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Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA 
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PROCESSO N° 175/2021 
PREGÃO ELETRONICO N° 04112021 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 20211025-PE-041/2021 

Aos vinte e  ono()  dias do mês de Outubro do ano de 2021, a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
AMARANTE DO MARANHÃO/MA, inscrita no C.N.P.J. (MF) sob o n° 06.157.84610001-16, através 
da Secretaria Municipal Juventude Desporto e Lazer, neste ato representado pelo Secretário 
Municipal de Juventude, Desporto e Lazer, RESOLVE registrar os preços da licitante signatária. 
vencedora do Pregão Eletrônico n°041/2021. sob o regime de compras pelo Sistema de Registro de 
Preços para eventual prestação de serviços de organização de eventos esportivos de interesse da 
Prefeitura Municipal de Amarante do  Maranhao  - MA, a teor do disposto na Lei Federal n° 
10,520/2002, regulamentada pelo Decreto Municipal n°018/2021. no Decreto Municipal n°019/2021, 
aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, a Lei Federal n° 8.666/1993, a Lei Complementar 
n° 123/2006 regulamentada pelo Decreto Municipal n° 017/2021 e demais normas pertinentes 
espécie: 

LICITANTE: LIDER EVENTOS & SERVIÇOS EIRELI 

CNPJ. 11.818.746/0001-23 

ENDEREÇO: Rua São Luiz, n° 472, Vilinha — Imperatriz — MA 

REPRESENTANTE, Maria  Celia  de Morais Brito, RG n' 16201242001-0 SSP/MA e CPF n° 
269.185.103-63 
TELEFONE: 99)99137-5411  

EMAIL:  mcconsultoria2016@hotrnail.corn 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QTD. 

.P. UNITÁRIO P. TOTAL 
REGISTRADO REGISTRADO 

(R$) (R$) 

, 

Campeonato de fu t. de Campo 
Rural: Todas as partidas deverão 
ocorrer na ZONA RURAL e o campo 
devera estar marcado com cal 
irgem, as partidas deveram ser 

acompanhadas de 01 (um) arbitro 
central 02 (dois) árbitros assistentes, 
(bandeirinhas) e 01 (urn) arbitro 
reserva (mesário). 04 (quatro) 
ganduias, 01 Socorrista. (técnico em 
enfermagem) nas partidas das 
semifinais e final deverão ter ainda 
uma equipe de 04 (quatro) 
seguranças, e 02(duas) pessoas no 
apoio para servir as autoridades, no 
encerramento da competição 

JOGOS 43 RS 878,00 RS 37.754,00 

, 
, , , 
k, 

2 

Campeonato de futebol de campo  
Master:  Todas as partidas deverão 

correr no estádio Frei Evaldo 
gramado devidamente marcado, 

JOGOS 41 R$ 878,66 R$ 36.025,06 
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deveram ser acompanhadas de 01  
(urn)  arbitro central 02 (dois) arbitros 
assistentes (bandeirinhas) e 01 (um) 
arbitro reserva (mesário), 01 
(um) socorrista (técnico ern  
enfermagem), 04 (quatro) gandulas 
e 01 (um) porteiro, nas partidas das 
semifinais e final deverão ter anda 
uma equipe de 04 (quatro) 
seguranças no encerramento da 
competigão. 

3 

Campeonato de futebol de campo 
feminino: Todas as partidas deverão 
ocorrer no Estádio Frei Evaldo 
devidamente marcado, deveram ser 
acompanhadas de 01 (um) arbitro 
central 02 (dois) árbitros assistentes 
(bandeirinhas) e um arbitro reserva 
(mesário), 01 (um) 
socorrista.(técnico em enfermagem), 
04 (quatro) gandulas, 01 (urn)  
porteiro e nas partidas das semifinais 
e final deverão ter ainda uma equipe 
de 04 (quatro) seguranças. , no 
encerramento da competição. 

JOGOS 32 RS 878,00 R$ 28.096,00 

Campeonato de futebol de campo I 
Divisão: Todas as partidas deverão 
ocorrer no Estádio Frei Evaldo o 
gramado evidamente marcado, ias 
partidas deveram ser acompanhadas 
de 01 (um) arbitro central 02 (dois) 
árbitros assistentes (bandeirinhas) e 
um arbitro reserva (mesário), 01 
(urn) socorrista (técnico em 
enfermagem), 04 (quatro) gandulas, 
01 (um) porteiro e nas partidas das 
semifinais e final deverão ter ainda 
uma equipe de 04 (quatro) 
seguranças. . no encerramento da 
competição. 

JOGOS 68 R$ 878,67 R$ 59.749,56  

5 

Campeonato de futebol de campo 
II Divisão: Todas as partidas deverão 
ocorrer no Estádio Frei Evaldo 
gramado devidamente marcado, as 
partidas deverão ser acompanhadas 
de 01 (um) arbitro central 02 (dois) 
árbitros assistente (,bandeirinhas) e 
um arbitro reserva (mesário). 01 
(um) socorrista.(técnico em 

JOGOS 81 RS 878,67 R$ 71,172,27 

PriEFEITUPA 'DE 
AMARA 

Õ',')  
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enfermagem), 04 (quatro) andulas, 
01 (um) porteiro e nas partidas das 
semifinais e final deverão ter ainda 
urna equipe de 04 (quatro) 
seguranças. 
: no encerramento da competição. 

6 

Campeonato de futebol de Campo: 
Todas as partidas deverão ocorrer 
em ASSENTAMENTO e o campo 
devera estar marcado corn cal 
virgem, as partidas deveram ser 
acompanhadas de 01 (urn)  arbitro 
central 02 (dois) árbitros assistentes 
(bandeirinhas) e 01 (urn) arbitro 
reserva (mesário), 
04 (quatro) gandulas, 01 
Socorrista (técnico em enfermagem) 
nas partidas das semifinais e final 
deverão ter ainda uma equipe de 04 
(quatro) seguranças no 
encerramento da  corn  et`  ão.  

JOGOS 41 RS 878,00 R$ 35,998,00 

7 

Campeonato de futebol de Campo: 
Todas as partidas deveram ocorrer 
na VILA ROSINHA e o campo 
deverá estar marcado com cal 
virgem, as partidas deveram ser 
acompanhadas de 01(um) arbitro 
central 02 (dois) árbitros assistentes 
(bandeirinhas) e 01 (um) arbitro 
reserva (mesário), 04 (quatro) 
gandulas. 01 (urn)  socorrista 
(técnico em enfermagem) nas 
partidas das semifinais e final 
deverão terainda urna equipe de 04 
(quatro) seguranças. 

JOGOS 41 R$ 878.00 RS 35.998,00 

8 

Campe onato de futebol de Campo: 
Todas as partidas deverão ocorrer 
na região das Alvoradas e o campo 
deverá estar marcado com cal 
virgem, as partidas deveram ser 
acompanhadas de 01 (um) arbitro 
central 02 (dois) arbitros assistente • 
(bandeirinhas) e 01 (um) arbitro 
reserva (mesário), 04 (quatro) 
gandulas. 01 Soc,orrista (técnico em 
enfermagem): Nas partidas das 
semifinais e finais deverão ter ainda 
uma equipe de 04 (quatro) 

 seguranças,  

JOGOS 41 R$ 878,00 

• 
• 

R$ 35,998,00 
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I Copa FRildo Amaral: Todas as 
partidas deverão ocorrer em 
Amarante e o campo devera estar 
marcado  corn  cal virgem, as partidas 
deveram ser acompanhadas de 
01(um) arbitro central 02 (dois) 
árbitros assistente (bandeirinhas) e 
01 (um) arbitro reserva (mesario), 
04 (quatro) gandulas, 01 
Socorrista (técnico em 
enfermagem) Nas partidas das 
semifinais e final deverão ter ainda 
uma equipe de 04 (quatro) 
seguranças. 

JOGOS 54 RS 873,00 RS 47.412,00 

10 

Corrida de prado: Todas os duelos 
serão realizados no povoado são 
bento, o local sera marcado e 
remarcado com cal virgem serão 
usados em todas duelagens 
cronometristas, anotadores, 10 
(dez) seguranças espalhados num 
raio de 100 m, 04 (quatro) fiscais de 
percurso e porteira. 

APRESE 
NTAÇÃO 

46 • 
RS 590,00 i R$ 27.140,00 

' 

11 

Campeonato de futebol de Campo: 
Todas as partidas deverão 
ocorrer em campo  Society e o 
campo cevera estar marcado  corn  
cal virgem, as partidas deveram ser 
acompanhadas de 02 árbitros 
centrais 01 (urn) arbitro reserva 
(mesário), 02 (dois) gandulas, 01 
socorrista. (técnico em 
enfermagem) nas semifinais e finais 
deverão ter 04 (quatro) seguranças. 

JOGOS 51 RS 308,00 R$ 15.708,00 

12 

Campe onato de futebol de Campo: 
Todas as partidas deverão 
ocorrer em campo  society  e o campo 
deverá estar marcado com cal 
virgem, as partidas deveram ser 
acompanhadas de 02 árbitros 
centrais 01 (um) arbitro reserva 
(mesário), 02 (dois) gandulas, 01 
socorrista (técnico em enfermagem) 
nas semifinais e final deverão ter 
04 
(quatro) seguranças, 

JOGOS 43 

' 

RS 308,00 R$ 14.784,00 

13 
I Torneio Wheeling de Amarante: 
Todas os duelos serão realizados 
em local exclusivo para o evento a 

APRESE 
NTAÇÃO 

51 R$ 243.00 , R$ 12,393,00 
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quadra deverá estar pintada para 
melhor marcação das notas durante 
todo o torneio devera ter no local 
uma equipe de 03 seguranças, 04 
caixas de água (copos 200m1) quatro 
caixas de bananas e 40kg de 
melancia. Premiação do 1° ao 30 
colocado no masculino e feminino, 
medalhas do 1° ao 10° colocado 
para o masculino e feminino, serão 
realizadas em 03 categorias: 
iniciantes, amador e profissional. 

