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PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL XAVIER CHAVES 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

CNPJ Nº. 18.557.546/0001-03 

E-mail - licitacao@coronelxavierchaves.mg.gov.br 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 84/2022 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 58/2022 

 

Aos 16 (dezesseis) dias do mês de dezembro de 2022, na sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de 

Coronel Xavier Chaves/MG, o Prefeito Municipal Senhor Fúvio Olímpio de Oliveira Pinto, brasileiro, 

casado, portador da identidade n.º M7.412.951 SSP/MG e CPF n.º 898.880.906-82, nos termos da Lei 

Federal nº 10.520, de 17/07/2002, Decreto Municipal nº 3.053, de 14 de dezembro de 2018, Decreto 

Municipal 2.437 de 29 de janeiro de 2016, Lei Complementar 123/2006, com alterações introduzidas pela 

Lei Complementar 147/2014, subsidiariamente, na Lei federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas 

alterações, por deliberação da servidora Beatriz Rayze de Resende, designada como Pregoeira Oficial, 

bem como da Equipe de Apoio, todos nomeados pela Portaria nº 3.301 de 03 de janeiro de 2022, 

RESOLVE registrar os preços para futura e eventual CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 

ESPECIALIZADOS PARA A PROMOÇÃO DE FESTAS E EVENTOS NO MUNICÍPIO DE 

CORONEL XAVIER CHAVES, LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DE PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO, 

SERVIÇOS DE SHOWS, SERVIÇOS DE APOIO LOGISTICO E DE SUPORTE, PUBLICIDADE, 

LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA CRIANÇAS, ENTRE OUTROS EQUIPAMENTOS E 

SERVIÇOS, ESPECIFICADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, à Empresa HYAGO E. SANTOS 

PROMOÇÕES-ME, CNPJ 43.116.812/0001-00, situada na Rua Presidente Tancredo Neves, nº 53, Letra 

B, APT 103, Centro, Coronel Xavier Chaves/MG, CEP: 36.330-000, tendo oferecido os valores, nos 

seguintes itens do anexo I do Edital nº 84/2022, Pregão Presencial nº 58/2022 cuja proposta foi classificada 

no certame acima numerado, a qual apresenta sequência de classificação, observadas as condições 

enunciadas nas cláusulas que se segue: 

 

CLÁUSULA I - DO OBJETO 

 

1 - Constitui objeto desta Licitação o Registro de Preços para futura e eventual CONTRATAÇÃO DE 

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA A PROMOÇÃO DE FESTAS E EVENTOS NO MUNICÍPIO 

DE CORONEL XAVIER CHAVES, LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DE PALCO, SOM, 

ILUMINAÇÃO, SERVIÇOS DE SHOWS, SERVIÇOS DE APOIO LOGISTICO E DE SUPORTE, 

PUBLICIDADE, LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA CRIANÇAS, ENTRE OUTROS 

EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, ESPECIFICADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 

1.1 Integram esta Ata, como se nela estivessem transcritos, o Edital 84/2022 e seus anexos. 

1.2 – APRESENTAÇÃO: o serviço deverá ser prestado de acordo com as necessidades do setor solicitante, 

nas quantidades solicitadas nas ordens de serviço. 

 

CLÁUSULA II – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

 

2.1 – A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses a partir da sua assinatura. 

 

2.2 – Nos termos da Lei Federal 8.666/93, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o 

município de Coronel Xavier Chaves NÃO será obrigado a contratar, exclusivamente por seu 

intermédio, o produto referido na Cláusula I, podendo utilizar, para tanto, outros meios, desde que 

permitidos em lei, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie às empresas 

detentoras. 

 

2.3 - Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato da assinatura da Ata de Registro de Preços, 

ou recuse-se a assiná-la, serão convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, 

bem como aqueles que deixarem de assinar o referido documento no prazo de 03 (três) dias úteis, contados 
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da data do recebimento da convocação, sem que tenha solicitado prorrogação de prazo mediante justificativa, 

por escrito, e aceita pela administração, poderão ser convocados os licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, 

podendo optar por revogar a licitação, nos termos do art. 64, § 2o, da Lei Federal no 8.666/93, sem prejuízo 

da aplicação da pena de multa, no valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor do contrato a ser 

firmado e mais a suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

administração Municipal, por prazo não superior a 05 (cinco) anos. 

 

2.4 – Ocorrendo qualquer das hipóteses no art. 78 da Lei Federal 8.666/93, com alterações que lhe foi 

imposta pela Lei Federal 8.883/94, a presente Ata de Registro de Preços será cancelada, garantidos, às suas 

detentoras, o contraditório e a ampla defesa. 

