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ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

GABINETE DO GESTOR

ATA DE REGISTRO DE PREçOS NO 13/2019

O MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA, inscrito no CNPJ sob o no 13.100.995/0001-04, localizado à

Praça loviniano Freire de Oliveira, s/no, Centro, doravante denominado Município, neste ato
representado pelo seu Prefeito, o sr. ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS, considerando o
julgamento do PREGÃO PRESENCTAL No 13/2019 SRP, para REGISTRO DE PREçOS,_e a sua
ies'pectiva homologação, RESOLVE registrar os preços da empresa NAVAL PRODUçÕES DE

FESTAS E ALUGUEL DE TOLDOS, SOM E ESTRTUTURA EIRELI - ME, inscrita no CNPJ

28.265.47310001- 17, situada à Rua Bispo Renato Conceição da Cunha, no 564, Sala 07, Centro,
Lauro de Freitas/BA. neste ato representada pelo sr. JosE RoBsoN DE JESUS SANTOS,
portador do R.G. no 1.334.1136-29 SSP/BA e do CPF 045.094.155-83, atendendo as condições
previstas no instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços,

sujeitando-se as partes às normas constantes das Leis no 70.520/02, no 8.666/93 e alterações, e

Decretos no 864/2017 e no 02/2009, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO
A presente Ata tem por objeto o registro de preços visando possível contratação de empresa para

executar os serviços de montagem e desmontagem de decoração e ornamentação iunina, visando

atender as necessidades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer deste

Município, quando da comemoração dos tradicionais festejos juninos desta localidade, de acordo

com as especificações constantes do Edital de Pregão Presencial no !3/2079 SRP e seus anexos, e
propostas de preços apresentadas, de acordo com o art. 55, XI da Lei n" 8.666/93, passando tais
documentos a fazer parte integrante do presente instrumento para todos os fins de direito.

2, DO REGIME DE EXECUCÃO
O oOieto se.á executado mediante a forma de execução indireta, sob o regime de empreitada por

preço unitário, nos termos da Lei no 8.666/93. 
.â^_.

3. DO PRECO E DAS CONDICõES DE PAGAMENTO W
os serviços serão executados petos preços registrados constantes do Anexo I desta Ata.
O pagamento será efetuado em parcela única, após definitiva atestação dos serviços, mediante
a presentação dos seguintes documentos:
r Nota(s) Fiscal(is) atestada(s) e liquidada(s);
. Prova de regularidade Fiscal e Trabalhista.
. Cumpridas ãs formalidades, a Autoridade Competente atestará as Notas Fiscais através de

aposição de carimbo com assinatura e as encaminhará a Prefeitura para pagamento;
. Havándo disponibilidade financeira e cumpridas as formalidades, o Município efetuará o

pagamento das faturas em até 30 (trinta) dias da apresentação das mesmas na Tesouraria

Municipal;
. Nenhum pagamento será efetuado na ocorrência de qualquer uma das situações abaixo
especificadas:
. Á falta de atestação pelo Setor Competente, com relação ao cumprimento do objeto da licitação,
das notas fiscais emitidas pela Contratada;
o Na hipótese de existir irregularidade tiscal ou trabalhista. o pagamento ficará retido até a

apresentação de novos documentos, dentro do prazo de validade, não cabendo ao Município

nenhuma responsa bilidade sobre o atraso no pagamento;
. Decorridos fS (quinze) dias contados da data em que os pagamentos estiverem retidos, sem
que a prestadora apresente a documentação hábil para liberação dos seus créditos, esta poderá

ter seu registo cancelado unilatêralmente pelo Município, ficando assegurado a Prestadora, tão
somente, ó direito ao recebimento do pagamento dos serviços etetivamente prestados;
. O l4unicípio poderá deduzir, do montante a pagar, os valores correspondentes a multas ou

indenizações devidas pela Contratada;
. para efeito de pagamento, serão computados apenas os serviços efetivamente prestados.
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4. DO REAJU E DE PRECOS
Não haverá reajuste de preços durante o período de vigência da ata.
Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços

praticados no mercado ou cancelados por fato que eleve o custo dos itens registrados, cabendo
ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos adjudicatários, observadas as

disposições iontidas na alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei no 8.666, de 1993;

§lô - euando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo

iuperueniunte, o órgão geienciador convocará os adiudicatários para renegociarem a redução dos

preços aos valores praticados pelo mercado;

iZd - O adjudicatário obriga-se a repassar ao Município todos os preços e vantagens, ofertados

ão mercado, sempre que esses forem mais vantajosos do que os vigentes;

§3o - euando o preço de mercado tornar-se supérior aos preços registrados e o adiudicatário não

fuder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

i+ã - iiO"ru1. o adjudicatário do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes da

,.,- ãssinatura do termó de contrato, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos

motivos e comprovantes a prêsentados;

§50 - convocar os demais adjudicatários para ass-egurar igual oportunidade de.negociaçao;

ãã, - 1âo havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá p-roceder à revogação da

ãta de registro de preços, adotãndo 
-as 

medidãs cabíveis para obtenção da contratação mais

vantaiosa;
§70 -- É vedado efetuar acréscimos nos valores fixados pela ata de regis,tro. de preços, inclusive o

ãcréscimo de que trata a alínea "d" do inciso II do art.65 da Lei no 8.666, de 1993.

