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Sexta-feira, 25 de abril de 2014

a disponibilidade de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para este edital.
Caso não seja utilizado todo o valor disponibilizado para determinado
período, os recursos remanescentes passarão automaticamente para o
período subsequente.
DA Divulgação dos Resultados
Serão publicadas todas as iniciativas selecionadas:
Pela internet: www.ac.gov.br e www.cultura.ac.gov.br/editais
É atribuição da Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansour a
os atos administrativos do presente Edital;

dependentemente do resultado. Os projetos inscritos, selecionados
ou não, passarão a fazer parte do Cadastro da Fundação de Cultura
mapeamento da produção cultural acreana;
Eventuais irregularidades relacionadas aos requisitos de participação,
constatadas a qualquer tempo, implicarão na inabilitação da inscrição;
Os proponentes obrigam-se a registrar, em destaque, seja no local do
evento ou nos materiais de divulgação a logomarca do Governo do
Acre/ Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansour, do Conselho
Estadual de Cultura - CONCULTURA, bem como citar, durante as atividades do evento, a Fundação como apoiadora.
Qualquer alteração que possa ocorrer após a aprovação (mudança da
data ou local de realização do evento, programação, utilização de recursos concedidos), deverá ser comunicada, por escrito, ao Departamento
vas, sendo permitida somente após a autorização do mesmo.
Não serão apoiadas iniciativas que careçam de comprovação quanto
sárias à realização integral do projeto.
Dúvidas e informações referentes a este Edital poderão ser esclarecidas e/ou obtidas pelos telefones (68) 3223-9688, ramal 223 (DEIFIC)
de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00 e
A inscrição efetuada implica plena aceitação de todas as condições estabelecidas neste Edital.
Os casos omissos, relativos ao Edital, serão resolvidos pela Fundação
de Cultura e Comunicação Elias Mansour.
O presente Edital entrará em vigor a partir da data de sua publicação no
Rio Branco-AC, 22 de abril de 2014.
Karla Kristina Oliveira Martins
Diretora-Presidente da FEM
_________________________________________________________
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Nos termos do Art. 38, VII, e 43, VI da Lei 8.666/93, decido:

goeiro e equipe de apoio referente ao PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº
237/2014 – CEL 01, para Formação de Sistema de Registro de Preços,
em favor da empresa: V L F GASPAR - ME, inscrita sob o CNPJ nº
06.255.086/0001-80, com o valor global de R$ 62.760,00 (sessenta e
dois mil e setecentos e sessenta reais), o qual estabelece as cláusulas e condições gerais para formalização de Registro de Preços para
destinados a Fundação Elias Mansour e seus Departamentos, no mu-
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procedimento licitatório em epígrafe;
2. Autorizar a nota de empenho;
3. Autorizar a publicidade do presente processo.
Rio Branco - Acre, 14 de abril de 2014

Karla Kristina Oliveira Martins
Decreto Estadual nº 6.832 de 06 de janeiro de 2014
Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansour – FEM
_________________________________________________________
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Nos termos do Art. 38, VII, e 43, VI da Lei 8.666/93, decido:

goeiro e equipe de apoio referente ao PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº
121/2014 – CEL 01, para Formação de Sistema de Registro de Preços, em favor das empresas: S. F. CAVALCANTE (ME), inscrita no
CNPJ/MF nº 06.093.772/0001-00 e TECMAQ LTDA, inscrita no CNPJ:
04.108.775/0001-36, com o valor global de R$ 47.120,00 (quarenta e
sete mil e cento e vinte reais), o qual estabelece as cláusulas e condições gerais para formalização de Registro de Preços para “Aquisição de
Bens Permanentes e Consumo, destinados ao Teatro Hélio Melo, em
consonância com o Projeto Proinveste/BNDES”, destinados a atender
as necessidades desta Fundação e seus Departamentos, cujo quantidos através do procedimento licitatório em epígrafe;
2. Autorizar a nota de empenho;
3. Autorizar a publicidade do presente processo.
Rio Branco – Acre, 01 de abril de 2014
Karla Kristina Oliveira Martins
Decreto Estadual nº 6.832 de 06 de janeiro de 2014
Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansour – FEM
_________________________________________________________
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 023/2014 – FEM
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 237/2014 – CEL 01
PROCESSO Nº 0003834-0/2014 – NÚM. Original – FEM
OBJETO: Contratação de empresa para locação com manutenção de
sour e seus Departamentos, no município de Rio Branco e Cruzeiro do Sul.
DA VIGÊNCIA: A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de
12 (doze) meses, a contar da sua assinatura, observado o que dispõe o
art. 7º, do Decreto Estadual 5.967/10.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 717.303.3119.0000, 717.303.3120.0000,
717.303.1210.0000,
717.303.3122.0000,
717.303.3123.0000,
717.303.4116.0000 - Elemento de Despesa: 33.90.30.00 e 33.90.39.00
– Fonte de Recurso: 100 e 700.
VALOR: R$ 62.760,00 (sessenta e dois mil e setecentos e sessenta reais)
GERENCIADOR: FUNDAÇÃO DE CULTURA E COMUNICAÇÃO
ELIAS MANSOUR
LOCALIDADE: Rio Branco – Acre, 14 de abril de 2014.
V L F GASPAR - ME, pessoa Jurídica de direito privado, inscrita sob o
CNPJ nº 06.255.086/0001-80, com sede à rua Quintino Bocaiuva, 1241,
Bairro José Augusto – CEP:69.909-400 - Rio Branco - Acre, telefone
(68) 3223-5585, neste ato representada pela Empresária VERA LUCIA
FERNANDES GASPAR, brasileira, casada, portadora do RG 271740SSP/RO e CPF 669.284.782-68, residente e domiciliada na rua Júpiter,
03 Conjunto Morada do Sol - Bairro Adalberto Aragão, na cidade de Rio
Branco - Acre.

Descrição
dustriais em aço inox com reservatório de 50 litros com 02 (duas) torneiras sendo

Unidade

Quantidade

Mês

12

2.130,00

25.560,00

Mês

12

3.100,00

37.200,00

Valor Unit.

Valor Total

compatível ao sistema de abastecimento dos pontos é serem instalados.
água do reservatório que irá abastecer o bebedouro, 08 (oito) bebedouros em aço
2

compactado com esterilizado com sistema germicida bacteriológico através de raios
ultravioletas com vazão compatível ao sistema de abastecimento dos pontos a serem instalados.
VALOR TOTAL

62.760,00

ASSINAM: WALNÍZIA RODRIGUES CAVALCANTE PELA FUNDAÇÃO DE CULTURA E COMUNICAÇÃO ELIAS MANSOUR E VERA LUCIA FERNANDES GASPAR PELA EMPRESA V L F GASPAR – ME