  

CLÁUSULA III – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

         3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, para futura e eventual CONTRATAÇÃO 

DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA A PROMOÇÃO DE FESTAS E EVENTOS NO 

MUNICÍPIO DE CORONEL XAVIER CHAVES, LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DE PALCO, 

SOM, ILUMINAÇÃO, SERVIÇOS DE SHOWS, SERVIÇOS DE APOIO LOGISTICO E DE 

SUPORTE, PUBLICIDADE, LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA CRIANÇAS, ENTRE OUTROS 

EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, ESPECIFICADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 

 

 3.2 - Não será admitida a adesão à Ata de Registro de Preços por órgão não participante. 

 

CLÁUSULA IV – DO PREÇO 

 

  4.1 – O valor ofertado pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços é o seguinte, de acordo 

com a respectiva classificação no Pregão nº 58/2022: 

 

ITEM DESCRIÇÃO UND QNT. COT.02 TOTAL 

1 

SHOW LOCAL COM 01 MÚSICO CANTOR(A) SOLO - Previamente aprovado 

pela administração.  COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA. Trata-se de 

contratação de show artístico musical COM 01 MÚSICO CANTOR(A) SOLO. O 
artista deverá apresentar reconhecimento no município e experiência comprovada.  

Será considerado de reconhecimento no município, compreendendo especial Coronel 

Xavier Chaves. Fica a cargo da contratada, no momento do fornecimento do serviço, 
demonstrar o reconhecimento e experiência do artista, mediante apresentação de 

folders, contratos com pessoas jurídicas de direito privado/público, publicações em 

redes sociais, fotos de shows, compreendendo eventos realizados, etc. 
O show artístico poderá compreender os gêneros axé music, samba, pagode, 

sertanejo universitário, sertanejo, pop rock, rock, o qual será especificado quando da 

contratação do serviço, devendo o show artístico compreender o período mínimo de 
02 horas. O show artístico deverá ser previamente aprovado pela administração. 

O preço do serviço previsto neste item se dará por cada show apresentado, nas 

condições previstas neste item. 
Fica a cargo da contratada todas as despesas para a apresentação do show artístico, 

como hospedagem e alimentação do artista, transporte do artista e equipamentos, e 

montagem de equipamento/instrumentos e cenário para apresentação. Fica a cargo da 
Prefeitura Municipal fornecer a estrutura de palco, iluminação, e o equipamento de 

som. A requisição do serviço será realizada pela Prefeitura Municipal, indicando 

data, local e horário para a sua disponibilização, com intervalo mínimo de 05 dias 
úteis entre a requisição e a data definida para entrega do serviço, os quais devem ser 

prestados na data fixada. 

SHOW 50  R$     780,00   R$     39.000,00  
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SHOW REGIONAL COM 01 MÚSICO CANTOR(A) SOLO - Previamente 

aprovado pela administração.  COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA. 

Trata-se de contratação de show artístico musical COM 01 MÚSICO CANTOR(A) 
SOLO 

O artista deverá apresentar reconhecimento regional e experiência comprovada.  Será 

considerado de reconhecimento regional, o artista que possuir notoriedade na região 
dos Campos das Vertentes. Fica a cargo da contratada, no momento do fornecimento 

do serviço, demonstrar o reconhecimento regional e experiência do artista, mediante 

apresentação de folders, contratos com pessoas jurídicas de direito privado/público, 
publicações em redes sociais, fotos de shows, compreendendo eventos realizados 

regionalmente, etc. 

O show artístico poderá compreender os gêneros axé music, samba, pagode, 
sertanejo universitário, sertanejo, pop rock, rock, o qual será especificado quando da 

contratação do serviço, devendo o show artístico compreender o período mínimo de 

02 horas. O show artístico deverá ser previamente aprovado pela administração. O 
preço do serviço previsto neste item se dará por cada show apresentado, nas 

condições previstas neste item. 

Fica a cargo da contratada todas as despesas para a apresentação do show artístico, 
como hospedagem e alimentação do artista, transporte do artista e equipamentos, e 

montagem de equipamento/instrumentos e cenário para apresentação. Fica a cargo da 
Prefeitura Municipal fornecer a estrutura de palco, iluminação, e o equipamento de 

som. A requisição do serviço será realizada pela Prefeitura Municipal, indicando 

data, local e horário para a sua disponibilização, com intervalo mínimo de 05 dias 
úteis entre a requisição e a data definida para entrega do serviço, os quais devem ser 

prestados na data fixada. 

