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Ibirapitanga

Licitações

Serviço Público Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA
CNPJ: 13.846.753/0001-64
GABINETE DO PREFEITO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CARTA CONVITE Nº 013-C/2022.
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 799-A/2022

HOMOLOGAÇÃO
O Prefeito do Município de ibirapitanga no uso de suas atribuições legais resolve: Homologar o presente
procedimento de licitação realizado através da Modalidade Convite N°13-C/2022, do Tipo Menor Preço por
Lote, uma vez que, de acordo com os instrumentos ora apresentados no presente processo e no competente
Parecer Jurídico, tudo transcorreu dentro da legalidade e nos preceitos da Lei N° 8.666/93 e suas demais
alterações, e como não há qualquer recurso pendente, e as empresas renunciaram em Ata ao direto de
Recurso, hei por bem HOMOLOGAR o presente procedimento. ASSIM, nos termos da Legislação vigente,
fica o presente processo HOMOLOGADO.
ADJUDICAÇÃO
Para que a HOMOLOGAÇÃO procedida produza seus efeitos jurídicos e legais e de acordo com o que consta
do Convite nº13-C/2022, efetuamos a ADJUDICAÇÃO em favor da(s) licitante(s) vencedora(s) do Certame
a(s) Empresa(s): Lote 01: locação de estrutura para a realização do Evento da Micareta nos dias 17 e 18 de
setembro de 2022, empresa vencedora LK EVENTOS EIRELI – CNPJ:10.791.261/0001-20 – Valor do Lote:
R$39.833,34 (trinta e nove mil, oitocentos e trinta e três reais e trinta e quatro centavos); Lote 02: Produção
de shows musicais de grupos e bandas locais, para a realização do Evento da Micareta nos dias 17 e 18 de
setembro de 2022 empresa vencedora LK EVENTOS EIRELI – CNPJ:10.791.261/0001-20 – Valor do Lote:
R$18.450,00 (dezoito mil, quatrocentos e cinquenta reais); Lote 03: Prestação de serviços para a
identificação e contratação de pessoal para prestação de serviços temporários, necessários à realização do
Evento da Micareta nos dias 17 e 18 de setembro de 2022, empresa vencedora LK EVENTOS EIRELI –
CNPJ:10.791.261/0001-20 – Valor do Lote: R$17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais); Lote 04: Serviço
de buffet, com o fornecimento de kits lanches, para atender ao pessoal envolvido no Evento da realização do
Evento da Micareta nos dias 17 e 18 de setembro de 2022, empresa vencedora LK EVENTOS EIRELI –
CNPJ:10.791.261/0001-20 – Valor do Lote: R$18.250,00 (dezoito mil duzentos e cinquenta reais); Lote 05:
Serviços de Organização de Camarim para Autoridades, Bandas e Equipes Técnicas do Evento da Micareta
nos dias, 17 e 18 de setembro de 2022, empresa vencedora LK EVENTOS EIRELI – CNPJ:10.791.261/000120 – Valor do Lote: R$9.500,00 (nove mil quinhentos reais); Lote 06: Serviços de café da manhã, almoço e
jantar, para atender ao pessoal de apoio que estarão de serviço e autoridades, para o Evento da Micareta
nos dias 17 e 18 de setembro de 2022, empresa vencedora LK EVENTOS EIRELI – CNPJ:10.791.261/000120 – Valor do Lote: R$6.750,00 (sete mil setecentos e cinquenta reais), nos termos do Convite Nº13-C/2022,
que tem por Objeto: contratação de serviços para organização e realização de evento festivo e tradicional
“Micareta de Gente” com a produção de shows musicais de bandas locais, serviços de pessoal de apoio,
serviços de camarim, fornecimento de lanches, fornecimento de refeições e fornecimento de estrutura para
o evento no Distrito de Itamarati nos dias 17 e 18 de setembro de 2022, inclusos materiais e demais serviços
afetos, para atender a Secretaria de Educação do Município de Ibirapitanga.
Ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes.
Ibirapitanga, 14 de setembro de 2022.
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