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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09-A/2019 

  

               A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, vinculada ao gabinete 

do Prefeito, com sede e foro na cidade de Itinga do Maranhão/MA, com sede à  Av. 

Industrial, s/n, Bairro Coqueiral – Itinga do Maranhão – MA - CEP 65.939-000, neste 

ato representado pela Presidenta/Pregoeira, Sra. Denise Magalhães Brige, 

brasileira, nomeada por meio do Decreto N.º 01/2018, considerando o julgamento da 
licitação na modalidade de pregão, na forma presencial, para REGISTRO DE PREÇOS 

nº 09-A/2019, publicada no Diário Oficial de 01/07/2019, processo administrativo n.º 

06.001/2019, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e 

qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) 

quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as 

partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, 

Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, Lei Federal nº. 10.520/2012, Decreto 

Municipal nº. 039/2012, em conformidade com as disposições a seguir:  

1. DO OBJETO  

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a Contratação de empresa 
especializada em fornecimento de tendas e barracas para atender as necessidades do 
Município de Itinga do Maranhão/MA, conforme as especificações descritas no termo 
de referência, conforme anexo I do edital de Pregão Presencial n° 020/2019, que é 
parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de 
transcrição.  

 
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS e FORNECEDORES  
2.1.Do quantitativo-órgãos participantes 
 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 
QUANT. NÃO 

PARTICIPANTES 

1 Tenda com cobertura pirâmide e 
estrutura de ferro galvanizada e 
lona na cor branca TAM. 12x12 mt 

UND 

2 4 

2 Tenda com cobertura pirâmide e 
estrutura de ferro galvanizada e 
lona na cor branca TAM. 10x10 mt 

UND 

2 4 

3 Tenda com cobertura pirâmide e 
estrutura de ferro galvanizada e 
lona na cor branca TAM. 8x8 mt 

UND 

2 4 

4 Tenda com cobertura pirâmide e 
estrutura de ferro galvanizada e 
lona na cor branca TAM. 6x6 mt 

UND 

4 8 
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5 Tenda com cobertura pirâmide e 
estrutura de ferro galvanizada e 
lona na cor branca TAM. 3x3 mt 

UND 

6 12 

6 Estrutura em tubo galvanizado, 
balcão em compensado, com 
revestimento em fórmica branca e 
fechamento EM LONA NA COR 
VERDE. Medidas:3X3 mt 

UND 

22 22 

  

2.2 . DO preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade e as 

demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:  

 1ºs FORNECEDORES REGISTRADOS   

  
1° FORNECEDOR 
REGISTRADO       

Item Descrição do objeto QTD 
MENOR 
PREÇO Fornecedor 

1 Tenda com cobertura pirâmide e 
estrutura de ferro galvanizada e lona na 
cor branca TAM. 12x12 mt 

2 R$ 12.800,00 
AIALA EVENTOS LTDA-
ME 

3 Tenda com cobertura pirâmide e 
estrutura de ferro galvanizada e lona na 
cor branca TAM. 8x8 mt 

2 R$ 8.430,00 

AIALA EVENTOS LTDA-
ME 

4 Tenda com cobertura pirâmide e 
estrutura de ferro galvanizada e lona na 
cor branca TAM. 6x6 mt 

4 R$ 5.750,00 

AIALA EVENTOS LTDA-
ME 

 

2.2. Os dados dos fornecedor (ES) classificados são os que seguem:  

EMPRESA FORNECEDORA   

CNPJ nº: 10.862.668/0001-00 Razão Social:  

AIALA EVENTOS LTDA-ME 

Cidade:                     Goiania                                   

UF:           GO                                    

CEP: 74.460-721 

Telefone: (62)3095-4399 Fax:  

Endereço Eletrônico:  Representante:  

Gleidiana Maria Aiala de Souza 

RG nº             371.1687                    Órgão 

Expedidor/UF: SPTC GO 

CPF nº 177.063.272-72 
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Telefone: (62)9286-6000 Celular:  

Endereço Eletrônico:    

 

3. DA VALIDADE DA ATA  

2.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir de 
25/07/2019, tendo validade até 25/07/2020, não podendo ser prorrogada.  

4. DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO  

4.1. O ajuste com o fornecedor registrado será formalizado pelo Interessados mediante 

assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do Pregão 
Presencial nº 020/2019.  

4.2. O compromisso de entrega e execução só estará caracterizado mediante Contrato, 
decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de Pregão Presencial nº 
020/2019.  

4.3. A presente ata implica em compromisso de fornecimento, após cumprir os 
requisitos de publicidade, ficando o fornecedor obrigado a atender todos os pedidos 
efetuados durante sua validade, dentro dos quantitativos estimados.  

5. DAS CONDIÇÕES GERAIS  

5.1. As condições gerais da execução dos serviços, tais como os prazos para entrega 
e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, 
sanções e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de 
Referência.  

6. DA DIVULGAÇÃO  

6.1. A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços, que é condição 
indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o 
quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte 
dias daquela data.  

6.2. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias 
de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e 
encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se houver).  

______________________________________  

Denise Magalhães Brige  

Presidenta da CPL – Órgão Gerenciador  
_____________________________  

Representante – Fornecedor                  