14 

Campeo nato de Futsal Masculino: 
As partidas deverão ocorrer no 
Ginásio poliesportivo (quadra de 
esportes) as partidas deveram ser 
acompanhadas de 02 (dois) árbitros 
e 1(um) anotador (mesario),01(um) 
conometrista, 01 (um) porteiro e nas 
semifinais e final deverão ter ainda 
uma equipe de 04 (quatro) 
seguranças. 

JOGOS 46 R$ 494,00 R$ 22.724,00 

15 

Campe onato de Futsal Femenino: 
As partidas deverão ocorrer no 
Ginásio pricipat (quadra de esportes) 
as partidas deveram ser 
acompanhadas de 02 (dois) árbitros 
e um anotador (mesário) 01 (urn)  
porteiro nas semifinais e final 
deverão ter ainda uma equipe de 04 
(quatro) seguranças. 

JOGOS 36 RS 494,00 R$ 17.784,00 

16 

I Corrida da ffoggueira a edição: A 
corrida sera realizada em varias 
categorias e dois naipes masculino e 
feminino divido em 20 faixa etária, 
em um percurso de locais diferente 
de 05 Km. Na largada haverá um 
carro de som, dais fiscais, a cada 
500m tera um anotador e uma mesa 
contendo duas caixas de agua 
(copos 200m1) na chegada quatro 
caixas de bananas e 40kg de 
melancia. Premiação do 1° ao 15° 
colocado no masculino e feminino, 
medalhas do 1° ao 15° colocado 
para o masculino e feminino. 

BLOCO 38 R$ 563,00 

Ijd 

R$ 21.394.00 

17 
CORRIDA ANIVERSARIO DA 
CIDADE A corrida  sera  realizada em 
varias categorias e dois naipes 

BLOCO 42 RS 563,00 RS 23,646,00 

g atAit-e- 
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masculino e feminino dividido em 20 
faixa etária, ern um percurso de 
locais diferente de 05 Km. Na 
largada haverá um carro de som, 
dois fiscais, a cada 500m terá um 
anotador e uma mesa contendo duas 
caixas de agua (copos 200m1) na 
chegada quatro caixas de bananas e . 
40kg de melancia. Premiação do 1° 
ao 15° colocado no masculino e 
feminino, medalhas do 1° ao 15° 
colocado para o masculino e 
feminino. 

18 

I Corrida do Trabalhador: A corrida  
sera  realizada em varias categorias 
e dois naipes masculino e feminino 
dividido em 20 faixa etária, em um 
percurso de locais diferente de 05 
Km. Na largada haverá um carro de 
som, dois fiscais, a cada 500m terá 
um anotador e uma mesa contendo 
duas caixas de agua (copos 200 ml) 
na chegada quatro caixas de 
bananas e 40 kg de melancia. 
Premiação do 1° ao 15° colocado no 
masculino e feminino, medalhas do 
10 ao 15° colocado para o masculino 
e feminino 

BLOCO 39 R$ 563,00 

, 

R$ 21,957.00 

19 

Jogos de  Badminton.  Os jogos serão 
realizados em praça publica em 03 
(três) categorias: mirim, infantil e 
infanto serão acompanhados por 02 
(dois) árbitros e um assistente no 
local haverá um carro de som, dois 
seguranças, quatro caixas de 
bananas e 40 kg de melancia. 

masculino e feminino, medalhas do 
1° ao 100  colocado para o masculino 
e feminino, 

Premiação do 1° ao 10° colocado no  

JOGOS 60 R$ 393,00 ' R$ 31,440,00 

, / / 

20 

Copa Int. Sul do Maranhão de 
Clubes: Os jogos realizados em 
Amarante, serão acompanhados por 
um educador fisico, profissional da 
saude (enfermeiro) e materiais de 
primeiros soccorros o clube de 
Amarante quando visitante sera  
necessário hospedagem, 
alimentação e transporte 

JOGOS 66 R$ 1.041,00 R$ 6870600 
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de ônibus para COmISSãO tecnica e 
jogadores e organização. 

21 

I Circuito de Ciclismo de 
Amarante a Sitio Novo: 0 circuito 
acontecerá e  sera  realizada em duas 
categorias masculino e feminino 
dividido em faixa etárias, por euqipe 
e individuais em um percurso de 
locais diferente com largada em 
Amarante e chegada em Sitio Novo 
do MA, haverá um carro de som, 
dois fiscais, no percurso terá  Staffs  
com águas e Frutas e na chegada 
haverá agua mineral (copos 200 ml) 
bananas e melancia. Premiação por 
equipe e a todas que concluirem o 
percurso além de premiações nas 
categorias. 

BLOCO 36 RS 545,00 R$ 19.620,00 

. 

22 

Taça dos Campeões: Todas as 
partidas deverão ocorrer na Aldeia 
Chupé em Amarante e o campo 
deverá estar marcado com cal 
virgem, as partidas deveram ser 
acompanhadas de 01 (um) arbitro 
central 02 (dois) árbitros assistente 
(bandeirinhas) e 01 (urn) arbitro 
reserva (mesário). 04 
(quatro) gandulas, 01 socorrista. 
(técnico em enfermagem) nas 
partidas das semifinais e final 
deverão ter um carro de som 
(narração do jogo) uma equipe de 
cerimonialistas para a entrega de 
premiação, uma equipe de 04 
(quatro) seguranças. 

JOGOS 36 R$ 1.045,00 

. 
l 

• • , 
, 

, R$ 37.620,00 
. 
, , 
1 
i i 

23 

Campeo nato de Futvôlei: Todas as 
partidas deverão ocorrer na arena 
em Amarante e a mesma deverá 
estar marcada com a fita 
demarcatória, as partidas deveram 
ser acompanhadas de 01(um) arbitro 
central 01 (um) árbitros assistente e 
01 (um) apontador (mesário), 01 
(um) anotador, 02 (dois) gandulas. 
01 
socorrista. (técnico em enfermagem). 
Nas partidas das semifinais e final 
deverão ter ainda uma equipe de 04 
(quatro) seguranças . n 

JOGOS 83 RS 425,00 R$ 35,275,00 
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encerramento da competição, um 
momento festivo, com uma banda. 

24 

Campeonato de Futmesa: As 
partidas deverão ocorrer em 
Amarante no Ginásio de Esporte 
(quadra principal) deveram ser 
acompanhadas de 01(um) árbitros e 
01(um) árbitro auxiliar 01(um) 
anotador (mesário) 02 (dois) 
gandulas e nas partidas das 
semifinais e final deverão ter ainda 
uma equipe de 04 (quatro) 
seguranças. 

APRESE 
NTACA- 0 52 

. 

R$ 363,00 R .876.00 

25 

COPA SIAMABU: Os jogos 
realizados em Amarante, serão 
acompanhados por um educador 
fisico, profissional da saude 
(enfermeiro) e materiais de primeiros 
socorros, os clubes de Amarante 
quando visitantes será necessario 
hospedagem, alimentação e 
transporte de Ônibus para comissão 
técnica e jogadores e organização. 
Nas semifinais e final os jogos serão 
trasmitidos via radio, em amarante 

JOGOS 66 R$ 855,00 R$ 56.430,00 

26 

OLIMPIADAS INDIGENAS COPA 
DAS ETINIAS: Todas as partidas 
deverão ocorrer em Amarante e o 
gramado deverá estar marcado, as 
partidas deveram ser acompanhadas 
de 01(um) arbitro central 02 (dois) 
árbitros assistentes bandeirinhas) e 
01(um) arbitro reserva (mesário),04 
(quatro) gandulas, 02 Socorrista 
sendo eles um indio guajajara e um 
indio gavião. (técnico em 
enfermagem) nas partidas das 
semifinais e final deverão ter um 
carro de som (narração do  Jog())  uma 
banda para o cerimonial na entrega 
de prerniação, uma equipe de 04 
(quatro) seguranças. 

JOGOS 62 R$ 878,00 

, 

R$ 54.436,00 

, . 
: 

27 

Clinicas de Arbitragem de Futebol, 
Futsal,Handebol e Basquete: Sera  
oferecido para os arbitros da cidade 
de Amarante, um mini clinicas das 
modalidades de Futebol, Futsal, 
Handebol e Basquete, para o 

 apredijagem de mudanças de regras 

CURSO 12 R$ 2.331,00 R$ 27.972,00 
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e rnercanicas de arbitragem no 
aprimoramneto de cada modalidade 
oferecida por arbitras de federações 
e confederações nascionais e 
regionais, onde sera oferecido 
hospedagem e alimentação aos 
ministrantes das clinicas de 
arbitra em. 

, 

i 

28 

Campeonato de futebol de campo  
Master  50 Anos: Todas as partidas 
deverão ocorrer no estádio Frei 
EvaIda gramado devidamente 
marcado, deveram ser 
acompanhadas de 01 (um) arbitro 
central 02 (dois) árbitros assistentes 
(bandeirinhas) e 01 (um) arbitro 
reserva (mesário), 01 
(um) socorrista (técnico em 
enfermagem), 04 (quatro) gandulas 
e 01 (um) porteiro, nas partidas das 
semifinais e final deverão ter ainda 
uma equipe de 04 (quatro) 
seguranças. 
no encerramento da competiçao, 

JOGOS 36 R$ 878,00 R$ 31.608,00 

29 

Encerramento das eventos: O 
eventos acontecerão em locais 
diferentes a serem duivulgados pela 
organização e deverar conter 1(um) 
som PA32 com microfone sem fio 
profissioal, corn a presentação de 
artirtistas local, ficando a empresa 
contrata pela o recolhecimento de 
todos os matenas dos locais de 
evento 

EVENTO 7 R$ 9.331,00 R$ 65.317,00 

VALOR TOTAL REGISTRADO: R$ 1.013.032,89 (um milhão treze mil trinta e dois reais e oitenta 
e nove centavos) i i 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

A presente Ata tem corno objeto o REGISTRO DE PREÇOS, pelo período de 12 (doze) mesep/fSara 
eventual prestação de serviços de organização de eventos esportivos de interesse da Prêleitura 
Municipal de Amarante do  Maranhao  - MA, conforme especificações do Anexo I do edital (Termo de 
Referência) e proposta apresentada. 

Parágrafo Primeiro - A quantidade prevista no Termo de Referência- ANEXO I, e estimada para o 
período de validade da Ata de Registro de Preços, reservando-se ao CONTRATANTE o direito de 
adquirir, em cada item, o quantitativo que julgar necessário, podendo ser parcial, integral ou mesmo 
abster-se de adquirir o item especifico. 



