Prefeitura Municipal de Nova Soure
1

Quinta-feira • 18 de Agosto de 2022 • Ano • Nº 2428
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sumário
Atas....................................................................................................... 02 a 09

Gestor - Luis Cássio de Souza Andrade / Secretário - Governo / Editor - Ass. Comunicação
Rua Natuba S/N - Nova Soure - BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: J0VIJZUCWU6SSXLFGZD2YG

Quinta-feira
18 de Agosto de 2022
2 - Ano - Nº 2428

Nova Soure

Atas
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SOURE
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
====================================================================
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 159/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2022-SRP
Aos dezoito dias do mês de agosto, do ano de dois mil e vinte e dois
(18/08/2022),oMUNICÍPIO DE NOVA SOURE - BA, pessoa jurídica de direito público interno,
com sede à Rua Natuba, s/n, Centro – CEP nº 48.460-000, inscrito no CNPJ sob o nº
13.904.420/0001-44, neste ato representado pelo seu Prefeito, o Senhor Luís Cássio de Souza
Andrade, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade nº 05076487-06, expedida pela
SSP/BA, e CPF sob nº 612.139.185-53, doravante denominado simplesmente de ORGÃO
GERENCIADOR, e de outro lado a empresa P L EMPREENDIMENTOS E PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 11.308.471/0001-88, situada na Travessa Vicente
Gouveia, nº 32, Centro - CEP nº 48.405-000, Banzae - Bahia, representada pelo senhor Pedro
Leonardo Gonçalves da Gama, RG nº 1010839390 SSP-BA e CPF nº 781.426.285-20,e daqui por
diante, denominada simplesmente Fornecedora Registrada, resolvem, na forma da Lei Federal nº
10.520, de 17 de julho de 2002, subsidiariamente, às normas da Lei Federal nº 8.666, de 21 de
junho de 1993 e suas alterações posteriores, bem como pela Lei Complementar nº 123, de 14 de
dezembro de 2006, que institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno
Porte e sua alteração Lei nº 147/2014, Decreto Municipal de nº 10/2022 que regulamenta o Sistema
de Registro de Preço no Município de Nova Soure e demais normas sobre licitação em vigor,
firmar a presente Ata de Registro de Preços, cuja minuta foi examinada pela Assessoria Jurídica
Municipal, que emitiu seu parecer, conforme determina o Parágrafo Único do Art. 38 da Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993, mediante as seguintes condiçõesestabelecidas nas cláusulas a
seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 - A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para futura e eventual
prestação de serviços de locação de trios elétricos grande e médio porte para eventos que
serão realizados no Município, conforme especificações e exigências estabelecidas no anexo I do
Edital do PREGÃO ELETRÔNICO N° 04/2022 SRP e Anexo I desta Ata de Registro de Preços;
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL
2.1 - Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do PREGÃO
ELETRÔNICO para Registro de Preços n° 04/2022 e seus Anexos, o qual é parte integrante e
complementar, vinculando-se, ainda, a proposta do Fornecedor Registrado.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA DA ATA
3.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da
data de sua assinatura.
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CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
4.1 - Os preços registrados são os seguintes:
ITEM

1

2

DESCRIÇÃO
TRIO ELÉTRICO DE MÉDIO PORTE
(CARRETA, CAMINHÃO TRUCK OU
PRANCHÃO) com as seguintes descrições:
altura 5m, largura 4,0m e comprimento
mínimo 10,0m, sonorização mínima de 56
graves, 48 médios grave e 48 drives ti,2
mixes consoles digital com 48 input, 16
M7-CL,ALLIEN-HIET,ou
output,LS-9,
equivalentes
em
qualidade
e
reconhecimento, 10 pontos de retornos de
fones,10 direct box passivo, 4 direct box
ativos, 4 monitores de chão, 2 kits de
microfones de bateria,, 5 microfones para voz
com
fiop,10
microfones
SM-58,10
microfones SM-57, 2 microfones sem fio
super cardioide, 20 pedestais,15 garras
modelo LP, iluminação com no mínimo 10
refletores de LED branco, palco com
varandas e cobertura em lona vínilica,1
banheiro,1 camarim com sofá, espelho e arcondicionado,1 gerador de 180 KVA, 5
extintores de incêndio, 2 escadas de
emergência, placas sinalizadoras de saída.
OBS: O CARRO TEM QUE ESTAR
COM EXTINTORES DE INCENDIO E
TODO NO PADRÃO DO CORPO DE
BOMBEIROS, ARTS, COMBUSTIVEIS
E TODAS AS DESPESAS INCLUSAS.
TRIO ELÉTRICO DE GRANDE PORTE
(MEGA), trio elétrico de grande porte,
carreta com 6 eixos, medindo no mínimo
22,0m de comprimento, 5,0m de largura e
5,0m de altura, palco 14,0x5,0, possuindo 3
camarins com banheiros, fino acabamento,
espelho, sofá, frigobar, ar condicionado,
micro-ondas, tv de led, cabide para roupas e
banheiro,1 banheiro social fora dos camarins,
cobertura com elevação hidráulica e coberta
com lona vinílicaant-chama, P.A. com
elevação hidráulica, ESPECIFICAÇÕES
SONORA: FRENTEmínimo LOW -40
falantes de 18” com 1500w , LOW-MID- 32
falantes 12” 600w
HI- 32 TI 100w,

