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Pelo presente instrumento, a Agência de Desenvolvimento Sustentável do Estado do Amazonas — ADS/AM, 

Órgão Gerenciador deste Registro de Preços, situada à Avenida Carlos Drummond de Andrade, nº 1460, 

Bloco G, 1º Andar, Conj. Atílio Andreazza —Japiim, representado neste ato por seu Presidente em 

exercício, SÉRGIO PAULO MONTEIRO LITAIFF FILHO, brasileiro, inscrito no CPF sob nº 516.396.882-34, 

portador do RG nº 16208510, podendo ser encontrado na sede desta empresa pública, doravante 

denominada CONTRATANTE, e as empresas abaixo descritas: 

1- FOB LOCACAO DE BENS E TRANSPORTES LTDA, nome de fantasia: FOB LOCACAO E SERVICOS, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n° 21.481.712/0001-40, estabelecida no município de 
Manaus, capital do estado do Amazonas, situada na Rua Camafen, n° 01, Bairro: Alvorada, CEP n° 69.043-
004, representada neste ato pelo Sócio Administrador, Sr. ALEXANDRE RODRIGUES BERGAMASCO, brasileiro, 
solteiro, empresário, portador do RG n° 23102004, inscrito no CPF nº 016.066.002-57, podendo ser 
encontrado na sede da empresa supracitada, doravante denominada FORNECEDORA; 

2- ORBITYCOMERCIO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO LTDA, nome de fantasia: ORBITY, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 14.711.258/0001-00, estabelecida no município de Manaus, capital do 

estado do Amazonas, situada na Avenida da Floresta, n.º 5650, Bairro: Tarumã, CEP: 69.022-000, 

representada neste ato pelo Sr. ALEXANDRE LORENTI PACHECO DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, empresário, 

portador do RG n.º 27846924-3, inscrito no CPF n.º 750.865.222-34, podendo ser encontrado na sede da 

empresa supracitada, doravante denominada FORNECEDORA; 

3- C.R.F.DE OLIVEIRA, nome de fantasia: SMARTSERVICOS E REPRESENTACOES GRÁFICOS COMPANY, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 07.487.373/0001-88, estabelecida no município de 
Manaus, capital do estado do Amazonas, situada na Rua A5, n.º 1092, Bairro: Japiim, Conjunto 31 de Março, 
CEP: 69.076-050, representada neste ato pelo Sócio Gerente, Sr. CARLOS RAIMUNDO FERREIRA DE OLIVEIRA, 
brasileiro, casado, empresário, portador do RG n.º 0274645-0, inscrito no CPF n.º 052.509.352-49, podendo 
ser encontrado na sede da empresa supracitada, doravante denominada FORNECEDORA; 

4- HORIZONTE MOVEIS DE ESCRITORIO EIRELI, nome de fantasia: HORIZONTE MOVEIS, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 06.536.588/0001-89, estabelecida no município de Manaus, capital 
do estado do Amazonas, situada na Rua dos Alves, n.º 1434, anexo A, Bairro: Crespo, CEP: 69.073-282, 
representado neste ato pelo sócio administrador, LUIZ ISSAMI ISHIKAWA, brasileiro, casado, portador do RG 
n° 13705504 SSP/AM, inscrito no CPF nº 510.906.608-63, residente e domiciliado na Rua A, casa 29, Quadra 
02, Conjunto Residencial Jardim Paulista, Bairro Aleixo, CEP n° 69.060-250, doravante denominada 
FORNECEDORA; 

5- NASSER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI, nome de fantasia: NASSER CONFECCOES, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 05.204.514/0001-82, estabelecida no município de 
Manaus, capital do estado do Amazonas, situada na Rua Paraíso, n.º 487, Bairro: São Jorge, CEP: 69.033-190, 
representada neste ato pela proprietária -Administradora, Sra. FERNANDA DE ANDRADE, brasileira, solteira, 
empresária, portadora do RG n.º 1209873-6 SSP/AM, inscrita no CPF n.º 510.160.012-15, poder~ctó'ser 
encontrada na sede da empresa supracitada, doravante denominada FORNECEDORA; 
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As empresas supra relacionadas atenderam as condições previstas no Edital e anexos, sujeitando-se as partes 
às normas constantes na Lei n°13.303, de 30 de junho de 2016, Lei Estadual n.° 4.730/2018, Decreto Estadual 
n.° 40.674/2019 e Decreto Estadual n.° 41.392/2019, e das demais normas legais aplicáveis, e em 
conformidade com as disposições a seguir: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. A presente Ata de Registro de Preço tem por objeto estabelecer as condições que disciplinarão a 
"FORMAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAAQUISIÇÃO DETENDAS, EXPOSITORES, MESAS, 
CADEIRAS, BONÉS, COLETES E FAIXAS, COM A FINALIDADE DE DOAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE FEIRAS DE 
PRODUTOS REGIONAIS DESTINADOS AO FORTALECIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA AGRICULTURA 
FAMILIAR, PESCA E PISCICULTURA NO ESTADO DO AMAZONAS.". 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO 

