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MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS BASÍLIOS-MA 

 
 

    Diário Oficial  
PODER EXECUTIVO 

 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 1301001/2023 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 161104/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 021/2022 

 
Aos treze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS BASILIOS/MA, 

inscrita sob o CNPJ n° 01.616.769/0001-00, por meio da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL (Órgão Gerenciador) com 

sede na Rua Juscelino Kubitschek, s/n, Centro, CEP: 65.762-000. São José dos Basilios– MA, no uso de suas atribuições, concedidas pelo 

Decreto Municipal n° 031/2022, RESOLVE registrar os preços da empresa abaixo indicada, doravante denominadas PRESTADORAS DE 
SERVIÇOS, L & L PROMOÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA CNPJ sob o nº. 19.488.891/0001-03, representada pelo senhor 

LAUBER DE JESUS SANTOS LOBATO, portador do CPF 106.589.713-87 e CASTELO BRANCO SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA  

CNPJ: 19.209.340/0001-55, representado pelo senhor JOSÉ ORLANDO RODRIGUES CASTELO BRANCO FILHO portador do CPF N° 
884.357.333-00 sujeitando-se as partes às determinações da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto Federal nº 10.024, de 

20 de setembro de 2019, do Decreto Federal n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013, regulamentado pelo Decreto Municipal n° 06/2022, do 

Decreto Federal n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações, aplicando 

subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações e de outras normas aplicáveis ao objeto desta Ata.  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

Parágrafo Primeiro - A presente Ata tem por objeto a contratação de Empresa especializada para prestação dos serviços de organização de 
eventos diversos, realizados pela Prefeitura Municipal de São José dos Basilios/MA, para atender a demanda do Órgão Participante, 

especificados no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2022 – CPL, que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação 

e proposta de preços apresentadas pelas licitantes vencedoras, conforme consta nos autos do Processo Administrativo nº 161104/2022. 

 
 

Parágrafo Segundo - Este instrumento não obriga a contratação, nem mesmo nas quantidades indicadas no ANEXO ÚNICO deste 

documento, podendo o ÓRGÃO PARTICIPANTE promover as aquisições de acordo com suas necessidades. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

Parágrafo Único - A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

 

Parágrafo Primeiro - O gerenciamento deste instrumento caberá à COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, nos seus aspectos 

operacionais, consoante no Decreto Municipal n° 031/2022.  
 

Parágrafo Segundo – A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada para aquisições do respectivo objeto, por qualquer órgão da 

Administração Municipal Pública, Direta ou Indireta. 

 

1



 

 
Diário Oficial do Município, CNPJ nº 01.616.769/0001-00, Poder Executivo, Rua João de Sousa, s/nº, Centro, São José dos 
Basílios – MA, CEP 65762-000, Creginaldo Rodrigues de Assis Prefeito Municipal. Site: www.saojosedosbasilios.ma.gov.br 

 

EDIÇÃO: 17012023. SÃO JOSÉ DOS BASÍLIOS-MA, TERÇA-FEIRA, 17 DE JANEIRO DE 2023. ANO VII 

CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS  

 

Parágrafo Único - Os preços registrados, as especificações dos produtos e serviços, os quantitativos, marcas, empresas beneficiárias e 

representante(s) legal(is) das empresas(s), encontram-se elencados no ANEXO ÚNICO da Ata de Registro de Preços. 
 

CLÁUSULA QUINTA – DO(S) LOCAL(IS) E PRAZO(S) DE ENTREGA 

 

Parágrafo Primeiro – A Contratada fica obrigada a fornecer os materiais/prestar os serviços nos endereços contidos na “Ordem de 
Fornecimento” ou “Ordem de Serviço” ou “Nota de Empenho” emitida pelo Órgão Contratante.  

 

Parágrafo Segundo – O prazo para o início de fornecimento dos materiais ou prestação dos serviços será de acordo com a necessidade do 

Órgão Contratante, contados a partir do recebimento da “Ordem de Fornecimento” ou “Ordem de Serviço” ou “Nota de Empenho”, de 
acordo com o Edital e seus Anexos. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA 

 
Parágrafo Único - A(s) empresa(s) detentora(s)/consignatária(s) desta Ata de Registro de Preços será convocada a firmar contratações de 

fornecimento e/ou prestação de serviços, observadas as condições fixadas neste instrumento, no edital e legislação pertinente. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA REVISÃO DE PREÇOS 

 

Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da 

equação econômico-financeira inicial deste instrumento.  

