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ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TIJRISMO E LAZER.
Santa Rita/PB

Oficio n' 170/2022 Santa Rita, 20 de junho de 2022.

Ao Senhor,

João José de Almeida Cruz
Secretario de Adminishação e Gestão do Município de Santa Rita{PB

Assunto: Solicitação de Abertura de Processo.

Senhor,

Cumprimentando-o, veúo através deste solicitar abertura de processo para

contratação da empresa ALBERTO MAGNO FERREIRA RAMOS 42794161415 ,

inscrita no CNPJ:27.1 54.00210001-91, contratado no valor de R$ 6.000 (seis mil reais),

referente ao show de "FABIANA SOUTO" para as Festividades de São João, o show

da artista acima acontecerá dia 28 de juúo do corrente ano.

Atenciosamente,
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§anta
Rita

Secretário de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer.

§,

Sem mais para o momento, elevamos nossos mais sinceros votos de estima e

apreço.
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f,STADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

SECRETARIA DE CTILTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER.
Santa Rita/PB

TERMO DE REFERE\CIA

SECRETARIA DE CULTI.]RA, DESPORTO, TI.]RISMO E LAZER.

I. DO OBJETO

1.1. Constitui objeto desra solicitação: CONTRATAÇÃO DO SHOW DE'FABIANA
SOUTO'PARA A TRADICIONAL FESTA DE SÀO JOÀO DA CIDADE DE SANTA

RITA, PB.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

A contratação acima descrita. que será processada nos terÍnos deste instrumento,

especificações técnicas e inlormações complementu[es que o acompanham. quando for
o caso. justifica-se: Pela necessidade da devida efetivação de serviço para suprir

demanda especifica - CoNTRATAÇÃO oo sHow DE "FABIANA souro'PARA A

TRADICIONAL FESTA DE SÃO JOÃO DA CIDADE DE SANTA RITA, PB; O

município de Santa Rita, com objetivo de incentivar os festejos culturais e promover o

lazer dos cidadãos, promove a realização da Festa de são João do município para

compor o calendáLrio cultural da nossa cidade, as festas de São João são uma grande

atração turistica em vários locais do país, com grandes espetáculos e apresentações de

shows musicais e quadrilhas juninas sendo assim a prefeitura do município através da

Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer irá realizar esse evento seguindo todas

as medidas de proteção e protocolo sanitário. com as especificações do objeto da

referida contratação descritas abaixo:

Santa
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ITEM DESCRIÇÃO/ ESPf, CIFICAÇÃO UNI) QUANTIDADE

I CONTRATAÇÃO DO SHOW DE 'FABIANA
SOUTO" PARA A TRADICIONAL FESTA DE
SÃo JOÃO DA CIDADE DE SANTA RITA. PB.
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ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER.
Santa Rita/PB

3. DOCUMENTAÇAO

3.1. HABILITAÇÀO JURIDICA:

3.1.1. No caso de empresririo individual: inscrição no Registro Público de Empresas

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

3.1.2. Em se tratando de microempreendedor individual - MEI: Certificado da

Condição de Microempreendedor Individual . CCMEI, cuja aceitação ficará
condicionada à verificação da autenticidade no sítio
www. portaldoempreendedor. gov.br

3.1.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente

registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompaúado de documento

comprobatório de seus administradores;

3.1.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde oper4 com

averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal,
filial ou agência;

3.1.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil
das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos

seus administradores:

3.1.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da

assembléia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no

Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que

trata o art. 107 da Lei no 5.764, de 1971;

3.1.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País:

decreto de autorização;

3.1.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alteragões ou da

consolidação respectiva.
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4. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA.

4.1. CNPJ - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no

Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

4.2. Prova de regularidade fiscal perante a fazenda nacional, mediante apresentação

de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita federal do Brasil
(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (P6FN), referente a todos os

créditos tributríLrios federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados,

inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n'
1.751, de 02/1012014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-

Geral da Fazenda Nacional.

4.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

4.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho,

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos

termos do Título Vll-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-

lei n'5.452, de 1o de maio de 1943;

4.5. Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual, através da Certidão Negativa

conjunta junto aos Tributos Estaduais, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual

onde a empresa for sediada;

4.6. Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal, através da Certidão Negativa
junto aos Tributos Municipais, emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal onde a

empresa for sediada;

4.7. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou
empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito
de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição,
sob pena de inabilitação.

5. OBRIGAÇOES DA CONTRATANTE

Santa
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5.1. São obrigações da Contratante:

5.1.1. Efetuar o pagamento relativo ao objeto contratado efetivamente
realizado, de acordo com respectivo contrato ou equivalente.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURJSMO E LAZER.
Santa Rita,rPB

5.1.2. Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel
execução do objeto da presente contratação, nos termos do correspondente

instrumento de ajuste.

5.1.3. Notificar o Contratado sobre qualquer inegularidade encontrada quanto à

qualidade dos produtos ou serviços, exercendo a mais ampla e completa

fiscalização, o que não exime o Contratado de suas responsabilidades pactuadas e

preceitos legais.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concementes à legislação fiscal,
civil, tributiíria e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos

assumidos, a qualquer título, perante seus fomecedores ou terceiros em razão da

execução do objeto contratado.

6.2. Não transferir a outrem, no todo ou em paÍe, o objeto da contratação. salvo

mediante prévia e expressa autorização do Contratante.

6.3. Manter. durante a vigência do contrato ou instrumenlos equivalente. em

compatibilidade com as obrigações assumidas. todas as condições de habilitação e

qualificação exigidas no respectivo processo licitatório. se lor o caso, apresentando ao

Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado.

6.4. Emitir Nota Fiscal correspondente à sede ou filial da empresa que apresentou a

documentação na fase de habilitação.

6.5. Executar todas as obrigações assumidas com observância a melhor técnica vigente,

enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e especificações
técnicas correspondentes.

7. DO CONTROLE E FTSCALTZAÇÃO DA EXECUÇÃO

7.1. Nos termos do arÍ. 67 Lei no 8.666, de 1993, será designado representante para

acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens. anotando em registro próprio todas as

ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à

regularização de falhas ou defeitos observados.

)
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SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TT-IRISMO E LAZER.
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7.2. A hscalízação de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da

Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer inegularidade, ainda que resultante

de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em

corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade

com o art. 70 da Lei n'8.666, de 1993.

7,3. A Administração designará gestor e fiscal do contÍato, que anotará em registro

próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia,

mês e ano, bem como o nome dos funcionrtios eventualmente envolvidos,

determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e

encamiúando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

8. DOS PRAZOS

8.1. 0 prazo mriximo para a execução do objeto está abaixo indicado e será

considerado a partir da assinatura do Contrato;

Início: 02 (dois) dias Conclusão: 30 (rinta) dias

8.2. 0 prazo de vigência do contrato será determinado: 30 (trinta) dias, considerado

da data de sua assinatuÍa;

9, DO REAJUSTE.

9.1. OS preços contratados são fixos pelo período de um ano, exceto para os casos

previstos no Art.65, §§ 59 e 6@, daLet8.666/93.

IO. DO PAGAMENTO

10.1. O pagamento será realizado no prívo miíximo de até 30 (trinta) dias úteis,

contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem banciíria,

para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
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ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER.
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10,3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser

comprovação da regularidade fi scal.

obrigatoriamente acompanhada da

10.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à

contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por

exemplo, obrigação financeira pendente. decorrente de penalidade imposta ou

Inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as

medidas saneadoras. Nesta hipótese, o pÍazo para pagamento iniciar-se-á após a

comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a

Contratante.

10.5. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação

aplicável.

10.5.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n9 123, de 2005, não sofÍerá a retenção tributiíria quanto aos impostos e

contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará

condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que

fazjus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

10.6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha

concorrido. de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de

compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o eÍ-etivo

adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM:lXNXVP,sendo:

EM : Encargos moratórios;

N : Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP - Valor da parcela a ser paga.

u;

§
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10.2, Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que

o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.
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l:índice de compensação financeira : 0,00016438, assim apurado:

l = (rx) 1= (s/100)1 :0,00016438

TX = Percentual da taxa anual : 6%

365

10.7 Será retido 1,5% para o Programa Municipal de Desenvolvimento aos Pequenos

Negócios - PDPN, conforme dispõe o aÍ. 79, inciso I, da Lei Complementar n9

2212019, à exceção dos pagamentos contemplados no inciso VMo Parágrafo único do

artigo T da referida Lei.Comete infração administrativa nos termos da Lei no 10.520, de

2002, a Contratada que:

u. DAS SANÇOES ADMINISTRATMS

11.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei n910.520, de 2002, a

Contratada que:

11.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em

decorrência da contratação;

11.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 11.1.3. Falhar ou fraudar na

execução do contrato;

11.1.3. Comportar-se de modo inidôneo;

11.1.4. Cometer fraude fiscal.

11.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode

aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

11.2.1, Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem
prejuízos significativos para a Conftatante;

11.2,2. Multa moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustifrcado sobre o
valor da parcela inadimplida, até o limite de l5 (quinze) dias;

11.2.3. Multa compensatória de 5%o (cinco por cento) sobre o valor total do contrato,
no caso de inexecução total do objeto;

11.2.4.Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do

subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

2r'
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11.2.5. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão. entidade ou

unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente.

pelo prazo de até dois anos;

11.2.6. Impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da administração

pública com o conseqüente descredenciamento no SICAI pelo prazo de até cinco anos

t1.2.6.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem

também e aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa

no subitem

ll.3 As sanções previstas nos subitens 11.2.1,11.2.5 e 11.2.6 poderão ser aplicadas à

CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem

efetuados.

