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PODEJl EXECUTIVO 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n• 0212014 

'pregão Presencial n• 15/2013 
Processo n"1079/2013 
Objeto: Registro de preços para locação de 
tendas, cobertura de som e estrutura de palco 
para eventos para serem realizados e atender a 
demanda da Prefeitura, pelo período de 12 
(doze) meses 
Aos 24 (vinte e quatro) de setembro de 2013: nas 
dependências do COMISSÃO DE LICITAÇÃO o 
MUNICIPIO DE FERREIRA GOMES, pes~oa 
jurídica de direito público interno. com sede nesta 
cidade e comarca de Ferreira Gomes, Estado do 
Amapá. na Rua São João, n• 399/499- centro, 
inscrito no CNPJ/MF sob n• 23.066.814/0001-24, 
neste ato devidamente representado por seu 
Prefeito Municipal, o Sr•. ELCIAS GUIMARAES 
BORGES,através de seu órgão central de 
execução administrativa e financeira doravante 
denominado simplesmente PREFEITURA 1, nos 
termos do art. 15 da Lei Federal n• 8666/93 e 
suas alterações e do Decreto Municipal n• 3.062, 
de 27 de março de 2009, em face da classificação 
das propostas apresentadas no PREGÃO 
PRESENCIAL n• 15/2013, para REGISTRO DE 
PREÇOS, por deliberação do Pregoeiro, 
devidamente homologada, resolve REGISTRAR 
OS PREÇOS da empresa PARATOLDO 
INDUSTRIA E COMERCIO L TOA-ME, CNPJ N° 
04.591.602/0001-11, estabelecida Rua Paraná n• 
985, Bairro Santa Rita, Município de Macapá, 
Estado do Amapá, devidamente representada 
na forma do contrato social ou pelo Sr"/Sr" 
José Emílio Silva Dos Santos, CPF n• 
134.671.822-91, doravante denominada 
DETENTORA DA ATA, observadas as condições 
do Edital que rege o Pregão e aquelas enunciadas 
nas cláusulas que se seguem. 
11 -0BJETO DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS - A presente Ata~ PQ!... obieto o 

registro de preços para Registro de preços para 
locação d1! tendas, cobertura de som e 
estrutura de palco para eventos para serem 
realizados ·a atender a demanda da Prefeitura, 
pelo perío,:Jo de 12 (doze) meses conforme 
quantidades, especificações e preços contidos no 
ANEXO I derste instrumento. 
P11rágrafo 11rimeiro: A DETENTORA DA ATA 
deverá entmgar o objeto em conformidade com os 
padrões H normas aplicadas à espécie, 
responsabil zando-se integralmente pela qualidade 
domesmà. 
Parágrafo segundo: A PREFEITURA se reserva 
no direito de recusar objeto que não esteja dentro 
das norma!; e ~os padrOes exigidos e aplicados ao 
mesmo, re:;pondendo a DETENTORA DA ATA, 
integralmente, pelo custo de suas· substituições, 
tantas ve:~es quantas necessárias forem e 

apontarem a fiscalização da PREFEITURA. 
Parágrafo terceiro: A DETENTORA DA ATA se 
responsab liza, também, por todos os custos, 
diretos e indiretos, incidentes e apurados na 
hipótese ela incidência do previsto no parágrafo 
anterior desta ata de registro de preços. 
2"-DA GJI,RANTIA - A DETENTORA DA ATA 
garantirá ;3 qualidade dos produtos pelo perlodo 
de validace, atestado pelo produtor, a contar da 
data da e1trega à PREFEITURA, ressalvados os 
casos em que prazo maior seja estabelecido por 
lei, pelo ~ róprio fornecedor ou por indicaçao nas 
condições especificas do objeto. Aos produtos que 
não constar a validade atestada pelo produtor, a 
DETENTORA DA ATA garantirá sua qualidade, no 
mínimo pulo período de 12 (doze) meses a contar 
da data d13 entrega do(s) produto(s). 
3"-DA VJ,LIDADE .DA ATA E VIG~NCIA DO 
CONTRA TO - O prazo de validade da presente 
Ata de Re:gistro de Preços é de 12(doze) meses a 
contar de sua assinatura. 
Parágraf,> único: O(s) contrato(s) decorrente(s) 
da prese~te Ata de Registro de Preços terá(ao) 
vigência 1le até12(doze) meses. 
4"-DOS I'REÇOS, DA CONDIÇÃO E FORMA DE 
PAGAMENTO, DA RECOMPOSIÇÃO DOS 
PREÇOS. · Os preços registrados, as 
especificlções dos materiais, os quantitativos, as 
marcas, ;ao aqueles constantes do Anexo 1 desta 
Ata. 
Parágrafo primeiro: Nos preços constantes do 
Anexo estão embutidos transporte, carga e 
descarg<1 do objeto, impostos, taxas, emolumentos 
legais, insumos e demais encar!:JOS, inclusive 

