação específica para aquisição do objeto des 
ta Ata, observada a legislação pertinente, sendo assegurada preferência do fornecimento ao 
detentor do registro, em igualdade de condições. 

3. DOS SERViÇOS E SUA EXECUÇÃO 
3.1. De acordo com a classificação, registra-se os preços em favor da empresa, conforme contido 

na tabela abaixo. 
Tabela de Serviços a Contratar 
LOTE COD. DESCRiÇÃO UNO. QTD. UNITÁRIO 

03 R$ 2.000,00 

TOTAL 

SERViÇO DE LOCAÇÃO PARA EVENTOS: LOTE II CARNAVAL 
JOASSUBA 
1. palco de box estrutural alumínio medindo 08xl0: 01 unidade 

11 002913 2. gerador silenciado 120 kva: 01 unidade 
3. sonorização de médio porte profissional: 01 unidade 
4. iluminação cênica profissional médio porte: 01 unidade 
5. house mix aprox. 4,40m x 3,20m : 01 unidade 

111 

DIÁRIA 03 R$ 5.000,00 R$ 15.000,00 

002914 

SERViÇO DE LOCAÇÃO PARA EVENTOS: LOTE 111 CARNAVAL 
COTAXÉ 
1. palco box estrutural q30 medindo 04x06: 01 unidade 
2. sistema de sonorização cl iluminação médio porte sem grid/graund: 
01 unidade 
3. iluminação pequeno porte: 01 unidade 

DIÁRIA R$ 6.000,00 

IV 

VI 

002915 
SERViÇO DE LOCAÇÃO PARA EVENTOS: LOTE IV CARNAVAL 
ITAPEBA 
1. sistema de sonorização médio porte: 01 unidade 
2. iluminação pequeno porte: 01unidade 

DIÁRIA 

HORAS 260 

03 R$ 1.300,00 

R$ 220,00 R$ 57.200,00 

II /) 

R$ 3.900,00 

SERViÇO DE LOCAÇÃO PARA EVENTOS: LOTE VI 
SONORIZAÇÃO MÓVEL (TRIO) 
contendo: veículo modelo caminhão, com suporte mínimo para 8 
(oito) toneladas, dois andares com capacidade para mínima para 40 
pessoas, que atenda a bandas de pequeno e médio porte, que 
possua no mínimo os itens abaixo descritos: 
08 microfones com fio, 
06 microfones sem fio, 
pedestal para microfones (mínimo: 04 unidades) 
01 mesa de som digital, com no mínimo 16 x 32 canais; (a mesa 
deverá atender a todas as conexões envolvidas) 
01 processador digital com no mínimo 06 saídas; (que dá suporte 
para quaisquer eventos) 
com as seguintes características: 
o trio deverá ter, no mínimo 32mil watts de som em rrns: 
16 (dezesseis) alto-falantes de 18 pol com 800watts rms cada; 
32 (trinta e dois) alto-falantes de 12 polegadas pra médio grave 
4540 watts rms cada; 
24 (vinte e quatro) drives titane rms para atender aos quatro lados 
do trio; 
04 (quatro) alto-falantes de 15 polegadas de 1l00watts em rms, e 
04 (quatro) drives titane (para retorno); 
01 notebook para auxiliar no áudio e execução de músicas; 
01 bateria acústica completa, contendo: 01 kit de microfones + garras 
de microfones; 
01 sistema de iluminação cênica; 
01 gerador de energia o equipamento deverá ter sonorização dos 
quatro lados. 
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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ÓRGÃO GERENCIADOR 
_____________________ AT_A_D_E_R_EG_Is_T_RopEPR_E~Ç_OS_N_O_03_4_12_01_9 _ 

3.2. Total da Ata de Registro de Preços: R$ 82.100,00 (oitenta e dois mil e cem reais). 
3.3. O Órgão Participante efetuará seus pedidos à Detentora da Ata de Registro de Preços/Contra 

to, mediante o envio da Nota de Empenho e Ordem de serviço, indicando a Fonte de recur 
sos e a ficha por onde correrá a despesa. O envio poderá ser feito por e-mail, ou por outro 
meio disponibilizado pela Detentora, cujo comprovante de recebimento fará provas junto ao pe 
dido. 

3.4. Os serviços serão executados/fornecidos de acordo com a necessidade do Órgão Participante, 
conforme consta no TERMO DE REFERÊNCIA deste Edital, durante o prazo de vigência da 
Ata de Registro de Preços. 

3.5. O prazo para início da execução dos serviços será imediata, ou de acordo com a determinação 
do gestor/fiscal, podendo considerar descumprimento contratual a eventual recusa de presta 
ção dos serviços. 

3.6. Não será admitido critérios de faturamento mínimo para execução dos serviços, ao Município 
de Ecoporanga/ES. 

3.7. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Preços, inclusi 
ve o acréscimo de que trata o § lOdo art. 65 da Lei nO 8.666, de 1993. 

4.1. Os preços registrados são aqueles contidos na nesta Ata de Registro de Preços, conforme fo 
ram adjudicados em favor da empresa licitante. 

4.2. Os preços poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles praticados no 
mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços registrados, devendo ser promovidas nego 
ciações com os fornecedores, obedecidas ao disposto no Decreto Municipal nO 5.213/2014, de 
vidamente justificado. 