11.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, IIl e IV da Lei n9 8.666, de

1993. as empresas ou profissionais que:

11.4.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos,

lraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

11.4.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

11.4.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração

em virtude de atos ilícitos praticados.

11.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa a Contratada,

observando-se o procedimento previsto na Lei nS 8.666, de 1993. e subsidiariamente a

Lei n'9.784. de 1999.

11.5. A apticação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa a Contralada.

observando-se o procedimento previsto na Lei nS 8.666, de 1993, e subsidiariamente a

Lei n'9.784. de 1999.

11.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos

valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do municipio, ou deduzidos da garantia,

ou ainda. quando for o caso, serão Inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados
judicialmente.

ll.6.l. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo
de l0 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela

autoridade competente.

ú
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11.7. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela

conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente
judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

11.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano

causado à Administração, observado o principio da proporcionalidade.

11.9. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de

infração administrativa tipificada pela Lei n' 12.846, de 1' de agosto de 2013, como ato

lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo

administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser

remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão

sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de

Responsabilização - PAR.

Santa Rita - PB,20 dejunho de 2022.

Wendel de Araujo
Secretário

icente
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Santa Rita, 20 de.junho de 2022.

l

Oficio n' 17 \ 12022

Ao Senhor,

João José de Almeida Cruz

Secretario de Administração e Gestão do Município de Santa Rita/PB

Pessoa D'

Senhor,

Cumprimentando-o, venho através deste encaminhar documentação do gestor: @!!g
Neto e fiscal Tiaso dos Santos, segue em anexo

Sem mais para o momento. elevamos nossos mais sinceros votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

Secretário de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TI-IRISMO E LAZER.

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu, na qualidade de GESTOR-, DECLARO para todos os fins de direito. ter plena

capacidade de desempenhar tal função, além de deter plenos conhecimentos das

reiponsabilidades ineÍentes, todas elas previstas na Instrução Normativa n" 001/2021 da

controladoria-Geral do Município, além dos manuais, cartilhas e legislação sobre o

tema, que estão disponibilizados na sede do referido Controle Intemo'

/1
);iÇ,e.*-
PESSOA D'

,t.-'o,- uL
IVEIRANETO BDO L

CPF: 083.4 534-52
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Lu, na qualidade de FISCAL, DECLARO para todos os fins de direito, ter plena

capacidade de desempenhar tal função, além de deter plenos conhecimentos das

responsabilidades inerentes, todas elas previstas na Instrução Normativa n'001/2021 da

Controladoria-Geral do Município, além dos manuais, cartilhas e legislação sobre o

tema, que estão disponibilizados na sede do referido Controle Intemo.

Direto De Cultura - SECDTURr
Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer.

*
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JUSTIFICATIVA DO PREçO

O valor total de R$ 6.000,00 (seis mil reais) pela a apresentação
de Fabiana Souto, na Festa de São João de 2022 de Santa Rita/PB no

dia 28 de junho de 2022, é condizente com o praticado no mercado
nesse periodo dos Festejos Juninos.

Sendo Válido ressaltar que Fabiana Souto é uma grande artista
da nossa cidade, portando um grande talento musical com
reconhecimento de nível regional. Tendo em vista a importância do show
no qual iá realizar no dia 28 de junho de 2022 no São João de Santa
Rita-PB, evento esse tendo reconhecimento regional. Em virtude da

importância desse Show nesse evento gigantesco no qual é o Sâo Joâo

de Santa Rita-PB, a artista necessitará de uma banda maior, deste modo
irá aumentar o numero de músicos em palco, vai existir investimento
maior com show pirotécnico do palco, o aumento do valor com o

deslocamento da banda, seus músicos e instrumentos.

§.

Demais disso, em decorrência da pandemia no qual assolou todo
o mundo, vários setores da economia foram prejudicados, dentre eles os

artistas, bandas, músicos e funcionários ligados a eventos culturais em
geral. Sendo válido ressaltar que após a pandemia ser controlada os

setores econômicos tiveram alteração de preços enormes, um exemplo
claro é o preço dos combustÍveis no qual teve aumento altíssimo , deste
modo em decorrência desses aumento todos os setores da economia
nacional tiveram acréscimo expressivo em seus valores. Portanto o valor
no qual foi cobrado pela a empresa é o praticado no mercado
atualmente, em decorrência dos aumentos econômicos no qual afetam
toda sociedade em geral.

A própria Constituição Federal prescreve ao estado o dever de
promover a cultura, que é realmente essencial para o desenvolvimento
local e diversos setores de nossa cidade que dependem direta e
indiretamente deste fluxo trazido pelo evento que movimenta nossa
cidade, trazendo recursos financeiros importantes e necessários à
manutenção e sustentabilidade de nossa economia local.
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f,STADO DA PARAiBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
Sf,CRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TT]RISMO E LAZER.

Santa Rita/PB

Diante do que foi exposto, o pagamento deverá ser realizado de

acordo o contrato.

Santa Rita-PB, 22 de junho de 2022

Secretário de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer.
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CONTRATO DE EXCLUSIVIDADE

E cEssÃo DE DrRErros oBRtcarónros
Pelo presente intrumento partícular de cessão de dÍreítos e obrigaçôes de um lado a

Banda de Fabiana Souto representãda pela Sr. Fabiana Américo de souto inscrita pelo
cPF o31-.4o7.1il-43e RG. 242.2003 SSP/PB, sediada à Rua Ana de Fatima Gama Cabral

701, Condomínio Jardim cabo Branco, Bloco 11 Ap 102, CEP 58 0rt6 780 João Pessoa

PB. Doravante chamada simpesmente CEDEI{TE, e de outro lado a Empresa BF

PRODUçÕES - ME, ínscríta peÍo CNPJ 27.154.@2lmt-91, estabelecida na Rua

Tertuliano de Castro, 857, Ap 303, Bessa João Pessoa PB. cEP - 5q 035 170,

representada poÍ seu represêntante legal 5r. Albêrto Magno Fencira Ramos, cPF

427.94L.6I4-IS RG. 1035.245. SSP/PB. Residente na Rua Ana de Fatima Gama Cabral

701, Condomínio Jardim cabo Branco, Bloco 11 Ap 102, CEP 58 0,46 78O João Pessoa

PB. Poderes de agora em diante chamada simpemente de CESSIONÁRIA" ambas pelos

representantes legais'n€ste ato, tem entre si, justo e contratado o que segue.

. cúusuLA PRIMÉIRA: Pela CEDENTE Íoi dito que é dententora da exclusividade
de representação contrãtualnem todo Território Nacional, da Banda Fabianâ Souto.
Pelo prazo de 60 (sessenta) dias a partir da assinatrrra do presênte contrato.

cúUSufA §EGUNDA: A cedende transfere para cEsSloNÁRlÀ o direito de

Representãr Exclusivo, da Artísta Fabiana Souto, podendo a mesma firmar contrato5
âssinar recibot dar quítação, em Íim, participar de tudo quê se refere a exclusiviadade
em to Terrítório Nacional.

CúUSULA TERCEIRA Por via iambém da prêsente Cessão de Direitos e

obrigações e para que surtam os seus devidos e legais efeitos, autoriza a CEDENTE gue
proceda a CESSIONÁRIA, a que de direito, podendo outro sim, com a posse desta

Cessão negociá-la com terceiros.

CúUSulI QUARTA: As partes aos contratantes, elegem o foro da capital do
Estado da Paraíba, para dirimir qualquer dúüda ou queíõês decorentes do pÍ€sente.