 
Parágrafo Primeiro - Os preços registrados que sofrerem revisão, não ultrapassarão os preços praticados no mercado, mantendo-se a 

diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro.  

 

Parágrafo Segundo - Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o ÓRGÃO GERENCIADOR solicitará ao(s) 
Fornecedor(es), mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo ao mercado. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência/validade, poderá ser utilizada por qualquer 

órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do ÓRGÃO 

GERENCIADOR.  

 
Parágrafo Primeiro - Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de 

preços, deverão consultar o ÓRGÃO GERENCIADOR da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.  

 

Parágrafo Segundo - Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela 
aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, 

assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.  

 

Parágrafo Terceiro - As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem 
por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 

participantes, não podendo ainda, exceder na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o 

órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem. 

 
CLÁUSULA NONA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

 

Parágrafo Primeiro - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, quando:  

 
a) O Fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;  

 

b) Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;  

 
c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado.  

 

d) Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei 8.666/1993;  
 

e) Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pelo(s) ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S) ou pelo ÓRGÃO 

GERENCIADOR ou por fato surpeveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior que prejudique o cumprimento da ata.  

 
Parágrafo Segundo – Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o(s) Fornecedor(es) será(ão) comunicado(s) formalmente, através de 

documento que será juntado ao processo administrativo da presente Ata, após sua ciência. 
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Parágrafo Terceiro – No caso de recusa do Fornecedor em dar ciência da decisão, a comunicação será feita através de publicação no Diário 

Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado a partir dela.  

 

Parágrafo Quarto – A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo ÓRGÃO 
GERENCIADOR, facultando-se à este, neste caso, a aplicação das penalidades cabíveis. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA PUBLICAÇÃO 

 
Parágrafo Único – A CPL (Órgão Gerenciador) fará publicar o extrato ou resenha da presente Ata no Diário Oficial, após sua assinatura, nos 

termos da Legislação vigente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Parágrafo Primeiro - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de Termo Aditivo ou 

Apostilamento, a presente Ata de Registro de Preços, conforme o caso.  

 
Parágrafo Segundo - Integra esta Ata, o Edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2022 – CPL e seus anexos e as propostas das empresas 

registradas nesta Ata.  

 

Parágrafo Terceiro - Poderá haver modificações nos locais da entrega dos materiais e/ou prestação de serviços caso em que a 

CONTRATANTE notificará a CONTRATADA.  

 

Parágrafo Quarto - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, a Lei Complementar 123/2006.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS ASSINATURAS 

 

Parágrafo Único - As Partes reconhecem que a cópia digitalizada e assinada pelas Partes e testemunhas do Contrato, qualquer tipo de 

documento relacionando ao objeto do presente 
 instrumento produz os mesmos efeitos legais da via física original, nos termos da Lei n° 13.874/2019 e do Decreto n° 10.278/2020, e 

acordam não contestar sua validade, conteúdo e integridade. As Partes convencional ainda que a Ata de Registro de Preços e/ou Contrato 

poderá ser assinado, inclusive pelas testemunhas, de forma manuscrita ou por meio eletrônico, ainda que não por certificado emitido pela 

ICP-Brasil, nos termos ao art. 10, § 2°, da Medica Provisória n° 2.200-2/2001. A assinatura eletrônica será feita, de comum acordo entre as 
partes, por meio do Assinador SERPRO ou pelo Adobe Acrobat ou pela Plataforma Gov.br. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO 

 
Fica eleito o foro da comarca da cidade de Joselandia Estado do Maranhão, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado 

que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento. E por estarem, assim, justas e contratadas, as partes assinam o 

presente, na presença de duas testemunhas. São José dos Basilios (MA), 13 de janeiro de 2023. 

