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Adjudicações

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
Prefeitura Municipal de Itabela
Prefeitura Municipal de Itabela
Pregão Eletrônico - PE008/2022

Resultado da Adjudicação
Lote:

0001

Descrição:

LOTE I - EVENTOS

Valor Referência

2.453.749,46

Valor Total:

2.018.000,00

Adjudicado em:

22/06/2022 - 15:59:25

Adjudicado por:

Gionara de Souza Pinha

Nome da Empresa:

MATRIX EMPREENDIMENTOS EIRELI (15.324.253/0001-98)

Modelo:

Gionara de Souza Pinha
Pregoeiro
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Atas

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022.
O MUNICÍPIO DE ITABELA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº. 16.234.429/000183, com sede na Av. Manoel Carneiro, 327, Centro – Itabela-BA, representado pelo Prefeito Municipal, o Sr.
Luciano Francisqueto, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica,
para REGISTRO DE PREÇOS nº 008/2022, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e
qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s),
atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21
de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as
disposições a seguir:
1. DO OBJETO.
1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para eventual contratação de serviço de locação de
equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos na cidade de Itabela-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 móveis de som e luz e
demais artefatos necessários à consecução das atividades correlatas , especificado nos itens do Termo de
Referência, anexo do edital de Pregão Eletrônico nº 008/2022 que é parte integrante desta Ata, assim como a
proposta vencedora, independentemente de transcrição.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.
2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições
ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:
EMPRESA: MATRIX EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ: 15324253/0001-98
ENDEREÇO: RUA SÃO LOURENÇO, 239 SANTA LÚCIA
REPRESENTANTE: JACKSON SANTOS SILVA
E-MAIL: matrixprodutora@gmail.com

ITEM

1

2

DESCRIÇÃO
PALCO medindo 18 x 14m, com 18 metros de
frente, 14 metros de frente a fundo, pé direito
de 9 metros, plataforma em ferro galvanizado,
piso em madeira forrado por carpete, 2 torres
laterais para içar P.A Flay de 2 x 9m altura em
estrutura Box truss, Teto de lona anti-chamas,
escada de acesso, saia frontal, fechamento
lateral, housemix, com 02 pisos, Back stage com
fechamento do fundo do palco com portão para
veículo. Compreendendo despesas de
transporte, montagem e desmontagem, bem
como material e pessoal necessário à execução
dos serviços.
PALCO medindo 12 x 12m, com 12 metros de
frente, 12 metros de frente a fundo, pé direito
de 7 metros, plataforma em ferro galvanizado,
piso em madeira forrado por carpete, 2 torres
laterais para içar P.A Flay de 2 x 9m altura em
estrutura Box truss, Teto de lona anti-chamas,
escada de

-

EUNAPOLIS- BA
TEL.: (73)99132-8632

UNIDADE QUANT.

Diária

Diária

04

04

MARCA

V.
UNITÁRIO

V. TOTAL

R$ 15.000,00

R$

60.000,00

R$ 12.000,00

R$

48.000,00

MATRIX

MATRIX
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acesso, saia frontal, fechamento lateral,
housemix com 02 pisos, Back stage com
fechamento do fundo do palco com portão para
veículo. Compreendendo despesas de
transporte, montagem e desmontagem, bem
como material e pessoal necessário à execução
dos serviços.

3

PALCO medindo 12 x 6m, com 10m de frente, 7
metros de frente a fundo, estrutura de box truss
em alumínio, plataforma em ferro galvanizado,
piso em madeira forrado por carpete, 2 torres
laterais para içar P.A Flay de 2 x 9m altura, teto
de lona anti-chamas, escada de acesso, saia
frontal, housemix. Compreendendo despesas de
transporte, montagem e desmontagem, bem
como material e pessoal necessário à execução
dos serviços.

Diária

06

4

PALCO medindo 6 x 6m, plataforma em ferro
galvanizado, cobertura de toldo, piso em
madeira, forrado por carpete, escada de acesso,
saia frontal, housemix. Compreendendo
despesas de transporte, montagem e
desmontagem, bem como material e pessoal
necessário à execução dos serviços.

Diária

12

5

Camarins em estrutura octanorm tamanho 4 x
3m, piso em madeira forrado por carpet,
climatizado com ar condicionado de 9.000 btus,
coberto por toldo piramidal tam 5m x 5m.
Compreendendo despesas de transporte,
montagem e desmontagem, bem como material
e pessoal necessário à execução dos serviços.