E por estarem assim de pleno acordo com as cúuSUl-AS, termos ê condiçõês dêstê

instÍumento, assinam o presente em duas vias de igual teor, paía que produza os seus efeitos
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Com mais de vinte eÁinco anos de carreira,
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visibilidade no cenário Nacional, representando com
muito orgulho a Cidade=de JSSq Pessoa, lugar que
escolheu pra mo[ar eggi4r silfudos filhos.
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Certificado da Condição de Microempreendedor lndividu

Nome Empresarial
ALBERTO N4AGNO FERREIRA RAI.IOS 42794161415
Nome do Emprcsário
ALBERTO I'IAGNO FERREIRA RAMoS

Nome Fantâsiã
BF PRODUCOES

Capital Social
500,00
No da ldentidade órgão Emissor UF Emissor
1035245 SSP PB

CPF
427 .941.614-15

Condição de Microempreendedor lndividual

Situação Cadastral Vigente Data de Início da Situação Cadastràl Vigente
Arrvo 20/02/2017

.- Números de Registro

CNP] NIRE
27. 154.002/0001-91 25-8-0124526-6

Endereço Comercial

CEP
5803 5- 170

Complemento
APT 303
Município
JOAO PESSOA

Logradouro
RUA TERTUUANO CASTRO

BairÍo
BESSA

UF
PB

t{ú mero
857

Atividades

Data de Início dê Atividades
20/02/2017
Código da Atividade Principal Descrição da Âtividade Principal
90.01-9/02 Produção musical

código da Âtividade Secundária DescriÉo dã Atividade secundária
1 82.30-0/01 Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

ÍêrmodeciênciaêResponsabilidadêcomEfoitode@dêclaraçãoprêstadano
momento da inscrição:

Declaro, sob as penas da Lei, que conheço e atendo os requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do
Município para emissão do Alvará de Licença e Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais,
tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domicilaaÍes e restrições ao uso de espaços
públicos. O não-atendimento a esses requisitos acarretará o cancelamento deste Alvará de Licença e Funcionamento
Provisório.

Este Ceíificádo comprova as inscições, alvará, licenças e â situâção dê ênquadramênto do empresário na condiÉo de Microempreêndedor
lndividual. A sua aceitação está condicionadê à venficaÇão de sua autenticidade na lnt€met, no endêreço:
httpi//w!w.portaldoempreendedoÍ govbr/
Ceíificêdo êmitido com base na Resolução nô 16, de 17 de dezembm de 2009, do Comilê pa.a Geslão da Rede Nâcionalpârâ a Simpliíicação do
Regislro e dâ LegalizâÉo de Empresas e Negócios - REDESIM.
ATENÇÀO: qualquer rêsurê ou êmenda invelidâÉ este docúmento.
PâÍa p6squisar a anscriÉo esteduâl e/ou municipâl (quando convenênlês do cadâstro sjncÍonizado nâcionâl), iníorm€ os glêmêntos ebâixo no
endereço eletrônico

Núme ro do Recibo: ME05337648
Núme ro do Identificador: 00042194161415

Data de Emissãor
20/02/2017
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NÚMERo

1000000,ffi PRÊFEIÍURÁ MUNICIPAL DE JOÀO PES§OA

SECRETARIA OE RECEITA MUNICIPAL

DATA DA EMIS§ÂO COMPETÊNCIA iSS A REÍER N' OÀ NFS4 SUBSÍIÍUIDORA

NOTA FISCAL OE SERVIÇOS ELETRÔNICA, NFS-E

cóDrco DE vERtFlcAÇÀo

N" OA NFS+ SUSSTTÍUiO

NOME DE FANTÂSIA

21fi612414

NOMS ] NOM€ EMPRESÂRIÂ!

ALSERTO MAGNO FERREIRA RAMOS,I2794161415 27 15.í 002/0001-91

tNscRtÇÃo MUNtctPAL EXIGIÀILIDAOE ÍRIAUÍÂRIA OPTÁNÍE PELO SIMPLES NACIONÀL OPIANTE PEIO SIMEI

2110612013

r433571

NÚMERo
RUÁ TÉRTI]LIANO CASTRO a57

COMPLEMENÍO

BESSÂsL 303

MUNICIPIO ESÍÀDO

TELEFONE

(83)98601,5165

rNscRtçÁo MúNlctPAL

5ê035,r70

NOME , NOME EMPRESARIÀL

tênir@nrôbil r@hormôú @m

MUNICIPIO DE OUE MADAS 0a 2 2ut$a1-22
LOGRADOURO NÚMERO

124R JOÀO BAÂBOSA OA SILVA

ÉsÍaoo
BRÁSIL

CEF TELEFONE

(43) 3392-2276 c@pEspmqusmó!.s@gm.rl @m54475-000

lÍEM OA llSÍA OE SERVIÇOS

12.07 - ShlM, bállêt. denÉs dêsfhs báil€s. ópâ6s ú6nG,.ecitars íôsliva'.. @ngàô6.os

OESCRIÇÀO OEIALHÁDA
APRESENÍÂÇÃO ÁRÍlSÍrCÀ OA BANoA 8ETô MÁGNO E FABTANA SOllTO. NO OtÀ 12 DE JUNHO OE 20 i B,NO E\€NÍO ÀPAIXONÂ OTJEIMADAS

ESÍADOMUNICiPIO
BRASIL

OESCONTO CONDICIONADO DEOUÇÃO LEGA!vÀloR oos sÊflvtços DESCONÍO TNCONOTCTONAOO

o€
NSS

R$ 4 0ô0.ô0

CSLLcoFtNs

RS0.00

R$ 000R$ 000

OÚíRAS RÉÍÊNÇÓÉS BÂSÊ ôÊ CÁTCULO rss

DOCUMENÍO EM]T DO POR ME OU EPP OPÍANÍE PELO SIMPLES NACIÔNAL
NÃO GERÁ DIREITOÂ CRÉDIÍO FSCAL DE IP]

COMPLEMENTO

NtcíPto

.88 \,INCUL DA - CONSTRIJÇÀO CtVtL

D^DO§ BA§lCO§

PRESÍ §ôR O4S §ERVI

TôÀ,^DOR DOS 6ERV|ÇOS

E.MÀIL

§EiVIç,O9 PRE§ÍÀOOS

oos sEaMÇos

Í 1..

7t,-

RSô00

VALORÊ§ COMPLEMÊNÍARSS

,IIIORUAÇÔE§ COMPI,ÊMENTAITES



PREFEITURA MUNICIPAL OE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPÂL

NOÍA FTSCAL OÊ SÊRV|ÇOS ELETRÔNrCA-NFS+

DÀÍA DA EMISSÀO ISS A REÍER N' DA NFS.e SUBSTIÍUIOORA NO DA NÉS€ SUBSTIÍUIOACOMPETÊNCIA

NÚMERo

10m003

2110612014

NOUE / NOUE EMPRESÀR'AL

ALBERTO MAGNO FERREIRA RAMOS 427S4161415 27154.00210001-91

lNscRtÇÁo MUNtctPAL EX]GIBILIOAOE TRIBUTÁFIA No oo PRocEsso OPIANÍE PELO SIVPLES NACIONÀT OPTANTE PELO SIME]

21lO6t2A1A

1433571

LOGRADOURO NÚMERo
RUA TERTULIANO CASTRO

COIUPLEMENÍO BÀIRRO

sL 303 BESSA

MUNICÍPIO ESTADO

TELEFONE €.MAIL

(83)98601-516554035.170

NOME / NOME EMPRESARIAL

lenixentabil ir@hoImâil.@m

MUNIC PIO DE MONÍEIRO 09 073628/0001-01

LOGRADOURO NÚMERO

tuá desembaÍOadôÍ íeitôsa vê.tuÍâ

ESTÀDO

CEP TELEFONE E.MAiL

5a500,000

IÍÊM DA LISÍA DÊ

12.07 - Shôws. hállêt, dánÉs. dêsfilês, hâilês, ópêrâs, 6nerlôs rê.itâis, Íest vêis e ó.gànêrês

DESCRIçÀO DÊÍALHAOA
Àpresênlaçao Anisti.â da Bânda Bêlo Masno e Fâbiânâ Soutô, Nô Diâ 24 dê JunhÕ dê 2013 nô São JôãÕ dê Monrêno

(

ÊsÍaoo

vÀLoÂ Dos sERvtÇos oEscoNlo rNcoNDtcloNADo DESCON'IO CONDICIONADO DEOUÇÀO LEGAI

R$000 R5000 RSOOO

coFtNs tNss CSLL

R$ 0,00 RS000

;UrRAs RETENÇôÊS ---T BASE DE CÁICULO tss
R$ 000

NÁO GERA DIREIÍOA CRÊDITO FISCAL DE IPI
ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