 

 

___________________________________ 

Isabel Aquino Rêgo Barros 

Presidente da CPL 

Órgão Gerenciador do SRP 

 

____________________________________ 

Gardene da Silva Souza 

Secretária Municipal de Educação, Esporte e Cultura 

 

 

 

___________________________________ 

L & L PROMOÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS 

LTDA 

 CNPJ sob o nº. 19.488.891/0001-03 

LAUBER DE JESUS SANTOS LOBATO 

 

____________________________________ 

CASTELO BRANCO SERVIÇOS 

CORPORATIVOS LTDA  

CNPJ: 19.209.340/0001-55 

JOSÉ ORLANDO RODRIGUES CASTELO 

BRANCO FILHO 

CPF N° 884.357.333-00 
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CPF: 106.589.713-87 

 

ANEXO ÚNICO DA ARP 

 

REF.: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 1301001/2023 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 021/2022  

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 161104/2022 

VALIDADE/VIGÊNCIA DA ATA: 12 (doze) meses. 

 
OBJETO: Registro de preços para eventual contratação de Empresa especializada para prestação dos serviços de organização de eventos 

diversos, realizados pela Prefeitura Municipal de São José dos Basilios/MA. 

 

Este documento integra a Ata de Registro de Preços nº 1301001/2023 - CPL, celebrada perante a COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÃO - CPL, tendo como partes a SECRETARIA MUNICIPAL DE, EDUCAÇÃO e as Empresas que tiveram seus preços 

registrados, em face à realização do pregão em referência. 

 

DADOS DAS EMPRESAS BENEFICIÁRIAS 
 

EMPRESA: CASTELO BRANCO SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA 

CNPJ: 19.209.340/0001-55 

 

Telefone: (99) 98142-0098/98439-7616 

Endereço: Rua Santo Antônio, 331, SL 01 – Centro – Trizidela do 

Vale - MA, CEP: 65.727-000 

E-mail: cbscorporativoei@gmail.com 

Representante Legal: JOSÉ ORLANDO RODRIGUES CASTELO BRANCO FILHO 

RG: n° 114031099-0 SSP/MA   

CPF N° 884.357.333-00 

ITEM DESCRIÇÃO UND 
Quan

t. 

Preço 

Unitário 

Preço 

Total 

001  Show artístico com banda e/ou artista de notório reconhecimento 

nacional.  UND 06 
113.000,

00 

678.000,

00 

TOTAL REGISTRADO         678.000,00           

 

 

EMPRESA: L & L PROMOCAO E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA 

CNPJ: 19.488.891/0001-03 

 

Telefone: (99) 8449-4882 

Endereço: RUA VEREADOR RAIMUNDO LOURENCO Nº 30 – 

RESIDENCIAL ANA ISABEL TUNTUM – MA - CEP: 65.763-000 

E-mail: llpromocaoeproducao@gmail.com 

Representante Legal: LAUBER DE JESUS SANTOS LOBATO 

RG: n° 1044146998 GEJSP/MA 

CPF: 106.589.713-87 

ITEM DESCRIÇÃO UND Quant 
Preço 

Unitário 
Preço Total 

2 Show artístico com banda e/ou artista de notório reconhecimento regional.  UND 10 
45.495,99 454.959,90 
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3 Show artístico com banda e/ou artista de reconhecimento local. UND 10 
2.746,99 27.469,90 