SHOW 30  R$  1.200,00   R$     36.000,00  

3 

LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TENDAS 10X10M. Trata-se de serviço de 

locação de tenda 10x10 metros, cobertura piramidal, confeccionadas em estrutura 
metálica com pé direito de 3,00m a 5,00 m de altura, com lona em cor branca, 

confeccionada em com tramas em fios de polietileno de alta resistência. As tendas 

deverão apresentar fechamento lateral, quando solicitado.  As atividades de 
instalação, manutenção, transferência e remoção ficam a cargo da contratada. O 

preço deste item será fixado em unidade tenda por evento, considerando-se evento o 

período de até 05 dias.  A requisição do serviço será realizada pela Prefeitura 
Municipal, indicando data, local e horário para a sua disponibilização, com intervalo 

mínimo de 03 dias úteis entre a requisição e a data definida para entrega do serviço, 

os quais devem ser prestados na data fixada. 

EVENTO 35  R$  1.600,00   R$     56.000,00  

4 

LOCAÇÃO DE BRINQUEDO CAMA ELÁSTICA PARA AÇÕES DIVERSAS 
DO MUNICIPIO: Trata-se de serviço de locação de brinquedo denominado “cama 

elástica”, com diâmetro mínimo de 4,30M – para eventos realizados pelo Município. 

Fica a cargo da contratada, as atividades de instalação, manutenção, transferência, e 
remoção do brinquedo locado. O preço de locação previsto neste item se dará por dia 

(aproximadamente 05 horas de duração).  A requisição do serviço será realizada pela 
Prefeitura Municipal, indicando data, local e horário para a sua disponibilização, 

com intervalo mínimo de 05 dias úteis entre a requisição e a data definida para 

entrega do serviço, os quais devem ser prestados na data fixada. 

DIA 15  R$     450,00   R$        6.750,00  

5 

LOCAÇÃO DE BRINQUEDO PULA PULA PARA AÇÕES DIVERSAS DO 

MUNICIPIO: Trata-se de serviço de locação de brinquedo denominado “pula pula”, 

com diâmetro mínimo de 4,30M – para eventos realizados pelo Município. Fica a 
cargo da contratada, as atividades de instalação, manutenção, transferência, e 

remoção do brinquedo locado. O preço de locação previsto neste item se dará por dia 

(aproximadamente 05 horas de duração).  A requisição do serviço será realizada pela 
Prefeitura Municipal, indicando data, local e horário para a sua disponibilização, 

com intervalo mínimo de 05 dias úteis entre a requisição e a data definida para 

entrega do serviço, os quais devem ser prestados na data fixada. 

DIA 15  R$     450,00   R$        6.750,00  

6 

LOCAÇÃO DE BRINQUEDO PISCINA DE BOLINHA PARA AÇÕES 

DIVERSAS DO MUNICÍPIO:   Trata-se de serviço de locação de brinquedo 

denominado “piscina de bolinha”, com dimensões mínimas de 2x2M – para eventos 

realizados pelo Município. Fica a cargo da contratada, as atividades de instalação, 

manutenção, transferência, e remoção do brinquedo locado. O preço de locação 
previsto neste item se dará por dia (aproximadamente 05 horas de duração).  A 

requisição do serviço será realizada pela Prefeitura Municipal, indicando data, local 

e horário para a sua disponibilização, com intervalo mínimo de 05 dias úteis entre a 
requisição e a data definida para entrega do serviço, os quais devem ser prestados na 

data fixada. 

DIA 15  R$     450,00   R$        6.750,00  
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LOCAÇÃO DE BRINQUEDO TOBOGÃ INFLÁVEL 6X4M PARA AÇÕES 

DIVERSAS DO MUNICIPIO:  Trata-se de serviço de locação de brinquedo 
denominado “tobogã inflável”, com dimensões mínimas de 6x4M – para eventos 

realizados pelo Município. Fica a cargo da contratada, as atividades de instalação, 

manutenção, transferência, e remoção do brinquedo locado. O preço de locação 
previsto neste item se dará por dia (aproximadamente 05 horas de duração).  A 

requisição do serviço será realizada pela Prefeitura Municipal, indicando data, local 

e horário para a sua disponibilização, com intervalo mínimo de 05 dias úteis entre a 
requisição e a data definida para entrega do serviço, os quais devem ser prestados na 

data fixada. 