PREEEiTURA DE 

MOVC1 TENt 

Pagina 18 de 16 

S  

Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA 
Av, Deputado  La  Rocque. 1229, Centro 

CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157,846/0001-16  

E-mail:  https://http:liamarante.ma.dov.br 

CLAUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

A presente Ata de Registro de Preços terá validade pelo período de 12 (doze) meses contados a 
partir da data de sua assinatura. 

Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a 
CONTRATANTE não estará obrigada a adquirir os produtos citados na Cláusula Primeira 
exclusivamente pelo Sistema Registro de Preços. podendo faze-10 por meio de outra licitação. 
quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao detentor 
da ata de Registro de Pregos, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do registro, a 
preferência de execução em igualdade de condições. 

Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o licitante assume o 
compromisso de atender, durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados, e se obriga a 
cumprir, na integra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, as penalidades 
legalmente cabíveis pelo descurnprimento de quaisquer de suas cláusulas, 

CLAUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração 
Publica que não tenha participado do certame licitatorio, mediante previa consulta ao contratante, 
desde que devidamente comprovada a vantagem, respeitadas, no que couber, as condições e as 
regras estabelecidas na Lei n.° 8.666/93, Lei 10.520/2002, Decreto n.° 01912021. 

Parágrafo primeiro: Os Orgaos e entidades que não participarem do Registro de Preços, quando 
desejarem fazer uso da presente Ata de Registro de Preços. deverão manifestar seu interesse junto 
ao Orgão Gerenciador, para que este indique os possiveis Contratadas e respectivos preços a serem 
praticados, obedecida à ordem de classificação. 

Parágrafo segundo: Caberá ao Detentor da Ata de Registro de Preços, observadas as condições 
nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não da execução, independente dos quantitativos 
registrados em Ata, desde que esta execução não prejudique as obrigações assumidas com o 
Contratante. 

Parágrafo terceiro: Os produtos adicionais por outros orgãos ou entidades não poderão exceder, 
por Orgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de 
Preços. 

CLAUSULA QUARTA - DO LOCAL, CONDIÇÕES E PRAZO DE EXECUÇÃO 

Os produtos deverão ser fornecidos de acordo com a solicitação do setor competente a emitir a 
Ordem de Fornecimento, que serão realizados ao longo da vigência da Ata de Registro de Preços. 
A cada solicitação será formalizada a emissão da Ordem de Fornecimento onde serão detalhados 
os produtos. devidamente acompanhada da respectiva Nota de Empenho, a ser encaminhada 
Empresa detentora do Registro de Preços (contratada) por meio eficaz. 

Parágrafo primeiro: Os produtos  sera()  fornecidos de forma parcelada. devendo o mesmo ser 
efetuado conforme as necessidades da Secretaria solicitante e conforme a Ordem de 
Fornecimento, devidamente acompanhada da respectiva Nota de Empenho. 

py 4 ct,i/ve-t- 
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CLAUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

O pagamento  sera  efetuado no prazo de até 30 (tnnta) dias, após a assinatura do Termo de 
Recebimento Definitivo, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA, 
mediante a apresentação de Nota Fiscallfatura, acompanhada da respectiva Ordem de Serviços e 
das certidões de regularidade fiscal: Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND do 
INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS (Certidão de Regularidade do FGTS), 
emitida pela Caixa Econômica Federal, diretamente na conta que o fornecedor apresentar no ato da 
contratação, para o que devera na oportunidade, informar o nome do Banco e número da agência e 
conta corrente onde devera ocorrer o credito, não sendo permitidas alterações futuras sem a 
anuência das partes interessadas. 

Parágrafo primeiro: 0 pagamento  sera  feito em favor da empresa registrada na Ata de Registro de 
Preços, através de ordem bancaria na sua conta corrente, após assinatura do Termo de 
Recebimento Definitivo, emitido pela Secretaria Requisitante. 

Parágrafo segundo: A Contratada deverá apresentar a respectiva Nota Fiscal/Fatura à Secretaria 
que emitir a ordem de fornecimento, acompanhada das Certidões listadas na Clausula Quinta desta 
ata de Registro de Preços. 

Parágrafo terceiro: A Nota Fiscal/Fatura  sera  conferida e atestada pela comissão ou servidor 
responsável pela fiscalização dos produtos. 

Parágrafo quatro: O pagamento  sera  efetuado após a assinatura do Termo de Recebimento 
Definitivo, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA. 

Parágrafo quinto: Não serão efetuados quaisquer pagamentos a Contratada enquanto pendente de 
liquidação quaisquer obrigações em virtude de penalidades impostas ou inadimplência contratual, 
inclusive, sem que isso gere direito ao reajustamento do preço ou à atualização monetária. 

Parágrafo sexto: A Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão/MA, através da Secretaria 
Requisitante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou 
indenizações devidas pela Contratada. 

CLAUSULA SEXTA - DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DOS PREÇOS REGISTRADOS 

A Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão/MA, adotara a pratica de todos os atos 
necessários ao controle e administração da presente Ata, incluindo o acompanhamento periódico dos 
preços praticados no mercado para o objeto registrado, nas mesmas condições de execução 

Parágrafo primeiro: Durante a vigência da ata, os preços registrados  serge,  fixos e irreajustaveis, 
exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea "d" do 
inciso II do  art.  65 da Lei n.° 8.666/93, devidamente comprovada, ou quando os preços praticados no 
mercado sofrerem redução. 

Parágrafo segundo: Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista no  art.  65 da Lei n.° 
8.666/93, a Administração, se julgar conventente, podera optar por cancelar a Ata e iniciar outro 
processo licitatório, 
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Parágrafo terceiro: A beneficiária, quando for o caso previsto acima, devera formular 
administração requerimento para a revisão comprovando a ocorrência do fato. Junto  corn  o 
requerimento a beneficiaria deverá apresentar planilhas de custos comparativas entre a data de 
formulação da Proposta e do momento do pedido de revisão, evidenciando o quanto o aumento de 
preços ocorrido repercute no valor total pactuado. 

Parágrafo quarto: A administração, reconhecendo o desequilibrio econômico-financeiro, procederá 
revisão dos valores pactuados. Quando o prego inicialmente registrado. por motivo superveniente 

devidamente comprovado, tornar-se superior ao prego praticado no mercado, o Contratante poderá 
convocar o licitante, visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado 
pelo mercado. 

Parágrafo quinto: Frustrada a negociação, o fornecedor  sera  liberado do compromisso assumido. 
Na hipótese deste paragrafo, a Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão/MA convocará os 
demais Licitantes, visando igual oportunidade de negociação. 

Parágrafo sexto: Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o licitante, 
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Contratante 
poderá: 

a) Liberar o licitante do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. confirmando a 
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido 
de fornecimento dos produtos: 

b) Convocar os demais licitantes, visando igual oportunidade de negociação. 

Parágrafo sétimo: Não havendo êxito nas negociações, o Contratante procedera à revogação da 
Ata de Registro de Preços. adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais 
vantajosa 

CLAUSULA SETIMA - DAS PENALIDADES 

Pela inexecução total ou parcial do objeto da presente Ata de Registro de Pregos. a Administração 
da entidade contratante poderá. garantida a prévia defesa, aplicar a Contratada as seguintes 
sanções: 

I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via  of  icio, mediante contra-recibo do 
representante legal da detentora dos pregos registrados na Ata estabelecendo o prazo de 05 (cinco) 
dias úteis para que a empresa licitante apresente justificativas para o atraso, que  so  serão aceitas 
mediante crivo da Administração; 

II - 0,5% (cinco décimos por canto) ao dia sobre o valor da Nota de Empenho em caso de atraso na 
execução do objeto, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da 
Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma 
a configurar, nessa hipotese, inexecução parcial ou total da obrigação assumida, sem prejuízo da 
rescisão unilateral da avença:  

III  - 5% (cinco por canto) sobre o valor da Nota de Empenho, em caso de atraso superior a 15 
(quinze) dias úteis. Após o decimo quinto dia  (Ail  e a critério da Administração, poderá ocorrer a não- 
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aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução parcial ou total da obrigação 
assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença, 

IV - 15% (quinze por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, em caso de atraso na execução do 
objeto ou de inexecução parcial da obrigação assumida: 

V - 20% (vinte por canto) sobre o valor da Nota de empenho. em caso de inexecução total da 
obrigação assumida. 

Parágrafo Primeiro — Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar a 
Ata, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de 
seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução da Ata e dos contrato ou 
documentos equivalentes que dela poderão advir, comportar-se de modo inidõneo ou cometer fraude 
fiscal, ficara impedido de licitar e contratar com a Administração Pública e,  sera  descredenciado no 
Sistema de Cadastramento deste Município, pelo prazo de ate 05 (cinco) anos, sem prejuizo das 
multas previstas no Edital, na Ata de Registro de Pregos e das demais cominações legais. 

Parágrafo Segundo - As sanções previstas no inciso I e no paragrafo primeiro desta clausula 
poderão ser aplicadas juntamente com as dos incisos "11" e "Ill", facultada a defesa previa do 
interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias Oteis. 

Parágrafo Terceiro - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, alem da perda 
desta, respondera a empresa fornecedora pela sua diferença, a qual  sera  descontada dos 
pagamentos devidos pela Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente. 

Parágrafo Quarto - As penalidades serão obrigatoriamente registradas junto ao cadastro de 
fornecedores da entidade contratante, e no caso de suspensão de licitar, o licitante devera ser 
descredenciado por igual período, sem prejuizo das multas previstas no Edital e das demais 
cominações legais. 

CLAUSULA OITAVA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Licitante terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de processo 
administrativo especifico, assegurado o contraditório e ampla defesa, 

A pedido, quando: 

a) Comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos 
fortuitos ou de força maior; 

b) 0 seu prego registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível função da elevação dos 
preços de mercado: 

• Por iniciativa da Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão/MA, quando a empresa 
detentora dos preços registrados: 

a) Não aceitar reduzir o preço regtstrado, na hipótese deste se tornar superior aqueles 
praticados no mercado: 
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b) Perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo 
licitatorio: 

c) Por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas: 

d) Não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços: 

e) Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da 
Ata de Registro de Preços; 

f) Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas 
na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes, 

• Automaticamente: 

a) Por decurso de prazo de vigência da Ata; 

b) quando não restarem licitantes registrados: 

Parágrafo primeiro: Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a contratante fará o 
devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informara aos licitantes remanescentes, caso 
haja nova ordem de registro. 