4 
Show com artista e/ou bandas de notório reconhecimento nacional, de gênero 

musical "religioso". 
UND 3 

34.949,99 104.849,97 

5 

Palco com cobertura - palco medindo 8,00 x 6,60m com altura do piso 

regulável de 0,50cm até 2,00 metros de altura, confeccionado em estrutura 

tubular industrial do tipo aço carbono (liga 6013), revestido em compensado 

multi laminado, fenólico, de 20 mm de espessura, fixado ao palco por 

parafuso e porca, sem ressalto, com gride necessário para suportar 

equipamentos de iluminação. Acabamento do palco em saia de tnt preto 

pintado na cor preta com tinta pva/similar. Toda estrutura de palco recebe 

guarda corpo de proteção nas laterais e no fundo em grade metálica com altura 

de 1,10 e espaçamento entre tubos de 0,11cm conforme exigências técnicas do 

cbm e defesa civil com no mínimo 04 (quatro) extintores e palco 

completamente estanhado. O palco deverá ter escada de acesso em material 

antiderrapante com largura mínima de 1,20m. Cobertura do tipo duas águas, 

em estrutura deduro-alumínio tipo box truss 760x660 soldado com liga 6351 – 

t6, sustentado em torres de p40 de duro alumínio soldado com liga 6351 – t6 e 

revestido em lona vinilíca do tipo black out, anti-chama e anti-fungos 

comprovado por laudo de flamabilidade. Estruturas complementares: locação 

de (01) estande ts 5x5: com piso elevado em Madeira, com carpete do tipo 

fademac, paredes com painéis ts dupla face branco com 4 mm de espessura, 

emoldurado por perfis octogonais, travessas em cor natural leitosa de alumínio 

anodizados, climatizado, iluminado com no mínimo uma lâmpada de 100 

watts ou equivalente, uma tomada monofásica, testeira na parte frontal do 

estande. Housemix de PA medindo 4,40 x 4,80 com cobertura modelo uma 

água montada através de torres p30 em alumínio. O palco deve acompanhar 

torres laterais para p.a/line. - a estrutura deverá ter art devidamente registrada 

junto ao CREA-MA e memorial descritivo. Deve ter ainda no mínimo 04 

(quatro) extintores, aterramentos, palco completamente estanhado, pois 

teremos profissionais da área contratados pelo município para fazer toda 

inspeção do material e acompanhar a montagem do mesmo. 

Diária 15 

3.437,99 51.569,85 

6 

Sonorização: montagem PA: com 02 (duas) consoles digital m7cl Yamaha, 

Allen hiath, ou similar/superior de 48 (quarenta e oito) canais digital. Som no 

mínimo com 08 (oito) caixas line array e 06 (seis) subgraves (16 de cada lado) 

amplificação de todo sistema de preferência digital. Monitor: sistema aéreo de 

sidefill com 08 (oito) caixas médio/grave 04 (quatro) caixas de cada lado). 

Periféricos: 02 (dois) processadores Yamaha, dbx, ou similar/superior. Back 

line: (hartke sistem, fender thin, ou similar/superior) microfones: 20 (vinte) 

shure sm58, 10 (dez) shure sm 57, 02 (dois) microfones shure beta sem fio ou 

similares/superiores; 30 (trinta) pedestais girafa; 20 (vinte) garras, 20 (vinte) 

cabos de ac suficiente para ligar todo sistema, 06 (seis) cintas de segurança, 

man power profissional de preferência pentacústica ou de marca 

similar/superior, grides montado no palco para iluminação. Técnicos, roadies 

e carregadores necessários. 

Diária 15 

5.997,97 89.969,55 

7 

Gerador Móvel, com capacidade mínima de 180 KVA, trifásicos, tensão 

440/380/220/110 VAC, 60 Hz, disjuntor de proteção, silenciado a nível de 

ruídos sonoros de 32 bd @ 1,5 metros.  

Diária 15 

2.549,99 38.249,85 

8 Sistema de iluminação: 02consoles de iluminação sendo 1 de standby (avolites 

pearl 2010, avolites tiger touch, grand ma pc wing ou similar) 03 rack de 

Diária 15 
3.499,99 52.499,85 

5
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dimmer com 32 canais de 4000 watts 32 refletores de led de 12 watts 8 

elipsoidais de 36 graus 16 lâmpadas par 64 foco 2 ou 5 06 strobosatômic 3000 

2 máquinas de fumaça de 3000 watts 2 ventiladores, 16 moving-beam 4 

refletores minibrutt de 6 lâmpadas 1 técnico e 2 auxiliares, man power de 

iluminação profissional pantacústica ou de marca superior. 

9 

Locação de mini trio elétrico: - frente: 08 (oito) graves 15”, 24 m-graves 12” e 

12 ti 3100, fundo: 08 (oito) graves 15”, 24 (vinte quatro) mgraves 12” e 12 

(doze) ti 3100; laterais: 08 (oito) sub 18”, 24 (vinte e quatro) mgraves 12” e 

12 d405 e 36 tw; potência de preferência digital para um menor consumo de 

energia elétrica, grupo gerador 80 kva em perfeito estado de funcionamento. 