RS000

COMPTEMENÍO

uNrciPro

\BRA VINCULAOÁ . CON§TRU clvlL

cÔotGo DE vERtFrcaçÃô

BDFC9FFEN

D}OOS BÁ§ICOS

FRESTAOOR DOS Sê.R\,'I

IOIÉÀOOA 0OS SERVIÇOS

§€41ê§o§ F,figsTÀDOS

-)).)l

.{

§ô§

vaLoREs úsrco5

DÊ TRIBUÍO§ FÊÔÉÊAIS

VALOFÉS COMPLEMENÍÁRÉS

r§FôÊ§Á@ã§ cotápl§MENTÂRE§



PREFElTURA MUNICIPAL OE JOÀO PESSOA

SFCRFTARIÀ DF RFCFITA MLJN]ôIPÁ1

NOTÁ FISCAL DE SERV]ÇOS ELETRÔNICÀ NFS+

cóorco DE vERtFtcAÇÃo

DAÍA DÀ EMISSÀO ISS A RETER N' DA NFS-e SUBSTIÍUIDORÀCOMPETÊNCIA NO DA NFSé SUBSTIÍUiOA

NÜMERo

r000007

100000614t12t2014

NOME / NOüE EMPR€SÀRIAL

ALBERTO MAGNO F€RREIRÀ RAMOS 42794]6]'15 BF FROOUÇÔES 27 15140204n1-91

lNscRtÇÀo MuNtctPAt EXIêBI!IOADÊ ÍRIBUÍÁRIA NO DO PROCESSO OPIANTE PELO SIMPLES NACIÔNAL OPÍANÍE PÊLO SIME]

14112t2414

1433571 Srh

LOGRÂDOURO NÚMERo
RUA ÍERTUL ANO CASÍRO 857

COMPLEMENÍO BAIRRO

sL 303 AESSA

ÀruNrclPlo ESÍAOO

CEP TELEFON€ E.MAiL

) s4601-5165

rNscRtÇÃo MUNIctPAL

5A035,170

NOiVE ] NOME EMPRESÀR]ÀL

rênirenlab I jr@hôtmã I 6m

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU 09 073.27110001-41

NÚMERO

56

ESTAOO

CEP TELE'ON€ E.MAIL

(33)3302-1003 pmcamaláu@hoLúm br

IÍEM OÀ LISTA OE SERVI
12 07 - Shows bâllel. dançâs desíles, bâíes. ópe@s con@nos, recilais, ÍêstvaE ê côflgênerês

OÊSCRIÇÃO DÊÍALHÂDA
Âpresentaçáo ôus.ãlda ánisla Fâbizna Solro no Disrnlo doPi.dlráo- Camalau/PB

(v-
\k

MUNrcíPro ÊSTADÔ

BRASIL

VALOR DOS SERVIÇOS DESCONTO INCÔNOICIONADO DFSCONÍÔÔÔNÔ:CIôNAÔO oÊôuçÀo LEGAL

R$4 500 00 R$000

tNss csrL

R5000

R$0,00 R$ 0.00 RS0,00

O{]ÍÊAS RETENÇÕES BASÊ DÉ CÁLôULO ÀliouoÍa valoR LioulDo
000%

@nseqúénc a ós empos dê CálcLlô" 'A iquôlâ'ê "SS'lo6m

DOCUMENÍO EÀ,lITIDO POR ME OIJ
NÀO GERA DIREITO A CRÉOITO FISCAL DE IPI

O prêslâdôr dê sêNiços, $b sua lniei.a.esposá

COMP!EMENTO

úNlcíPlo

]BRA VINCULÁOÀ. CONSTRU cvtL

oAros êÁ§acos

FÊÊ91iÕO§ OO§€€8vlçô8

TôiÀ{DOÊ ôOS SEFúCôS

5a$0-000

sERJiC9,s PeESTÂOOS

§o§

1/Á!O§ÊS

vAloRÊs BÁsrcos

R$000

FE ENÇÕES OÉ ÍR,BUÍOS FEDERÂIS

VALÔÊÉq ÔôMPLÉÀTENÍÁiES

lss

ÚSç DA ÂOÁ,,NI§ÍRA€

NFêÂltÂcÕ€ga§rPlEtFtt?ÁREs
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côotco oE vERtFtc^ÇÂo
Nora Ftscar oE sERVrÇos ELETRôNrca- NFs-o

DAÍA OA EMiSSÀO ISS À REÍEF N' OA NFSé SUBSÍ|ÍUIOORACOMPEÍÊNCIÀ N' OA NFS+ SUBSTIÍUIOA

1000013
PREFEIÍURA MUNICIPAL OE JOÀO PESSOA

SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL

19112120't9

NOME / NOME EMPRESARIAL

ÁLBERTO MAGNO FERREIRÂ RÂMOS 42794161415 BF PRODUÇÔES 27 r5! 002/0001-91

lNscRtÇÃo MUNtctPAt ExtGtBtuDAoE ÍRrauÍÀRtA N! OO PROCESSO OPTANTE PELO SIIVIPLES NACIONAL OPTANTE PELO SIME

19/12'2019

1433571 S,m Srm

LOGRAOOURO NÚMERo
RI.]A ÍERTULIÀNO CASÍRO

COMPLEMENTO

sL 303 BESSA

MUNlclPto ÉsÍÂoo

CEP TELEFONE ..MÂIL
(83)99661-9271

tNscRlÇÃo MúNrctPÂ!

54035-170

NOME / NOME EMPRESARIAL

berofr áqn@íabiâ6âeulo@9ha'l @ô

P.êlêiturâ Munbioál de Cabêdêlo 09 012 493/0001 -5'r

LÔGRADOURO NÚMERo

133R ADERBAL PIRAGISE

ESÍAOO

T€LEfONE E,MÁIL

*@{Ébêdêropb lov@gmáil com

mM oa LtsTA oE sERvtÇos
12.07- ShoÉ. halht dançás, d6lhs, báilas. óp€És 66.16, @ilais Í6sli@'s ê @g6Brês

oEscRtÇÃo DEÍaLH oA

MUNrclPro ESTAOO

VALOR DOS SERV'ÇOS DESCONTO INCONOICIONÀDO OESCONÍO CONDICIONADO OEOUÇÃOLEGAT

VALOAES

RS 5 000.00 R$000 RS000 RSOOO

REÍENÇÓE§ OE TRIBUTOS FEOERÁIS

coFtNs lNss cstL

VALOFES COMPLEMENTÀRES

OIJTRAS REÍENÇÔES BASE DE CÁLCULO rss vaLoR Llouloo
R§ 5 000,00000v"

DOCUMENÍO EMITIOO POR ME OI-IEPP OPÍÂNÍE PÉLO SIMPLÊS NACIONAL
NÁÔ GERA OIREITOA CRÉDIÍO FISCAL DE IPI.

COIIPLEMENTÔ

Apresêntação Àniír€ de FABIANASOUÍO E BANOÂ.o ReÉ lôn 2020

CIVLL

oÁoosaÁsrcos

pftÊsTAoôR oô§ sEÂvt

ÍoürDoÂ oos sERv(ps

§€RViÇOS FÊEST^D{IS

:
Li,

LocrtL BA PRÉSÍÂCÁO OOS SERVEOS

u§o DÁ ADMh{5ÍRÂÇÃO TRBUÍ^R|A

COMPIEM!NIÁRE§
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ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

SECRETARIA DE ADMTNISTRAÇÃO E GESTÃO

oFicro No 660/2022lsAG

Ao llustríssimo Senhor

SEVERINO ALVES DE SOUZA

Secretário de Planejamento do Ir/unicípio de Santa Rita/PB

Assunto: Ref: Ofício n0 170/2022-SECDTUR- Solicitação de Dotação Orçamentária para

contÍatação da empresa ALBERTO MAGNO FERREIRA RAMOS.

Senhor Secretário,

Ao tempo que lhe cumprimento, venho, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria,

solicitar Dotação Orçamentána para contrataÇão da Empresa ALBERTO MAGNO FERREIRA

RAMOS, referente ao show de 'FABIANA SOUTO', para Festividades de São João no Município

de Santa Rita - PB.

Ressalte-se ainda que, o referido pleito se faz necessário em razáo da demanda solicitada

pela Secretaria solicitante, bem como para que a CPL possa analisar o aludido pedido de acordo

com a legislação vigente e a capacidade orçamentária do Municipio, consequentemente,

decidindo pelo deferimento, ou nã0, da solicitação requerid

Atenciosamente,

JOÃ RUZ

Secre mi Gestão

.'r-::.1? - SãPL;ri
ct,.:tr,,Jú * l§:38
c."nraà,raJ4.t-61§fu

a

JOS
rio d
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÀNTA RITA

SEPLAN _ SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

OFICIO N' 258/2022 . SEPLANiDOT

Ao ustríssimo Senhor

JoÃo JoSÉ ALMEIDA CRUZ
Secretário de Administração e Cestão
Secretaria de Administraçào e Gestâo

Ref: Resposta as Solicitaçôes lndicação de Dotação Orçamentária

Prezado Senhor.