Parágrafo segundo: O Licitante terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de 
processo administrativo especifico, assegurado o contraditório e ampla defesa: 

CLAUSULA NONA- DA FORMALIZAÇÃO DAS CONTRATAÇÕES 

Parágrafo Único: A contratação com as licitantes ora registradas  sera  formalizada pela Secretaria 
que aderir a ata de registro de preços, por intermédio de contrato ou instrumento equivalente, 
conforme o disposto no  art,  62 da Lei Federal n°8.666/1993. (.) 

CLAUSULA DÉCIMA - DA READEQUAÇÃO DE PREÇOS 

Durante o período de vigência da presente Ata, os preços não serão reajustados, ressalvada, 
entretanto, a possibilidade de readequação - com elevação ou redução de seus respectivos valores 
- em função da dinâmica do mercado, obedecida as disposições constantes no Decreto Municipal 
n° 019/2021 e comprovado o desequilíbrio econômico-financeiro. 

Parágrafo Primeiro: Reconhecendo o desequilibno econômico-financeiro, a Prefeitura Municipal de 
Amarante do Maranhao/MA. promoverá o aditamento do compromisso de execução do objeto, 
conforme o artigo 65, II da Lei Federal n.° 8666I93, ou formalmente desonerará a licitante em 
relação ao item. 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS REPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

Caberá à CONTRATANTE: 

a) prestar informações e esclarecimentos pertinentes e necessários que venham a ser solicitados 
pelo representante da CONTRATADA; 
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b) atestar o recebimento do objeto contratado, rejeitando-o caso não esteja de acordo com as 
especificações trazidas neste Termo e na Minuta da Ata de SRP ou Contraio; 

c) efetuar os pagamentos a CONTRATADA conforme previsto neste Termo, após o cumprimento 
das formalidades legais. 

Cabera à CONTRATADA: 

a) respeitar as normas e procedimento de controle interno, inclusive de acesso as dependências 
das unidades da Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão/MA, 

b) fornecer os produtos cotados em estrita conformidade  corn  as especificações exigidas no termo 
de refer'encia; 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Integram esta Ata o Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços n° 041/2021 e a proposta da 
empresa vencedoras do Certame Licitatorio, 

Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro,  corn  observância das 
disposições constantes das Leis n°s 8.666/93 e 10.520/2002 e Decreto Municipal ric 019/2021, e 
demais normas aplicáveis. 

Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial. 
condição indispensável para sua eficacia,  sera  providenciada pelo Contratante. 

Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não possam ser 
dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da cidade de Amarante do 
Maranhão/MA. com exclusão de qualquer outro. 

E, por estarem assim. justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual 
teor e forma, na presença das testemunhas que também o subscrevem. 

Amarante do Maranhão/MA. 25 de Outubro de 2021. 

s j:1 vr" -rv,.) GAAA, 02KA.bcvvv-cr‘ 
ecretaria Municipal de Juventude, Desporto e Lazer 
Secretario Municipal de Juventude, Desporto e Lazer 

CP F n° 808.657.203-04 
CONTRA TANTE 

PrIEFE17UPA DE 

MARMITE 
FNIPCI 
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s  i) 
LIDER EVENTOS & SERVIÇOS EIRELI 

CNPJ n 11.818.74610001-23 
Sra. Maria  Celia  de Morais  Britt)  
RO n° 16201242001-0 SSPIMA 

CPF n°269.185.103-63 
LICITANTE VENCEDORA 

TESTEMUNHAS: 

CPF No 3L(5 gq .1( . 1.1 
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Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA 
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RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 20211025-PE-041/2021 OBJETO Registro 
de Pregos para eventual prestação de serviços de organização de eventos esportivos de interesse 
da Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA .Valor Total Registro R$ 1.013.032,89 (um 
milhão treze mil trinta e dois reais e oitenta e nove centavos) PARTES: a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO/MA, inscrita no C.N.P.J. (MF) sob o n° 
06.157.846/0001-16, através da Secretaria Municipal Da Juventude, Desporto, e Lazer, e a 
empresa LIDER EVENTOS & SERVIÇOS EIRELI Pregão Eletrônico n° 041/2021. 
FUNDAMENTAL LEGAL: Lei Federal n° 10.520/2002, regulamentada pelo Decreto Municipal n° 
018/2021, no Decreto Municipal n°019/2021, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, a 
Lei Federal n° 8.666/1993, a Lei Complementar n° 123/2006 regulamentada pelo Decreto Municipal 
n° 017/2021 e demais normas pertinentes à espécie: PRAZO DE VALIDADE DA ATA: A presente 
Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua 
assinatura; DATA DA ASSINATURA: 25 de Outubro de 2021. FORO: Fica eleito a Comarca de 
Amarante do Maranhão/MA. SIGNATÁRIOS: Sr. José de Ribamar da Silva Nascimento — 
Secretário Municipal da Juventude, Desporto, e Lazerl, pelo Contratante a Sra. Maria Célia de 
Morais Brito. Pelo detentor dos Preços Registrados 

LICITANTE: LIDER EVENTOS & SERVIÇOS EIRELI 

CNPJ: 11.818.746/0001-23 

ENDEREÇO: Rua São Luiz, n° 472, Vilinha — Imperatriz — MA 

REPRESENTANTE: Maria Célia de Morais Brito, RG n° 16201242001-0 SSP/MA e CPF n° 
269.185.103-63 
TELEFONE: (99)99137-5411  

EMAIL:  mcconsultoria2016Photmail.com  

ITEM ESPECIFICAÇÃO 
UNID. QTD. 

P. UNITÁRIO 
REGISTRADO 

(R$) 

P. TOTAL 
REGISTRADO 

(R$) 

1 

Campeonato de fut. de Campo 
Rural: Todas as partidas deverão 
ocorrer na ZONA RURAL e o campo 
deverá estar marcado com cal 
virgem, as partidas deveram ser 
acompanhadas de 01 (um) arbitro 
central 02 (dois) árbitros assistentes, 
(bandeirinhas) e 01 (um) arbitro 
reserva (mesário), 04 (quatro) 
gandulas, 01 Socorrista. (técnico em 
enfermagem) nas partidas das 
semifinais e final deverão ter ainda 
uma equipe de 04 (quatro) 
seguranças, e 02(duas) pessoas no 
apoio para servir as autoridades, no 
encerramento da competição 

JOGOS 43 R$ 878,00 R$ 37.754,00 

2 

Campeonato de futebol de campo 
Máster: Todas as partidas deverão 
ocorrer no estádio Frei Evaldo 
gramado devidamente marcado, 

JOGOS 41 R$ 878,66 R$ 36.025,06 
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deveram ser acompanhadas de 01 
(um) arbitro central 02 (dois) árbitros 
assistentes (bandeirinhas) e 01 (um) 
arbitro reserva (mesário), 01 
(um) socorrista (técnico em 
enfermagem), 04 (quatro) gandulas 
e 01 (um) porteiro. nas partidas das 
semifinais e final deverão ter ainda 
uma equipe de 04 (quatro) 
seguranças no encerramento da 
competição. 

3 

Campeonato de futebol de campo 
feminino: Todas as partidas deverão 
ocorrer no Estádio Frei Evaldo 
devidamente marcado, deveram ser 
acompanhadas de 01 (um) arbitro 
central 02 (dois) árbitros assistentes 
(bandeirinhas) e um arbitro reserva 
(mesario), 01 (um) 
socorrista.(técnico em enfermagem), 
04 (quatro) gandulas, 01 (um) 
porteiro e nas partidas das semifinais 
e final deverão ter ainda uma equipe 
de 04 (quatro) seguranças. . no 
encerramento da competição. 

JOGOS 32 R$ 878,00 R$ 28.096,00 

4 

Campeonato de futebol de campo I 
Divisão: Todas as partidas deverão 
ocorrer no Estádio Frei Evaldo o 
gramado evidamente marcado, as 
partidas deveram ser acompanhadas 
de 01 (um) arbitro central 02 (dois) 
árbitros assistentes (bandeirinhas) e 
um arbitro reserva (mesário), 01 
(um) socorrista (técnico em 
enfermagem), 04 (quatro) gandulas, 
01 (um) porteiro e nas partidas das 
semifinais e final deverão ter ainda 
uma equipe de 04 (quatro) 
seguranças. . no encerramento da 
competição. 

JOGOS 68 R$ 878,67 R$ 59.749,56 

5 

Campeonato de futebol de campo 
II Divisão: Todas as partidas deverão 
ocorrer no Estádio Frei Evaldo 
gramado devidamente marcado, as 
partidas deverão ser acompanhadas 
de 01 (um) arbitro central 02 (dois) 
árbitros assistente (,bandeirinhas) e 
um arbitro reserva (mesário), 01 
(um) socorrista.(técnico em 
enfermagem), 04 (quatro) andulas, 

JOGOS 81 R$ 878,67 R$ 71.172,27 
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01 (um) porteiro e nas partidas das 
semifinais e final deverão ter ainda 
uma equipe de 04 (quatro) 
seguranças. 
. no encerramento da competição. 

6 

Campeonato de futebol de Campo: 
Todas as partidas deverão ocorrer 
em ASSENTAMENTO e o campo 
deverá estar marcado com cal 
virgem, as partidas deveram ser 
acompanhadas de 01 (um) arbitro 
central 02 (dois) árbitros assistentes 
(bandeirinhas) e 01 (um) arbitro 
reserva (mesário), 
04 (quatro) gandulas, 01 
Socorrista (técnico em enfermagem) 
nas partidas das semifinais e final 
deverão ter ainda uma equipe de 04 
(quatro) seguranças no 
encerramento da competição. 