DIA 15  R$     950,00   R$     14.250,00  

8 

LOCAÇÃO DE BRINQUEDO TOURO MECÂNICO PARA AÇÕES 
DIVERSAS DO MUNICIPIO Trata-se de serviço de locação de brinquedo 

denominado “Touro Mecânico”– para eventos realizados pelo Município. Fica a 

cargo da contratada, as atividades de instalação, manutenção, transferência, e 
remoção do brinquedo locado. O preço de locação previsto neste item se dará por dia 

(aproximadamente 05 horas de duração).  A requisição do serviço será realizada pela 

Prefeitura Municipal, indicando data, local e horário para a sua disponibilização, 

com intervalo mínimo de 05 dias úteis entre a requisição e a data definida para 

entrega do serviço, os quais devem ser prestados na data fixada. 

DIA 15  R$  1.200,00   R$     18.000,00  

9 

LOCAÇÃO DE BRINQUEDO FUTEBOL DE SABÃO PARA AÇÕES 
DIVERSAS DO MUNICIPIO:  Trata-se de serviço de locação de brinquedo 

denominado “Futebol de Sabão ”– para eventos realizados pelo Município. Fica a 

cargo da contratada, as atividades de instalação, manutenção, transferência, e 
remoção do brinquedo locado. O preço de locação previsto neste item se dará por dia 

(aproximadamente 05 horas de duração).  A requisição do serviço será realizada pela 

Prefeitura Municipal, indicando data, local e horário para a sua disponibilização, 
com intervalo mínimo de 05 dias úteis entre a requisição e a data definida para 

entrega do serviço, os quais devem ser prestados na data fixada. 

DIA 15  R$  1.200,00   R$     18.000,00  

10 

LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA PARA AÇÕES DIVERSAS DO 

MUNÍCIPIO. Trata-se de serviço de disponibilização de carrinho de pipoca com 

operador e materiais necessários em eventos realizados pelo Município. Fica a cargo 
da contratada a disponibilização do carrinho de pipoca acompanhado de operador, 

fornecimento de materiais, embalagem, e insumos necessários. O serviço de carrinho 

de pipoca deverá realizar o fornecimento de pipoca continuamente, 
ininterruptamente, e à vontade, ao público presente no evento, sem nenhuma 

cobrança ao público, de modo que todos os custos do serviço encontram-se cobertos 

no presente item. O preço de locação previsto neste item se dará por dia 

(aproximadamente 05 horas de duração).  A requisição do serviço será realizada pela 

Prefeitura Municipal, indicando data, local e horário para a sua disponibilização, 

com intervalo mínimo de 05 dias úteis entre a requisição e a data definida para 
entrega do serviço, os quais devem ser prestados na data fixada. 

DIA 10  R$     580,00   R$        5.800,00  

11 

LOCAÇÃO DE MÁQUINA PARA ALGODÃO DOCE PARA AÇÕES DO 

MUNICÍPIO. Trata-se de serviço de disponibilização de máquina de algodão doce 

com operador e materiais necessários em eventos realizados pelo Município. Fica a 
cargo da contratada a disponibilização da máquina de algodão doce acompanhada de 

operador, fornecimento de materiais, embalagem, e insumos necessários. O serviço 

deverá realizar o fornecimento de algodão doce continuamente, ininterruptamente, e 
à vontade, ao público presente no evento, sem nenhuma cobrança ao público, de 

modo que todos os custos do serviço encontram-se cobertos no presente item. O 

preço de locação previsto neste item se dará por dia (aproximadamente 05 horas de 
duração).  A requisição do serviço será realizada pela Prefeitura Municipal, 

indicando data, local e horário para a sua disponibilização, com intervalo mínimo de 

05 dias úteis entre a requisição e a data definida para entrega do serviço, os quais 
devem ser prestados na data fixada. 

DIA 10  R$     580,00   R$        5.800,00  

12 

SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE PROPAGANDA VOLANTE EM 

MOTO. Trata-se de serviço de propaganda volante realizado em moto de som, para 

realizar a divulgação de eventos ou de ações do Município de Coronel Xavier 

Chaves. O serviço de sonorização deverá veicular a transmissão de 
comunicados/mensagens gravados e disponibilizados pela Prefeitura Municipal de 

Coronel Xavier Chaves, com o objetivo de dar publicidade e informar a população 

local. A moto de som deverá cobrir percurso/circuito, com limite de velocidade, pré-
determinados pela Prefeitura Municipal. Fica a cargo da contratada disponibilizar a 

moto de som, os equipamentos necessários para a veiculação sonora, bem como o 

condutor para o serviço. O preço do serviço da moto de som previsto neste item se 
dará por hora. A requisição do serviço será realizada pela Prefeitura Municipal, 

indicando data, local e horário para a sua disponibilização, com intervalo mínimo de 

03 dias úteis entre a requisição e a data definida para entrega do serviço, os quais 
devem ser prestados na data fixada. 