previdenciários e trabalhistas, que possam vir a / 
gravá-los, sendo de inteira responsabilidade da 
DETENTORA DA ATA a quitaçao destes. 
Parágrafo segundo: A PREFEITURA realizará o 
pagamento do objeto de acordo com as 
quantidades entregues em até30(trinta) dias 
corridos, contados da data de apresentaçllo 
da(s) Nota(s) Fiscal(ls)/Fatura(s), se de acordo 
com o solicitado e em conformidade com a Ata. 
Parágrafo terceiro: Inexiste a hipótese de 
atualização monetária ou reajustamento de 
preços, nos termos da Lei Federal n.• 8.840/94 e 
somente será admitida, nos limites da Lei, a 
recomposição de preços de que trata o art. 85, 
11, alínea "d", da Lei Federal n.• 8.866/93 e 
ulteriores alterações. 
Parágrafo quarto: Na hipótese de sobrevirem 
fatos imprevislveis ou previsfveis, porém de 
conseqüências incalculáveis. retardadores ou 
impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, 
em caso de força maior, caso fortuito, ou fato do 
prlncipe, configurando álea econOmíca 
extraordinária e extracontratual, a relação que as 
partes pactuaram inicialmente entre os encargos 
da DETENTORA DA ATA e a retribuição do 
Municlpio de Ferreira Gomes para justa· 
remuneração do fornecimento de cada produto, 
ooderá ser revisada, objetivando a manutenção 

do equlllbrlo econômico-financeiro inicial da 
Ata de Registro ou Contrato dela decorrente, 
mediante procedimento administrativo 
devidamente Instaurado para recomposlçllo 
dos preços contratados. 
Parágrafo quinto: Quaisquer tributos ou encargos 
legais criados, alterados ou extintos. bem como a 
superveniência de disposições legais, quando 
ocorridas após a data ·de apresentaçao da 
proposta, de comprovada repercussão nos preços 
registrados, implicarão a revisão destes para mais 
ou menos. conforme o caso. 
Parágrafo sexto: Sempre que ocorrer as 
alterações de preços constantes dos itens 
anteriores, os preços registrados dos produtos, 
sofrerão alteração, aumentando. ou diminuindo o 
preço registrado, na mesma percentagem e 
proporção da majoração ou redução. 
Parágrafo sétimo: Na hipótese de solicitação de 
revisllo de preços pela DETENTORA DA ATA, 
esta deverá demonstrar a guabra do egulllbrlo 
econômico-financeiro da presente Ata ou 
contrato dela decorrente. por melo . de 
apre_sentacão de notau fiscais de aaulslçAo dos 
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PODER EXECUTIVO 

Carlos Camilo Góes Capiberibe 
Governador 

Doralice Nascimento de Souza 
· vice-Governadora 

Secretarias l!xtnordln6rlas 

Secretaria Extraordinária em Brasília: .ninnaid~ da Costa Ribeiro 
Secretaria Extraordin:iria dos Povos lndigenas:Coarati Modal Gabriel 
Secretatia Extraord. de Pol. para a Ju\'en.: Alex Sandro Sih·a Nau ri 
Secretaria Extraord. de Politica8 para Mulhtres:Maria Alite l. R. ~ntes(int~rina) 
Secretaria Extraord. de Politicas Afro Descendcntes:Nrurirt•• Alaotida dt Oli\'tiro 