JOGOS 41 R$ 878,00 R$ 35.998,00 

7 

Campeonato de futebol de Campo: 
Todas as partidas deveram ocorrer 
na VILA ROSINHA e o campo 
deverá estar marcado com cal 
virgem, as partidas deveram ser 
acompanhadas de 01(um) arbitro 
central 02 (dois) árbitros assistentes 
(bandeirinhas) e 01 (um) arbitro 
reserva (mesário), 04 (quatro) 
gandulas, 01 (um) socorrista 
(técnico em enfermagem) nas 
partidas das semifinais e final 
deverão terainda uma equipe de 04 
(quatro) seguranças. 

JOGOS 41 R$ 878,00 R$ 35.998 00 

8 

Campe onato de futebol de Campo: 
Todas as partidas deverão ocorrer 
na região das Alvoradas e o campo 
deverá estar marcado com cal 
virgem, as partidas deveram ser 
acompanhadas de 01 (um) arbitro 
central 02 (dois) árbitros assistente 
(bandeirinhas) e 01 (um) arbitro 
reserva (mesário), 04 (quatro) 
gandulas, 01 Socorrista (técnico em 
enfermagem). Nas partidas das 
semifinais e finais deverão ter ainda 
uma equipe de 04 (quatro) 
seguranças. 

JOGOS 41 R$ 878,00 R$ 35.998,00 

9 I Copa Rildo Amaral: Todas as JOGOS 54 R$ 878,00 R$ 47.412,00 
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partidas deverão ocorrer em 
Amarante e o campo deverá estar 
marcado com cal virgem, as partidas 
deveram ser acompanhadas de 
01(um) arbitro central 02 (dois) 
árbitros assistente (bandeirinhas) e 
01 (um) arbitro reserva (mesário), 
04 (quatro) gandulas, 01 
Socorrista (técnico em 
enfermagem) Nas partidas das 
semifinais e final deverão ter ainda 
uma equipe de 04 (quatro) 
seguranças. 

10 

Corrida de prado: Todas os duelos 
serão realizados no povoado são 
bento, o local será marcado e 
remarcado com cal virgem serão 
usados em todas duelagens 
cronometristas, anotadores, 10 
(dez) seguranças espalhados num 
raio de 100 m. 04 (quatro) fiscais de 
percurso e porteira. 

APRESE 
NTAÇÃO 

46 R$ 590,00 R$ 27.140,00 

11 

Campeonato de futebol de Campo: 
Todas as partidas deverão 
ocorrer em campo  Society e o 
campo deverá estar marcado com 
cal virgem, as partidas deveram ser 
acompanhadas de 02 árbitros 
centrais 01 (um) arbitro reserva 
(mesário), 02 (dois) gandulas, 01 
socorrista. (técnico em 
enfermagem) nas semifinais e finais 
deverão ter 04 (quatro) seguranças. 

JOGOS 51 R$ 308,00 R$ 15.708,00 

12 

Campe onato de futebol de Campo: 
Todas as partidas deverão 
ocorrer em campo  society  e o campo 
deverá estar marcado com cal 
virgem, as partidas deveram ser 
acompanhadas

) 
 de 02 árbitros 

centrais 01 (um arbitro reserva 
(mesário), 02 (dois) gandulas, 01 
socorrista (técnico em enfermagem) 
nas semifinais e final deverão ter 
04 
(quatro) seguranças. 

JOGOS 48 R$ 308.00 R$ 14.784.00 

13 

I Torneio Wheeling de Amarante: 
Todas os duelos serão realizados 
em local exclusivo para o evento a 
quadra deverá estar pintada para 

APRESE 
NTAÇÃO 

51 R$ 243,00 R$ 12 393 00 
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melhor marcação das notas durante 
todo o torneio devera ter no local 
uma equipe de 03 seguranças, 04 
caixas de agua (copos 200m1) quatro 
caixas de bananas e 40kg de 
melancia. Premiação do 1° ao 3° 
colocado no masculino e feminino, 
medalhas do 1° ao 10° colocado 
para o masculino e feminino, serão 
realizadas em 03 categorias: 
iniciantes, amador e profissional. 

14 

Campeo nato de Futsal Masculino: 
As partidas deverão ocorrer no 
Ginásio poliesportivo (quadra de 
esportes) as partidas deveram ser 
acompanhadas de 02 (dois) árbitros 
e 1(um) anotador (mesario),01(um) 
conometrista. 01 (um) porteiro e nas 
semifinais e final deverão ter ainda 
uma equipe de 04 (quatro) 
seguranças. 

JOGOS 46 R$ 494,00 R$ 22.724,00 

15 

Campe onato de Futsal Femenino: 
As partidas deverão ocorrer no 
Ginásio pricipal (quadra de esportes) 
as partidas deveram ser 
acompanhadas de 02 (dois) árbitros 
e um anotador (mesário) 01 (um) 
porteiro nas semifinais e final 
deverão ter ainda uma equipe de 04 
(quatro) seguranças. 

JOGOS 36 R$49400 R$ 17.784,00 

16 

I Corrida da ffoggueira a edição: A 
corrida será realizada em varias 
categorias e dois naipes masculino e 
feminino divido em 20 faixa etária, 
em um percurso de locais diferente 
de 05 Km. Na largada haverá um 
carro de som, dois fiscais, a cada 
500m terá um anotador e uma mesa 
contendo duas caixas de agua 
(copos 200m1) na chegada quatro 
caixas de bananas e 40kg de 
melancia. Premiação do 1° ao 15° 
colocado no masculino e feminino, 
medalhas do 1° ao 15° colocado 
para o masculino e feminino. 

BLOCO 38 R$ 563,00 R$ 21.394,00 

17 

CORRIDA ANIVERSARIO DA 
CIDADE: A corrida  sera  realizada em 
varias categorias e dois naipes 
masculino e feminino dividido em 20 

BLOCO 42 R$ 563,00 R$ 23.646.00 
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faixa etária, em um percurso de 
locais diferente de 05 Km. Na 
largada haverá um carro de som, 
dois fiscais, a cada 500m terá um 
anotador e uma mesa contendo duas 
caixas de água (copos 200m1) na 
chegada quatro caixas de bananas e 
40kg de melancia. Premiação do 1° 
ao 15° colocado no masculino e 
feminino, medalhas do 1° ao 15° 
colocado para o masculino e 
ferninino. 

18 

I Corrida do Trabalhador: A corrida 
será realizada em varias categorias 
e dois naipes masculino e feminino 
dividido em 20 faixa etária, em  urn  
percurso de locais diferente de 05 
Km. Na largada haverá um carro de 
som, dois fiscais, a cada 500m terá 
um anotador e uma mesa contendo 
duas caixas de água (copos 200 ml) 
na chegada quatro caixas de 
bananas e 40 kg de melancia. 
Premiação do 1° ao 15° colocado no 
masculino e feminino, medalhas do 
1° ao 15° colocado para o masculino 
e feminino 

BLOCO 39 R$ 563,00 R$ 21.957,00 

19 

Jogos de  Badminton:  Os jogos serão 
realizados em praga publica em 03 
(três) categorias: mirim, infantil e 
infanto serão acompanhados por 02 
(dois) árbitros e um assistente no 
local haverá um carro de som, dois 
seguranças, quatro caixas de 
bananas e 40 kg de melancia. 
Premiação do 1° ao 10° colocado no 
masculino e feminino, medalhas do 
1° ao 10° colocado para o masculino 
e feminino. 

JOGOS 80 R$ 393.00 R$ 31 440,00 

20 

Copa Int. Sul do Maranhão de 
Clubes: Os jogos realizados em 
Amarante, serão acompanhados por 
um educador fisico, profissional da 
saude (enfermeiro) e materiais de 
primeiros soccorros o clube de 
Amarante quando visitante será 
necessário hospedagem, 
alimentação e transporte 
de ônibus para comissão técnica e 
jogadores e organização. 

JOGOS 66 R$ 1.041.00 R$ 68.706.00 
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21 

I° Circuito de Ciclismo de 
Amarante a Sitio Novo: 0 circuito 
acontecerá e será realizada em duas 
categorias masculino e feminino 
dividido em faixa etárias, por euqipe 
e individuais em um percurso de 
locais diferente com largada em 
Amarante e chegada em Sitio Novo 
do MA, haverá um carro de som, 
dois fiscais, no percurso terá  Staffs  
com águas e Frutas e na chegada 
haverá água mineral (copos 200 ml) 
bananas e melancia. Premiação por 
equipe e a todas que concluírem o 
percurso além de premiações nas 
categorias.  

BLOCO 36 R$ 545,00 R$ 19.620.00 

22 

-raga  dos Campeões: Todas as 
partidas deverão ocorrer na Aldeia 
Chupé em Amarante e o campo 
deverá estar marcado com cal 
virgem, as partidas deveram ser 
acompanhadas de 01(um) arbitro 
central 02 (dois) árbitros assistente 
(bandeirinhas) e 01 (um) arbitro 
reserva (mesário), 04 
(quatro) gandulas. 01 socorrista. 
(técnico em enfermagem) nas 
partidas das semifinais e final 
deverão ter um carro de som 
(narração do jogo) uma equipe de 
cerimonialistas para a entrega de 
premiação, uma equipe de 04 
(quatro) seguranças. 

JOGOS 36 R$ 1.045,00 R$ 37.620,00 

23 

Campeo nato de Futvôlei: Todas as 
partidas deverão ocorrer na arena 
em Amarante e a mesma deverá 
estar marcada com a fita 
demarcatória, as partidas deveram 
ser acompanhadas de 01(um) arbitro 
central 01 (um) árbitros assistente e 
01 (um) apontador (mesário), 01 
(um) anotador, 02 (dois) gandulas, 
01 
socorrista. (técnico em enfermagem). 
Nas partidas das semifinais e final 
deverão ter ainda uma equipe de 04 
(quatro) seguranças . no 
encerramento da competição, um 
momento festivo, com uma banda. 

JOGOS 83 R$ 425.00 R$ 35.275,00 

24 Campeonato de Futmesa: As APRESE 52 R$ 363,00 R$ 18 876.00 
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partidas deverão ocorrer em 
Amarante no Ginásio de Esporte 
(quadra principal) deveram ser 
acompanhadas de 01(um) árbitros e 
01(um) árbitro auxiliar 01(um) 
anotador (mesário) 02 (dois) 
gandulas e nas partidas das 
semifinais e final deverão ter ainda 
uma equipe de 04 (quatro) 
seguranças. 