2.1. Os preços dos produtos a serem adquiridos estão registrados nos termos das propostas vencedoras do 
Pregão Presencial Nº 005/2020-CIL-ADS, conforme Propostas de Preços reformuladas anexas à presente Ata, 
em conformidade com a negociação realizada. 

DESCRIÇÃO DO ITEM 01 
Tenda em lona PVC TD 1.000 calandrada com B0, com reforço de fibra de tecido poliéster impermeável, auto 

de vulcanização a quente de 2cm, com reforço duplo, 
em fita nylon e argolas, com tubo de 2" (pol.) parede 
chapa de apoio 200x250'/4 furo 5/8 com acabamento 

X 10m, com calha medindo de 0,80 de largura x 10 de 
e reforço com nylon de 4mm. 

extinguível, sem costuras mecânicas, cortadas e moldadas através 
aplicada a estrutura metálica por ensionamento com puxadores 
1.50, vigassem tubo de 2" (pol.) e colunas em metalon 80x801.5, 
em solda mig e pintura eletrostática epóxi medindo 10 m 
comprimento com solda de alta frequência de 2cm, ilhões 0 

ITEM Empresa 
UNIDADE 

DE MEDIDA 
QTDE.

Preço 
Unitário (R$) 

Preço Global 
(R$) 

1 FOB LOCACAO DE BENS ETRANSPORTES LTDA. UNIDADE 100 15.796,00 1.579.600,00 

VALOR GLOBAL PARA 0 ITEM O1 R$ 1.579.600,00 
(UM MILHÃO, QUINHENTOS E SETENTA E NOVE MIL E SEISCENTOS REAIS.) 

DESCRIÇÃO DO ITEM 02 
Confecção de Expositores de Pescado, estruturas duplas confeccionadas em alumínio naval de 3mm, com pintura epóxi 
na cor branca, estruturas revestidas internamente com isolamento isotérmico: Esgotamento de água frontal real izado 
por válvula plástica com tubo flexível de 1" (polegada) com tamanho de 20cm, preso por abraçadeira metálica: Base 
estrutural vertical com tubos de alumínio de 1" reforçado na sua base inferior com tubos de'/2 (meia polegada). Tampa 
superior de acrílico incolor transparente articulada por dobradiças de alumínio para abertura da mesma. Parte inferior 
da base estrutural, com rodízios por base, fixado em uma plataforma quadrada de alumínio com 10x10cm, conforme o 
anexo I. 

ITEM Empresa 
UNIDADE 

DE MEDIDA 
4TDE.

Preço 
Unitário (R$) 

Preço Global 
(R$) 

2 ORBITY COMERCIO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO 
LTDA. 

UNIDADE 100 4.198,00 419.800,00 

VALOR GLOBAL PARA 0 ITEM 02 R$ 419.800,00 
(QUATROCENTOS E DEZENOVE MIL E OITOCENTOS REAIS} ~~ j1
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DESCRIÇÃO DO ITEM 03 
Mesas plásticas branca monobloco injetada em polipropileno. Contendo nome do fabricante e número da norma ABNT, 

Largura 70cm Com certificação Inmetro mês e ano de fabricação. Medida mínima A=70, Prof.=72cm; 

ITEM Empresa 
UNIDADE 

DE MEDIDA 
4TDE.