Órgllos Estratégicos de ExecuçAo 

Gabinete do Governador: ~leio Ferl'fira de Magalhi('S 
Gabinete de Segurança Institucional: Ten.Cel. PM. CláudioAdriane B. Balieiro 
Auditoria Geral: Benedito Balieiro Fer~in (interino) 
Procuradoria Geral: Ant6nio Kleber de Souza dos Santos 
Defensoria Pública: lvanri Magno d~ Oliveira 
Policia Militar: Cel. .PI\1 Ademildo Barbosa dos Santos 
Policia Civil: Tito Guimaries Neto 
Corpo de Bombeiros: Cel. BM Miguel Rosárie do Nascimento 
Polícia Técnico-Científica: Odair Pereira Monteiro 
Ou\'idoria-Geral: Raimundo Lima da Sih·a 

Secretílrios de l!stado 

Administração: Agnaldo Bali~iro da Gama 
Desenvolvimento Rural: Maria Cristina do Rosario Almeida Mendes 
Cultura: José Luiz Amaral Plngarilho 
Comunicaç.ão· Carlos Henrique Sthmidt 
Ciência c Tccnologoa: Antônio Cláudio Almeida de Canoalho 
De~porto e lazer: Mário da Sih·a Brandio 
Educação: Elda ('..,mH Araújo 
Receita Estadual: Judnete Carvalho de Al~car 
Indústria e Comércio: José Reinaldo AlvH Picanço 
Infraestrutura: A milton lobato Coutinho 
Meio Ambicme:. Gravton Tavares Tol~o 
Planejamento, Orçan{ento e Tesouro: Jaliano Del Castilo Sih·a 
Saúde: Olinda Consuelo Lima Araújo 
Segurança: Marcos Roberto Marques da Sih a 
Setrap: Bruno MlnMI Rnende 
Trabalho e Emprecndedorismo: Sivaldo da Silva Brito 
Turismo: Rlchard Madureira da Sil\'1 
Mobilização Social: Cláudia Camargo Capiberibe 

Autarquias l!sbcluais e ÓrgAos Vincui8CIIos 

Adap: Ivan• Maria Antunes Moreira 
Amprev: C~rlos Roberto do~ Anjos Oliveira (interino) 
SIAC- SuperFácii:Dário de Jesus Nasdmento de Souza 
EAP: Adalberto Carvalho Rlbriro 
lapen: Ni•on t.:enedy Monteiro 
Detran: Sub T~n. PM. José Auri,•am Gomes da Silva 
Dia~ro: Marco Antônio Siln de SouSI 
Feria: lnallza Rosário Barata Silva 
llemoap: I \'In Daniel da Silva A manajás 
IEPA: :\agasto de Oliveira Júnior 
IPEM: Nilson Josi Ptrdra dos Santo• 
Jucap: Jean AI~• de Soaoa Nunes 
lacen: hanete Costa Amanajás (interina) 
Pescap: Joio Bosco Alfaia Dias 
Procon: Maria Nilza Amaral de Araújo 
Prodap: José Alipio Diniz de Moraes Júnior 
RDM: Juliana Alves Coutinho 
Rurap: Mat Ataliba Ferftiro Pim 
IMAP: Mor«io da Silva Oliveira (interino) 
ARSAP: Rilton Rodrigues Amanajás 
IEF: Ana Margarida Costro Eul~r 
UEAP: Maria Lúcia Teixeira Borges 
Fundação Tumucumaquc: Tcrczinha de Je•u• Soa~ dos Santos 

AFAP: Sávio Jose Peres Femandes 
Caesa· Ruv Guilhrrmr S111ith N•ve~ 
CEA: Josi Ramalho de Oliveira 
Gasap: Rubeas CeiH!ino Rodrigues Gemaque 

produtos ou listas de precoa de fornecedores. 
ou ainda. ·cotacOea de precos iunto aos 
fornecedores, emitidas anteriormente a data de 
apresentacAo da proposta comercial. Deverá 
também, exibir notas fiscais de aquislcAo dos 
produtos ou listas de Drecos de fornecedores. 
ou ainda, cotacOea de Precos lunto aos 
fornecedores. emitidas posteriormente a 
matoracao dos precos, para que através do 
confronto dos documentos, seja comprovado que 