NTAÇÃO 

25 

COPA SIAMABU: Os jogos 
realizados em Amarante, serão 
acompanhados por um educador 
fisico, profissional da saude 
(enfermeiro) e materiais de primeiros 
socorros, os clubes de Amarante 

. 
quando visitantes será necessário 
hospedagem, alimentação e 
transporte de ônibus para comissão 
técnica e jogadores e organização. 
Nas semifinais e final os jogos serão 
trasmitidos via radio, em amarante 

JOGOS 66 R$ 855,00 R$ 56.430,00 

26 

OLIMPIADAS INDIGENAS COPA 
DAS ETINIAS: Todas as partidas 
deverão ocorrer em Amarante e o 
gramado deverá estar marcado, as 
partidas deveram ser acompanhadas 
de 01(um) arbitro central 02 (dois) 
árbitros assistentes bandeirinhas) e 
01(um) arbitro reserva (mesário),04 
(quatro) gandulas, 02 Socorrista 
sendo eles um indio guajajara e um 
indio gavião. (técnico em 
enfermagem) nas partidas das 
semifinais e final deverão ter um 
carro de som (narração do jogo) uma 
banda para o cerimonial na entrega 
de premiação, uma equipe de 04 
(quatro) seguranças. 

JOGOS 62 R$ 878,00 R$ 54.436,00 

27 

Clinicas de Arbitragem de Futebol, 
Futsal,Handebol e Basquete: Será 
oferecido para os arbitros da cidade 
de Amarante, um mini clinicas das 
modalidades de Futebol, Futsal, 
Handebol e Basquete, para o 
apredijagem de mudanças de regras 
e mercanicas de arbitragem no 
aprimoramneto de cada modalidade 
oferecida por arbitros de federações 
e confederações nascionais e 

CURSO 12 R$ 2.331,00 R$ 27.972,00 
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regionais, onde será oferecido 
hospedagem e alimentação aos 
ministrantes das clinicas de 
arbitragem. 

28 

Campeonato de futebol de campo 
Máster 50 Anos: Todas as partidas 
deverão ocorrer no estádio Frei 
Evaldo gramado devidamente 
marcado, deveram ser 
acompanhadas de 01 (um) arbitro 
central 02 (dois) árbitros assistentes 
(bandeirinhas) e 01 (um) arbitro 
reserva (mesário), 01 
(um) socorrista (técnico em 
enfermagem), 04 (quatro) gandulas 
e 01 (um) porteiro, nas partidas das 
semifinais e final deverão ter ainda 
uma equipe de 04 (quatro) 
seguranças. 
no encerramento da competição. 

JOGOS 36 R$ 878,00 R$ 31.608,00 

29 

Encerramento dos eventos: 0 
eventos acontecerão em locais 
diferentes a serem duivulgados pela 
organização e deverar conter 1(um) 
som PA32 com microfone sem fio 
profissioal, com a presentação de 
artirtistas local, ficando a empresa 
contrata pela o recolhecimento de 
todos os materias dos locais de 
evento 

EVENTO 7 R$ 9.331,00 R$ 65.317,00 

VALOR TOTAL REGISTRADO: R$ 1.013.032,89 (um milhão treze mil trinta e dois reais e oitenta 
e nove centavos) 
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TERCEIROS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO 

O  

EXTRATO DE CONTRATO 

EXTRATO DE CONTRATO N° 20211025-DP-007/2021. 
CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE 
DO MARANHÃO/MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO E A EMPRESA J. 
H. DA SILVA - ME. OBJETO: Contratação de empresa 
especializada para aquisição de  show  pirotécnico, rojões e foguetes 
de interesse da Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - 
MA. BASE LEGAL: Este contrato tem corno amparo legal a 
licitação na modalidade Dispensa de Valor n" 007/2021 e rege-se 
pelas disposições expressas na Lei n° 8.666/93 e suas alterações 
posteriores e sujeitando-se aos preceitos de direito público e 
aplicando-se, supletivamente. os princípios da teoria geral dos 
contratos e as disposições de direito privado. A proposta de preços 
da empresa vencedora passa a integrar este contrato. VALOR 
GLOBAL: Pelo objeto ora contratado, a Contratante pagará 
Contratada o valor global de RS 17.500,00 (dezessete mil e 
quinhentos reals). VIGÊNCIA: 0 presente contrato iniciar-se-á na 
data de sua assinatura e terá vigência até 31 de Dezembro de 2021. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 2 — PREFEITURA 
MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO; 02 — PODER 
EXECUTIVO; 02 09 —  SEC.  MUN. DE CULTURA E TURISMO — 
SECULT; 020900 -  SEC.  MUN. DE CULTURA E TURISMO — 
SECULT; 13 — CULTURA; 13 392 — DIFUSÃO CULTURAL; 13 
392 0473 — DIFUSÃO CULTURAL; 13 392 0473 2074 0000 — 
MANUTENÇÃO DE FESTAS FOLCLORICAS, CIVLXAS E 
POPULARES; 3.3.90.39.00 — OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS — PJ RS 174.520,50; 0.1.00 
001.001 — RECURSOS PROPR1OS DO MUNICIP10; 
SIGNATÁRIOS: Sr. Nilan Ribeiro Nascimento — Secretário 
Municipal de Cultura e Turismo, pela Contratante e o Sr. Jose 
Henrique Barros da Silva — Representante Legal, pela Contratada. 
DATA DA ASSINATURA: 25 de Outubro de 2021. Amarante do 
Maranhão (MA), em 25 de Outubro de 2021. Sr. Nilan Ribeiro 
Nascimento Secretário Municipal de Cultura e Turismo. 

EXTRATO DE CONTRATO N" 20211025-PE-041/2021. 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE 
SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
AMARANTE DO MARANHÃO/MÁ, ATRAVÉS DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, DESPORTO 
E LAZER-SEJUD E A EMPRESA LIDER EVENTOS & 
SERVIÇOS EIRELI . OBJETO: prestação de serviços de 
organização de eventos esportivos de interesse da Prefeitura 
Municipal de Amarante do Maranhão - MA para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal da Juventude, Desporto e 
Lazer . BASE LEGAL: Este contrato tem como amparo legal a 
licitação na modalidade Pregão Eletrônico n° 042/2021 e rege-se 
pelas disposições expressas na Lei n" 8.666/93 e suas alterações 
posteriores e sujeitando-se aos preceitos de direito público e 
aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria geral dos 
contratos e as disposições de direito privado. A proposta de  preps  
da empresa vencedora passa a integrar este contrato. VALOR 
GLOBAL: Pelo objeto ora contratado, a Contratante pagará 
Contratada o valor global de RS 113.686,56 (cento e treze mil 
seiscentos e oitenta e seis reais e cinquenta e seis centavos) 
VIGÊNCIA: O presente contrato iniciar-se-á na data de sua 
assinatura e terá vigência até 31 de Dezembro de 2021. DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: 2 — PREFEITURA MUNICIPAL DE 
AMARANTE DO MARANHAO; 02— PODER EXECUTIVO;  

0219 — SECRETARIA DE JUVENTUDE, DESPORTO E 
LAZER — SEJUD; 021900— SECRETARIA DE JUVENTUDE. 
DESPORTO E LAZER — SEJUD; 27 — DESPORTO E LAZER; 
27 812 — DESPORTO COMUNITARIO; 27.812.0720 — 
DESPORTO DE RENDIMENTO; 27.812.0720.2093.0000 — 
MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER; 3.3.90.39.0000 — 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS — PESSOA 
JURIDICA; 0.1.00 001.001 — RECURSOS PROPRIOS; 
SIGNATÁRIOS: Sr. Jose de Ribamar da Silva Nascimento — 
Secretário Municipal da Juventude, Desporto e Lazer, pela 
Contratante e a Sra. Maria Célia Morais Brito — Representante 
Legal, pela Contratada. DATA DA ASSINATURA: 25 de Outubro 
de 2021. Amarante do Maranhão (MA), em 25 de Outuro de 2021. 
Sr. Jose de Ribamar da Silva Nascimento Secretário Municipal da 
Juventude, Desporto e Lazer 

ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

lirRESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N" 20211025- 
PE-041/2021 OBJETO Registro de Pregos para eventual prestação 

,de serviços de organização de eventos esportivos de interesse da 
'Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA Valor Total 
Registro R$ 1.013.032,89 (um milhão treze mil trinta e dois reais e 
oitenta e nove centavos) PARTES: a PREFEITURA MUNICIPAL 
DE AMARANTE DO MARANHAO/MA, inscrita no C.N.P.J. 
(MF) sob o n" 06.157.846/0001-16, através da Secretaria 
Municipal Da Juventude, Desporto, e Lazer, e a empresa 
LIDER EVENTOS & SERVIÇOS EIRELI Pregão Eletrônico ri° 
04l2021. FUNDAMENTAL LEGAL: Lei Federal  if  10.520/2002. 
regulamentada pelo Decreto Municipal  If  018/2021. no Decreto 
Municipal no 019/2021, aplicando-se, subsidiariamente. no que 
couberem, a Lei Federal n° 8.666/1993, a Lei Complementar n° 
123/2006 regulamentada pelo Decreto Municipal  if  017/2021 e 
demais normas pertinentes à espécie: PRAZO DE VALIDADE DA 
ATA: A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 
(doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura; DATA DA 
ASSINATURA: 25 de Outubro de 2021. FORO: Fica eleito a 
Comarca de Amarante do Maranhão/MA. SIGNATÁRIOS: Sr. Jose 
de Ribamar da Silva Nascimento — Secretário Municipal da 
Juventude, Desporto, e Lazerl, pelo Contratante a Sm. Maria  Celia  
de Morais Brito. Pelo detentor dos  Preps  Registrados 

LICITANTE: LIDER EVENTOS & SERVIÇOS EIREU 

CNPJ: 11.818.746/0001-23 

ENDEREÇO: Rua  Sao  Luis, n° 472, Vilinha — Imperatra — MA 

REPRESENTANTE, Maria  Celia  de Morais Brito, RD n° 16201242001-0 SSP/MA e CPF n° 269.185.103-63 

TELEFONE: (99)99137-5411  

EMAIL:  mccon ultoria20160)hotmailcom 

ITEM ESPECIFICAÇÁO . RI D B OT 
D. 