Diária

6

TENDA de cobertura piramidal, tamanho 4 x 4m,
com pé direito de 3m. Compreendendo despesas
de transporte, montagem e desmontagem, bem
como material e pessoal necessário à execução
dos serviços.

MATRIX

R$ 10.000,00

R$

60.000,00

MATRIX

R$

4.500,00

R$

54.000,00

16

MATRIX

R$

3.000,00

R$

48.000,00

Diária

40

MATRIX

R$

300,00

R$
12.000,00

7

TENDA de cobertura piramidal, tamanho 5 x 5m,
com pé direito de 3m. Compreendendo despesas
de transporte, montagem e desmontagem, bem
como material e pessoal necessário à execução
dos serviços.

Diária

30

MATRIX

R$

500,00

R$
15.000,00

8

TENDA de cobertura piramidal, tamanho 6 x 6m,
com pé direito de 3m. Compreendendo despesas
de transporte, montagem e desmontagem, bem
como material e pessoal necessário à execução
dos serviços.

Diária

10

MATRIX

R$

600,00

R$

6.000,00

9

TENDA de cobertura piramidal, tamanho 12 x
12m, com pé direito de 3m. Compreendendo
despesas de transporte, montagem e
desmontagem, bem como material e pessoal
necessário à execução dos serviços.

Diária

04

MATRIX

R$

3.500,00

R$

14.000,00

10

Stand em estrutura octanorm tamanho 4 x 4m,
piso em madeira forrado por carpete, coberto
por toldo piramidal tamanho 5 x 5m.
Compreendendo despesas de transporte,
montagem e desmontagem, bem como material
e pessoal necessário à execução dos serviços.

Diária

8

R$

2.625,00

R$

21.000,00

11

Elevados em estrutura de alumínio, com pisos de
madeira forrados por carpete, tamanho 2m de
comprimento x 1m de largura, com pés
reguláveis até 1m de altura. Compreendendo
despesas de transporte, montagem e
desmontagem, bem como material e pessoal
necessário à execução dos serviços.

Diária

16

R$

1.427,50

R$
23.000,00

12

DISCIPLINADORde público em estrutura de tubo
galvanizado 2" (polegadas) com altura de 1,20m
e comprimento de 3,00m. Compreendendo
despesas de transporte, montagem e

Metro Linear

1000

R$

32,00

R$
32.000,00

MATRIX

MATRIX

MATRIX
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desmontagem, bem como material e pessoal
necessário à execução dos serviços.

Fechamentos estruturados em ferro metalon
na altura de 2 metros fechados em chapa 18 e
corrugados na cor prata, apoios de sustentação
em 45 graus (mão francesa) para apoio e
fixação. Compreendendo despesas de
transporte, montagem e desmontagem, bem
como material e pessoal necessário à execução
dos serviços.
Estrutura em Q30. Estrutura em alumínio
padrão 30 cm, para montagem de estruturas
diversas. Compreendendo despesas de
transporte, montagem e desmontagem, bem
como material e pessoal necessário à execução
dos serviços.
Sanitários químicos confeccionado em
polietileno, com identificação masculina e
feminina, higienização diária com veículo de
sucção, produtos químicos e materiais de
limpeza.
Grupo Gerador de 180 KVA'S, trifásico, 380/220
Volts, silenciado 80 DB a 5m de distância,
chave reversora, 04 cabos de 95 mm com 25
metros cada.