·o fornecimento tornou-se inviável nas condições 
inicialmente avançadas. 
Par6grafo oitavo: Caso a DETENTORA DA ATA 
seja fabricante do(s) produto(s), a demonstração 
da quebra do equillbrio econômico-financeiro da 
Ata de Registro de Preços ou contrato dela 
decorrente, dar-se-á através da apresentação de 
pelo menos duas planilhas de custos, sendo uma 
contendo todos os dados de composição dos 
custos vigentes na data de apresentação da 
proposta comercial e outra elaborada 
posteriormente a majoração dos preços 
Parágrafo nono: Na hipótese de solicitação de 
revisão de preços pela PREFEITURA, esta deverá 
comprovar o rompimento do equillbrio econômico
financeiro do contrato, em prejulzo da 
Municipalidade. 
Par6grafo décimo: Fica facultado a 
PREFEITURA, realizar ampla pesquisa se 
mercado. para subsidiar, em conjunto com a 
análise dos requisitos dos parágrafos anteriores, a 
decisão quanto a revisão de preços solicitada pela 
DETENTORA DA ATA. 
Parágrafo décimo primeiro: Enquanto eventuais 
solicitações de revisão de preços estiverem sendo 
analisadas, a DETENTORA DA ATA não poderá 
suspender o fornecimento e os pagamentos serão 
realizados aos preços vigentes. 

Parágrafo décimo segundo: A DETENTORA DA 
ATA. quando autorizada à revisão dos preços, 
receberá os valores correspondentes à cobertura 
das diferenças devidas, sem juros e correçãc 
monetária, relativas aos fornecimentos realizados 
após o protocolo do pedido de revisão até o 
acolhimento do pedido de revisão. 
5 8 -00 PRAZO DE ENTREGA, DA 
FISCALIZAÇÃO, DO RECEBIMENTO 
PROVISÓRIO E DEFINITIVO -A DETENTORA 
DA ATA se obriga a entregar o(s) item(ns) 
registrado(s) de acordo com as necessidades de 
consumo da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
FERREIRA GOMES, em consonância com a 
forma. condições. prazos e. locais de entrega, 
previsj:os no Termo de Referência que compõe o 
ANEXO 1-A do Edital. 
Parágrafo primeiro: Serão obedecidos os 
seguintes critérios para o recebimento do objeto: 
I)O(s) item(ns) registrado(s) será(ão) recebido(s) 
provisoriamente, para conferência e fiscalização 
de sua qualidade e conformidade com a proposta 
da DETENTORA DA ATA e o presente Edital, 
podendo, a PREFEITURA, em seu exclusivo 
entendimento, determinar a realização de testes. 
ensaios e demais provas aptas a comprovar 
qualidade. resistência e obediência às normas 
técnicas oficiais, correndo o custo destes por conta 
da DETENTORA DA ATA; 
II)Só será recebido definitivamente o objeto que 
estiver de acordo com as especificações técnicas, 
superando a fase de fiscalização; 
III)Considera-se definitivamente recebido o objeto 
se, no prazo de 15 (quinze) dias, inclusive, após o 
recebimento provisório, à PREFEITURA não 
houver se manifestado quanto à recusa do 
mesmo; 
IV)O objeto retido na fiscalizaçao será rejeitado e 
devolvido, correndo às expensas da DETENTORA 
DA ATA o'custo das providências quanto à sua 
retirada e substituição em prazo fixado pela 
PREFEITURA, sendo que. no bem substitufdo, 
será realizada a mesma fiscalização prevista no 
inciso I; 
V)O uso pela. PREFEITURA de parte do objeto ou 
de sua totalidade antes de ocorr-ido o prazo para 
recebimento definitivo, por razOes de seu exclusivo 
interesse e necessidade, não importará na 
assertiva de que a PREFEITURA efetuou· o 
recebimento definitivo e nem exonerará . a 
DETENTORA DA ATA das obrigações de reparar 

. danos eventuais ocorridos pelo uso do referido 
objeto; 

VIlA recusa do objeto no processo de fiscalização, 
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ou o envio deste para análise, interrompe o prazo 
de pagamento, voltando a correr, em sua 
totalidade, a partir da data em que o mesmo for 
substituldo ou tiver sido aprovado pelos testes 
realizados, ocorrendo tal interrupçao tantas vezes 
quantas forem recusado o objeto no recebimento 
provisório e houver a necessidade ·de sua 
substituição; - -
VII)O recebimento defmitivo não implica na falta de 
responsabilização d8 DETENTORA DA ATA pelos 
orejulzos que o ol>jeto fornecido venha causar a 