Conforme solicitado, informamos o Saldo Orçamenúrio/Autorizado requerido pelâ SecretaÍia de

Administração. ref. Oficio de n" 660/2022ISAG. anteriormente solicitado através do Oficio n' 17012022 -
SECDTIJR a administração. visando a previsão de Dotação Orçamentária, Referente a Contratação de

Empresa ALBERTO MAGNO FERRf,IRA RAMOS. Referente ao show de "FABIANA SOUTO", para as

Festividades da Festa de São João do Município de Santa Rita/PB.

A§sunto: Dotação Orçamentária, Referente ao show de *FABIANA SOUTO", para as Festividades da

Festa de são João do Município de santa Ritâ/PB.

LINIDADE ORÇAMENTÁRIA: O2.1OO_SECRETARIA DE CULTURA' ESPORTE' TURISMO E

I,AZER

PROJETO/ATIVIDADE: 13 392 1018 2047 - Realizações de Eventos Culturâis

ELEMENTOS DE DESPESAS: 33.9039- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

FONTE DE RECURSOS: 500 - Recursos Não vinculados de Impostos

Obs: Visualização em registro contábil nesta data.

Que sejam cumpridas as informações expostâs, reiteramos nosso apreço e considerações

Respeitosamente

Santa Rita, 22 de junho de 2022

v F AS DE LIMA
Diretora de Depa nto de Planejamento e Orçamento
Secretaria Municipal de Planejamento
Prefeitura de Santa Rita - Paraíba

Qr,."6^ -c,.s aalo6lJ2
r/{flzimôh0ilru§

tlAt.2,013.027t

Av. Juarez Távora. 93 - Centro, Santa Rita - PB 58300-41 0 -
*Telefone - +55 83 3049-9400*e-mail:secom@santarita.pb.gov



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

SECRETARIA DE ADMTNTSTRAçÃO E GESTÃO

Santa Rita - PB, 22 de junho de 2022

À llma. Dra.

Vina Lucia Carvalho Ribeiro
Coordenadora de Licitação e Contratos Administrativos
Município de Santa Rita-PB

DESPACHO

Referência: OÍicio no17012022/SECDTUR - Solicitação de abertura de processo licitatório para

contrataÇão de empresa ALBERTO IVAGN0 FERREIRA RAMOS,

Senhora Coordenadora,

Ao tempo em que lhe cumprimento, sirvo-me do presente para informar que recebemos

da Secretaria de Cultura , Desporto, Turismo e Lazero OÍicio no170l2022lSECDTU R (Doc, anexo).

Nesse contexto, solicitamos os bons préstimos de Vossa Senhoria, no sentido de solicitar

abertura de processo licitatório para contratação de empresa ALBERTO I4AGNO FERREIRA

RAMOS, referente ao Show de " FABIANA SOUTO', para as Festividades de São João, caso a
presente demanda esteja em conformidade com a legislação em vigor.

Atenciosamente,

JOÃO UZ

Secret IS estão

Página 1de 1
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coMPROVÂ',IrE DEIN§CRrÇÀO E Ot SrÍUÀÇÁO CAD^STRAT

Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

Cidadã0,

ConÍra os dados de ldentiflcação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, pÍovidencie junto à RFB a sua

atualizâção cadastral.

Â informação sobÍe o porte que consta neste comprovanle é a declarada pelo contÍibuinte.

ü

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRÂSIL

cAoasrRo NAcToNAL DA pESSoA JURÍDtcA

coMpRovaNTE oE rNscRrçÀo E DE stÍuÀçÂo
CAOASÍRAL

^LaERTo 
M^GNo FERREIR^ R^uos 4279,1161,t15

90.0í.942 - Producão hu!,..|

62.10{{1 - S.tulço. d. ol! nlz.*o d. ,.1ã. @.oêr.ot, .rpclçP.. . Íála

213é . Eúpdádo {l.dMdu.l)

F IERÍIILIANO CASÍiO

b.rm.g.oií!biãn$ouro@grmil.côú

o^r o sru^êÀo N§riÀr

Aprovado pela lnslruÇáo Normaiiva RFB n' 1.663, d€ 27 d€ dezembro de 2018

Emitido no dia 31/03/2022 às 09:í6:3í (data e hora de arasilia). Págrna 1/l

*ICONSULTAR OSA

A RFB agÍadece a suâ visita. Paía inÍormaçóes sobte polílica de pÍivâcidade e uso, qúlug.al]ú.

e!§§lanlsjqpllr-a-ClBI ConsultasCNPJ Eslalislicàs Parcenos §!ryIç!§,]qNBl

SvorraR g|MPR M R
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secrelaria da Rêceita Fêderal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍUDA ATIVA DA UNÁO

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -

Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisáo judicial que determina sua
desconsideração para Íins de certiÍicaçáo da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negaliva.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgáos e Íundos públicos da administração direta â êlê vinculados. Refere-se à situaçáo do
su.ieito passivo no âmbilo da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 1 1 da lei no 8.212, de 24 de julho de 199'l .

>\

M.

ü

Nome: ALBERTO MAGNO FERREIRA RAMOS 42794161415
CNPJ: 27.154.002/0001-91

Ressalvado o direito de a Fazênda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujêito passivo acima idenliÍicado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

A aceitaçáo desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na lnternet, nos
endereços <http://ríb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjuntâ RFB/PGFN no 1.751, de 211012014.

Emitida às 11:59:10 do dia 0410412022 <hora ê data de BrasÍlia>.
Válida até 01 t 1Ot2O22./
Código de controle da certidão: C904.9E90.25E8.6956
Qualquer rasura ou emênda invalidará este documento-
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,ODER JUDIClARÍO
STÍÇA DO TRÀBÀI,I{Ô

CERTIDÃO NEGÀTIVA DE DÉBITOS TRÀBÀIHISTÀS

Nome: ALBERTO MÀGNO FERREIRA RAMOS 42794161415 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 27.154.002/0001-91
Certidão n": 19696318 / 2022
Expedição: 22/ 06/2022,. às 13 :28 :16
Validade z 19/72/2022 Z I8O (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que ÀIBERIO MÀcNo FERREIRÀ RAUOS {279{161{15 (riÀrRlz E

FrlrÀrs), j-nscrito (a) no CNPJ sob o n" 21.154.002/OoO1-91, NÂo coNsTÀ
como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-À da Consolidação
das Leis do Trabal-ho, acrescentados pelas Leis ns.' 12.440/201I e

13.461 /201.1, e no A:-o 0l/2O22 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relaÇão
a todos os seus estabe l-ecimentos, agências ou fi.1iais.
A aceitaÇão desta certidão condiciona-se à veri-ficaÇão de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http r / / www. t s t . j u s . b r ) .

Certidão emitida gratuitamente.

rNrorllAçÃo rMPoRrÀlilTE
Do Banco Nacional de Devedores Traba.l-hi-stas constam os dados
necessários à identificaÇão das pessoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a JustiÇa do Trabalho quanto às obrigações
estabel-ecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos p r e v i de n c i á r i o s , a honorários, a custas, a

emofumentos ou a recofhlmentos determinados em 1ei; ou decorrentes
de execuÇão de acordos firmados perante o Ministério Púbfico do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição Iega1, contiver força executiva.



GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ

GERTIDAO

cóDrGo: 3c64.393F.63c4.2D1 7 Emitida no dia 1410612022 às 16:50:09

ldentifi caÇão do requerente:
cNPJ/CPF: 27.1 54.OO2|OO01 -9'l
R.G. :

Certifico, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os
assentamentos existentes neste órgão, quê o requerente supra identificado está em situação
REGULAR perante a Fazenda Pública Estadual, com relação a débitos fiscais
administrativos e inscritos em Dívida Ativa.A referida identificação não pertence a
contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado da Paraíba.

A presente Certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem
exclui o direito de a Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela
porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua êmissão,
devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço Validar Ceftidão de Débito na
página www.sefaz. pb.gov. br.

OBS: lnválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou
prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não
compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado
estiver localizado no estado da Paraíba, ressalvada quando a licitaçáo se referir à
prestação de serviço de transporte entre municípios com características urbanas no
âmbito das regiões metropolitanas no estado da Paraíba, reconhecida por Lei especíÍaca.

Válida com a apresêntaçáo coniunta do cartão dê inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Rêceita Fêderal do Ministério da Fazenda.

