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objeto: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 0í3/2021-SEMGA'

oRIUNDA DO PREGÃO EIETRÔruICO NO 013/2021-SRP-SEMGA'

GERENCIADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJUI DOS CAMPOS/PA'

oBJETIVANDO O REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO

DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÂO DE PALCO'

SOM, ILUMINAÇÃO, AROUIBANCADA, PAINEL DE LED, ESTRUTURA

METALTcAS, cAMARoTES, GRUPos cERADoR, BANHEIRoS ouíuttcos,
sHows ptRorÉcrutco, sEGURANÇA DESARMADA E TRlo ELETRIco

PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

DESpoRTo E TURtsMoNo uurutcípto oe Ógtoos.

Unidade Requisitante lnteressada: Prefeitura Municipal de Óbidos/Secretaria

Municipal de Cultura Desporto e Turismo.

Apresentamos Justificativa para a necessidade da contratação nos termos

do procedimento de adesão.

O municipio de óbidos, há mais de uma década promove o maior carnaval de

rua do oeste do Pará, sendo concebido como uma tradição no estado do Pará,

conhecido como carnapauxis que é uma festa carnavalesca de rua ou uma

micareta, que se realiza anualmente desde 1996; formado por blocos oficiais

com suas espàcificidades, contudo mantendo os símbolos da micareta o

"Mascarado Fobó" e as músicas em ritmos em marchinhas.

o Mascarado Fobó e uma das heranças da colonização portuguesa, no período

em que o folguedo carnavalesco, ocorriam entre as famílias. sendo o mascarado

um boneco grande formado por uma indumentária composta por: capacete

colorido, máscara artesanal, bexiga de boi, dominó (roupa tipo macacáo floral) e

a maisena, elemento essencial da diversão usada na "batalha do pó", que

acontece entre os brincantes dos blocos.

o carnapauxis no início do ano, precisamente no fim do Réveillon, dando assim

o primeiro grito oficial do carnaval. A partir daí, todas as segundas desfila pelas
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Exmo. Prefeito Municipal Jaime Barbosa da Silva
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ruas da cidade à véspera do carnaval oficial que começa na Quarta, um dos

maiores blocos alternativos da Amazônia, denominado Bloco Pai da Pinga.

O Carnaval obidense sempre foi uma manifestação interessante e de cunho

folclórico, tanto que tem como ícone a figura exótica e carismática do Mascarado

Fobó. E no carnaval de Óbidos onde o poeta Ruy Barata iniciou suas primeiras

composições musicais, compondo marchinhas para blocos. Por sua longevidade

e originalidade, o CARNAPAUXIS e seu símbolo o Mascarado Fobó foi

reconhecido pela Lei Estadual no 7 .225 de 24 de novembro de 2008 como

"Patrimônio lmaterial, Histórico, Cultural e Artístico do Estado do Pará".

O principal objetivo do projeto é promoção e a defesa dos interesses das

agremiações carnavalescas através da PMO/SEMCULT - Secretaria Municipal

de cultura e Turismo, perante as instituições públicas e privadas, sensibilizando-

os dos diversos segmentos da sociedade obidense e Estado, pelo fato de tornar-

se um evento de grande importância e massa, reconhecido em nossa região

como CARNAPAUXIS, permitindo assim a apresentação dos Blocos nas

avenidas de nossa cidade.

seu objetivo específico visa à busca de recursos financeiros ou materiais, sejam

na forma de investimentos publicitários, subvenções municipais, estaduais, ou

de iniciativa privada, assim como, na forma de suporte técnico, musical,

segurança, entre outros.
Recursos este, que na forma que vierem por certo será uma grande alavanca

para geração de emprego e renda.

A realização e apresentação dos blocos nas avenidas e Praça da cultura no

período de 15 a 21 de fevereiro de 2023, por ser uma das festas populares mais

esperadas pelo povo obidense e municípios vizinhos, tornando-se ainda, um

momento importante de divulgação do nosso município com grandes

movimentaçÕes de vendas e serviços, contribuindo com a economia local e

regional.

os desfiles oficiais ocorrem na praça sesquicentenário e espaço carnavalesco

Fobódromo (antigo Estádio General Rêgo Barros). O Carnapauxis também

estende-se, com apresentações no meio rural do município. Nesse sentido,

todas as projeções despertam a atenção de empresas, e ou, entidades que

acreditam que obidos será uma boa cidade para seus futuros negócios e para
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suas empresas. E por ser uma cidade histórica, atrativa, com suas ladeiras e

prédios coloniais, o carnaval obidense se tornou um evento com bastante

visibilidade na região, com dados da própria PM, sua população chega a

duplicar, chegando a 40 mil pessoas a frequência da praça onde ocorre a

manifestação do CarnaPauxis.