PREFEITURA, tendo em vista que os testes e 
demais provas são realizadas sobre amostras dos 
materiais e nao possibilitam a certeza absoluta 
que todo o lote fornecido esteja em consonância 
com as normas técnicas oficiais. -

- Parágrafo segundo: A PREFEITURA se reserva 
o direito de proibir, rejeitar. vedar e outras 
providências mais adotar para perfeita execução 
da Ata ou contrato dela decorrente, arcando a 
DETENTORA DA ATA com todos os Onus 
decorrentes da atividade fiscalizadora da 
PREFEITURA. 
Parágrafo terceiro: O recebimento. pela 
PREFEITURA, provisório ou definitivo do objeto, 
não exclui ou isenta a DETENTORA DA ATA da 
responsabilidade civil prevista no Código Civil 
Brasileiro, no Código de Defesa do Consumidor e 
demais legislaçOes correlatas, que perdurará pelo 
prazo e nas condições fixadas na lei. 
8"·DO CANCELAMENTO DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS • A DETENTORA DA 
ATA terá seu registro cancelado quando: 
a) descumprir as. condições da Ata de Registro de 
Preços; 
b)não retirar a respectiva nota de empenho ou 
instrumento equivalente ou não assinar o contrato, 
no prazo estabelecido pela Administração sem 
justificativa aceitável: 
c)nêo aceitar reduzir o seu preço registrado, na 
hipótese de este se tornar superior àqueles 
praticados no mercado; 
d) tiver presentes razões de interesse público; 
e) for decretada sua falência ou ocorrer á 
instauração de insolvência civil: 
f) ocorrer à dissolução da sociedade; 
g) ocorrer alteração social ou a modificação da 
finalidade ou da estrutura da empresa, que 
prejudique a execução tJa ata de registro de 
preços; e, 
h) sem justa causa . e prévia comunicação a 
PREFEITURA. paralisar o fornecimento. 
Parágrafo primeiro: O cancelamento do registro, 
nas hipóteses previstas, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa, será formalizado 
por despacho do senhor Prefeito Municipal. 
Parágrafo segundo: O cancelamento do registro 
poderá ainda ocorrer em caso de atraso superior a 
90 (noventa) dias do pagamento devido pela 
PREFEITURA. salvo em caso de calamidade 
pública, grave perturbação da ordem interna ou 
guerra, assegurado a DETENTORA DA ATA o 
direito de optar pela suspensão do cumprimento 
de suas obrigações até que seja normalizada a 
situação, caso em que sua decis!io deverá ser 
comunicada por escrito a PREFEITURA. 
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Parágrafo terceiro: A DETENTORA DA ATA 
poderá solicitsr o cancelamento do seu Registro 
de Preços na ocorrência de fato superveniente 
que venha '::omprometer a perfeita execução 
contratual decorrentes de caso fortuito ou de força 
maior devidamente comprovados. 
7"-DAS SANCOES - Pelo descumprimento das 
condições estabelecidas no presente instrumento, 

a DETENTORA DA ATA ficará sujeita às 
seguintes penalidades: 
I) Advertência; 
11) Pelo atraso injustificado no fornecimento do(s) 
item(ns) regi!itrado(s): 

-a) até 30(trir:ta) dias. multa de 1%(um por cento) 
sobre o valor de cada contrataç!io. por dia de 
atraso; 