Preço 
Unitárìo (R$) 

Preço Global 
(R$) 

3 C.R.F.DE OLIVEIRA UNIDADE 2.370 90,00 213.300,00 

VALOR GLOBAL PARA 0 ITEM 03 R$ 213.300,00 
(DUZENTOS E TREZE MIL E TREZENTOS REAIS} 

DESCRIÇÃO DO (TEM 04 
Cadeiras plásticas, brancas, monobloco injetada em polipropileno. Suporta até 140kg. Contendo nome do fabricante e 

Medida mínima: A=76,0; Prof.=61,0; L=55,0 cm Com número da norma ABNT, mês e ano de fabricação. Com braços. 
certificação Inmetro. 

ITEM Empresa 
UNIDADE 

DE MEDIDA 
4TDE.

Preço 
Unitário (R$) 

Preço Global 
(R$) 

4 HORIZONTE MOVEIS DE ESCRITORIO EIRELI UNIDADE 2.370 57,93 137.294,10 

VALOR GLOBAL PARA 0 ITEM 04 R$ 137.294,10 
(CENTO E TRINTA E SETE MIL, DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS) 

DESCRIÇÃO DO ITEM 05 
Bonés, tamanho padrão, tipo americano, em tactel 100% poliéster, gramatura de 160 g/m2 até 206 g/m2, 100% azul, 

na parte superior forrado, impressão em serigrafia 
e nas duas laterais. A impressão será realizada nas duas 

e/ou lustração de acordo com o tema demandado 

amarelo e verde, regulador de plástico, aba comum, botão 
(siikscreen) com tinta de tecido em seis cores, na frente, verso 
laterais, verso e na frente, contendo as logomarcas institucionais 
pelo contratante, conforme anexo III. 

ITEM Empresa 
UNIDADE 

DE MEDIDA 
4TDE.

Preço 
Unitárío (R$) 

Preço Global 
(R$) 

5 NASSER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES 
EIRELI

UNIDADE 2.370 20,99 49.746,30 
L 

VALOR GLOBAL PARA 0 ITEM 05 R$ 49.746,30 
(QUARENTA E NOVE MIL, SETECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E TRINTA CENTAVOS) 

DESCRIÇÃO DO ITEM 06 
Colete de tecida em poliéster, tipo: jumper, profissional, gramatura 180 g/m2 com fechamento nas laterais com 

em silk screen, tamanhos P, M, G e GG, conforme elástico, gola em V, cor a ser definida pelo órgão com logomarcas 
anexo Il. 

ITEM Empresa 
UNIDADE 

DE MEDIDA 
4TDE.

Preço 
Unitário (R$) 

Preço Global 
(R$) 

6 
NASSER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES 
EIRELI 

UNIDADE 2.370 24,97 59.178,90 

VALOR GLOBAL PARA 0 ITEM 06 R$ 59.178,90 
(CINQUENTA E NOVE MIL, CENTO E SETENTA E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS) 
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DESCRIÇÃO DO ITEM Q7 
Faixa, Material em lona vìnílica, uti lizada em ambiente externo, exposta ao sol e chuva, impressão colorida contendo 

em policromia, com arte final das logomarcas fornecida 
7 x 1,OOm, conforme anexo IV. 

logos do sistema SEPROR, quantidade minima 6X0 de cores 
pelo órgão solicitante. Tipo: Faixa para exposição frontal. Medidas: 

ITEM Empresa 
UNIDADE 

DE MEDIDA 
QTDE.

Preço 
Unitário (R$~ 

Preço Global 
(R$) 

7 C.R.F.DE OLIVEIRA UNIDADE 50 348,00 17.400,00 

VALOR GLOBAL PARA 0 TEM 07 R$ 17.400,00 
(DEZESSETE MIL E QUATROCENTOS REAIS) 

0 VALOR GLOBAL LICITADO PARA OS 07 (SETE) ITENS FOI DE R$ 2.476.319,30 
(DOIS MILHÕES, QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS MIL, TREZENTOS E DEZENOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS] 

CLÁUSULA TERCEIRA —DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

3.1. Os órgãos e entidades, que venham a ter interesse em firmar contrato com os vencedores de cada 
item, deverão solicitar da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas — ADS, através da 
Comissão Interna de Licitação — CIL, conforme Portaria nº 07/2020-GAB-ADS, os pedidos dos produtos 
licitados, conforme termos do Edital e seus anexos, utilizados como balizadores desta licitação, 
acompanhada da devida autorização do ordenador de despesa, emitindo, em seguida, a Nota de 
Empenho. 