Certidão de Oébito emitida via 'lnternet'.

flE
L/-

iJo



2210612022 13:29 Consulta Regularidade do Empregador

4l
Voltar lrnprimir

CA'Xâ
CAIXÁ 1íjaJNí1,'.í'aA FEr-1E RÂL

CertiÍicado de Regularidade do
FGTS - CRF

Inscrição: 27.1s4.oo21o001-91
Razão Social: ALBERTo l4AGNo FERREIRA RAI!íos

EndeTeço: R TERTULIANO CASTRO 857 AP3O3 / BESSA / JOAO PESSOA / PB / 58035-170

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.7, da
Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima
identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do
Tempo dê servico - FGTS.

O presente certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das
obrigações com o FGTS.

Validade:15/06 /2022 a t4l07 /202Y

CeÉificação Número: 20220615005727 132737 50

Informação obtida em 22/06/2022 13i29:48

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada
a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

https://consulta-crf.caixa.govbr/consultacrf/pages/consultaEmpregadorjsf 1t1
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL

PROCURADORIA GERAL DO MUNICiPIO

Data

Hora

1410612022

'16:51

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número da Certidão

20221063323

Nô dê Controlê de Autênticaçãô

492.465.499.557

IDENTIFICAçÃO DO REAUERENTE

C.N,P-J./C,P.F,

27154002000191

Nome do Contribuinte

ALBERTO MAGNO FERREIRA RAMOS 42794'161415

Endereço

RUA TERTULIANO CASTRO

Número

857

Apto/Sala

303

Complemento

Bairro

BESSA

CEP

58035't70

Cidade

JOAO PESSOA

UF

PB

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública [runicipal lançar e inscrever quêisquer dívidâs que vierem â seí âpuradas, Ílcâ cerliÍicâdo que. âté a
presenle data, náo constam em nome do requerenle acimâ qualificado pêndências relativas às rêceitas municipâis, inclusive as de natureza
lributárla ou nâo, inscrltas ou não no Registro da Dívida Ativa do lúunicipal.

INSCRIçOES VINCULADAS AO REQUERENTE

NTERCANTIS: 143357-'1

It\.40BtLtÁRrAS

OBSERVAçÕES

Esta certidão é valida por 60 (sessenta) dias. conÍorme o artigo 138, §1", da Lei Complementer no 53, dê 23 de dezêmbro de 2008 (Código Íributário
[.lunícipal).
A aceitação desta certidão está condicionada à inexistêncie de emendas ou râsuras, bem como à vêriÍcaçáo de sua autenlicidade na lnternet, no

enderêço htlp://www.joâopessoa.pb. gov.br.
Ceí dão emitidâ ratuilamênle em'l4/0612022 16:51:O1

1t1
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIçA DA PARAíBA

TELEJUDICIÁRIO - CENTRAL DE CERTIDÕES
Praça João Pessoa, s/n - CEP 58013-902 - Joáo Pessoa (PB)

Telefone: (83) 3216-1440

CERTIDÃO NEGATIVA

FALÊNCIA / RECUPERAçÃO JUDTCTAL E EXTRAJUDTCTAL

CertiÍicamos que, em pesquisa realizada nos registros de distribuição de Íeitos de falência e recuperação

ativos nos cartórios comuns e/ou especializados, em todas as comarcâs do Estado da Paraíba, nada consta

contra:

CNPJ: 27.1 54.002/000'l-9'1

Razão Social: ALBERTO MAGNO FERREIRA RAMOS

Nome Fêntasia: ALBERTO l\,lAGNO FERREIRA RAMOS

r.(

Certidão emitida às '11:05 de 2010612022

1 . Esta certidáo foi expedida gratuitamenle, através da internet, com base na Resolução n' 1712010, da

Presidência do TJPB e na ResoluÉo no 12112010 do CNJ.

2. O número do documento constante nesta certidão foi informado pelo próprio solicitante. Sua autenticidade

deverá ser confedda pelo interessado confrontando com o documento original (ex: CPF e RG).

3. Esta certidão não tera validade para Ílns de instrução de processos iudiciais.

4. A pesquisa é restrita aos dados fomecidos pelo solicitante, Íicando ressalvados os registros cadastrados

de forma diversa.

5, A pesquisa foi realizada nos seguintes sistemas processuais: PJE'lG, SISCOMW.

Para conflrmar a autenticidade deste documento acesse http;//app.tipb.rus.br/ceÉolvalidarcertidao e insira o
ódigo de validação: BkzB.KMgc. Você pode também ler o codigo OR apresentado no cabeçâlho.

Validade 30 dias

:

//3
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

I,ICITANTES INIDôNEOS

Nome completo: ALBERTO MAGNO FERREIRA RAMOS 42794761415

CPF/CNPJ: 27.154.002/000r-91

O Tribunat de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos

termos do art.46 da Lei n" 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constâm da relaçào consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não

notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenaçôes tenham tido seu

prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão

de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Código de controle da certidão: 7PQ3200622105813

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

:
L,

:-!/q

K

Certidão emitida às l0:58: l3 do dia 2010612022, com validade de trinta dias a contar da

emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio
htms:'/conras.tcu.qov.brrordsrPD=lNABl LÍTADO:5



Improbtdade Admtnistrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta dala (31103t2022 às í0:21) NÃO CONSTA no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de lmprobidade Administrativa ê

lnelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa

quanto ao CNPJ no 27.'154.002/0001-91.

A condenação por atos de improbidade administrativã não implica automático e necessário reconhecimento da

inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divu,gacandconlas.tse.ius.br/

Esta cerladáo é expedida gratuitamente. Sua autênticidade pode ser por meio do nÚmero de controle

6245.44E4.C956.9900 no seguinte endereço h ttos ://www. cn i . iu s . b r/im Dro b id a ê adm/autênticar certidao.oho

u<
-l-L

Gerado em: 31/03/2022 as 10:21:40 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1
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Poder Judiciário Federal
Tribunal Regional do Trabalho da I3' Região ('1' grau e 2o grau)

Código de verificação: 4.67 1 .467.O5O

cERTTDÃO ELETRôNrCA DE AçÕES TRABALHTSTAS

Certifica-se, conforme pesquisa no Sistema de Processo Eletrônico da.Justiça do Trabalho (PJe)

no Tribunal Regional do Trabalho da 13" Região (1'grau e 2o grau), que até a presente data
NÃO CONSTAM ações trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou arquivadas
provisoria mente, ajuizadas em face da pessoa jurídica, de direito público ou privado,

identificada pelos dados fornecidos pelo solicitante e de sua inteira responsa bilidad e.

Raiz do CN PJ pesquisa do: 27.1 54.002

Certifica-se, conforme pesquisa no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), que foi
emitida no Tribunal Superior do Trabalho (TST) uma certidão de débitos trabalhistas NEGATIVA,

identificada pelo no 1026894512022 e pelo CNPJ 27j54.002/0001-91, cuja a íntegra está

r-. d ispon Ível em : http://www.tst,j us. brlcertidao

Observações:

1. Esta certidão não contempla processos arquivados definitivamente, nem processos de classes que não

estejam discriminadas a seguir.
2. Esta certidão contempla o polo passlvo somente nas seguintes ações no 1' grau: ação civil coletiva (ACC),

ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd),

ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAIc), carta

precatória cível (CartPrecCiv), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste

de conduta (EXTAC), execução de termo de conciliação de ccp (EXCCP), execução de título extrajudicial
(ExTiEx), execução fiscal (ExFis), monitória (Monito), petição cível (Petciv), tutela antecipada antecedente

ff utAntAnt), tutela cautelar a ntecedente (TutCautAnt)

3. Esta certidão contempla o polo passivo somente nãs seguintes ações no 2o grau: ação rescisória (AR),

cautelar inominada (Caulnom), dissídio coletivo (DC), divórcio consensual (Divcon), habeas data (HD),

mandado de segurança cível (MSCiv), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT), tutela

antecipada antecedente [IutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutcautAnt)

4. Esta pesquisa foi realizada a partir da raiz do CNP.i informado pelo solicitante.
5. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: https://pje.trt13ius.brlcertidoes/

Certidão emitida em31/0312022 às 10:19

& qL
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EsTÀDo DÀ PÀRÀÍBÀ

PR.EFEITURÀ MI'NICIPÀI DE SÀNTÀ RITÀ
SECRETÀRIÀ DE CULTT'RÀ

REFERENTE: PROCEDIMENTO DE INEXIGIBILIDÀDE DE LICITÀÇÃO

rwonrzaç.ão

Expêdiênte:

Àssunto:
Ànexo:

soLrcrrÀÇÃ.o
coordenadoria de compras.
Procedimênto dê inexigibilidade de licitâção.
SolicitaÇáo corrêspondênte dêvidamente instruida com a
justificativa para a necessidade da demânda rêquerida.