. b) superior a 30(trinta) dias. multa de 2%(dois por 
cento) sobre o valor de cada contratação, por dia 
de atraso. 
1111 Pela inexecução total ou parcial da Ata de 
Registro dt! Preços ou do contrato dela 
decorrente, multa de 20%, calculada sobre o valor 
total ou parcial da obrigação não cumprida, ou 
multa corrE,spondente à diferença de preço 
decorrente de nova licitaçao para o mesmo fim. 
Parágrafo primeiro: As multas serão descontadas 
dos pagamentos contratuais ou, em caso de 
inexecução 1:otal serão cobradas judicialmente. 
Parigrafo segundo: A inexecução total ou parcial 
do contrato decorrente da Ata de Registro de 
Preços. ensejará a sua rescisão unilateral, com as 
consequências previstas ém lei, reconhecendo a 
DETENTOI<:A DA ATA os direitos da Prefeitura. 
Parágrafo terceiro: As multas, moratória e 
rescisória que serão cobradas cumulativamente, 
senlio descontadas dos pagamentos ou, em caso 
de inexecução total serão cobradas judicialmente. 
Parigrafo quarto: A aplicação das multas 
moratória e rescisória, nao impede a aplicação das 
demais penalidades previstas na legislação que 
regulament.J o présente Instrumento, às quais. 
desde já, sujeita-se a DETENTORA DA ATA, 
como a o>brança de perdas e danos que a 
PREFEITUI~ venha a sofrer em face da 
inexecução parcial ou total Da ata. 
Parágrafo quinto: Para todos os fins de direito. a 
multa moratória incidirá a partir da data que o 
objeto deveria ter sido entregue. O recebimento 
provisório do objeto suspende a mora, voltando, 
entretanto, a incidir a mesma. a partir da data da 
comunicação de sua rejeição à DETENTORA DA 
ATA, valendo os dias já corridos. 
Parigrafo sexto: Ficará a DETENTORA DA ATA 
impedida de licitar e contratar com a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA 
GOMES pelo prazo de até 5 (cinco) anos ou 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição, caso ela venha praticar qualquer dos atos 
contemplados no art. 7" da Lei Federal n° 10.520. 
de 17 de julho de 2002, sem prejuizo das 
disposições contidas nos artigos 86 e 87 da Lei 
Federal n° 8.666/93, que não conflitem com 
aquele. 
Parllgrafo sétimo: Será ·propiciado a 
DETENTORA DA_ATA, antes da imposição das 

REMESSA DE MATÉRIA 
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penalidades elencadas nesta cláusula, o direito ao 
contraditório e à ampla defesa. 
Parig1'8fo oitavo: A aplicaÇão das sanções 
estabelecidas neste instru_mento são de 
competência exclusiva -do Senhor Prefeito 
Municipal. 

Parágl'8fo nono: Penalidades a que se sujeita a 
PREFErruRA: 
!)Sujeita-se, a PREFEITURA as disposições da lei 
Federal n.0 8.666193 e ulteriores alterações. 
8"-DOS RECURSOS - As despesas decorrentes 
da execução desta Ata de Registro de Preços 
correrao por conta do &eguinte crédito 
orçamentário 201312014, caso haja contratação 
9"-FUNDAMENTO LEGAL - Processo de 
licitação - Modalidade Preglo Presencial n° 
1512013, 24 de setembro de 2013, devidamente 
homologada no Processo de llcltaçio 
n"1079/2013, e lei Federal n° 8.666/93 e as 
alterações promovidas pelas leis nos 8.883/94 e 
9.648198 e Emenda Constitucional n° 19(Reforma 
Administrativa), bem como demais Legislação de 
Direito Administrativo aplicáveis à espécie. 
10"-VINCULAÇAO - A presente Ata de Registro 
de Preços está vinculado ao PregAo Presencial 
n° 1512013, 24 de setembro de 2013 e à proposta 
da DETENTORA DA ATA, fazendo parte 
integrante deste instrumento. como se transcrito 
estivessem literalmente. 
11"-00 FORO - Elegem as partes, com renúncia 
dos demais, por r:nais privilegiados que sejam, o 
foro da Comarca de Ferreira Gomes-AP. como o 
competente para dirimir as questões suscitadas da 
interpretaçêo deste instrumento, do Edital ou da 
Proposta da DETENTORA DA ATA. 
12"-DA PUBLICAÇAO - Caberá a PREFEITURA 
providenciar, por sua conta, a publicação do 
extrato da presente ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS, na imprensa oficial ·e dentro dó prazo 
legal. 
13"-DAS DISPOSIÇÕES FINAIS - Caberá ao 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO, promover ampla 
pesquisa de mercado, de forma a comprovar que 
os preços registrados permanecem compatlveis 
com os praticados no mercado. 

Parágrafo primeiro: Constitui obrigação da 
DETENTORA DA ATA, informar, no prazo 
máximo de 5 (cinco) dias corridos, quanto à 
aceitação ou nao do fornecimento a outro órgão 
da Administração Pública, não participante deste 
registro de preços, que venha manifestar o 
interesse em utilizar o presente Ajuste. 
Paqgrafo segundo: Todas as alterações que se 
fizerem necessárias serão registradas - por 
intermédio de .lavratura do termo Aditivo a 
oresente Ata de ReQistro de Preços. 