5. DA VIGÊNCIA
A rr"lidad" da p""sente Ata de Registro de Preços será 12 (doze) meses, contados da data de sua

assinatura,

6. DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO OB]ETO
A "rp*"" 

d*"rá 
"pr.esentar 

a equipe, bem como todo material e equipamento necessarios para

a execução dos serviços, em no máximo, 05 (cinco) dias úteis contados do recebimento da ordem

de se rviços.
!i; - Os serviços, quando solicitado, serão executados durante o prazo de vigência êstabelecido.

Éinao 
".t", 

as paàes não poderão exigir uma da outra o exaurimento dos quantitativos previstos

no instrumento convocatóiio, consideràndo-se perfeitamente realizado o objeto contratual'

§2o - O Município não se obriga a contratar as locações registradas na Ata de Registro de Preços,

ã", ,"r.o das quantidadeJ indicadas nas planilhas, podendo solicitá-las de acordo com suas

necessidades, podendo ainda realizar licitação específica para o objeto aqui em tela, hipótese em

lr". ., iguaidades de condições e preços, o beneficiário do registro terá preferência, nos termos

do Art. 15, § 40 da Lei 8.666/93.

7. DA DOTACÃO ORCAMENTÁRIA
Ar d"rp"s"r 

"."r"d"r 
c"- o pagemento do referido obieto desta licitação correrão à conta dos

,"aurrã. orçamentários consignãdos no Orçamento Programa dê 2019 deste. Município, com

doiação suficiente, obedecenào à classificação orçamentária pertinente, estabelecida para o
respectivo exercício.

A. DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES
O Município, durante a vigência desta Ata, compromete-se a:
. Efetuar o pagamento nas condições e preço pactuados;
. Éroforcionaiao prestador todai as condiiões necessárias ao pleno cumprimento das obrigações

assumidas, consoante estabelece a Lei no 8.666/93;
. Designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, que deverá

anotar em registro próprio, todas as ocorrências verificadas;
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. Comunicar ao Prestador toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução dos serviços,
diligenciando nos casos que exigem providências preventivas e corretivas;
. Gerenciar a Ata de Registro de Preços;
. Providenciar a assinatura desta Ata, a publicação na Imprensa Oficial e o encaminhamento de
sua cópia aos órgãos Participantes, quando houver;
. Providenciar a indicação das PRESTADORAS para atendimento às demandas, observada a
ordem de classificação e os quantitativos de contratação definidos;
. Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados; e
. Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado na presente Ata de Registro de Preços ou do descumprimento das
obrigações contratuais, em relação as suas próprias contratações.
O adjudicatário. durante a vigência desta Ata, compromete-se a:
. Manter, durante toda a vigência desta ata, as exigências de habilitação ou condições
determinadas no procedimento da licitação que lhe deram origem, sob pena de sua rescisão e

'..- aplicação das penalidades previstas;
. Alocar todos os recursos necessários para se obter uma perfeita execução, de forma plena e
satisfatória, sem ônus adicionais de qualquer natureza ao Município;
. Cumprir todas as regras acerca da execução dos serviços, da fiscalização, das obrigações,
pagamentos e demais disposições previstas no instrumento contratual;
. Assumir a responsa bilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais
previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria,
uma vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o Município;
. A inadimplência da PRESTADORA, com referência aos encargos estabelecidos na condição
anterior, não transfere a responsa bilidade por seu pagamento ao Município, nem poderá onerar o
objeto licitado, razão pela qual a PRESTADORA renuncia expressamente a qualquer vínculo de
solidariedade, ativa ou passiva, com o Município;
. Responsa biliza r-se por todas as despesas, obrigações e tributos decorrentes da execução dos
serviços, inclusive as de natureza trabalhista, devendo, quando solicitado, fornecer ao Município
comprovante de quitação com os órgãos competentes;
. Responsa biliza r-se por eventuais multas, municipais, estaduais e federais, decorrentes de
faltas por ela cometidas na execução do Contrato;
. Responsa biliza r-se pelos danos causados diretamente ao Município ou a terceiros decorrentes
de sua culpa ou dolo na execução do Contrato não excluindo ou reduzindo essa responsa bilidadev a fiscalização ou o acompanhamento pela Contratante;
. Responsa biliza r-se pela obtenção de Alvarás, Licenças ou quaisquer outros Termos de
Autorização que se façam necessários à execução do Contrato;
. Executar fielmente o objeto contratado e o prazo estipulado;
. Não realizar associação com outrem, cessão ou transferência total ou parcial, bem como a