4.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço 
praticado no mercado, o fornecedor será convocado, a fim de negociar a redução de seu preço, 
de forma a adequá-Io à média apurada. 

4.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor apresen 
tar requerimento fundamentado com comprovantes de que não pode cumprir as obrigações as 
sumidas, o Município de Ecoporanga/ES poderá liberá-Io do compromisso assumido, sem apli 
cação da penalidade, se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados. 

4.5. Em qualquer hipótese, os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os praticados 
no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constan 
te da proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado à época do registro - equação eco 
nômico-financeira. 

4.6. Será considerado preço de mercado, o que for igualou inferior à média daquele apurado pelo 
Departamento de Compras do Município de Ecoporanga-ES para determinado item. 

5. DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
5.1. Os preços registrados nesta Ata terá validade de 12 (doze) meses e dar-se-á a partir da assi 

natura deste termo, não sendo permitida sua prorrogação. 

6. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PRE~OS 
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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

___ __ O_'R_G_A_-O __ G __ E_R_EN_C_I_AD __ O_R _ 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 034/2019 

6.1. O Órgão Gerenciador é quem compete o gerenciamento desta Ata de Registro de Preços com 
as seguintes atribuições: 

6.1.1. Notificar o fornecedor para assinatura do contrato; 
6.1.2. Efetuar controle do fornecedor, dos preços registrados; 
6.1.3. Rever os preços registrados, a qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços pratica 

dos no mercado ou de fato que eleve os custos dos bens registrados. 
6.1.4. Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para 

fins de adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades. 
6.1.5. Coordenar as formalidades e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no Edital da li 

citação e na presente Ata com o Gestor indicado pelo Órgão Participante. 

7. DO PAGAMENTO 
7.1. Será efetuado o pagamento conforme item 13 do Termo de Referência do edital nO 00031/2019/ 

PME/ES. 

DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DA ATA '--- 
8.1. Executar os serviços pelos preços registrados (conforme o mapa de preços) obedecendo rigo 

rosamente ao disposto no Edital e no Termo de Referência. 
8.2. Cumprir todas as obrigações contidas no Termo de Referência do edital nO 00031/2019/PME/ 

ES, bem como os preços adjudicados após a etapa de lances ou negociações. 
8.3. Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da assinatura da presente Ata. 
8.4. Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de habilitação exigi 

das no Edital de Pregão Presencial 00031/2019/PME/ES. 
9. DAS PENALIDADES 
9.1. As sanções administrativas obedecerá ao disposto nos artigos 86 a 88 da Lei 8.666/93 "in to 

tuml! bem como aquelas contidas no Termo de Referência do edital nO 00031/2019/PME/ES. 
lQ,_ DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
10.1. A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS poderá ser suspensa ou revogada no interesse da Admi 

nistração e nas hipóteses dos artigos 77 e 78, da Lei Federal nO. 8666/93, ou a pedido justifica 
do do interessado e aceito pela Administração. 

10.2. A presente Ata poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65, inciso 
li, alínea "dI! da Lei 8.666/93. 

10.3. De acordo com o Art. 19 do Decreto Municipal 5.213/2014, desde que devidamente justificada 
a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qual 
quer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitató 
rio, mediante anuência do órgão gerenciador. 

10.4. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer 
uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifesta 
ção sobre a possibilidade de adesão. 

U. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO 
11.1. A Detentora da Ata, assegurados o contraditório e a ampla defesa, terá seu registro c ncelado 

quando: 
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ÓRGÃO GERENCIADOR ------- - ------- 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N" 034/2019 

11.1.1. Não cumprir as obrigações da presente Ata; 
11.1.2. Não retirar a Nota de Empenho no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa acei 

táve~. 
11.1.3. Não aceitar reduzir seu preço registrado na hipótese de este se apresentar superior aos prati 

cados no mercado. 
11.1.4. Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração. 
11.2. A Detentora da Ata poderá solicitar o cancelamento de seu registro, na ocorrência de fato su 

perveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito 
ou força maior, devidamente comprovados. 

11.3. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por correspondên 
cia com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata. 

11.4. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será 
feita por publicação no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo, considerando-se cancelado o 
preço registrado. 

12. DAS DISPOSiÇÕES FINAIS 
12.1. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando-se-Ihe todos os seus dispositi 

vos, o edital de PREGÃO PRESENCIAL nO 00031/2019/PME/ES, com os termos aditados e a 
proposta da detentora da Ata naquilo que não contrariar as presentes disposições. 

12.2. Além do Órgão Gerenciador e Órgão Participante, de acordo com o Decreto nO 5.213/2014, a 
Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, pode ser utilizada por qualquer órgão ou enti - 
dade da Administração Pública Municipal que não tenha participado do certame licitatório (ór 
gão carona), mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente compro 
vada a vantagem. 

12.3. Fica eleito o foro da Comarca de Ecoporanga-ES, excluindo qualquer outro para dirimir dúvidas 
ou questões oriundas desta Ata e do procedimento licitatório que a precedeu. 

13. Para constar foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada por seus re 
presentantes legais, em 03 vias de igual teor e forma e rubricadas para todos os fins de direito, 
na presença das testemunhas abaixo. 
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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ÓRGÃO GERENCIADOR 
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 03412019 

--------------------------~~----------------------- 

PR 
Elias Dai Col 

GERENCIADOR DO SRP 
Lenilson Pereira da Silva ~ 
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Marioz de Souza 
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