DESPÀCHO

ÀUToRIzo a realização do procedimento de Inexigib.ilidade de T,icitaÇâo, nos termos do Àrt. 25,
inciso IIf, da Í,ei Federal o' 8.666/93 e suas alteraÇôês postêriores, objetivando:

coxrnrnção Do sHorr DE FâarÀNÀ souro (EMpREsÀ: ÀLBERTo MAGI{o FERRETRÀ RÀÀíos 42794161i115), À sER
REÀrrzÀDo No DrÀ 29 DE irrrÀIHo DE 2022, EM vrRrt DE DÀs FEsrwrDÀDEs DE sÀo ,roÂo oo MtNrcrPro DE

sÀNTÀ RuÀ/PB.

Conforme lnformações do setor responsáve1 existe disponibilidade de dotação específica no
orÇamento vigente, apropriadê para a dêvida execuÇão do objeto a ser contratado.

Rêmêtâ-sê a solicitaÇão êin tê1â, instruída dê todas as i-nformaÇôês e elêmento§ correspondentes
inclusive com a justificativa para a nêcêssidade da demanda rêqueri,da, à Comissão Permanentê dê
LicitaÇão deste órgão, para â formalizaÇão do refêrido processo de contratação dirêta por
Inexrgibili dê dê Licitação,

Santa Rit PB dê

WENDEL ÀRÀUJO VÍCENTE
SECRETÁRIo DE CULTURÀ

2 a de 2022.



PRETEIURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
Rua Juarez Távora, srn, Centro

CNPJ 09.1 59.66610001 .6l
GÂBINETE DO PREFÉITO

PORTAR|.{ N".023/2022

Dispõe sobre designação pa.ra composiçâo da Comissilo Permanente de
Licitação Il e adora outras providências.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICiPTO IO SIXTA RITA. ESTAdO dA
Paraíba. no uso das atribuições previstas na Lei Orgânica do Municipio e com base na
l.e i Complemenlar Municipal n' 162018 de 0ó de julho de 2018;

l{E§OLV[,:

Art. lo Designar. os servidores abaixo relacionados. seÍn prejuizo de srraq funções. para
cornporem a Comissão Permanente de l-iciução ll. pelo prazo de 0l (um) ano.

[- - Maria Neuma Dias - matricula n'963967830 - Presidente

II' Joab Furtado Leite. Matricula: 20131 185 - Membro

III- §uely llerminio da Silva" matricula n" 000770ó - Membro

ÂrÍ. 2' O presidente em seus impedimentos, será substituÍdo por um dos membros da
comissão.

Àrt. 3" Esta poíaria entra em vigor na data de sua publicação" revoga*do as disposições
em conlrarlo.

Santa Rita - PB. I I de ievereiro de 2022.

1-
Zvrfi.

Emerson fertndes A. P.otr
Prefeito

q&
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)l) Criado pela tti Munldprl n. 1.52al2013, Public.d. no DOE nr 01, Âno 0l , d.01/0a12013.

trlultcÍplo DE SÁNTA RrrA - pexnÍne

Ne 1659 ÂNO 10 Sextâ-Feira, 11 de fevereiro de 2022 pÁcrwl r

PORTARTA \".022lr022

Dispôc sobtr dasigrt4ão p6rà

compciçâo da Comissâo de Licioçio e

adota ortas pmüdêrrcias.

o pR.EFTlro coNsrrrucroNll Ix) mrxrclpro
DE SAI{TA RITÀ Esô dô PaÍ8fts, m rso das
aribüçncs prtvisas na ki Orgânica do Muricipio c com
bcsc na [á Comphmcntú Muricipül n' 1612018 de 06 dc
julho dc 2018:

RESOI-\'E:

,{Ít t' ry[rÍ, c scrvidorcs abci:o rchcir:nados, ssm
pÍEjuizo de suss fiüTõcs psÍs çompqern a Comissão
Pelmarentr de Licit çâo I, pclo prizo dc 0l (urn) ano.

l- - Valquirà Silva dc Aaújo, Mrtrísula: !X396E002-
PÍEsidentÊ

ll- VêlteÍ WsgncÍ dâ Silv! DuEa, ú8ücuh n' 20140mó -
Mcmbío

IIl- Joselito Carvalb Fcncira - Ínaaíçuls n' 0@E427 -
Membro

EmeÍlotr Ferrrtrd.r À Prtrar
PÍPÊito

Art 2' O pÍEsireoE em sst3 inpcdinEnrc, scrâ substitrí&
por um dc roembru da cqnieslo.

Art 3' Egta porEú eatra em ügor fl8 data d. sua
publi€ado, revoSrndo as disp6içôes €m consário.

Santa Rih- PB, ll de fevcÍ"iÍo dc 2022

PORTARTA N'.02.3/2022

Dispôc sórc dcsignação prta
oornpociçio da Comissáo PerÍnsncntc dc
Licitâçào ll e adota outras providâEias.

O PREFEITO CON§TITUCIONAL DO MTnIICIPTO
DE SANTÂ R"ITA, Estado da Paraiba" no uso das

a*ibuições pÍsvistas oa tri Oryfuica do Municlpio e com
bâse nÂ L,ei Complemenrar Mulricipal n" 1612018 de 0ó de
julho de 20 I 8:

RISOLIT:

EmersoB Femandes.{. Panta

AÍr fo Dadtlrr. os scrvidores aboixo Íelacionados, sem
pcjuÍzo de suas firnçôcs, pora çompo.Em a Comissào
Permarrnte de Liciuçio II, pclo prazo de 0 I (urn) ano.

I- - Müia Ncutra Düs - oatrkula n" *i3 7830 -
PÍr3idroE

11- J@b Furtado kite, Maríqla: 2013 I I 85 - MembÍo

III- Srty Hcrminio ds Sihã, matÍícula D' m07706 -
Manbrc

ArL tr O pílsidfiE çíl scus impcdim(ntos, setá sbsútuiô
pú um d6 rlEÍÍrbÍos da comissão.

AÍt 3' Esa pcraÍia cotÍa cm úgor m dala dÊ $a
prlblirÉo, Ísvogndo.s dilpGiÉca cm conlntio.

Santa Rira - PB, I I dc fcvcÍÊim de 2022.

Elnar3oo Fcrarodes A. Prntr
Prcfcito

FORTÀRIÂ I" O24NO22

DISPÔE SOBRE Â DESICNAÇÂO DE
SERVIDOR PAR,A ATUÂR COMO
PRECOEIRO E EQUTPE DE APOIO E

ADOTA OUTRAS PROVIDÊNC IAS

O PREFEITO CONSTTTUCTON^L DO MUNTCÍPTO
DE SANTA RITÀ Esúado da ParÀib8, no uso dr suas

atibüçõcs legsis pÍrvisus na lri OÍgÂnicâ do Municipio e
cqn basc na tli ComplcrrEnu n" l6,20l I dê 05 dc julho
dc 2018 c nos t Írno6 do an 3", iÍtciso IV, da tri lederal
10.520, de l7 dcjulho de 2002:

RESOLV E:

AÉ 1". Designar prego€iÍo e Equipe de Apoio, para

aesempqUur as fttÍçôcs insÍÊntcs a modalidade Prcgào,
dcsta Uni&dc Fcdcrada, confornr descriçÀo inFa:

I - Pre8p€ilo(a):
a) Valquiria Silva de Anúir, Matricula: 9ó39ó8002
b) Joãó Brtülâ GEd.s So6ÍEs Júnior, Matricula
9639ó7988

ü - Eqüpe dc Apoio:
a) Valtcr Wagner & Silva DutÍai Marricula: 2014(»06
b) Joab Furâdo Lritc, Matricuh: 20 I I I I 85

Àrt 2' - Estr PodaÍia catra ern vigor ru dara & sua
pbliceção. rwogando as disposições em contráno.

Sônta Rita- PB. I I de feversiÍo de 2022

PODER EXECÜfiVO

DO PR§TE TO
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PREFEITUR,A MUNICIPÀI DE SÀNTÀ RITÀ
coMrssÀo PERMÀNENTE DE LrcrrÀÇÀo

REFERENTE: PROCESSO DE INEXIGlBIT,lDÀDE DE ],ICITAÇÃO

PROTOCOI.o
PROCESSO ADMIN]STRÀT]VO N' IB3/2A22

DIÀS
da Comis são

objero: coNrRATÀÇÃo Do sHow DE FÀrlrÀNÀ soulo (EMPRESÀ: ÀrBERTo tíÀGNo EERREIRÀ RÀMOS 42?9ir161415),
À sER REÀrrzÀDo No DrÀ 28 DE in rrHo DE 2022, EM vrRTt DE DÀs EEsrwrDÀDEs or sÀo ,roÀo oo mrNrcrpro
DE sÀNTÀ RITÀ/PB.

