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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS 

1711R7ETZTRO DE PREÇO N°01/PP-026/2021-SRP 

Por este instrumento, o MUNICIPIO DE ANAPURUS-MA, 
através da Prefeitura Municipal de ANAPURUS - MA, 
sediada na  AV.  JOÃO FRANCISCO MONTELES, No 2001 - 
CENTRO, sob CNPJ no 06.116.461/0001-00, doravante 
designada CONTRATANTE, neste ato representada pelo 
Secretario Municipal de Orçamento, Sr. ALDIR FERNANDO 
GATINHO, brasileiro, casado, portador da carteira de 
identidade n2  130189-5 SSP/MA e do CPF nu 459.424.983-34, 
residente e domiciliado nesta Cidade, considerando o 
julgamento da licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
N° 026/2021-SRP e do PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 
32221121/2021, bem como, a classificação da(s) proposta(s) 
apresentada(s) e a respectiva homologação, resolve registrar os 
preços da(s) empresa(s) signatária(s), vencedora(s) abaixo 
identificada(s), de acordo com a classificação por ela(s) 
alcançada(s), atendendo as condições previstas no instrumento 
convocatório e as constantes desta ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS, sujeitando-se as partes as normas regidas pela Lei n2  
10.520/02 e subsidiariamente, no que couber, as disposições da 
ei n2  8.666/93 e suas alterações posteriores e pelos preceitos 

direito público, bem como as clausulas a seguir expressas: 
1. CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 
1.1 0 presente instrumento tem por objeto o Registro de 
Pregos, pelo prazo de 12 (doze) meses, do tipo MENOR PREÇO 
POR ITEM, para a futura e EVENTUAL PRESTAÇA.0 DOS 
SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DAS 
FESTIVIDADES ALUSIVAS AO NATAL 2021 E ANO NOVO 
2021/2022 NA CIDADE DE ANAPURUS/MA, do edital da 
licitação PREGÃO PRESENCIAL N° 026/2021-SRP, que 
passa a fazer parte desta ata, juntamente com a documentação 
e proposta de pregos apresentadas pela(s) empresa(s) 
licitante(s) classificada(s) em 12  (primeiro) lugar, conforme 
consta nos autos do processo da licitação acima identificada. 
2. CLAUSULA SEGUNDA: DA VIGÊNCIA DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS E DAS ADESÕES 
2.1. A presente ata terá validade de 12 (doze) meses, 
contados a partir de sua publicação. 
2.2. Este instrumento não obriga o Município de 
ANAPURUS/MA a firmar contratações nos valores estimados, 
podendo ocorrer licitações especificas para aquisição do objeto, 

--c0)edecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao 
.3tentor do registro a preferência da execução do objeto,  ern  

igualdade de condições. 
2.3. Em caso de adesões, caberá a empresa beneficiária da ata 
de registro de pregos, observadas as condições nela 
estabelecidas, optar pela aceitação ou não dos fornecimentos 
decorrentes de adesão, desde que não prejudique as obrigações 
presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão 
gerenciador e órgãos participantes. 
2.4. As adesões a ata somente poderão ser efetuadas com 
autorização do órgão gerenciador. Após a autorização, o 
"carona" deverá efetivar a contratação solicitada em até 90 
(noventa) dias, observando o prazo de vigência da ata. 
2.5. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e 
justificadamente, a prorrogação do prazo previsto no item 
acima, respeitando o prazo de vigência da ata, quando 
solicitada pelo órgão não participante. 
2.6. Para fins de autorização, só serão aceitos pedidos de 
adesões as atas que não excedam, por órgão ou entidade 
solicitante, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens 
registrados na Ata de Registro de Pregos. 
2.7. Os valores decorrentes das adesões a ata de registro de 
pregos não poderão exceder, na totalidade, ao quíntuplo do 
valor de cada item registrado na ata de registro de pregos para 
o órgão gerenciador e órgãos participantes. 
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Municipal de ANAPURUE.Wavés da Secretaria Municipal 
de Orçamento, no seu a nrararinnal e A Acsaccnria  

Jurídica, nas questões leis. 
3.2. E facultado a Prettaltrialinicina d ANAPURUS/MA,  
delegar poderes operacionais aos Secretários Municipais e/ou 
Chefe(s) de Setor(es 
Fornecimento(s). 
4. CLAUSULA QUARTA: DOS 	E 
E QUANTITATIVOS 

	PREÇOS, 

4.1. 0(s) prego(s) registrado(s) do(s) primeiro(s) colocado(s), 
a(s) marca(s), empresa(s) e representante(s) legal(is), 
encontram-se abaixo: 

FORNECEDOR 01. 