Parágrafo terceiro: A PREFEITURA não se 
obriga a utilizar a presente Ata de Registro de 
Preços,. se durante a sua vigência constatar que 
os preços registrados estiverem superiores aos 
praticados no mercado, nas mesmas 
~specifi·~ e con~s. 

PREÇOS DE VENDAS AVULSAS E PUBLICAÇÕES 

AS MATÉRIAS A SEREM PUBLICADAS 

NO DIÁRIO OFICIAL SOMENTE SERAO 

ACEITAS SE APRESENTADAS NAS 

SEGUINTES MEDIDAS: Bem DE 

LARGURA PARA TR~S COLUNAS, 

12cm DE LARGURA PARA DUAS 

COLUNAS OU 26cm DE LARGURA 

NO CASO DE BALANÇO, TABELAS 

Exemplar ................................................................ RS 5,00 

E QUADROS. FONTE ARIAL 10. 

PREÇOS DE ASSINATURAS 

ORDEM ASSINATURA 3 "'ESES & MESES 12 MESES 

01 ASSINAT. R$ 75,00 R$ 150,00 R$ 300,00 
ASSINA TU· 

RA C/ REMES R$ 225,00 R$ 450,00 R$ 900,00 
SAPOSTAL 

Exemplar Atrasado ............................................... RS 6,00 
Centímetro Composto em Lauda Padrlio ............ RS 5,50 
Centímetro para Compor ..................................... RS 8,00 
Página Exclusiva ............................................... RS 430,00 
Proclama de Casamento ..................................... RS 50,00 

Ao DIO reserva-se o direito de recusu a 
publicação de matérias apresentadas r 

desacordo com suas normas. 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO 
DAS 07:30 às 12:00 horas 
DAS 14:30 às 18:00 horas 



Macapã, 24 09 2013 

Parllgrafo quarto: A existência de preços 
registrados nao obriga a PREFEITURA a firmar as 
contratações que deles poderao advir, facultando
se a realização de licitação especifica para a 
aquisição pretendida, sendo assegurado a 
DETENTORA DA ATA a preferência de 
!omecimento em igualdade de çondições. 

Parâgrafo quinto: A DETENTORA DA ATA 
obriga-se a manter. durante toda a execução da 
Ata em compatibilidade com as obrigações por ela 
assumidas. 
Ferreira Gomes, 24 DE SETEMBRO DE 2013. 

ELCIAS GUIMARAES BORGES · 
ProlettoMunlclpal 

PARA TOLDO INOUSTRIA E COMERCIO L ffiA-ME 

ANEXO I 
OESCRI 

:~ UNI ESP o. VALOR· QT TOTAL 
m SERVIÇ 

os 

Serviço 
de 
aluguel, 

1 montage 
me 
desmonta 
gemde 
palCo. 

Diá 
ria 

Pequ 
e no 
6m 

Médi 
o6m 

Grani 

R$ 
5.750,00 

R$ 
7.210,00 

de : RS 
-'----'--L 12m.l 11.895,00 

Serviço 
1 

de ! 
aluguel. 
monlage 
me 
desmonta Dia 

2 gem de ria 
equipame 
ntosde 
sonorizaç 
ao para 
eventos. 

Serviço 
de 
locaçao 
de 
montage 

3 ~e:monlll ~~ 
gemde 
üuminaçA 
ode 
shows e 
eventos 
cunurals. 

Pequ 
e no 

Médi 
o 

I 

' 

RS 
7.523.00 

R$ 
17.689,00 

Gran I R$ 
de 40.15000 

I 
l 
1 Pequ 

e no 

Médl 
o 

Gran 
de 

Pequ 
eno3 
x3 

R$ 
5.999,00 

R$ 
13.750,00 

R$ 
22.812,00 

R$450,00 
Serviço 
de 

4 .locaçao 
de tendas 
diversas. 