3.2. Após o recebimento da Nota de Empenho ou assinatura do contrato, o fornecedor terá o prazo 
fixado no edital do supracitado certame para iniciar aentrega/fornecimento dos produtos. 

3.3. Os produtos serão fornecidos/entregues de acordo com o edital, com a proposta vencedora da 
licitação, bem como com as cláusulas da presente Ata. 

3.4. Os órgãos e entidades não estão obrigados a contratar o objeto desta licitação, ficando-lhes 
facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado 
ao beneficiário do Registro de Preços, preferência, em igualdade de condições. 

3.5. A Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas — ADS reserva-se o direito de incluir ou 
excluir órgãos destinatários, sempre com comunicação ao fornecedor, com antecedência mínima de 30 
(trinta) dias. 

CLÁUSULA QUARTA — DO REEQUILÍBRIO CONTRATUAL 
4.1. 0 preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no 
mercado, ou de fato que eleve o custo dos produtos registrados, cabendo ao órgão participante 
promover as necessárias negociações junto aos fornecedores. 

4.2. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao praticado 
no mercado, o órgão gerenciador deverá: 

4.2.1.Convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao 
praticado no mercado; 
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4.2.3.Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação. 
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4.3.Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados, o fornecedor poderá 
negociar com o órgão gerenciador visando à adequação dos preços registrados ao valor de mercado. 

4.3.1.Frustrada anegociação ecaso ofornecedor não possa cumprir o compromisso, o órgão 
gerenciador poderá liberá-lo do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a 
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de 
fornecimento; e 

4.3.2.Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação. 

4.4.Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de 
Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa. 

CLÁUSULA QUINTA— DOS PRAZOS 
5.1.0 prazo de validade da Ata de Registro de Preços não será superiora 12 (doze) meses, incluídas 
eventuais prorrogações, com início a partir da publicação do extrato da Ata no Diário Oficial do Estado 
do Amazonas, conforme disposição do art. 16 do Decreto Estadual 40.674 de 14 de maio de 2019. 

5.2.Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços terão sua vigência conforme as 
disposições contidas nos instrumentos convocatórios e respectivos contratos, obedecido ao disposto 
no artigo 68 e seguintes da Lei n° 13.303/2016. 

5.3.0 pagamento será efetuado nos termos do Edital do Pregão Presencial n.º 005/2020-CIL-ADS. 

CLÁUSULA SEXTA— DA IRREAJUSTABILIDADE DE PREÇOS 
6.1.Os preços constantes da presente Ata de Registro de Preços não sofrerão qualquer reajuste durante 
todo o tempo de sua vigência. 

CLÁUSULA SÉTIMA— DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES 
7.1.Compete ao Órgão Gerenciador: 

7.1.1.Administrar apresente Ata, devendo para tal, nomear um gestor para acompanhamento das 
prestações realizadas. 

7.1.2.Cuidar para que, durante a vigência da presente Ata, sejam mantidas todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a sua compatibilidade com as obrigações 
assumidas. 

7.1.3.Acompanhar efiscalizar aperfeita execução do presente Registro de Preços. 

7.2.Compete aos ÓRGÃOS e ENTIDADES destinatários: 

7.2.1.Requisitar, via ofício, a eventual aquisição cujos preços encontram-se registrados r s a Ata. 
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7.2.2.Emitir Nota de Empenho a crédito do fornecedor no valor total correspondente aos bens 
efetivamente entregues. 

7.2.3.Elaborar termo contratual, nas situações previstas em Lei. 

7.3.Compete ao FORNECEDOR: 

7.3.1.Fornecer durante 12 (doze) meses, a contar da publicação do extrato desta Ata no Diário Oficial, 
os bens relacionados na presente ata na forma e condições fixadas no edital e na proposta, mediante 
requisição do contratante, devidamente assinada pelo agente responsável, em conformidade com o 
Edital e demais informações constantes da Licitação de Registro de Preços. 

7.3.2.Fornecer os produtos na forma e condições ajustadas nesta Ata, no edital, na proposta vencedora 
da licitação. 

7.3.3.Fornecer os produtos no local previsto no instrumento convocatório, tudo nos termos do edital e 
seus anexos. 

7.3.4.Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelos 
órgãos e entidades contratantes referentes à forma do fornecimento dos produtos e ao cumprimento 
das demais obrigações assumidas nesta Ata. 