• Razão Social: CARVALHO SERVIÇOS EIRELI 
• CNPJ: n215.217.765/0001-55 
• Endereço completo: Rua Rio Xingu, n° 159, Bairro 

Trizidela, Barra do Corda/MA 
• CEP: 65.950-000 
• Nome do representante legal:  DIEGO  MAGNO FREIRE 

CARVALHO 
• CPF: 029.951.163-44 

LOTEI - FESTIVIDADES DE ALUSIVAS AO NATAL 2021  (SHOW  ARTÍSTICO0 I 

Rem Descrição Und. Quant.  Vic  Unt \ li 	1  eta]  

I 

CAMAROTE - Estrutura de Camarote de 
grande porte: instalação de 01 (UM) 
camarote com capacidade para 60 
(sessenta) pessoas, cobertura em estrutura 
tubular em aluminio P-30 linha Pesada todo 
fechado em placas de metalon, com piso em 
placas de madeira naval 25 mm 
proporcionando assim maior segurança e 
conforto, piso este coberto por carpete  
anti-  derrapaste, forrado com  TNT  da cor 
escolhida, 02 (dois) metros de altura do 
solo para o piso. e 04 (quatro) metros de 
altura do piso para o teto, com parapeito e 
escadas de acesso. 

Diária 1 RS 6.930,00 RS 6.930,00 

ILUMINAÇÃO (GRANDE PORTE) com 12  
MOVING BEAN  5 R. 30 PAR  LED  3 watts, 
04 MINI.  BRUT  com 04 IAMPADAS", 04 
STROBO, 24 refletores PAR 64/FOCO 5 
cetn 24  gelatines  de cone*, 02  racks 
Dimmer,  02 MAQUINAS DE FUMAÇA. 

Diária  , 1:s 	/ 	,{1.1,(111 RS  

LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA  
till-Fuck  Instalação, manutenção e 
abastecitnento de grupo gerador de energia 
de 180kva, insonorizado com motorização 6 
cilindros a diesel, tensão 220/380 
/440)1800 rpm). 

Und. 1  I's  5.200,00 RS 5.200,00 

I 

1.0CAÇA0 DE BANHEIROS QUÍMICOS, 
com respiro que garanta uma boa 
ventilação; piso antiderrapante; fechadura 
com indicador livre/ocupado externo; caixa 
cio dejetos com acento; suporte para papel 
higiénico e porta objetos. 

Und. 20 RE 345,00 RS 6.900,00 

SERVIÇOS DE SEGURANÇA: seguranças 
devidamente equipados e com vestimentas 
diferenciadas para fácil identificação dos 
mesmos. 

Und. 40 RS 120,00 R$ 4.800,00 

7  

SERVIÇOS DE  DJ  (regional), cum mesa de 
som profissional, em acústica, música e  
audio  profissional, mesa de som, console de 
MIxagern, misturador, ou simplesmente 
mixer,  dispositivo musical eletrônico do 
tine analógico ou digital, utilizada por um 
operador de som, para sincronizar e 
combinar (mixageml varies fontes de som 
(microfones. instrumentos,  players). 

Serv I RS 2.600,00 ItS 2.600.00 

8 Services  de Hospedagem e alimentação 
(por pessoa) Und. 30 R$ 145.00 RS 4.350.00 

Total  Rs  38.680,00 
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VALOR TOTAL REGISTRADO FORNECEDOR: R$ 
38.680,00 (trinta e oito mil, seiscentos e oitenta reais). 

5. CLAUSULA QUINTA: DA REVISÃO DOS PREÇOS 
5.1. Os pregos unitários registrados permanecerão fixos e 
irreajustiveis pelo período de 12 (doze) meses. 
5.2. A revisão dos pregos  so sera  admitida no caso de 
comprovação do desequilíbrio econômico-financeiro, a ser feita, 
preferencialmente, através de notas fiscais de aquisição de 
matérias-primas, lista de pregos de fabricante ou outros que 
demonstrem indiscutivelmente a elevação do custo do objeto. 
5.3. Para a concessão desta revisão, a empresa deverá 
comunicar a Prefeitura Municipal de ANAPURUS/MA a variação 
dos pregos, por escrito e imediatamente, com pedido 
justificado, anexando os documentos comprobatórios da 
majoração. 
5.4. Durante o período de análise do pedido, a empresa deverá 
efetuar o fornecimento pelo prego registrado, mesmo que a 
revisão seja posteriormente julgada procedente. 
6. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 
6.1. A empresa terá seu registro cancelado quando: 
6.1.1 - Descumprir as condições da Ata de Registro de Pregos; 
6.1.2 - Não retirar a nota de empenho ou instrumento 
equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem 

---\tstificativa aceitável; 
O.1.3 - Não aceitar reduzir o seu prego registrado, na hipótese 
de este se tornar superior aqueles praticados no mercado; 
6.1.4 - Sofrer sanção prevista nos incisos  III  ou IV do caput do 
artigo 87 da Lei 8.666/93 ou artigo 7Q da Lei n° 10.520/0. 
6.2. Poderá ainda ser cancelado o registro de pregos na 
ocorrência de fato superveniente, decorrente de caso fortuito 
ou  forge  maior, que prejudique o cumprimento da ata, 
devidamente comprovados e justificados: 
6.2.1 - Por razão de interesse público, ou; 
6.2.2 - A pedido da empresa. 
6.3. Em qualquer caso, assegurados o contraditório e a ampla 
defesa, o cancelamento ocorrerá mediante determinação da 
Prefeitura Municipal de Anapurus/MA. 
7. DOS ILÍCITOS PENAIS 
7.1. As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão objeto 
de processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízo 
das demais cominagões aplicáveis 
8. DO CONTRATO 
8.1. Nas eventuais necessidades da contratação do objeto 
constante da presente ATA, o fornecedor  sera  convocado para 

^Nssinatura do contrato, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
antados da respectiva convocação. 