02 (duas) consoles de 32 canais digitais ls9 Yamaha, beringher, ou de marca 

similar/superior. Periféricos – 01 (um) filtro de linha furman, 01 (um) toca cd, 

01 (um) not-boock, monitor: 04 (quatro) monitores de retorno em cima do 

mine-trio, 12 (doze) microfones shure ou similar/superior com cabos sm58 e 

10 (dez) mic sm57 e 01 (um) shure beta sem fio, 10 (dez) pedestais girafa, 10 

(dez) garras para microfones, monitoração - 02 (dois) Power play (16 vias=y) 

01 (um ) para monitor bateria (02 back-line: 01 cx peavey kb 300; 01 jazz 

chorus 120; 01 hartkesisten (01 15” e 04 10”) iluminação: 01 (uma) mesa de 

luz avolaitte ou de marca similar/superior, 08 (oito) refletores par; 06 (seis) 

mine brut`s de 04 lâmpadas, 04 (quatro) strobos digital de 3.,000wts, 08 (oito) 

moving-beam 250w, 02 (duas) máquinas de fumaça, sistema de ac para ligar 

todo equipamento da banda e iluminação. Montar no mine –trio a estrutura 

para fixação da iluminação e a cobertura do mesmo com material anti-chama. 

O veículo poderá ser usado em movimento dependendo do evento ou em local 

fixo, o contratante definirá. Executará o seu serviço fornecendo todo o 

material e a mão-de-obra necessária; disponibilizando de uma equipe de no 

mínimo 06 (seis) pessoas, dentre as quais 01 (um) serralheiro, 01 (um) técnico 

de luz (iluminação), 01 (um) técnico de áudio e 01 (um) técnico em 

eletricidade para ligar o gerador e monitorar o seu funcionamento durante 

todo evento.  

Diária 5 

9.499,99 47.499,95 

10 

Camarote 01 – 1 metro de altura, revestido em compensado de 12 mm, 

montado em estrutura metálica de tubo galvanizado de 11/2 polegadas em 

chapa com espessura de 3,00mm (patente 4830), coberto com toldos vinílicos 

semitensionados com dimensões de 12 metros de comprimento por 6,00 

metros de profundidade, dotados de estrutura metálica em formato piramidal, 

com painéis de fundo e laterais em osb ou compensado de 12 mm, divisórias 

na altura 1,10 metros em barrotes em compensado nas duas faces, pintados na 

cor a definir, fechamento de altura de 2,20 metros executado em chapa 

metálica pintada com tinta látex em cor a ser definida, piso composto por 

módulos estruturados em aço 1045 e forrados em compensado de 12 mm com 

sobre piso em osb: ou compensado de 15mm, revestido com carpete com cor a 

ser definida, pintura em tint apvc, látex, cor a ser definida, duas escadas de 

acesso e uma rampa com largura de 2,00 metros no mínimo e inclinação de no 

máximo 15º (quinze graus). 

Diária 15 

3.499,99 52.499,85 

11 
SEGURANÇA: 10 (dez) seguranças desarmados, devidamente uniformizados 

para garantir a segurança do público e dos artistas. 
Diária 15 

1.899,99 28.499,85 

12 

Locação de 05 (cinco) banheiros químicos (FEMININOS): modelo standard - 

sanitários portáteis, fabricados em poliestireno, medindo 1,15m de 

comprimento por 1,20 m de longarina, 2,30m de altura, com aresta superior 

para circulação de ar, trinco indicador “livre/ocupado”, com piso 

antiderrapante modelo standard compreendendo (feminino). Onde a empresa 

Diária 15 

2.299,99 34.499,85 

6
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vencedora: 1. Disponibilizará a quantidade de banheiros ecológicos 

(químicos) para uso da população durante o evento. 2. Irá se responsabilizar 

por todas as despesas correspondentes (montagem/instalação, limpeza diária 

para preparo p/ uso noturno além de limpeza, no mínimo, duas vezes por 

noite, produtos de limpeza utilizada, além de um casal que ficará responsável 

pela manutenção dos sanitários masculino e feminino durante todas as noites 

de realização do evento). Disponibilizará uma equipe de no mínimo 02 (duas) 

pessoas, para prestação de serviços gerais de montagem e desmontagem de 

toda a estrutura do evento 

13 

Locação de 05 (cinco) banheiros químicos (MASCULINOS): modelo 

standard - sanitários portáteis, fabricados em poliestireno, medindo 1,15m de 

comprimento por 1,20 m de longarina, 2,30m de altura, com aresta superior 

para circulação de ar, trinco indicador “livre/ocupado”, com piso 

antiderrapantes modelos tandard compreendendo (masculino). Onde a 

empresa vencedora: 1. Disponibilizará a quantidade de banheiros ecológicos 

(químicos) para uso da população durante o evento. 2. Irá se responsabilizar 

por todas as despesas correspondentes (montagem/instalação, limpeza diária 

para preparo p/ uso noturno além de limpeza, no mínimo, duas vezes por 

noite, produtos de limpeza utilizados, além de um casal que ficará responsável 

pela manutenção dos sanitários masculino e feminino durante todas as noites 

de realização do evento). Disponibilizará uma equipe de no mínimo 02 (duas) 

pessoas, para prestação de serviços gerais de montagem e desmontagem de 

toda a estrutura do evento. 