Metro Linear

1000

Metro
Quadrado

2.000

Diária

500

MATRIX

Diária

30

MATRIX

17

TRIO ELÉTRICO CARRETA- 150 mil watts de
potência no som, Composto de 01 mesa série
Five 52x12x08, com 52 canais, 02 processador
XTA, 04 processadores de efeito spx 990, 02
processador de efeito lxp 15 ii, 03 quadra gate
dn 514, 01 quadra gate mx 40, 04 guadra
compressor mx 30, 01 quadra compressor
mdx 4400, 04 compressor 160, 01
compressores 166, 06 equalizador 366 31
band, 01 aparelho cd, 01 aparelho de MD,
amplificadores de palco: 01 aparelho de baixo
hartke system 7000 completo, 01 aparelho de
teclado kba 300, 02 aparelho de guitarra jazz
chorus 120, 02 aparelho de guitarra JCM 900,
01 corpo de bateria, monitores de palco: 01sb
850 para bateria, 02 spot 222, 06 spot 440, 12
fones psm 700, 02 power play de 06 canais
cada.Frente/fundo trio: 52 alto falantes de
grave, 28 alto falantes de 12,24 driver 4400,
laterais do trio:40 alto falantes de grave, 32alto
falantes de médio Grave,24 corneta4400,32
twits. Potências:60 potências V8 ,28 potências
702.Microfones:03 mic. beta sm 58 PGX 24,01
mic. beta sm 58 lx4 s/ fio, 01 mic. Beta sm 58
lx s/ fio,32mic.sm 58 ,24 mic beta sm 57,05
mic.sm 81 06 mic.betasm 58,02 mic.d112, 01
kit mic/bateria q-3.direct box:20 direct box
ativo,10 direct box passive. 40 garras, 40
pedestais modelo girafa. Estrutura do trio: 01
cavalo mecânico nl 340, carroceria com 23 mts
de comprimentos 3, 20 de largura, 3 eixos, 02
grupo gerador 180 kva, composta ainda de
camarim com geladeira, ar condicionado,
microondas, circuito interno de TV,
02 banheiros, saídas de emergencia.
OBSERVAÇÃO: MOTORISTA UNIFORMIZADO,
MANUTENÇÃO MECÂNICA PREVENTIVA E

Diária

18

SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE: PA LINE
ARRAY 02 consoles digitais com 48 canais por
32 saídas auxiliares Mix Rack, Sistema de som
line array, Side duplo com 24 caixas de som

Diária

13

14

15

16

R$

40,00

R$

40.000,00

R$

60,00

R$

120.000,00

R$

280,00

R$

140.000,00

R$

3.800,00

R$

114.000,00

06

R$ 28.500,00

R$

171.000,00

08

R$ 23.000,00

R$
184.000,00

MATRIX

MATRIX

MATRIX
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Line Array, 24 caixas de Sub SB 850, T18 ou SB
218; 16 monitores SM 400 01 sub com 02
auto falantes de 18 polegadas para bateria;
Sistema de fone completo – 16 fone monitor;
04 In Ear PSM 900; 40 pedestais girafa e
garras; 40 microfones – SM58 – SM57 –
Microfones de tons 604 -SM91; 02 microfones
sem fio uhf Beta; 30 praticáveis pantográficos
de 2m x 1m com rodizios; 02 sistemas de
contra baixo com cabeçote 450w caixas
original 4X10 e caixa 15” original; 03 cubos de
guitarra 120 Watts; 01 multicabo de 110 m e
56 vias espaguetadas; Cabos e extensões
compatíveis e suficientes para ligação do
sistema de DELAYe grande porte com no
mínimo2 torres, montadasem estruturas
metálicas de box truss q30, de04 a 06 mts de
altura por a 05 mts de largura, em forma de
travede gol, com sistema de sonorização com
04 caixas de frequencia altas e 02 de
freqüência baixas, com cabos para ligação de
todo o sistema de sonorização e sistema de
A/C, contendo cabos para interligar o sistema
de delay, com recursos técnicos para
recebersinal de áudio, sistema subsnake para
troca simultânea de bandas no palco.

19

20

SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE: 01
consolermix digital 32 canais, com
conversor digital, para o PA Multi cabos
compatíveis 01-consoler mix digital 32
canais, com onversor para o Palco
Periféricos: Compressores, Gates,
processadores de efeito, equalizadores,
crossovers PA Flay contendo 32 sub
graves, caixas acústicas de médio graves
na proporcionalidade, altas frequências
contendo Drives e twiters, proporcionais
a configuração das caixas de baixas e
médias frequências acima citadas
Monitores, spots, side, Amplificação para
monitores e PA, pedestais, Cubos e
amplificadores de retorno para guitarra
valvulado e contra baixo, microfonação
específica para voz e instrumentos
musicais, cabos de áudio, cabos de a/c.
Todos os itens acima citados deverão
compor um sistema eficiente para
atender a shows musicais de médio
porte.
SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE: 01
consolermix digital de no mínimo 24
canais, com conversor digital, para o PA
Multi cabos compatível 01 consolermix de
no mínimo 24 canais, com conversor para
o Palco Periféricos: Compressores, Gates,
processadores de efeito, equalizadores,
crossovers P.A Flay contendo 16 sub
graves, caixas acústicas de médio graves
na proporcionalidade, altas frequências
contendo Drives e twiters, proporcionais
a configuração das caixas de baixas e
médias frequências acima citadas
Monitores, spots, side, Amplificação para
monitores e pa, pedestais, Cubos e
amplificadores de retorno para guitarra
valvulado e contra baixo, microfonação
específica para voz e instrumentos
musicais, cabos de áudio, cabos de a/c.
Todos os itens acima citados deverão
compor um sistema eficiente para