8.1.1 - Esse prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual 
período, quando solicitado durante o seu transcurso, desde que 
ocorra motivo justificado e aceito por esta Administração 
Pública. 
8.2. A recusa em formalizar o ajuste, no prazo previsto, sem 
justificativa por escrito e aceita pela autoridade competente, 
bem como a não manutenção de todas as condições exigidas na 
habilitação, sujeitará o licitante as penalidades cabíveis, 
devendo a Administração cancelar o registro do licitante, 
podendo adotar as providências estabelecidas no edital. 
8.3. 0 contrato poderá ser alterado nos casos previstos no  art.  
65 da Lei 8.666/93, desde que haja interessa da Administração, 
com a apresentação das devidas justificativas. 
9. DISPOSIÇÕES GERAIS 
9.1. A assinatura da presente Ata implicará na plena aceitação, 
pela empresa, das condições estabelecidas no edital de licitação 
e seus anexos. 
9.2. 0 licitante vencedor somente  sera  liberado, sem 
penalidade, do compromisso previsto nesta ATA, nas hipóteses 
previstas no  art.  18, § 1Q  art.  19, inciso I e  art.  21, incisos I e II, 
do Decreto ng 7.892/2013. 
9.3. Passam a fazer parte desta ATA, para todos os efeitos, a 
documentação e propostas apresentadas pelos licitantes.  

9.4. Foro para dirimir 
deste ajuste será o da Co 
E, por estarem justos 
presente Contrato, que 
teor, na presença de  du  
legais e jurídicos efeitos. 

Anapurus - MA, 16 de dezembra.rip  7.071  

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS/MA. 
CNPJ IV 06.116.461/0001-00 
Sr. ALDIR FERNANDO GATINHO 
Secretário Municipal de Orçamento 
ORGA- 0 GERENCIADOR 

CARVALHO SERVIÇOS EIRELI 
CNPJ n015.217.765/0001-55 
Sr.  DIEGO  MAGNO FREIRE CARVALHO 
Representante Legal 
CPF: 029.951.163-44 
FORNECEDOR REGISTRADO 

Publicado por: ALMIR LIMA DA SILVA 
Código identificador: 32152327c2a194436c86e8f66ed8869b 

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°01/PP-026/2021-SRP 

Por este instrumento, o MUNICÍPIO DE ANAPURUS-MA, 
através da Prefeitura Municipal de ANAPTJRUS - MA, 
sediada na  AV.  JOÃO FRANCISCO MONTELES,  NQ  2001 - 
CENTRO, sob CNPJ nQ 06.116.461/0001-00, doravante 
designada CONTRATANTE, neste ato representada pelo 
Secretário Municipal de Orçamento, Sr. ALDIR FERNANDO 
GATINHO, brasileiro, casado, portador da carteira de 
identidade nQ 130189-5 SSP/MA e do CPF n5  459.424.983-34, 
residente e domiciliado nesta Cidade, considerando o 
julgamento da licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL  
NQ  026/2021-SRP e do PROCESSO ADMINISTRATIVO  NQ  
32221121/2021, bem como, a classificação da(s) proposta(s) 
apresentada(s) e a respectiva homologação, resolve registrar os 
preços da(s) empresa(s) signatária(s), vencedora(s) abaixo 
identificada(s), de acordo com a classificação por ela(s) 
alcançada(s), atendendo as condições previstas no instrumento 
convocatório e as constantes desta ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS, sujeitando-se as partes as normas regidas pela Lei  rig  
10.520/02 e subsidiariamente, no que couber, as disposições da 
Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores e pelos preceitos 
de direito público, bem como as cláusulas a seguir expresses: 
1. CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 
1.1 0 presente instrumento tem por objeto o Registro de 
Pregos, pelo prazo de 12 (doze) meses, do tipo MENOR PREÇO 
POR ITEM, para a futura e EVENTUAL PRESTAÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DAS 
FESTIVIDADES ALUSIVAS AO NATAL 2021 E ANO NOVO 
2021/2022 NA CIDADE DE ANAPURUS/MA, do edital da 
licitação PREGÃO PRESENCIAL  NQ  026/2021-SRP, que 
passa a fazer parte desta ata, juntamente com a documentação 
e proposta de pregos apresentadas pela(s) empresa(s) 
licitante(s) classificada(s) em 12  (primeiro) lugar, conforme 
consta nos autos do processo da licitação acima identificada. 
2. CLÁUSULA SEGUNDA: DA VIGÊNCIA DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS E DAS ADESÕES 
2.1. A presente ata terá validade de 12 (doze) meses, 
contados a partir de sua publicação. 
2.2. Este instrumento não obriga o Município de 
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