P. UNITÁRIO 
REGISTRADO 

(R$) 

P. TOTAL 
REGISTRADO 

(R$) 

Campeonato de IA de Campo 
Rural, Todas as partidas 
deverão ocorrer na ZONA 
RURAL e o campo deverá  
ester  marcado  corn  cal érgem, 
as partidas deverarn ser 
acompanhadas de 01 (um) 
arbitro central 02 (dois) 
arbitros assistentes, 
(bandeirinhas) e 01 tom) 
arbitro reserva (mesário). 04 
(quetro) gardulas. 01 
Soconista. (técnico em 

JOGOS 43 NO 87800 R$ 37.754.00 

NOTA: Assinado eletronicamente conforme  art.  20. Inciso Ill, da Lei n°424 de 28 de  Margo  de 2017 
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enfermagem) nas paridas das  
semifinals  e final deverão ter 
ainda rena egataa do 04  
(quatro) segaranças. e 
02(duaS) pessoas no aPaia 
para servir as autoridades. no 
encerramento da competicão 

2 

Campeonato do futebol -a 
campo Master Tocas 
paridas deverão ocorrer I o 
astarlio Frei Eva'do aramado 
devidamente marcado, 
deveram ser acompanhadas 
de 01  (ran)  arbaro cereal 02 
(dais) árbitros assstentes 
(bandeirinhas) e 01 Om)  , 
arbitro reserva Masaanor, 
01 (cm) soconiata (têcnico em 
enfermagem). 04 (quatro) 
gandulas e 01 (um) porteiro. 
nas partidas das sernanas e 
Oral deverão ter ainda uma 
equipe an  04 (quatro) 
seguranças no encerramento 
da compeaçao. 

JOGOS 41  65 87860 R$ 36.02506 

3 

Campeonato de futebol de 
campo feminino Todas as 
partidas deverão ccorrer no 
Estadio Frei Eva'do 
dandamente marcado, 
deveram ser acompanadas 
de 01 (um) arbitro central 02 
(dois) árbitros assatertes 
(bandeirinhas) ario), a 

it.01 
er.t.  

reserve (mes (ura 
socorristaatécnico ern  
enfermagem), 04 fauatral 
gandulas. 01 (um) porteiro e 
nas  parades  das semanas e 
final deverão ter ainda urro 
equipe de 04 (ccatro) 
seguranças.. no encerramerao 
da compeaçao. 

JOGOS 32 R$ 878,00 85 28595,01) 

4 

Campeonato de futebol cie 
campo I Divisaia Todas as 
partidas deverão °comer no 
Estádio Frei Eva[do o gramado 
evidarnente marcado, as 
aarialea deveram ser 
acompanhadas de 01 (urn)  
arbitro central 02 (dais) 
arbitros ass.stentes 
(bande)dnhas) e um anoltio 
reserva (mesário), 01 Om,  
sodonista (técnica em 
enfermagem), 04 framtrol 
gandulas, 01 (um) porteiro e 
nas partidas das sernanas a 
final deverão ter ainda uma 
equipe On 04 (euatro) 
seguranças.. no ence-ramento 
da compefiçam. 

JOGOS 68 RS 8/8.67 RE 59.749.56 

5• JOS 

Campeonato de futebal do 
campo II  Masao:  Todas as 
partidas deverão ocorrer no 
Estádio Frei EvaId° gramado 
devidamente marcado, as 
partidas deverão ser 
acompanhadas de 01 (ran)  
arbitro central 02 (dais) 
árbitros assistente 

atr Cbandennhas) e um 
i), 

01 arto 
reserva (mesrio (tan ) 
socarristaatécnico ern  
enfermagerna 04 (quatro) 
andulas, 01 (um) poceiro e 
nas parlidas das semanaa e 
Orei deverão ter ainda  urea  
equipe de 04 (Queen!  
seguranças. 
. no ancerram  ere° da 
competição. 

GO R$ 878.67 R$ 71.172.27 

6 

Campeonato de lutelod or  
Campo: Todas as partidas 
deverão oconer em 
ASSENTAMENTO e o campo 
devera estar marcado com cal 
virgem, as partidas deveram 
ser acompanhadas de 01 (um) 
arbitro central 02 (dais) 
arbitros  
(bandeirinhas) 

e assatentes 
01 (uml 

arbitro reserva f rnesarni. 
04 (quatro) gandulas. 
01 SocorriSta P.a.,- am  
enfermagem) nas partidas das 
semifinais e Ira) dever-ac  ter 
ainda uma eqadm de 04  
(quatro) seguranças no 
encerramento da competicao. 

JOGOS 41 RO 878.00 RS 35 998.00 

7 

Campeonato de futebol de 
Campo: Todas as paradas 
deveram sooner na VILA 
ROSINHA e o campo devera 
estar marcado  corn  cal  argent.  
as paradas deveram ser 
acompanhadas de 01(cm ) 
arbitro central 02 (dais) 
árbitros asestentes 
(bandeirinhas) e 01 arm)  
arbitro reserva  prosaic),  04 
(quatro) gandulas, 01 
(um) socaMsta (técnico stil 
enfermagem) nas paradas das  
semifinals e final deverão 
terainda  ulna  equipe on 04 
(quatro) segurarças. 

JOGOS 41 RS 878,00 R$ 35.998.00 

8 

Campe onato de  ((ileac.'  de 
Campo: Todas as paradas 
deverão ocorrer na negrão das 
Alvoradas e o  camp°  deverá 
estar marcado com cal ergam, 
as partidas deveram ser 

1  ,
0Gos  4., 

RS 878,00 RS a5.998.00 

acompannadas de  al Maa 
arbitro central 02 (dois: 
ártatros assistente 
(bandeinnhas) a 01 larra 
arbitro reserva imesario), 54 
(quatro) gardulas, 01 
Socarrista ((acacia cio 
en)ermagem). Nas partidas 
das  son-lanais a finais deverá, 
ter anca uma equiroe de 34 
(quatro) segurandas. 

9 

I Copa Rido Anima)' Todas as 
partidas deverão  manor  em 
Arnarante e o carnpo devera 
estar rramaao COrn Cal virgem, 
as partidas deveram ser 
acornpannadas de 31(urn) 
arbitro central 112 Kids)  
arbitros 
(bandeirinhas) 

assistente 
e 01 (um) 

arbitro reserva (mesano). 04 
(quitaro) gaaculas, 01 
Socornste (tacr too em 
entennagern) Nas validas das 
semifinais e roai deverão ter 
ainda uma equipe de 34 
(quatro) seguranças 

JOGO, s, I29 878.00 RS 47.412.00 

1C  

Corrida de prado, ?atlas os 
duelos serão real zados no 
povoado sap  banto. o local  
sera marcado e remarcado 
COrlf cal virgem  swap  usados 
ern rotas eualagens 
crunametnstas. aaotaoores. 
10 (dez) seguranças 
espalhados rum rao de 100 
na 04 iquatro) fiscais no 
percurso e portem. 

AaRES 
ENTAC 

AO 
48 R$ 501.00 RS 27.140.00 

it  

Campeonato de lutebd de 
Campo Todas as partidas 
deverao ocorrer em campo  
Society e o campo devera 
curar-marcado  corn  cal argem, 
as paridas deveram ser  
occsooanladas de 02 arbit-os 
centrais 01 arn) arotro 
reserva (mesaric). 02 )deist  
gaadclas. 0 soconista. 
(i4CriC0 em  en  fermagem) nas 
semifinais e finais coserão ler 
04 (quatro)seguraaças. 

JOGOS 51 RS 308.00 Rd 15.707,50 

12 

Camoe  slats  de fatebd de 
Camae Tocas as paradas 
deverão ocorrer em campo  
saucy  e a campa devera  
ester marcado com cal 
ergam, as  paraders  deve  am  
ser acompanhaoas cm 32 
arbitros cereals 31 (um) 
arbstro reserva (rnesário). 02 
(dois) gandulas.  DI  socorrista 
(tétrico em entennagem) nas  
semifinals  a fira) deverão ter 
cta 
(quatro) Seguranças. 

JOGOS 48 69 308.00 RS '4 184.00 

13 

I Torneio Wheeling de 
Amaranta Todas os cruelos 
serão realizados em lia.-A 
exclusivo para o evento a 
cuaara devera estar piatacla 
para melhor marcação das 
rotas durante todo o torneio 
devera ter no local uma equipe 
c 

ua ( e 
a 03 seguranças. 04

200ral) caixas d agcopos watt° 
calms  de bananas e 40kg de 
rnelancia.  Pram !Kau  do I° ao 
3" colocado no masculino e 
reminno.  medal has  do 1$ ao 
10. colocado para) niaSCulin0 
e  feminine. serão malaadas 
em 03 categorias inicmates 
srnador e Orofisb•ora) 

APRES 
ENTAC ,0  

51  (If  243.00 R$ 12_393.00 

14 

Campo° nato de Fatsa 
Masculinc. P s paradas 
devendo °porter no Ginasio 
poliesportvo lquadro de 
esportes) as pandas deveram 
ser acompanhadas oe 02 
(dais) arbarrs e 'arm)  
armada,. froaStitiO) 01(um I 
aonornetrista, 01  (urn)  porteiro 
a gas samaras e Coal  
deverao ter a  aria  uma equipe 
de 04 (quatro: seguranças. 