UNID

QTD

VALOR
UNITARIO

Diária

20

R$9.000,00

R$180.000,00

Diária

4

R$17.000,00

R$68.000,00

VALOR
TOTAL
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FUNDO mínimo 40 falantes de 18” com
1500w, LOW-MID- 24 falantes 12” 600wHI24 TI 100w,
LATERAIS mínimo LOW 40 falantes de
18” com 1500w, LOW-MID- 32 falantes 12”
600wHI- 32 TI 100w, cada umas delas, 2
geradores de 180 KVA, 2 consoles digital
com 48 input, 24 output, com qualidade igual
a
DIGI-DESIGNER
ou
semelhante
PROFILE, SC-48, CL-5, VI-6000,VI-3000,
DIGICO e etc., 12 monitores de voz
independentes , 16 fones de ouvidos, direct
box, cubos de baixo, guitarra e teclado, sub
de bateria, microfones de alta qualidade igual
ou semelhante aos shure, semheiser, kit de
microfones de bateria, pedestais, garras e
matérias necessário para atender atrações de
nível nacional.
OBS: O CARRO TEM QUE ESTAR
COM EXTINTORES DE INCENDIO E
TODO NO PADRÃO DO CORPO DE
BOMBEIROS, ARTS, COMBUSTIVEIS
E TODAS AS DESPESAS INCLUSAS.
VALOR TOTAL DOS ITENS

R$248.000,00

VALOR POR EXTENSO: (DUZENTOS E QUARENTA E OITO MIL REAIS)

4.2 - A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de
eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo ao Órgão Gerenciador convocar os
Fornecedores registrados para negociar o novo valor.
4.2.1 - Caso o Fornecedor registrado se recuse a baixar os seus preços, o Órgão
Gerenciador poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade,
uma vez frustrada a negociação e convocar os demais fornecedores visando a igual oportunidade de
negociação.
4.3 - Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o
fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do
pedido de serviço. E sem aplicação da penalidade se confirmada à veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados;
b) Convocar
os
demais
fornecedores para assegurar
igual
oportunidade de negociação.
4.3.1 - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à
revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação
mais vantajosa.
4.4 - O diferencial de preço entre a proposta inicial do Fornecedor detentor da Ata e a
pesquisa de mercado efetuada pelo Órgão Gerenciador a época da abertura da proposta, bem como
=======================================================================
Rua Natuba, s/n, Centro – CEP nº 48.460-000, inscrito no CNPJ sob o nº 13.904.420/0001-44
3

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: J0VIJZUCWU6SSXLFGZD2YG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Nova Soure

