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Comunicado 6 
  

Referente a compras de produtos que não constam na tabela de Preços 
AfroReggae. 

1 – Este comunicado tem como foco as compras, locação de equipamentos e 
contratação de serviços realizadas pela Produtora de Vídeo, Produtoras de Eventos, 
Grupos Artísticos e Espetáculos AfroReggae. 
2 – A solicitação para a aquisição de equipamentos deverá ser feita à Gerência de 
Controle e Qualidade dos Gastos com pelo menos 10 dias de antecedência. 
3 – Valores até RS 7.999,00 deverão ter sempre 3 cotações para que se escolha o 
custo mais barato, articulando compra-entrega-prazo. 
4 – Valores de RS 8.000,00 a RS 79.999,00 deverão ter sua compra publicizada no 
espaço de transparência do site do AfroReggae por pelo menos 5 dias úteis e pelo 
menos 4 fornecedores deverão receber por email a informação da intenção da compra, 
locação ou contratação. 
5 – A Gerência de Controle e Qualidade dos Gastos deve trabalhar de forma 
permanente na ampliação do cadastro de fornecedores. 
6 – Valores acima de RS 80.000,00 deverão ser publicizados no site por pelo menos 7 
dias úteis no espaço transparência do site AfroReggae e pelo menos 5 fornecedores 
deverão receber por email a informação da intenção de compra que será realizada em 
pregão presencial com data marcada no site AfroReggae. 
7 – Somente serão aceitas propostas que contiverem data, condições de pagamento e 
validade por escrito. 
8 – O AfroReggae não fará ressarcimento de despesas feitas de forma direta e que não 
atenda as exigências deste comunicado. 
9 – Os produtores de eventos e de audiovisuais e os coordenadores artísticos dos 
Grupos estão autorizados a fazer negociações de compras, locação e contratação com 
fornecedores, porém as mesmas só poderão ser efetuadas após autorização por email 



do Coordenador Executivo ou Coordenador de Planejamento. Os pagamentos só 
poderão ser efetuados após autorização da Gerência de Controle e Qualidade dos 
Gastos respeitando as diretrizes deste comunicado. 
10 – A Coordenação de Planejamento poderá autorizar excepcionalização de compras 
até o valor de R$ 8.000,00 sem autorização do Coordenador Executivo e até R$ 
80.000,00 com autorização do Coordenador Executivo. 
11 – Qualquer compra deve observar diretamente, no entanto, as regras do financiador 
e quando o financiamento for público não se poderá excepcionalizar este comunicado. 
12 – Este comunicado entra em vigor na data de sua publicação no site AfroReggae. 

 
 

Jose Junior 
Rio de Janeiro, 05 de fevereiro de 2013 

	  