"
.0GO, 

46 80 494.00 6822.721,00 

15 

Campe onato to Faisal 
Femora,: As partidas 
reverao acorre- aci Ginásio 
pricipa) (quadra ae esportes) 
as panidas deveram ser 
acompanhadas de 02 (dois) 
árbitros e um anotador 
(rnesário) 0,  (ora) porteiro 'mas 
semifinais e  Taal  deverao ter 
ainda cilia agape de 34 
¡quatro) segurar:as 

JOGOS 36  Ii$  494,00 (85 17.7a4.00 

le  

I Corada da ffogguaira o 
adição: A corrida sera  
realizada em vasas categorias 
e dois naipes masculino e 
terninno divide em 20 faixa 
ataria. em um percurso de 
locais diferente de 05 Km Na 
largada naval um carro de  
som, dos Iscais, a cada 500m 
teat  um anotadur e  yam  mesa 
contendo duas  cams on aqua 
(coons 200m)1 on chegaaa 
ouatro caixas de bananas e 
40kg de melancia. Prerniaçao  
co  14  ao 15°  col  xado ro 
inascrilino e feminino, 
medalhas do 1° ao 154  

BLOCO 38 R$ 563,00 80 2' .194,00  

NOTA: Assinado eletronicamente conforme  art.  2°, Inciso Ill, da Lei n° 424 de 28 de Março de 2017 

3 



SEGUNDA FEIRA 25 DE OUTUBRO DE 2021 D.O.E.A.M - TERCEIROS 07 PAGINAS 

colocado para o masculino e  
feminine.  

17 

CORRIDA ANIVERSARIO DA 
CIDADE A cornea sera  
realizada em varias categonas 
e dois naipes  masculine e  
feminine  dividido em 20  Mum 
stare, em urn percurso de  
locals  diferente de 05 Km. Na 
largada haverá um carro de  
son,  dois fiscais, a cada 500m 
terá um anotador e ama mesa 
contendo duas cenas de agua 
(copos 200n1) na chegada 
quatro cabas de bananas e 
40kg de melancia Prennayao 
do 1° ao 15° colocado no 
masculino e feminino 
medalhas do 1° ao 15. 
colocado para o masculino a  
feminine,.  

BLOCO 42 RS 563.00 R$ 23.646,00 

18 

I Corrida do Trabalhador A 
cornda sera realizada am  
vanas categorias e  des  naipes 
masculino e  feminine  divdido 
are 20 faixa etária em  urn  
percurso de locais dferonte de 
05  Kin,  Na largada 'acera um 
carro de  son,  dais fiscais, a 
cada 50Orn tera um anotador e 
uma mesa contend° duas 
caixas de agua (copos 200 ml) 
na chegada  qualm  camas de 
bananas e 40 kg de melanna. 
Prerniação do 1° ao 15°  
colocado no masculine a 
feminino. medalhas do 1' ao 
15° colocado para o masculino 
e  feminine  

BLOCO 39 R$ 563,00 RS 21.95/00 

9  

Jogos de  Badminton.  Os logos  
sera° realizados em praça 
publica em 03 (res) 
categorias mirim, infantil e 
infanta serão acompanhados 
por 02 (dos) árbitros e um 
assistente no local haverá um 
cane de som. dois 
seguranças, quatro  cares  de 
bananas e 40 kg  co  malanoa. 
Prerniação do 1° ao 10° 
colocado no masculine e  
feminine.  medalhas do 1° ao 
10° colocado para o mascullno 
e feminino. 

JOGOS 80 R$ 393.00 RS 31.440.00 

20 

Copa  hi.  Sul do  Maranhao  de  
Chides:  Os jogos realizados 
em Amarante. serge  
aconpanhados por um 
educador fosco. prolssional da 
saude (enfermeiro) e matosos 
de primeiros soccorros a clube 
de Amarante quando esitante 
sem necessanc nospodagem. 
alimentação e transporte 
de Onibus para comissão  
bionics e lcoadoras .3 

organização. 

JOGOS 66 RS 1.041.00 RS 68.706.00 

21 

I° Circuito  on  Ciclismo de 
Amarante a Silo Novo: 0 
circuito acontecera e sera  
realizada em duas categoaas 
masculino e feminino divide:0 
em  tam  etices por eurppe e  
Individuals  em um percurso de 
locais diferente coei largada 
em Amarante e chegada eni 
Sitio Nova do MA, haverá um 
carro de  saint,  dois  Incas,  no 
percurso lerá Sans corn 
aquas  e Frutas e na chegada 
havera água mineral (copos 
200 ni) bananas a  malaria..  
Prerniar,ão por equipe e a 
todas que sonata...1 o 
percurso além de preiniações 
nas categorias. 

BLOCO 36 RS 545,00 RS 19.620,00 

22 

Taça dos Canmeões Todas 
as partidas deverão °carer  
na AJdeia Chupb em Amarante 
e o campo cosera autor 
marcado  corn cat virgem as 
partidas deveram ser 
acampanhadas de 01(urn) 
arbitro central 02 (dcis) 
árbitros assistente 
(bandeidnhas) e 01 

mesado,.  
(u m) 

arbitro resenra ( 04  
(qualm) gandulas. 01 
socorrista. (Monica ern  
enfermagem) nas pandas das 
semifinais e  Coal  deverão ter 
um carro de som (narrar,ce do 
jogo) uma equipe de 
cerimonialistas Para a entrega 
de premiaceo, uma equipe 
de 04 (quatro) seguranças.  

,,o  ",,, 3, 
RS 1 045.00 RS 37.620.00 

23 

Camped nato de Futvõler 
Todas as partidas deverão 
ocorrer na arena em Arnarame 
e a rnesma deverá estar 
marcada earn a fria 
demarcatena, as partidas 
deveram ser acomoanhadas 
de 01(urn) arbitro central 01 
(um) árbitros assistente e 01 
(um) apontador (rnesino), 01 
(um) anotado,, 02 idols) 
gondolas. 01 
sodorrista. (técnica em 
enfermagem). Nas partidas 
das semifinais e trai  demean  
ter ainda uma equipe de 04  
(qualm) seguralças no 

JOGOS 83 RS 425,00 RE 35275.00 

encerramento da competigho, 
um  momenta festive  com 1.1f.. 

Sarda. 
Campeolato de  Fulmer,.  As 
Partidas deverão acorrer em 
Anarante no Ginásio de 
Esporte (quad'a principal) 
coseram ser acompanhadas 
de 01(um) Arbittos e 01(urn) 
arbitro auxlia, 01(um) 
anotador anesárioi 02 (dois) 
gandulas e nas partidas das 
semifinais e final deverão ter 
ainda ulna equipe de 04 
(guatrot seguranças. 

ApREs 

ENTAC 
AO 

52 P039300 R$ 18.876,00 

25 

COPA SIAMABU. Os jogos 
realizacos en. Ardarante. 
serão acompanhanos por um 
ecucador  lisle°,  profissional  ea  
saude (enfermeiro) e materiais 
de primeiros socorros, os 
clubes de Aniaranto quando 
vistardes sera necessário 
hospedagem, alimentagao e 
transporte do minibus para 
cornissao Monica e jogadores 
e onjanização. Nas semifinais 
e final os Moos serão 
trasmados ea radio, em 
arnarante 

JOGOS 66 RS 555,00  ROOK  430,00 

OLIMPIADAS INDIGENAS 
COPA DAS ETINIAS: Todas 
as oalidas deve,ão ocorrer 
em Amarante e o gramado 
devera estar marcado. as 
punidas Ceveram ser 
aC01`113.3,1aC1.333 de 01(urn) 
arbitro central 02 (deist  
arbitras assistentes 
tanoeiringas) e Olitim) arbitro 
reserva (mesadol.04 (quatrol 
gandulas. 02 Socorrista sendo 
eles um  Indio  majajara e LIM 

indio gavial). (técnico em 
enfemmgern) nas parlidas das 
semifinais e final deserdo ter 
um carro de som (narração  So  
logo) uma Panda para o 
dermotaal na entrega de 
prerniação, uma equipe ae 
04 (quatro)seguranças. 

JOGOS 62 RS 878,00 R$ 54.436,00 

27 

Clinicas de Arbitragem de 
Futebol. Rasa .Handebd e 
Basquele: Será oferecido para 
os arbaros da cidade de 
Amarante, um mini 'fincas das 
modelidaces de Futebol. 
Falsa), Handebol e Basquete. 
para o aprediagem de 
mudanças de regras e  
rnercerir de arbitagem ro as 
aprimoramnetc de dada 
modalidade oferecida por 
arbitras de federações e 
contederagdes rascionais e 
regionals onde sara °feral:Ma 
nospodagem e alimentação 
aos ministrantes das cliricas  
c o  arbitragem. 

CURS  
0 12 RS 2.331,30 R$27.972.00 

28 

Canipeonato de futead de 
carrpo  Master  50 Anos Todas 
as partidas deverao ocorrer Sc 
estado Frei Evado grarnaco 
cavdamente marcado. 
deveram ser aconipanhadas 
ce 01 (um) aretro central 02 
(dois) árbitros assistant.  
(bandeirinhas) e 01 (um, 
arbitro reserva Mvesario). 
01 
(um) scconista (técnico em 
enfermager). 04 (quatro) 
garridas o 01 aim)  porteiro, 
nas partidas das semifinais e 
final dever)o te. ainda uma 
equipe de 04  (qualm)  
seguranças. 
no eacerramento da 
compefigão. 

,,Gos  35  R$ 678.00 P53' .608.00 

29 

Encerramento dos  event.  0 
eveatos acontecerão em locas 
Caerenles a serem 
Cuivulgados pela organização 
e deverar  canter  1(um) som  
PA32  con  microfone sem fio 
profissioal,  darn  a presentaçao 
as artirtistas local, ficando a 
empresa contrata pela o 

recelheornenta de lodos os 
matenas dos locais de evento 

EVENT  
0 7 R$9.331.00 R$ 65.317.00 

VALOR TOTAL REG1S17tA130: RS 1.013.032,89 (um milhio treze mil  biota  e dois rani, e oitenta e nova 
centavos) 

DECRETO 

DECRETO: 063/2021 -  GAP.  DE 19 DE OUTUBRO DE 2021.0 
Prefeito Municipal de Amarante do  Maranhao,  Estado do  Maranhao.  
VANDERLY GOMES MIRANDA no uso das atribuições legais, 
em especial o que lhe outorga o Artigo 98° da Lei Municipal 026/90. 
RESOLVE:Art. 1° - Exonerar, a pedido, o senhor MAURO DA 

SILVA SOUSA, portador da CIRO n° 046738012012-6 SSP-MA e 
do CPF/MF n° 827.528.183-00, da função que exercia de Professor 

NOTA: Assinado eletronicamente conforme  art.  2°, Inciso  III,  da Lei n° 424 de 28 de Marco de 2017 
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