A Secretaria Municipal de cultura e Turismo com futura contratação justifica por

meio deste a necessidade da aquisição do objeto, qual seja a EVENTUAL

CONTRATAÇÃO ATRAVES DE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA

CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

LOCAÇÃO DE PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO, AROUIBANCADA, PAINEL DE

LED, ESTRUTURA METALICAS, CAMAROTES, GRUPOS GERADOR,

BANHEIROS QU|MICOS, SHOWS PIROTECNICO, SEGURANÇA

DESARMADA E TRIO ELETRICO PARA ATENDER DEMANDAS DA

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO NO MUNIC|PIO DE

ÓgtOOS., por meio do instituto da adesão à Ata de Registro de Preços'

oriunda do pregâo Eletrônico sRP No PREGÃO ELETRÔNlco N'0í312021-

SRP-SEMGA, gerenciada pela Prefeitura Municipal de Mojui dos

Campos/Secretaria Municipal de Gestão Admin istrativa-SEMGA'

oobjetoemsumaatendeasatividadesetemporfinalidademanteratradiçãoe
os costumes do povo obidense.Assim, no intuito de acelerar a realizaçáo do

eventoeresoluçãodanecessidadeemquestão,foramrealizadasconsultasa
atasderegistrodepreçosvigentesjuntoaoPortaldosJurisdicionadosdo
Tribunal de Contas dos Municipios do Estado do Pará - TCM/PA ' sendo

identiÍicado o PREGÃO ELETRÔNlco N' 013/202'l-SRP-SEMGA, gerenciada

pelaPrefeituraMunicipaldeMojuidosCampos/SecretariaMunicipaldeGestão
Administrativa-sEMcA, tem como objeto a eventual contrataçáo de empresa

para prestação de serviços de locação de palco, som, iluminação' arquibancada'

painel de led, estrutura metálicas, camarotes, grupos gerador' banheiros

químicos,showspirotécnico,segurançadesarmadaetrioelétricoparaatender
demandas da secretaria municipãl de cultura e turismo no municÍpio de Óbidos.

Pelo qual a empresa Tl coMÉRclo E sERvlÇos DE M|DIA -ElRELl -
13.39í.518/000145 foi vencedora, sendo que o objeto, suas especificações e

condições, bem como os valores da proposta vencedora atendem

completamente as necessidades desta Secretaria Municipal de Cultura e

Turismo.
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uma vez identificada a soluçâo, prosseguiu-se com as avaliaçôes legais devidas

atinentes ao instituto da adesão a ata de registro de preço, conforme preceitua

o Decreto 7,89212013, Capítulo lX, art.22, com as altêraçõês promovidas

pelo DecÍeto 9.488/2018. Dessa forma ÍoÍam realizadas pesquisas de preço de

mercado a fim de avaliar a vantajosidade da referida adesão, conforme

orçamentos e mapa comparativo em anexo, verificando-se que os valores

propostos são superiores ao valor registrado na Ata de Registro de Preços,

ficando demonstrada que os serviços através de adesão ao registro de preços

do Pregão Eletrônico SRP 01312021 - SEMGA é vantajosa pa.a a

Administração, gerando economia para a instituição e, diante disto, justifica-se a

Adesâo ao Registro de Preços do citado órgão.

Justificamos ainda que a adesão a Ata de Registro de Preços cumpre os

princípios da vantajosidade, economicidade, eficácia e eficiência, uma vez que

com este procedimento, a prefeitura de Óbidos faz a contratação com preços

licitados, até porque os preços ofertados há quase um ano estão sendo mantidos

que se configuram como de menor preço o que pêrmite economicidade de

recursos, cumprindo os princípios que regem a Administração Pública além de

proporcionar presteza, celeridade e pronto atendimento à demanda da

Prefeitura Muntctoal/Secretaria Mu n iciDal de Cultu Ía e Desporto

Diante disso, com fulcro no Decreto no 7.89212013, alterado pelo Decreto no

ó.+aAlZOf a, o modo escolhido para a execuÇão dos serviços ora !?retendidos' foi

à adesáo à Ata de Registro àe preços, oriunda do Pregão Eletrônico sRP

O13t2O21-SEMGA,gerenciadapelaPrefeituraMunicipaldeMojuidos
campos/secretaria Múnicipal de Gestão Administrativa-sEMGA, uma vez

que este procedimento geraiá economicidade, até porque os valores ,oÍertados
tã q*." um ano na Iicitação que dá origem à esta adesão estâo sendo

m"niidor, sem contar com- a celeridade processual para a Prefeitura de

Óbidos/PA,

Assim, solicitamos que a presente contratação se.ia realizada através do instituto

da adesáo à ata de registro de preços, comumente denominado "carona", onde

a secretaria Municipal de cultura e Turismo que náo participou da licitação, após

consultaroórgãogerenciadoreofornecedorregistrado,demonstrandoa
vantagemdaadesão,celebrarcontÍatosvalendo-sedaataderegistrodepreços
de outro ente, qual seja a PREFEITURA MUNICiPAL DE MOJUI DOS CAMPOS

/PA, AtrAVéS dO PREGÂO ELETRÔNICO SRP NO 013/2021 - SEMGA, COM bASE

no Decreto 7.8g2t2013, Capítulo lX, art 22, com as alteraçóes promovidas

pelo Decreto 9'488/2018, e ainda subsidiariamente pela Lei Federal no

8.666/93 e suas alteraçôes posteriores, considerando o eventual prestaçáo de
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serviços, de forma parcelada e de acordo com as demandas da Unidade

Requisitante e condições estabelecidas no Edital e Ata de Registro de Preço de

origem.

E a justificativa, que segue anexada ao pedido inicial e aos demais dados e

especificações dispostos no Termo de Referência.

Óbidos/PA, í6 de dezembro de 2022.

EIROZ
pa e Cultura e Turismo

Portaria n' 2.35012022.
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