
                                                                                                
 

TERMO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

Processo Administrativo nº. 2022032923, que trata 

de prestação de serviço por Adesão à Ata de 

Registro de Preços da Prefeitura Municipal de 

Goiatuba. A Fundação de Ensino Superior de 

Goiatuba - FESG elenca as razões abaixo, visando 

fundamentar a presente Adesão à Ata de Registro de 

Preços; 

CONSIDERANDO o que consta no Processo nº 2022032923, que vislumbra a contratação da 

empresa MULTIPLA EVENTOS LTDA para a prestação de serviços e locação do seguinte 

item: box truss, destinados a promoção de eventos da FESG/Unicerrado, pelo instituto de 

Adesão à Ata de Registro de Preços, fundamentada no art. 15 da Lei 8.666/93 e Decreto 

7.982/2013. 

CONSIDERANDO que se faz necessária a contratação de uma empresa especializada, a fim 

de realizar, organizar e executar com propriedade os eventos da Instituição, pois não possui 

em seu corpo de funcionários, pessoas aptas a prestar os serviços mencionados. 

CONSIDERANDO que a organização de eventos, tanto de pequeno quanto de grande porte, 

tem importância significativa para a Instituição e criam conceitos que estabelecem a imagem 

de organização que esta IES procura transpassar. 

CONSIDERANDO que no patrimônio da Instituição não possui materiais e equipamentos 

suficientes para atender a demanda dos eventos. 

CONSIDERANDO que os serviços deverão ser prestados eventualmente, de caráter não 

contínuo e não habitual, excluindo assim qualquer vínculo empregatício. 

CONSIDERANDO que a Ata de Registro de nº 011/2021, da Prefeitura Municipal de 

Goiatuba, oriunda do Pregão Eletrônico nº 015/2021 disponibiliza a referida prestação de 

serviço com equivalência aos preços praticados pelo mercado, conforme afirmado pela área 

requisitante da aquisição;  

CONSIDERANDO que a presente despesa possui a Dotação Orçamentária nº 

03.0301.364.0430.2217.339039;  

RESOLVE, com fulcro na Lei nº 8.666/93 e Decreto 7.982/2013 expedir Termo de Adesão à 

Ata de Registro de Preço nº 011/2021 da Prefeitura Municipal de Goiatuba, com o fim de 

contratar a empresa MULTIPLA EVENTOS LTDA, devidamente inscrita no CPF/CNPJ 

sob o nº 15.016.008/0001-13, no valor de R$ 222.000,00 (duzentos e vinte e dois mil reais), 

referente à seguinte prestação de serviço:  

 



                                                                                                
 

Item Quant. Und Descrição  Marca  Valor Unt Valor Total 

23 
50 PS UND 

Locação de box truss 30 m, Tipo Q 30 linha 

profissional Com parafusos para montagem 
MultiplaEventos  R$ 1.200,00 R$ 60.000,00 

24 
45 PS UND 

Locação de box truss 50 m Tipo Q 30 

profissional parafusos para montagem 
MultiplaEventos R$ 2.000,00 R$ 90.000,00 

26 
18 PS UND 

Locação de box truss 100 Tipo Q 30 p rofissional 

parafusos para montagem m  

Múltipla Eventos  
R$ 4.000,00 R$ 72.000,00 

VALOR TOTAL R$ 222.000,00 

 

 

Goiatuba, 15 de dezembro de 2022. 

 

 

 

 

Vinicius Vieira Ribeiro 

Presidente da FESG 

 