MATRIX

Diária

06

Diária

12

MATRIX

R$ 7.000,00

R$

42.000,00

4.000,00

R$

48.000,00

MATRIX

Página 4 de 8

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RTC3RDK1MEE5RDE0OEQ5MU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
23 de Junho de 2022
7 - Ano XVII - Nº 3569

Itabela

atender a shows musicais de pequeno
porte.

21

22

23

25

SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE TIPO
REUNIÃO: Sonorização de pequeno porte
para reunião: 04
Caixas de som amplificadas e processadas
600W RMS cada, com tripé, 01 Mixing
Console com no mínimo 12 canais de
entrada 04 subgrupos 04 vias auxiliares
04 bandas de equalização filtro de graves,
01 Microfone sem fio para voz com
frequência de trabalho selecionável e
faixa de operação em UHF, 04 Microfones
com fio, 01 Aparelho para sonorização
ambiente, cabos e conexões para ligar
todo o sistema, 01 Operador técnico.
PAINÉIS DE LED - Painéis de LED para
transmissão de vídeo, com resolução
mínima de 06 mm, outdoor, medindo
mínimo de 12 m² cada, acompanhado de
processador de vídeo e demais acessórios
para seu perfeito funcionamento,
incluindo, caso necessário, estrutura de
alumínio modelo Q30 para confecção de
suportes para os painéis;
ILUMINAÇÃO DE GRANDE
PORTE:28Refletores
PAR 64 foco 05; 18 Refletores PAR LED
com leds de 03 watts; 08 Refletores
Elipsoidal de 25º a 50º e potência
mínima de 750 watts; 06 Mini Brut com o
mínimo de 04 lâmpadas DWE cada; 02
máquina de fumaça com controle
externo; 02 Rack Dimmer de 12 canais
(4000 kw); 08 Moving Light spot com
potência mínima de 700 watts e modelos
iguais; 08 moving Bean (lâmpadas de
300w, 700w ou maior potência) de
modelos iguais; 08 Estrobo de 3000
watts; 01 mesa de iluminação com 2048
canais; gelatinas de variadas cores.
ILUMINAÇÃO MÉDIO PORTE: Estrutura
de treliça de alumínio q30 medindo 8m x
4m, 04-sleve bloc, 04-pau de carga, 04 –
talhas, 04-sapatas 70cm x 70cm, 200parafusos, 20- cintas 2 toneladas, 16lâmpadas pa 64, 02-mini bruti 06
lâmpadas, 04- movielight, 08-movie spot
2 575, 09- wash 575, 16-canhão par led
4 3w, 6-ribaltas, 16ACL, 13-ETC, 02-Strobo
3000W, 02-canhão seguidor, 01-maquina
de fumaça fog 3000 w,01mesa
compatível com a estrutura acima citada
01rack hpl, Todos os itens acima citados
deverão compor um sistema eficiente
para atender a shows musicais de médio
e porte
Serviço de Buffet para Camarins Atendimento para 01 camarim, com
média de 10 pessoas por dia de evento, 6
variedades entre salgados, bolos,
folhados, doces e biscoitos. Bebidas:
café, água, dois tipos de sucos naturais,

Diária

20

Diária

18

Diária

8

MATRIX

MATRIX

R$

2.500,00

R$

50.000,00

R$

5.000,00

R$

90.000,00

R$ 8.750,00

R$
70.000,00

MATRIX

Diária

18

Pessoa

500

MATRIX

R$

5.000,00

R$
90.000,00

R$

60,00

R$
30.000,00

MATRIX
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dois tipos de refrigerante. Duas horas de
duração.