HORA 500  R$       30,00   R$     15.000,00  
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SOM E ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE/ POR DIA. Trata-se de serviço de 

locação de equipamentos para som e iluminação de pequeno porte para a realização 

de eventos no Município de Coronel Xavier Chaves. A locação compreenderá a 
disponibilização de conjunto de equipamentos de som e iluminação, compreendendo 

no mínimo os equipamentos a seguir especificados: SOM - PA 12 caixas single-box 

2 ou 3 vias - Sistema Fly montado nas lateriais- 08 caixas de subgrave - 01 console 
mix de PA com 32x4x2 digital 01v96 Yamaha ou de qualidade superior - 02 

equalizador gráfico estéreo 31 bandas - 04 canais de compressor - 04 canais de gate - 

02 multiefeito digital - 04 amplificadores de 3000 wts - 04 amplificadores de 1200 
wts - 04 amplificadores de 5000 wts - MONITOR - 01 console mixer monitor 32 x 8 

x 2 digital Yamaha ou de qualidade superior - 08 canais de equalizador gráfico 31 

bandas - 01 multiefeito digital - 06 canais de compressor - 06 canais de gate - 01 
sistema estéreo para teclado24 - 01 sistema para contra baixo - 01 amplificador de 

guitarra mínimo 100 wts - 20 microfones profissionais - 02 microfones profissionais 

sem fio - 10 pedestais para microfone - 01 kit microfone para bateria - 01 bateria 
acústica - 06 amplificador 3000 wts - 08 monitores - 08 direct box - 01 notebook - 01 

sistema de side estéreo - ILUMINAÇÃO  - 01 máquina de fumaça - 02 mini brute 

(público) para 6 lâmpadas - 01 mesa controladora digital - 02 racks digitais - 01 
cabeamento completo.   Fica a cargo da contratada, as atividades de instalação, 

manutenção, transferência e remoção dos equipamentos locados. A contratação do 

serviço se dará em unidades, sendo a unidade o conjunto de equipamentos 
especificados acima, por dia de locação. A requisição do serviço será realizada pela 

Prefeitura Municipal, indicando data, local e horário para a sua disponibilização, 

com intervalo mínimo de 05 dias úteis entre a requisição e a data definida para 
entrega do serviço, os quais devem ser prestados na data fixada. 

DIA 40  R$  1.400,00   R$     56.000,00  

14 

LOCAÇÃO DE TABLADO COBERTO POR CARPETE E ENVOLTO POR 

SAIA. Trata-se de locação de tablacho coberto por carpete e envolto por saia, com 

altura variável, visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Coronel 
Xavier Chaves/MG. Fica a cargo da contratada as atividades de instalação, 

transferência, manutenção, remoção e transporte do equipamento. O equipamento 

será locado na unidade metro quadrado por dia de locação. O equipamento deverá 
ser montado conforme as especificações da Prefeitura Municipal. A requisição do 

serviço será realizada pela Prefeitura Municipal, indicando data, local e horário para 

a sua disponibilização, com intervalo mínimo de 05 dias úteis entre a requisição e a 
data definida para entrega do serviço, os quais devem ser prestados na data fixada. 

M2 500  R$       40,00   R$     20.000,00  

 

Valor Total de até R$ 304.100,00 (trezentos e quatro mil e cem reais). 

 

4.2 – Em cada serviço decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições 

constantes do Edital do Pregão nº 84/2022 que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso. 

4.3 – Em cada serviço, o preço unitário a ser pago será o constante das propostas apresentadas, no Pregão nº 

58/2022, pelas empresas detentoras da presente Ata, as quais também a integram. 

 

CLÁUSULA V – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA OU RECURSOS FINANCEIROS 

 

5.1 – No ano de 2022, as despesas correrão à conta da Dotação Orçamentária vigente, conforme abaixo: 
 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.001.000 GAB E SEC DA CÂMARA MUNICIPAL 

FUNÇÃO 01 LEGISLATIVA 

SUBFUNÇÃO 031 AÇÃO LEGISLATIVA 

PROGRAMA 0101 ATIVIDADE LEGISLATIVA DE DIREÇÃO 

PROJETO / ATIVIDADE 2.651 MANUT ATIV DIVERSAS DO LEGISLATIVO 

CONTA 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 

FONTE 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 

FICHA 08  

 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.001.000 GAB E SECRET DA PREF MUNICIPAL 

FUNÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO 

SUBFUNÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 

PROGRAMA 0401 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 

PROJETO / ATIVIDADE 2.005 MANUT ATIV GERAIS GAB PREF MUN 

CONTA 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 
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FONTE 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 

FICHA 08  

 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.002.000 SECRET MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO 

FUNÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO 

SUBFUNÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 

PROGRAMA 0402 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL 

PROJETO / ATIVIDADE 2.012 MANUT ATIV  GERAIS ADMINISTRAÇÃO 

CONTA 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ 

FONTE 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 

FICHA 36  

 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.003.002 SETOR DE AGRIC E DES. ECONÔMICO 

FUNÇÃO 20 AGRICULTURA 

SUBFUNÇÃO 606 EXTENSÃO RURAL 

PROGRAMA 2001 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL 

PROJETO / ATIVIDADE 2.036 MANUT ATIV GERAIS AGRIC E CMDRS 

CONTA 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ 

FONTE 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 

FICHA 116  

 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.005.001 SERVIÇ DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO 

FUNÇÃO 12 EDUCAÇÃO 

SUBFUNÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 

PROGRAMA 0402 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL 

PROJETO / ATIVIDADE 2.063 MANUT ATIVIDADES GERAIS EDUCAÇÃO 

CONTA 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ 

FONTE 101 RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 

FICHA 156  

 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.006.005 SETOR DE ESPORTE 

FUNÇÃO 27 DESPORTO E LAZER 

SUBFUNÇÃO 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 

PROGRAMA 2701 ATIV DE DESPORTO, LAZER E RECREAÇÃO 

PROJETO / ATIVIDADE 2.134 MAN AT ESPORTIVAS E CAMPEONATOS 

CONTA 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ 

FONTE 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 

FICHA 390  

 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.007.001 SERVIÇOS DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO 

FUNÇÃO 10 SAÚDE 

SUBFUNÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 

PROGRAMA 0402 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL 

PROJETO / ATIVIDADE 2.144 MANUT ATIV GERAIS SAÚDE 

CONTA 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ 

FONTE 102 RECEITAS DE IMPOSTOS – SAÚDE 

FICHA 410  

 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.008.001 SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

FUNÇÃO 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 

SUBFUNÇÃO 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 

PROGRAMA 0805 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 

PROJETO / ATIVIDADE 2.201 MANUT ATIV GERAIS ASSIST SOCIAL 

CONTA 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ 

FONTE 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 

FICHA 552  

 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.008.003 FUNDO MUNIC ASSISTÊNCIA SOCIAL 

FUNÇÃO 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 



       
 

 

RUA PADRE REIS, 84, CENTRO, CORONEL XAVIER CHAVES / MG, CEP: 36.330-000 – TEL/FAX: (32) 3357-1235. 

7 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL XAVIER CHAVES 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

CNPJ Nº. 18.557.546/0001-03 

E-mail - licitacao@coronelxavierchaves.mg.gov.br 

SUBFUNÇÃO 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 

PROGRAMA 0805 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 

PROJETO / ATIVIDADE 2.218 MANUT PROG PISO BASICO FIXO - PAIF 

CONTA 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ 

FONTE 129 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO FNAS 

FICHA 627  

 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.006.001 SETOR DE CULTURA 

FUNÇÃO 13 CULTURA 

SUFUNÇÃO 392 DIFUSÃO CULTURAL 

PROGRAMA 1302 DIFUSÃO CULTURAL GERAL 

PROJETO / ATIVIDADE 2.357 ORGANIZ FEIRAS FESTAS ENCONTROS 

EVENTOS 

CONTA 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ 

FONTE 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 

FICHA 318  

 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.006.004 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 

FUNÇÃO 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 

SUFUNÇÃO 695 TURISMO 

PROGRAMA 2301 PROMOÇÃO AO TURISMO 

PROJETO / ATIVIDADE 2.359 MANUT ATIV ARTIST P. RUR FEIRAS 

CONTA 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ 

FONTE 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 

FICHA 371  

 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.003.001 SETOR DE MEIO AMBIENTE 

FUNÇÃO 18 GESTÃO AMBIENTAL 

SUBFUNÇÃO 541 PRESERV E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 

PROGRAMA 1801 PRESERV DE REC NATUR RENOVÁVEIS 

PROJETO / ATIVIDADE 2.285 MANUT ATIV GERAIS P/ PRES. AMBIENTAL E 

CMSB 

CONTA 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ 

FONTE 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 

FICHA 089  

 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.006.001 SETOR DE CULTURA 

FUNÇÃO 13 CULTURA 

SUFUNÇÃO 392 DIFUSÃO CULTURAL 

PROGRAMA 1302 DIFUSÃO CULTURAL GERAL 

PROJETO / ATIVIDADE 2.358 CONTR SHOWS, SONOR, PALCO, ILUM E OUT 

CONTA 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ 

FONTE 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 

FICHA 321  

 

CLÁUSULA VI - DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: 

 

6.1 – Para comprovação do perfeito cumprimento das obrigações a licitante vencedora ficará sujeita à 

fiscalização técnica da Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves.   