Diária 15 

2.299,99 34.499,85 

14 

Locação de 03 (três) banheiros químicos (PORTADORES DE 

NECESSIDADES ESPECIAIS): modelo standard - sanitários portáteis, 

fabricados em poliestireno, medindo 1,15m de comprimento por 1,20 m de 

longarina, 2,30m de altura, com aresta superior para circulação de ar, trinco 

indicador “livre/ocupado”, com piso antiderrapante modelo standard 

compreendendo (portadores de necessidades especiais). Onde a empresa 

vencedora: 1. Disponibilizará a quantidade de banheiros ecológicos 

(químicos) para uso da população durante o evento. 2. Irá se responsabilizar 

por todas as despesas correspondentes (montagem/instalação, limpeza diária 

para reparo p/ uso noturno além de limpeza, no mínimo, duas vezes por noite, 

produtos de limpeza utilizados, além de um casal que ficará responsável pela 

manutenção dos sanitários masculino e feminino durante todas as noites de 

realização do evento). Disponibilizará uma equipe de no mínimo 02 (duas) 

pessoas, para prestação de serviços gerais de montagem e desmontagem de 

toda a estrutura do evento. Serão 01 masculino e 02 femininos) 

Diária 15 

1.199,99 17.999,85 

15 

TENDA 6x6: Locação de tenda em estrutura tubular metálica com cobertura 

de lona impermeável com tamanhos variados (6x6) com 3,0 metros de altura 

do chão, nas laterais, dotado de luminárias com lâmpadas 100W. 

Diária 20 

499,99 9.999,80 

16 

Decoração  - serviços de decoração a serem realizados em espaços públicos ou 

privados alugados ou cedidos para a realização de eventos ou festas utilizando 

50 metros de malhas decorativas nas cores verde, vermelho, azul e branco, 20 

metros de cortinas de cetim nas cores verde, vermelho, azul e branco, 30 

toalhas de mesa nas cores azul ou branco, 200 capas de cadeiras plásticas sem 

braços cor branca, 5 jarros decorativos com arranjos em formato de leque 

(150cm de largura x 75cm de altura) disposto sobre pedestal (70cmx35cm) em 

coluna de madeira escura ou de ferro envelhecido escuro nas cores chumbo e 

dourado e 30 arranjos pequenos (20cm de largura x 25cm de altura) disposto 

sobre asmesas, todos compostos de flores naturais (margarida, lírio, rosa, 

Sevirço 15 

4.499,99 67.499,85 

7
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aster, gerbera, gravata, alpinea rosa, angélica, heliconia) 

17 

Decoração junina - serviço de decoração – revestimento de arquibancada nas 

laterais e na parte frontal, em malha; confecção de bandeirolas em tnt em 

cores diversas perfazendo todo o circuito do evento medindo 

aproximadamente 100m x 90m incluindo a praça de alimentação. No modelo 

tipo pirâmide, enfeites com motivos juninos, medindo 50 x 40 cm, 

confeccionados em cores variadas, tais como: 80 balões, 80 flores e 80 leques. 