Segurança - Profissional habilitado a
efetuar atividades relacionadas aos
serviços de segurança desarmada,
uniformizado e com registro na
Secretaria de Segurança Pública ou órgão
equivalente. Devidamente
uniformizados.
BRIGADISTAS – Grupo organizado de
pessoas que são especialmente
capacitadas para que possam atuar
numa área previamente estabelecida, na
prevenção, abandono e combate a um
princípio de incêndio e pânico, e que
também estejam aptas a prestar os
primeiros socorros a possíveis vítimas.
Banda de reconhecimento Local,
consagrada pelas mídias e público local. Os
cachês devem ficar no máximo até o valor
de R$ 3.000,00 (tres mil reais).
Banda de reconhecimento Regional,
consagrada pelas mídias e público local.
Os cachês devem ficar no máximo até o
valor de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais).

Diária

100

MATRIX

Diária

60

MATRIX

Banda

40

MATRIX

Banda

15

30

CARRO EXECUTIVO COM MOTORISTA Carro executivo para até 04 (quatro)
pessoas, vidros escuros e ar
condicionadoem perfeito estado de
conservação. Abastecimento por conta
da contratada.

Diária

08

31

EQUIPE DE CARREGADORES – Pessoal
para auxiliar as bandas na organização
de equipamentos no palco e trio, auxiliar
a produção nas montagens das
estruturas.

Diária

60

26

27

28

29

32

PRODUTOR DE EVENTOS – Profissional
responsável por toda produção do
evento, indicado para orientar e
acompanhar a montagem e
desmontagem das estruturas, organizar
eventos de modo geral, recepcionar e
orientar a produção dos artistas com
informações pertinentes aos eventos.

Diária

08

33

PRODUTOR AUXILIAR – Profissional
subordinado ao produtor de eventos,
auxiliador nas atividades durante os
eventos, entre elas a organização e
preparação dos locais dos eventos,
verifica o funcionamento dos
equipamentos e recursos a serem
utilizados nos eventos, verificação dos
serviços de programação visual, dentre
outros.

Diária

08

MATRIX

MATRIX

MATRIX

MATRIX

MATRIX

VALOR TOTAL GERAL

R$

300,00

R$
30.000,00

R$ 250,00

R$ 15.000,00

R$ 3.000,00

R$
120.000,00

R$ 13.000,00

R$
195.000,00

R$

1.000,00

R$
8.000,00

R$

150,00

R$
9.000,00

R$

2.400,00

R$
19.200,00

R$

1.300,00

R$
10.400,00

R$ 1.989.600,00
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3. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
3.1. Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação.
4. VALIDADE DA ATA.
4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da sua assinatura, não podendo ser
prorrogada.
5. REVISÃO E CANCELAMENTO.
5.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento
e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.
5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no
mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações
junto ao(s) fornecedor(es).
5.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a
Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados
pelo mercado.
5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
5.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado
observará a classificação original.
5.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o
compromisso, o órgão gerenciador poderá:
5.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes
apresentados; e
5.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
5.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro
de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
5.7. O REGISTRO DO FORNECEDOR SERÁ CANCELADO QUANDO:
5.7.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços;
5.7.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração,
sem justificativa aceitável;
5.7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no
mercado; ou
5.7.4. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo,
alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
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5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será formalizado por
despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
5.9. O CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS PODERÁ OCORRER POR FATO SUPERVENIENTE, DECORRENTE
DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR, QUE PREJUDIQUE O CUMPRIMENTO DA ATA, DEVIDAMENTE
COMPROVADOS E JUSTIFICADOS:
5.9.1. Por razão de interesse público; ou
5.9.2. A pedido do fornecedor.
6. DAS PENALIDADES.
6.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.
6.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do
pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em
que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao
respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).
6.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 20
do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro
do fornecedor.
7. CONDIÇÕES GERAIS.
7.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as
obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontramse definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.
7.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo
de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº 7892/13.
7.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os
bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de
Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2014.
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 23 de Junho de 2022, em duas vias de igual
teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Itabela 23 de Junho de 2022.

_____________________________________
Município de Itabela

_________________________________________
Matrix Empreendimentos Eireli
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Homologações

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Prefeitura Municipal de Itabela
Prefeitura Municipal de Itabela
Pregão Eletrônico - PE008/2022

Resultado da Homologação
Lote:

0001

Descrição:

LOTE I - EVENTOS

Valor Referência

2.453.749,46

Valor Total:

2.018.000,00

Situação:

Homologado em 22/06/2022 16:03:15 Por: LUCIANO FRANCISQUETO

Nome da Empresa:

MATRIX EMPREENDIMENTOS EIRELI

Modelo:

LUCIANO FRANCISQUETO
Autoridade Competente
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