6.2 – Nota fiscal dos serviços. 

 

CLÁUSULA VII – DO PAGAMENTO 

 

7.1 - O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será efetuado em até 30 (trinta) dias 

após apresentação da respectiva Nota Fiscal de Serviços. 

 

CLÁUSULA VIII – DAS CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 
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8.1- A contratação será efetivada por meio de ordem compra ou ordem de serviço ou mediante a celebração 

de contrato conforme a minuta contratual em anexo.  

 8.2 – Na hipótese de ordem de compra ou ordem de serviço, os contratos de prestação de serviços decorrente 

da presente Ata de Registro de Preços serão formalizados com o recebimento da requisição pela detentora.  

8.3 – A detentora da presente Ata de Registro de Preços será obrigada a atender todos os pedidos efetuados 

durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega destes estiver prevista para data posterior à do seu 

vencimento.  

8.4 – Cada serviço prestado deverá ser efetuado mediante ordem da unidade requisitante, a qual poderá ser 

feita diretamente por requisição ou através de ofício ou fac-símile, devendo dela constar: a data, a descrição 

do serviço, o carimbo e a assinatura do responsável.  

 8.5 – A cópia da ordem de serviço referida no item anterior deverá ser devolvida juntamente com a nota 

fiscal para a unidade requisitante, a fim de ser anexada ao processo de administração da ata.  

8.6 – Na hipótese de celebração de contrato, a detentora da ata de registro de preços será obrigada a assinar o 

contrato previsto na minuta do Anexo VIII do instrumento convocatório do Edital do Pregão nº 52/2022. 

8.4 – A cópia da ordem de serviço referida no item anterior deverá ser devolvida juntamente com a nota 

fiscal para a unidade requisitante, a fim de ser anexada ao processo de administração da ata. 

 

CLÁUSULA IX – DAS PENALIDADES  

 

9.1 – A recusa injustificada de assinar a Ata, pelas empresas com propostas classificadas na licitação e 

indicadas para registro dos respectivos preços no item 4.1 do presente instrumento de registro, ensejará a 

aplicação das penalidades enunciadas no art. 87 da Lei Federal 8.666/93, com as alterações que lhe foram 

introduzidas pela Lei Federal 8.883/94, ao critério da Administração. 

9.2 – O adjudicatário que, convocado no prazo de validade de sua proposta, deixar de entregar ou apresentar 

documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, comportar-

se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Município, e será 

descredenciado do sistema de cadastramento a que estiver inscrito, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem 

prejuízo das multas aplicáveis e demais cominações legais. 

9.3 - Ficam estabelecidas as seguintes sanções: 

a) advertência; 

b) Multa moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso na entrega de material ou 

execução do serviço ou obra, até o limite de 9.9% correspondente a até 30 (trinta) dias de atraso, calculado 

sobre o valor correspondente à parte inadimplente, excluída, quando for o caso, a parcela correspondente aos 

impostos destacados no documento fiscal. Após o décimo trigésimo dia e a critério da Administração, no 

caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa 

hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;  

c) Multa administrativa, graduável conforme a gravidade da infração, não excedendo, em seu total, o 

equivalente a até 10% (dez por cento) do valor do contrato, acumulável com as demais sanções legais; no 

caso de período superior ao item acima, ou de inexecução parcial/total da obrigação assumida; 

d) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por 

prazo não superior a 05 (cinco) anos; 

e) 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. 

9.4 - O prazo para apresentação da defesa prévia das penalidades aplicadas será de 03 (três) dias úteis, 

contados da data de recebimento da notificação. 
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9.5 - O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, deverá ser descontado dos 

pagamentos devidos, sendo automaticamente suspensos os por vir e, caso sejam estes insuficientes, a 

diferença deverá ser paga pela Empresa por meio de guia própria emitida pelo Município, no prazo máximo 

de 03 (três) dias úteis a contar da data da sua aplicação. 