Confecção de uma fogueira artificial em madeira, com iluminação elétrica e 

ventilador utilizando para efeitos, papel celofane. O serviço será executado na 

realização das festividades juninas do município de São José dos Basilios com 

duração de no mínimo 03 (três) dias consecutivos. É necessária a manutenção 

do serviço no decorrer do evento 

Sevirço 15 

2.999,99 44.999,85 

18 

Decoração de carnaval, compreendendo os seguintes itens: * cetim liso - 40 m 

de cada, totalizando 240 metros, nas cores: azul, rosa, amarelo, vermelho, 

branco, laranja * tnt - 20 rolos de 50 m gramatura 60 * barbante - 60 rolos de 

corda seda poliester 2 mm de espessura com 420 m * ferro 4.2 - 30 barras * 

tubos - 20 chapas preta 18 de 02 polegadas * barras de metalon 18 - 30 barras 

de 20 x 20 * fita metalóide - 480 rolos de 20 mm, nas cores azul, vermelho, 

dourado, verde, rosa, prata * cola quente - 02 refis grosso - 1000 gr * tinta 

fluorescente 3600 l - 01 lata de cada nas cores: verde, amarelo limão, violeta, 

laranja, rosa * prego 15 x 15 - 02 pacotes * prego 17 x 21 - 02 pacotes * 

grampos 26/6 - 01 caixa na cor prata * mourões de eucalipto não tratado - 25 

unidades (praça bandeira 3 m) * arame galvanizado - 100 rolos de arame 

galvanizado nº 18 * arame galvanizado - 20 rolos de arame galvanizado nº 14 

* rolo de espuma - 10 unidades de 5 cm * eucaliptos - 30 unidades (postes 5 

m) de 12 a 14 cm de diâmetro * brocal - 04 pacotes de 500 g nas cores azul, 

rosa, vermelho e dourado * cola de contato - lata 3,6 l * malha helanca ligth - 

125 metros de malha de 1,60 de largura nas cores: azul, laranja, amarelo, 

vermelho e verde limão * pistola de cola quente - para refil grosso de 1000 gr 

- 05 unidades * grampeador - estrutura e trilho em metal, medidas: l x a x c: 

38 mm x 60 mm x 140 mm, capacidade de - 10 unidades * eva - 35 metros nas 

cores: rosa, azul, verde, amarelo, vermelha, violeta, branco * manta - 6 rolos 

de 25 m com 8 mm de espessura. Disponibilização de profissional(is) 

liberal(is) com experiência em montagem e desmontagem de  

 

suportes de madeirite, mourões de eucalipitos e tabuas de pinos para a 

proteção dos elementos decorativos das ruas e praças previamente definidas 

pela organização do evento. Para trabalhar 8 horas diarias durante 3 dias 

Sevirço 15 

3.999,99 59.999,85 

19 

Show pirotécnico noturno tipo 1: - 50 und morteiros de 2,5” cores variadas; - 

50 und morteiros de 3” cores variadas; - 27 und morteiros de 4” cores 

variadas; - 01 cx torta 151 tubos Amazônia 1,5” efeitos ver.cal, w, z; - 01 cx 

torta 110 tubos europa 1,5” efeitos leque; - 01 cx torta 100 tubos encantada 

1,5” leque dourado; - 01 cx torta 100 tubos tempestade 1,5” leque calda azul 

explosão intermitente branco; - 01 cx torta 90 tubos atena 1,5” efeitos w calda 

vermelha explosão coconut. *com duração mínima de 10 minutos. 

Diária 15 

3.999,99 59.999,85 

TOTAL REGISTRADO     R$ 1.277.567,27 
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São José dos Basilios (MA), 13 de janeiro de 2023. 

 

 

___________________________________ 

Isabel Aquino Rêgo Barros 

Presidente da CPL 

Órgão Gerenciador do SRP 

 

____________________________________ 

Gardene da Silva Souza 

Secretária Municipal de Educação, Esporte e Cultura 

 

 

 

___________________________________ 

L & L PROMOÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS 

LTDA 

 CNPJ sob o nº. 19.488.891/0001-03 

LAUBER DE JESUS SANTOS LOBATO 

CPF: 106.589.713-87 

 

____________________________________ 

CASTELO BRANCO SERVIÇOS 

CORPORATIVOS LTDA  

CNPJ: 19.209.340/0001-55 

JOSÉ ORLANDO RODRIGUES CASTELO 

BRANCO FILHO 

CPF N° 884.357.333-00 

 

TESTEMUNHAS:  

 

_____________________________________ 

Nome: 

RG n° 

 

 

 

____________________________________ 

Nome: 

RG n° 

 

 

AVISO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

TERMO DE RATIFICAÇÃO. Considerando as informações, pareceres, documentos e despachos contidos no Processo Administrativo nº 

030102/2023, RATIFICO a Dispensa de Licitação nº 002/2023 reconhecida pela Assessoria Jurídica da Câmara Municipal, para contratar a 

Empresa CASTELO BRANCO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CNPJ: 42.984.813/0001-03, objetivando a Contratação de 

empresa para prestação de serviços de consultoria jurídica para atender as demandas da Câmara Municipal de São José dos Basílios/MA. 