Dia Médi 
ria o6x 

6 R$600.00 

IGran I· de 10 RS 
X 10. 1.200.00 

10 RS 57.500,00 

10 RS 72.100,00 

10 RS 118.950,00 

10 RS 75.230,00 

10 RS 116.890,00 

s RS 200.750,00 

10 RS 59.990,00 

10 RS 137.500,00 

·9 RS 205.308.00 

lO R$4.500,00 

10 R$ 6.000,00 

RS u.ooo.oo 

I 
! 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Servlço 
de 
locaçao e 
manutenç 

5 êode 
estrutura 
de 
banheiros 
qufmicos. 

i 

Serviço 
de 
locaçao, 
montage 
me 

6 
desmonta 
gemde 
estrutura 
de 
camarins 
para 
shows. 

Dia Tipo 
ria 1/sirn 

pies 

Pequ 
e no 

RS 650,00 

5x5 R$ 

Diá Médi 
ria 

0 7 x 
7 

Gran 

3.000,00 

RS 
4.00000 

de 9 R$ 
~===-~~-L~·~g~-6~-~00 

Serviço rrpo 
de 1 

R$6.500,00 

. I 
_10...1____ 

10 RS 30.000,00 

10 RS 40.000,00 

10 _ _!!L60.000,00 

locaçao 
de Met t--+'R-"'S:..:2:::50::.•.:::00'-+-"10+-"RS~2:::.500=,00=-i 
eslnllura ro 
s fine Topo 

7 
metéfieas ar I 2 

~IQUibanc ~~ t---t....:.R-"'$'-'3"'50"',.:::00'-+_.:;:10+......:.:RS~3:.::.500=,00:::
1

:; 
ades 
para r~ 

eventos. 3 

SeiViço 
de 
locação, 
montage 

9 :::.:monta 
gemde 
camamte 
spara 
shows. 

,....~--

R$ 500,00 10 RS 5.000.00 

M'J r.,o 
Oiã 1/Sirn R$ 675.00 • R$ 6.750.00 
ria· pies 

Pequ 
e no 
5x5 RS 

1.100.00 10 RS 11.000.00 

o~ 
ria Médl 

o 7 X RS 
7 2.100,00 10 RS 21.000,00 

Gran 
de9 RS 

~.::.X,;o9 _ _._--'2::..6=.:00=.::,00=--'----'1~0-~ R$ 26.000,00 

l 

~- ----,--,.---r------.---r-------, 
Serviço 
de 
locaçao 
de 
montage 

1 
:::.:monta 

0 gemde 
portais 
metélicos 
para 
shows e 
eventos. 

Serviço I 
de 
criação e 

1 
confecçA 

1 
ode 
banners 
divl!r.sos 
em 
vlnilona. 

Com 
Dié Paine 

I 
ria {Com 

pleto) 

M' 

R$ 
2.500.00 

R$ 250,00 

lO 

10 

R$ 25.000,00 

RS 2.500,00 

serviço 
de 
decoraça 

1 ode 
2 espaço 

para· 
eventos 
em geral. 

Oiá 

Pequ 
eno 

ria Médi 

o 

Gran 
de 

R$ 
6.00000 

R$ 
9.00000 

R$ 
15.000,00 

TOTAL GERAL 

Pãg 04 

10 'R$ 60.000,00 

10 RS 90.000,00 

10 RS 150.000,0Q_ 

RS 
1.672.469.00 

extrato do eontrato que entne si. celebram Prefeito 
·Municipal, o Sr". ELCIAS GUIMARAES 
BORGES,através de seu órgão central de 
execução administrativa e financeira doravante 
denominado simplesmente PREFEITURA, 
Cl)ntratante, nos termos da Lei Federal n.• 

8666/93 e suas alterações e, em tace da 
classificação das orooostas apresentadas no 

PREGAO PRESENCIAL n• 15/2013, para 
REGISTRO DE PREÇOS, Devidamente 
homoiog~da, resolve Contratar ~mpresa 

'objeto: Registro de preços para locação de 
tendas, cobertura de som e estrutura de palco 
para eventos para serem realiudos e atender a 
demanda da Prefeitura, pelo perfodo de 12 
(dozel meses 

Valor Global: 1.671.468,00 

Dotaçac>: 3.3.90.39.00. serviços de teraolros Pe"oa Jurídica-Recursos 
Próorias 

Prazo: 12 meses(prorrosilvel por mais 12 meses). 

ELCIAS GLnMARAES BORGES 
Plllf~íto Municipal 

PARA TOlDO INDUSTRIA E COMERCIO L TOA-ME 


	