Quinta-feira
18 de Agosto de 2022
5 - Ano - Nº 2428

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SOURE
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
====================================================================
eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos, inclusive se houver prorrogação da
validade da Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA QUINTA - DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS
5.1 - O Órgão Gerenciador adotara a prática de todos os atos necessários ao controle e
administração da presente Ata.
CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
6.1 - O Fornecedor registrado terá o seu registro cancelado quando:
a) Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b) Não aceitar reduzir seus preços registrados na hipótese de se tornarem superiores aos
praticados no mercado;
c)
Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;
d) Houver razões de interesse público.
6.2 - O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e
a ampla defesa, serão formalizados por despacho do Gestor do Município de Nova Soure - Bahia.
6.3 - O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na
ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual,
decorrentes de caso fortuito ou de forca maior devidamente comprovado e justificado.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA DIVULGAÇÃO DO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS
7.1 - A publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços deverá de realizada na
Imprensa Oficial, na forma prevista no Art. 15 § 2º da Lei n° 8.666/93, até o quinto dia útil do mês
subsequente ao de sua assinatura.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR
8.1 - São obrigações do órgão gerenciador:
I - Gerenciar a Ata de Registro de Preços:
II - Prestar, por meio de seu representante, as informações necessárias, bem como
atestar as Notas Fiscais oriundas das obrigações contraídas;
III- Emitir pareceres sobre atos relativos à execução da ata, em especial, quanto ao
acompanhamento e fiscalização dos serviços, a exigência de condições estabelecidas no Edital e a
proposta de aplicação de sanções;
IV - Assegurar-se do fiel cumprimento das condições estabelecidas na ata, no
instrumento convocatório e seus anexos;
V - Assegurar-se de que os preços contratados são os mais vantajosos para a
Administração, por meio de estudo comparativo dos preços praticados pelo mercado;
VI – Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços
registrados e a aplicação de penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de
Preços;
VII
- Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pelo
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Fornecedor Registrado;
VIII
- A fiscalização exercida pelo Órgão Gerenciador não excluirá ou reduzira a
responsabilidade do Fornecedor Registrado pela completa e perfeita execução dos serviços.
CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO PARTICIPANTE
9.1 - O ÓRGÃO PARTICIPANTE obriga-se a:
I - Tomar conhecimento da presente ARP, inclusive às respectivas alterações, para
fins de utilização de forma correta dela;
II - Consultar previamente, órgão gerenciador objetivando a obtenção das informações
necessárias à aquisição pretendida;
III
- Verificar a conformidade das condições registradas na presente ARP junto
ao mercado local, informando ao órgão gerenciador eventuais desvantagens ou vantagens
verificadas;
IV
- Encaminhar ao órgão gerenciador, a respectiva nota de empenho ou
documento equivalente;
V - Enviar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, as informações sobre a
contratação efetivamente realizada;
VI
- Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no
edital da licitação e na presente ARP, informando ao órgão gerenciador, qualquer irregularidade ou
inadimplemento do particular.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR REGISTRADO
10.1 - São obrigações do fornecedor registrado:
I - Manter, durante a vigência da ata de registro de preço, as condições de habilitação
exigidas no Edital e na presente Ata de Registro de preços;
II - Comunicar ao Gerenciador qualquer problema ocorrido na execução do objeto da
Ata de registro de preços;
III- Atender aos chamados do Órgão Gerenciador, visando efetuar reparos em
eventuais erros cometidos na execução do objeto da ata de registro de preços;
IV - Abster-se de transferir direitos ou obrigações decorrentes da ata de registro de
preços sem a expressa concordância do Órgão Gerenciador.
V – Observar e cumprir todas as obrigações e determinações estabelecidas no Edital do
Pregão Eletrônico Nº 04/2022 em especial o Termo de Referência que deu origem a presenta ATA.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA EXECUÇÃO DO OBJETO
11.1 - O prazo do serviço será de até 24 (vinte e quatro) horas consecutivos, a contar da
data da solicitação feita pelo Órgão responsável pela solicitação.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES
a) Se a Adjudicatária, dentro do prazo de convocação, não receber a Ordem de Serviço,
recusar-se a prestação do serviço objeto licitado, apresentar documentação falsa exigida para o
certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, comportar-se
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de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a
Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste
Instrumento e demais cominações legais;
b) Pela inexecução total ou parcial do objeto da licitação, erros de execução, mora na
execução do serviço e instalação, a CONTRATADA, as seguintes sanções:
I) Advertência por escrito sempre que verificadas pequenas falhas corrigíveis;
II) Multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia, pelo atraso injustificado no
serviço / instalação, sobre o valor da contratação em atraso;
III)
Multa compensatória / indenizatória de 5% (cinco por cento) pelo não
serviço / instalação do objeto deste Pregão, calculada sobre o valor remanescente do contrato;
IV)
Multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia, pelo descumprimento
de qualquer clausula ou obrigação prevista neste Edital e não discriminado nos incisos anteriores,
sobre o valor da contratação em descumprimento, contada da comunicação da contratante (via
internet, fax, correio ou outro), até cessar a inadimplência;
V) Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com o
Município de Nova Soure, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
VI)
Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação, na forma da Lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
VII)
Após o 20º (vigésimo) dia de inadimplência, a Administração terá direito de
recusar a execução da contratação, de acordo com sua conveniência e oportunidade, comunicando a
adjudicatária a perda de interesse no recebimento da nota fiscal/fatura para pagamento do objeto
deste Edital, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste Instrumento.
VIII)
A inadimplência da Contratada, independentemente do transcurso do prazo
estipulado na alínea anterior, em quaisquer dos casos, observado o interesse da Contratante e a
conclusão dos procedimentos administrativos pertinentes, poderá implicar a imediata rescisão
unilateral deste Contrato, com a aplicação das penalidades cabíveis;
IX)
Quando aplicadas as multas previstas, mediante regular processo
administrativo, poderão elas serem compensadas pelo Departamento
Financeiro
da
Contratante, por ocasião do pagamento dos valores devidos, nos termos dos arts. 368 a 380 da Lei
nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil);
X) Na impossibilidade de compensação, nos termos da alínea anterior ou, inexistindo
pagamento vincendo a ser realizado pela Contratante, ou, ainda, sendo este insuficiente para
possibilitar a compensação de valores, a Contratada será notificada a recolher aos cofres do Erário
a importância remanescente das multas aplicadas, no prazo Máximo de 10 (dez) dias, contado da
data do recebimento, pela Contratada, do comunicado formal da decisão definitiva de aplicação da
penalidade, sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis.
XI)
As
sanções
acima descritas
poderão
ser
aplicadas
cumulativamente, ou não, de acordo com a gravidade da infração;
XII)
O
valor Máximo
das
multas não
poderá
exceder,
cumulativamente, a 10% (dez por cento) do valor da contratação;
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XIII)
Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados
por motivo de forca maior ou caso fortuito.
XIV - A multa, aplicada após regular processo administrativo, deverá ser recolhida no
prazo Máximo de 10 (dez) dias, ou ainda, quando for o caso, será cobrada judicialmente.
XV)
As sanções previstas nesta CLAUSULA são autônomas e a aplicação de uma
não exclui a de outra e nem impede a sobreposição de outras sanções previstas na Lei Federal no
8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações.
XVI)
As penalidades serão aplicadas, garantido sempre o exercício do direito de
defesa, após notificação endereçada à Contratada, assegurando-lhe o prazo de 5 (cinco) úteis para
manifestação e posterior decisão da Autoridade Superior, nos termos da lei.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO
13.1 - A publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços deverá de realizada na
Imprensa Oficial, na forma prevista no Art. 15 § 2º da Lei n° 8.666/93, até o quinto dia útil do mês
subsequente ao de sua assinatura.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
14.1 - Na forma do que dispõe o artigo 67 da Lei nº 8.666/93, fica designada o
servidorFrancisco Fabio Ferreira de Matos, para acompanhar e fiscalizar execução do serviço
decorrente da presente Ata de Registro de Preços.
14.2 - À fiscalização compete, entre outras atribuições, verificar a conformidade da
execução do serviço com as normas especificadas, se os procedimentos são adequados para garantir
a qualidade desejada.
14.3 - A Representante anotará em registro próprio todas as ocorrências, determinando
o que for necessário à regularização das faltas observadas.
14.4 - As decisões e providências que ultrapassarem a competência da Representante
deverão ser solicitadas a Autoridade Competente, em tempo hábil para a adoção das medidas
convenientes.
14.5 - Não obstante a FORNECEDORA seja a única e exclusiva responsável pela
execução desta Ata, o ÓRGÃO GERENCIADOR reserva-se o direito de, sem que de qualquer
forma restrinja a plenitude dessas responsabilidades, exercer a mais ampla e completa fiscalização
sobre o serviço, diretamente ou por prepostos designados.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
15.1 - Independente de sua transcrição, o edital e seus anexos, principalmente a
proposta de preço e os documentos da proposta e da habilitação apresentados pelo Fornecedor
Registrado no pregão fará parte desta Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO
16.1 - Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas da presente Ata de Registro
de Preços será competente o foro da Comarca do Município de Nova Soure, Estado da Bahia.
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E para firmeza e como prova de assim haver, entre si, ajustado, foi lavrada a presente
ata de registro de preços que, lida e achada conforme, e assinada pelos signatários deste
instrumento e pelas testemunhas abaixo nomeadas.
Nova Soure - Bahia, 18 de agosto de 2022.

________________________________________________
LUÍS CÁSSIO DE SOUZA ANDRADE
Prefeito Municipal
MUNICÍPIO DE NOVA SOURE
Órgão Gerenciador

___________________________________________________
P L EMPREENDIMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
Pedro Leonardo Gonçalves da Gama
Fornecedor Registrado

__________________________________________________
Francisco Fabio Ferreira de Matos
Gestor da Ata
Portaria nº 05/2022

TESTEMUNHAS:
Nome:______________________________Nome:____________________________
CPF:_____________________________

CPF: ___________________________
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