7.3.S.Apresentar, durante todo o prazo de vigência desta Ata, à medida que forem vencendo os prazos 
de validades das documentações apresentadas, novos documentos que comprovem as condições de 
habilitação e qualificação exigidas para a contratação, bem como os que comprovem a sua 
compatibilidade com as obrigações assumidas. 

7.3.6.Em havendo necessidade, assente no que preceitua o art. 81, § 1º, da Lei Federal nº 13.303, de 
30 de junho de 2016, aceitar os acréscimos ou supressões nos quantitativos que se fizerem 
indispensáveis, sempre nas mesmas condições registradas. 

7.3.7.Ressarcir os eventuais prejuízos causados ao Estado do Amazonas ou à terceiros, provocados por 
ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na presente Ata. 

CLÁUSULA OITAVA —CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR: 
8.1.0 registro do fornecedor será cancelado: 

8.1.1.Pela ADMINISTRAÇÃO quando: 

a) o fornecedor não cumprir as exigências do instrumento convocatório; 

b) o fornecedor não formalizar contrato decorrente do Registro de Preços ou não retirar o instrumento 
equivalente no prazo estabelecido. 

c) ocorrer qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato decorrente do Registro 
de Preços; 

d) constatado que os valores registrados apresentam-se superiores aos do mercado e for strada a 
negociação para adequação do preço registrado; 
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e) o fornecedor der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente do Registro de Preços, por 
um dos motivos elencados no Termo de Contrato; 

f) por razão de interesse público, devidamente justificada pela Administração. 

8.1.2.Pelo fornecedor, mediante solicitação por escrito, comprovando estar impossibilitado de cumprir 
as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao Registro de Preços, com antecedência 
de 30 (trinta) dias, sem prejuízo das penalidades previstas no instrumento convocatório, nesta ATA, bem 
como perdas e danos. 

8.2.0 cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, 
será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador. 

CLÁUSULA NONA —DAS PENALIDADES E DAS MULTAS 
9.1. Pela inexecução total ou parcial do compromisso assumido, o órgão contratante poderá aplicar ao 
fornecedor, as seguintes sanções: 

9.2.Advertência; 

9.3.Multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato; 

9.4.Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a entidade 
sancionadora, por prazo não superiora 2 (dois) anos; 

9.S.Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o 
Contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 
empresa pública ou pela sociedade de economia mista ou cobrada judicialmente. 

9.6.As sanções previstas nos subitens 9.3. e 9.4. poderão ser aplicadas juntamente comado subitem 
9.3., devendo a defesa prévia do interessado, no processo, ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias 
úteis. 

9.7.As sanções previstas no subitem 9.4. poderão também ser aplicadas às empresas ou aos 
profissionais que: 

atenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 

b)tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

c)demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a empresa pública ou a sociedade de 
economia mista em virtude de atos ilícitos praticados. 

CLÁUSULA DÉCIMA— DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

10.1. A presente Ata de Registro de Preços somente terá eficácia após publicado o respectiv~exfrato 
no Diário Oficial do Estado. 
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10.2. Integram o presente instrumento, independente de transcrição, todas as condições e respectivos 
atos do Pregão Presencial de Registro de Preços. 

10.3. Fica eleito o Foro da Comarca de Manaus —Amazonas para dirimir dúvidas ou questões oriundas 
do presente instrumento. 

E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam a presente Ata de Registro de Preços, em 
duas vias, de igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas. 

Manaus, 19 de agosto de 2020. 

~~ ~~, , ~ ~ 
SÉRGIO PÁ~MON ~ R LITAIFF FILHO 

Presidente em exercício da ADS 

FOB LOCACAO DE BENS E TRA~SF~ORTES LTDA 
ALEXANDRE RODRIGUES BERGAMASCO 

Re•~~esentante Legal 

~, 
ORBITY OMERCÌO D~ ~TERIAL PUBLICITÁRIO LTDA 

ALE NdRE LORENTI ' TCHECO DE OLIVEIRA ,~ 
Representa '~ e Legal 

C.R.F:DE OLC 
CARLOS RAIMUNDO FERREIRA DE OLIVEIRA 

Representante Legal 

HORIZONTE MOVEIS DE~SCRITORIO EIRELI 
C».-- LUIZ ISSAMI ISH ICÃWA 

Representante Legal 

NASSE I COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI 
FERNANDA DE ANDRADE 

Representante Legal 
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