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Extratos de Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMONTE
EXTRATO DE CONTRATO

Pregão Eletrônico nº 035/2021
Contrato: 168/2022
Contratada: MATRIX EMPREENDIMENT0S EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida
na Rua são Lourenço, N°239, Santa Lúcia, Eunápolis, BA, CEP 45.822-231. inscrita do CNPJ, sob o nº
15.324.253/0001-98, aqui representada pelo Jackson Santos Silva, com o valor de R$ 2.898.216,86 (dois
milhões, oitocentos e noventa e oito mil, duzentos e dezesseis reais e oitenta e seis centavos), referente ao
saldo da Ata de registro de Preço.

Objeto: Execução dos serviços contratação de serviço de locação de equipamentos e estruturas e materiais
para a realização de eventos na cidade de BELMONTE-BA, compreendendo: recursos humanos, serviços
técnicos, locação de equipamentos de áudio e vídeo, montagens e desmontagens de estruturas metálicas,
alimentação, material consumível, trios elétricos, unidades móvel de som e luz e demais artefatos necessários
à consecução das atividades correlatas, conforme especificações e quantitativos indicados no processo
Administrativo nº 166/2021.

Belmonte 01 de novembro de 2022.

Av. Rio Mar s/n Centro Belmonte Bahia
CEP: 45.800-000
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Licitações

RATIFICAÇÃO

ATO DE CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - PROCESSO Nº 141/2022
INTERESSADA: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CULTURA E
TURISMO.
CONTRATADO: KART LOVE, POR INTERMEDIO DA SOCIEDADE EMPRESARIAL KL ENTRETENIMENTO
LTDA.

Diante do quanto exposto o processo administrativo em epigrafe, que trata de contratação direta
mediante inexigibilidade do procedimento licitatório, considerando que a solicitação da contratação
da Banda KART LOVE atende aos requisitos da lei, pela boa aceitação do público em toda região, bem
como especialização e notoriedade do artista, cujo show musical se traduz na apresentação do
evento do gênero “festivo”, pertinente e adequado ao festejo em comemoração à tradição Festa de
Réveillon, que acontecerá no dia 31 de dezembro do ano corrente., e, ainda, com base na
regularidade do procedimento, apontado em parecer da Procuradoria Jurídica do Município, autorizo
a contratação direta, nos termos do processo administrativo supra epigrafado, no valor total da
contratação de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), conforme proposta, anexa aos autos do referido
processo.

Gabinete do Prefeito, 09 de novembro de 2022.

Av. Rio Mar s/n Centro Belmonte Bahia
CEP: 45.800.000
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EXTRATO DO CONTRATO 166/2022
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº026/2022. Contratante: Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Econômico, Cultura e Turismo. Contratado: KL ENTRETENIMDNTO LTDA. Valor Global: R$ 80.000,00
(oitenta mil reais). Objeto: Contratação de empresa, na condição de agente credenciado, responsável
pela apresentação do show musical da Banda KL ENTRETENIMENTO LTDA, na Sede do Município de
Belmonte/BA, para realização do festejo em comemoração à tradição Festa de Réveillon, que
acontecerá no dia 31 de dezembro do ano corrente. A atração faz parte da programação na noite de
31 de dezembro com entrada prevista para as 23h00 e duração de 90 minutos

Gabinete do Prefeito, 10 de novembro de 2022.
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RATIFICAÇÃO

ATO DE CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 027/2022
INTERESSADA: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CULTURA E
TURISMO.
CONTRATADO: BANDA CHICABANA, POR INTERMEDIO DO SR. ANTONIO LUCIANO BORGES DA
SILVA.

Diante do quanto exposto o processo administrativo em epigrafe, que trata de contratação direta
mediante inexigibilidade do procedimento licitatório, considerando que a solicitação da contratação
da Banda CHICABANA atende aos requisitos da lei, pela boa aceitação do público em toda região,
bem como especialização e notoriedade do artista, cujo show musical se traduz na apresentação do
evento do gênero “festivo”, pertinente e adequado para o festejo em comemoração à tradicional
Festa de Réveillon/Arrastão, que acontecerá no dia 01 de janeiro de 2023 com entrada prevista para
às 17:00 e duração de 02h30, e, ainda, com base na regularidade do procedimento, apontado em
parecer da Procuradoria Jurídica do Município, autorizo a contratação direta, nos termos do processo
administrativo supra epigrafado, no valor total da contratação de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil
reais), conforme proposta, anexa aos autos do referido processo.

Gabinete do Prefeito, 09 de novembro de 2022.
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EXTRATO DO CONTRATO 167/2022
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº027/2022. Contratante: Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Econômico, Cultura e Turismo. Contratado: CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA, CNPJ
07.930.542/0001-02. Valor Global: R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais). Objeto: Contratação
de empresa, na condição de agente credenciado, responsável pela apresentação do show musical da
Banda CHICABANA. A atração faz parte da programação do dia 01 de janeiro de 2023 com entrada
prevista para as 17:00e duração de 02:30.
Gabinete do Prefeito, 10 de novembro de 2022.
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