9. DAS PENALIDADES E MULTAS
Pelo atraso injustificado na execução dos serviços, pela inexecução total ou parcial do objeto
pactuado, conforme o caso, o Município poderá aplicar ao Adjudicatário as seguintes sanções,
previstas no art. 87 da Lei n" 8.666/93, garantida a prévia defesa, sem prejuízo de perda da
garantia prestada:
I - advertência;
II - multa de 0,5olo (zero vírgula cinco por cento) por dia, até o máximo de 10o/o (dez por cento)
sobre o valor do serviço, em decorrência de atraso injustificado na execução dos serviços;
III - multa de 100/o (dez por cento) sobre o valor total dos serviços, no caso de inexecução total
ou parcial dos mesmos;
Iv - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a
Administração do Município, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
v - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

fusão, cisão ou incorporação, sem prévia a expressa anuência do Contratante.
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10, DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
O registro do adjudicatário será cancelado quando:
I - O adjudicatário descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
II - O adjudicatário não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela administração, sem justificativa aceitável;
III - O adjudicatário não aceitar reduzir o seu preço, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado;
IV - O adjudicatário sofrer quaisquer das sanções previstas na cláusula anterior, parágrafos IV e

Parágrafo único - O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos I, II e IV
desta cláusula será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e

a ampla defesa.

11, DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZACÃO
.-. Na forma do que dispõe o artigo 67 da Lei no 8.666/93, fica designada a servidora Maria Djalma

Dias Ribeiro, lotado na Secretaria de Obras, para acompanhar e fiscalizar a execução da presente
Ata de Registro de Preços.

§1o - À fiscalização competer entre outras atribuições, verificar a conformidade da execução dos

serviços com as normas especificadas, se os procedimentos são adequados para garantir a

qualidade desejada.
§2o - A ação da fiscalização não exonera o Adjudicatário de suas responsabilidades contratuais.

12, DO RECEBIMENTO DO OBJETO
o objeto da futura contratação será recebido de acordo com o disposto art, 73, l, a e b da Lei no

8.666/93.

13. po FoRo
As partes contratantes elegem o Foro da Cidade de Areia Branca, Estado de Sergipe, como único
competente para dirimir as questões que porventura surgirem acerca do presente instrumento,
com renúncia expressa por qualquer outro.

E, por estarem assim, justas e acordadas, as partes assinam este instrumento, a fim de que
prod uza seus efeitos legais.

Areia Branca/SE, 23 de maio de 2019.

N,mMÁt)rro úT,,,ünüzr' i,ÍUNICIPIO DE AREIA BRANCA -
Orgão gerenciador da ARP

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
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ANEXO
REGISTRO DE PREçOS

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços no t3/2O79, celebrada entre o
Município de Areia Branca, e a empresa cujos preços estão a seguir registrados, por ítem, em
face da odoP ão Presencial no 1 2019 SRP.

ES DE FESTAS E ALUGUEL DE TOLDOS, SOM
REGISTRADO

PROD
RA EIRELI . ME

EIFAX= (7L) 9.9914-g1.a7
CNPJ: .26s.4t310oo1-17 .9411-1120

END.:
uro F

Bispo Renato Conceição d
unha, no 564, Sala O7, Ce

BA aval. producoes 16@g ma il.com
MAIL:

REPRESENTANTE
LEGAL:

OSÉ ROBSON DE JESUS SANTOS

UNID QTD
V. UNID.

(R$)
V. TOTAL

(R$)ITEM ESPECIFICAÇÃO

77.90O,0OUnid 2 38.950,001
Confecção, montagem e desmontagem de
decoraÇão e ornamentação junina

77.900,O0VALOR TOTAL ESTIMADO
ITENS N PARA A DOS SER

40Unid1 Andaime modular de ferro, 1,00x1,50m
150Mil2 Bandeirolas de plástico, cores variadas, medindq 25x35x5cm

Fitilho de náilon torcido, aproximadamente 6mm de espessura
(reforcado) Kg 2003

20Unid/
Pessoa4

Mão de obra necessária para preparar as bandeirolas e o
cabeamento do espaço (inclusos custos com alimentação,
deslocamento, equipamentos, ferramentas, montagens,
desmontagens, manutenção e outros que se façam necessários
para a realizaÇão dos serviços)
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