Esse Termo se fundamenta no inciso II do artigo 24 da Lei Federal nº 8.666/93. O valor global do contrato é de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

Que será pago com recursos do Programa de Trabalho: UNIDADE ORÇAMENTARIA: 01 00 – Câmara Municipal. PROJETO DE 

ATIVIDADE: 01.031.0001.2002.000- Manutenção da Câmara Municipal. ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00 – Outros serviços de 

terceiros pessoa Jurídica. Sendo assim, autorizo a realização da DESPESA e determinando o respectivo EMPENHO. Nesta oportunidade, 

determino a publicação deste ato. São José dos Basílios/MA, 12 de janeiro de 2023. Francilio Silva dos Santos Vereador Presidente da 

Câmara Municipal 

EXTRATO DE CONTRATO 
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EXTRATO DE CONTRATO Nº 002/2023 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030102/2023. PARTES: Câmara Municipal de São José 

dos Basílios/MA e a Empresa CASTELO BRANCO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CNPJ: 42.984.813/0001-03. 

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de consultoria jurídica para atender as demandas da Câmara Municipal de São 

José dos Basílios/MA. VIGENCIA: 13/01/2023 a 13/03/2023, VALOR DO CONTRATO: R$ 10.000,00 (dez mil reais). Dispensa de 

Licitação nº 002/2023, com FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, II da Lei 8.666/93, RECURSOS: Próprios. São José dos Basílios - MA, 

13 de janeiro de 2023. Francilio Silva dos Santos  Vereador Presidente da Câmara Municipal 

AVISO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

TERMO DE RATIFICAÇÃO. Considerando as informações, pareceres, documentos e despachos contidos no Processo Administrativo nº 

030103/2023, RATIFICO a Dispensa de Licitação nº 003/2023 reconhecida pela Assessoria Jurídica da Câmara Municipal, para contratar a 

Empresa J. W CARNEIRO LOPES - ME, CNPJ: 08.409.569/0001-17, objetivando a Contratação de empresa especializada para prestação 

dos serviços licença e cessão de direito de uso de software integrado ( portal da transparência) para a Câmara Municipal de São José dos 

Basílios/MA. Esse Termo se fundamenta no inciso II do artigo 24 da Lei Federal nº 8.666/93. O valor global do contrato é de R$ R$ 

14.520,00 (quatorze mil quinhentos e vinte reais). Que será pago com recursos do Programa de Trabalho: UNIDADE ORÇAMENTARIA: 

01 00 – Câmara Municipal. PROJETO DE ATIVIDADE: 01.031.0001.2002.000- Manutenção da Câmara Municipal. ELEMENTO DE 

DESPESA: 3.3.90.39.00 – Outros serviços de terceiros pessoa Jurídica. Sendo assim, autorizo a realização da DESPESA e determinando o 

respectivo EMPENHO. Nesta oportunidade, determino a publicação deste ato. São José dos Basílios/MA, 12 de janeiro de 2023. Francilio 

Silva dos Santos Vereador Presidente da Câmara Municipal 

EXTRATO DE CONTRATO 

EXTRATO DE CONTRATO Nº 003/2023 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030103/2023. PARTES: Câmara Municipal de São José 

dos Basílios/MA e a Empresa J. W CARNEIRO LOPES - ME, CNPJ: 08.409.569/0001-17. OBJETO: Contratação de empresa especializada 

para prestação dos serviços licença e cessão de direito de uso de software integrado (portal da transparência) para a Câmara Municipal de São 

José dos Basílios/MA. VIGENCIA: 13/01/2023 a 31/12/2023, VALOR DO CONTRATO: R$ 14.520,00 (quatorze mil quinhentos e vinte 

reais). Dispensa de Licitação nº 003/2023, com FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, II da Lei 8.666/93, RECURSOS: Próprios. São José 

dos Basílios - MA, 13 de janeiro de 2023. Francilio Silva dos Santos  Vereador Presidente da Câmara Municipal 

. 
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