9.6 - As sanções previstas, face à gravidade da infração, poderão ser aplicadas cumulativamente, após regular 

processo administrativo em que se garantirá a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 

 

CLÁUSULA X – DOS REAJUSTAMENTOS DE PREÇOS 

 

10.1 – Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.3 da Cláusula II, da presente Ata, e, em 

atendimento ao § 1º  do art. 28, da Lei Federal 9.069, de 29.6.1995, ao art. 3º, § 1º, da Medida Provisória 

1.488-16, de 02/10/1996 e demais legislações pertinentes, é vedado qualquer reajustamento de preços, a 

não ser que seja comprovado a quebra do equilíbrio econômico financeiro entre as partes como trata o 

art. 65, inciso II, alínea “d” da Lei 9.666/93, até que seja completado o período de 12 (doze) meses, contado 

a partir da data-limite para apresentação das propostas indicadas no preâmbulo do Edital Nº 84/2022, Pregão 

Presencial nº 58/2022, o qual integra a presente Ata de Registro de Preços. 

10.2 – Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da 

superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 

10.3 – A empresa que necessitar de reajuste de preço deverá enviar pedido, através de ofício ao setor 

de compras/licitações da prefeitura municipal, juntamente com os documentos que comprovem a 

quebra do equilíbrio econômico financeiro entre as partes. O não envio prévio destes documentos, a 

empresa terá que se sujeitar ao preço registrado no ato do pregão. 

 

CLÁUSULA XI – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO 

DE PREÇOS 

 

11.1 – Os serviços, objeto desta Ata de Registro de Preços, serão recebidos pela unidade requisitante 

consoante o disposto no art. 73, II “a” e “b”, da Lei Federal 8.666/93 e demais normas pertinentes. 

11.2 – A cada prestação de serviço, será emitido recibo, nos termos do art. 73, II, “a” e “b”, da Lei Federal 

8.666/93, por pessoa a ser indicada na respectiva nota de empenho. 

  

CLÁUSULA XII – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

12 – A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito:  

12.1 – Pela Administração, quando: 

12.1.1 – a detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

12.1.2 – a detentora não retirar qualquer nota fiscal, no prazo estabelecido, e a Administração não aceitar sua 

justificativa; 

12.1.3 – a detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços, a 

critério da Administração; 

12.1.4 – em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 

preços, se assim for decidido pela Administração; 

12.1.5 – os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

12.1.6 – por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 

12.1.7 – a comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será feita 

pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo de 

administração da presente Ata de Registro de Preços; 

12.1.7.1 – No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita 

por publicação na AMM (Diário Oficial dos Municípios Mineiros), por 02 (duas) vezes consecutivas, 

considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação. 
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12.2 – A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com a 

antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na Cláusula 

IX, caso não aceitas as razões do pedido. 

  

CLÁUSULA XIII – DA AUTORIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E EMISSÃO DE 

NOTA DE EMPENHO 

 

13 – A Prestação dos Serviços da presente Ata do Pregão Presencial nº 58/2022 - Registro de Preços serão 

autorizadas, caso a caso, pelo responsável da prefeitura ou do Setor competente. 

13.1 – A emissão das notas de empenho, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial serão, igualmente, 

autorizados pela mesma autoridade, ou a quem esta delegar a competência para tanto. 

 

CLÁUSULA XIV – DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

 

14 - Na sessão de abertura do Processo Licitatório nº 84/2022 - Pregão Presencial nº 58/2022, estive presente 

o senhor: Elanilson Resende Santos preposto da Empresa HYAGO E SANTOS RESENDE.  

  

CLÁUSULA XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

15.1 – Integram esta Ata, como se nela estivessem transcritos, o Edital nº 84/2022 do Pregão Presencial nº 

58/2022, seus anexos e as propostas das empresas, retro qualificadas, classificadas em 1º lugar no certame 

supranumerado. 

15.2 – Fica eleito o foro, da Comarca de Resende Costa, para dirimir quaisquer questões decorrentes da 

utilização da presente Ata. 

15.3 – Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93 e suas alterações e Lei 

Federal 10.520/2002, no que não colidir com a primeira e nas demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, 

aplicar-se-ão os princípios gerais de Direito.  

 

 

 

Coronel Xavier Chaves/MG, 16 de dezembro de 2022. 
 

 

 

 

__________________________________________ 

MUNICÍPIO DE CORONEL XAVIER CHAVES 

Prefeito Municipal 
 

 

______________________________________ 

HYAGO E. SANTOS PROMOÇÕES-ME 

 CNPJ 43.116.812/0001-00 

 

TESTEMUNHAS: 

 

1 - ______________________________                      2 – _________________________________  

CPF n.º                                                                        CPF n.º 
  