PrôtocoLo: Observado o dispostô na legislâção pêrtinente, bem como os elemêntos quê instruêm os
autos, êm êspecial a justificativa para a necessidade da demanda rêquêrida e principalmentê a
devida autorizaÇão para a formalização dâ rêferida contrataÇão direta por Inêxigibilidade de
LicitaÇão, nos têrmos do Art, 25, inciso 1IT, da Lei Fêdêraf ^" A.666/93 e suas alteraÇôês
posteriorês, esta Comissâo protocofou o processo em tela:

rNEXrcrBrLrDÀDE r.ro rN00035/2022 - 22 / 0 6 / 2022

Procedimênto: Àos autos do processo ora protocolado e numêradô, o qual êstá instruído com a
autor:izaÇâo rêspêctiva, a indicação sucinta de seu objeto, bem comô do rêcurso apropriado para
rêafizar a referida despesa; após a dêvida auiuação nos têrmos do Art. 38 da Lêi Eêdêra1 no
8-666/93 a1têiada, sêrâo juntados oportunamente as considêraÇôês da Comissão ,lulgadorâ. a
competênte exposiÇão de motivos e seus êIêmêntos constitutivos, incfusive a colrespondente
minuta dô contrato, que postêriormente deverão ser submêtidos à aprêciaÇão da Àutor:idadê Superior
bem como da Àssessoria Jurídica.

Rêa1izaÇâô do rêfêrido processo dê contratação dirêta objetivando:

Origem: Coordênadoria de Compras

Santa Rita - PBt 22 de Junho de 2022.

MÀRIÀ EUMÀ
Pres ldent a



ESTÀDO DÀ PÀRÀÍBÀ
PRÊFEITT'R,À MT'IíICIPÀI DE SÀTÍTÀ RITÀ

COI{ISSÂO PERMÀNENIE DE LTCITÀÇãO

TERIíO DE Àrrn ÀÇÀO DE PROCESSO LrCrTÀTóRrO
PROCESSO ADMINISTRÀTIVO N' 183/2A22

obje-.o: coNTRÀTÀçÃo oo suow DE FÀrlrÀNÀ souTo (EMPR.ESÀ: Àr,BERTo rlÍÀGNo EERREIRÀ RàMOS 42?911161415),
À sER R.EÀlrzÀDo No DrÀ 28 DE ,JuNHo DE 2022, EM vrRrt DE DÀs FEsrrvrDÀDEs oB sÀo ,roÂo oo ltuNrcrpro
DE sÀNTÀ RrrÀ/PB.

I - RECEBIüENTO
Nesta data recebemos a documentaÇào inerentê à exêcuÇão do objêto acima indj-cado, composta pelos
seguintês efêmeotos: solicitaÇão para realizar procedimênto de Inêxigibilidadê de LicitaÇão,
nos termos do Àrt. 25, inciso 111, da Lêi Fedêral n" 8.666/93 e suas afteraÇõês postêriores,
com justificativa para a necessidade da contrataÇâo, pêsquisa de prêÇos corrêspondentê, a
autorização dêvida e decfaraÇão de existir a respêctiva disponlbilidadê orÇamentária.

II - PROTOCOI.o
Obsêrvado o disposto na legislaÇão pêrtinêntê, bem como os êlementos quê instruem os autos. em

especial a justificativa para a necessidade da demanda requerida ê principalmente a devida
autorização para â formalizaÇão da referida contratâÇão dirêta poi: lnexigibilidade dê Licj-taÇào,
nos termos do Art. 25, inciso IfI, da Lêi Eederal n" 8.666/93 e suas alteraÇões postêriores,
esta Comissão protocolou o procêsso em tefa:
Inêxigibilídãde !t" IN00035/2022 - 22 / 06/ 2022,

ItT - EtEMEttTOS DO PROCESSO
Ãpós dêvidamênte autuado, protocolado e nrmêrado, aos autos do presente procêsso, o qual está
instruldo com a autorizaÇão rêspectiva, a indicação sucinta de seu objeto, bem como do recurso
apropriado para rêalizar a referi-da despesa, nos termos do Art. 38 da Lei Eederal no 8.666/93
a1têrada; serão juntados oportunamênte as consideraÇóes da Comj-ssão Julgadora, â competente
exposição de motivos ê seus êlementos constitutivos, j-nclusivê â correspondentê minuta do
contrato, que posteriormêntê deveráo sêr submetidos à apieciaÇâo da Autoridade Superior bem como
da Assessoria Jurídicê.

I\/ - PROCED IMEÀTTO

Remeta-sê a(ao) Coôrdênadoria de Compras.

qL,

,41;. t'i i- i -t:
.#l' ,.;.,»
rit:.Fréli#:
'ã+#.

. Elementos do processô ora autuado.

. ConsideraÇões da Comissão Julgadora-

Prêzados Senhores,

Rita PB, 22 de J!ítha de 2022

)

Santa

-rt l
MARrffiúffi1Às
Prês i.lêntâ .r^ i".-ii;>.--

<o

Encaminhamos os êlementos do processo ora autuado par:a a dêvida instruÇão, dêvendo ser juntada
a competente exposiÇão de motivos êlaborada por estê(a) Coordenadoria dê Compras, a qual
indicará, necês sariamente, dêntrê outras informaÇões, a razão da escolha do fornecedor ou
executantê ê a justificativa do prêÇo, com a corrêspondente minutâ do contrato. Em sêgtuida, os
autos dêvidameôtê instruídos, dêvêaâo ser submetidos à apreciaÇão da Autoridade Supêrior para
ratificação ê publicaÇão na imprensa oficial, conformê as disposições da Ar.u. 26, da Lêi Federal
n" A.666/93 ê suâs altêraÇões postêriores, e do Àrt. 61, Parágrafo único, do mesmo diploma
1ega1:
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EsrÀDo DÀ paneÍsà

PREFXITURÀ MUNICIPÀI DE SÀl[TÀ RIIÀ
cor.rrssÃo PERMÀNENTE On r.rcrrnçÂo

INEXIG]BILIDÀDE DE LICITÀÇÃo NÔ INOOO35/2022

1.0 - OBJETO
coNrnnrlç.ã.o Do snow DE EÀBÍÀNÀ souro (EMpREsÀ: ÀrBERTo rrAGNo rIRRETRÀ RÀMos 42794161415r. À sER
REÀrrzÀDo No DrÀ 28 DE JrrNHo Ds 2022, EM vrRruDE DÀs EEsrrvrDÀ.Dss og sÃo ,JoÂo Do MuNrcrpro DE
sÀNTÀ RrrÀ/PB.

2.0 - JUSTTFTCÀTWÀ
A unidade demandante - Secretaria Municipal de Culturâ, Dêsporto,
considerar os aspectos e a singularidade da prêsêntê contrataÇâo.
contidas na LegislaÇão vigentê, entendêu sêr inexigivêI a licitaÇão.

TurismoeLazer-após
bêm como as di spos iÇões

3.0 - FI'ITDà}íENTO LEGÀI
Conformê o êntêndimênto ê as informaçõês apresentadas pela rêfêr:ida unidadê dêmandante. a
contratação em tela será acobertada pôr Inêxigibilidadê dê Licitação, nos têrmos do Àrt. 25,
inciso III, da Lei Fêdêra1 n" 8.666/93 e suas alteraÇões postêriores:

"Art. 25. É lnexiqlve) a licitaÇãa quanda houver inviabiflddde de competiÇãa, em especiaT:"

t'III - pard conttdtaÇãa de profissionaf de quafquer setor artistico, diretanente ou através dê
eÍnptesátia excfusivo, desde que cansagrada peia cíitica especlalizada ou pêla opinião pública-"

4.0 - rNsrRuçÃo Do PRocEsso
Devêrá sêr observado o disposto no Art. 26, espêciafmêntê os
único, bem como no Àrt- 61, todos do referido diploma legaf.
salvo mefhor juizo à consideraÇão supêrior.

Santa Rita - PB, 22 de Junho de 2022.

iocisos I1 e lII do sêu parágrafo
E o que recomenda êsla Comissào,

DrÀs

JOAB EUR

SUELY HERMÍNTO DA s ]LVA

MÀRIA

LEITE



ú,.
g1t.:'.r.rii
.ilrl .. ., --...; ib'?,t'r^§-;',:+:

'ãiàiÉ

5
/4,

MINUTÀ DO CONTRÀTO

CoNTRÀTO N": ..../...-CPL
INEXIGIBÍLIDÀDE N" TNOOO3S/2022
PROCESSO ÀDMINI STRÀTIVO N" LA3/2O22

EsrÀDo DÀ p.enÀ.Íeà
PREFEÍTURÀ MI'NICIPÀI DE SÀ!ÍIÀ RITÀ
courssÃo PERMANENTE DE LrcrrÀÇÃo

TERMO DE CONTRÀTO OUE ENTRE
SANTA RITA, POR INTERMÉDIO

SI CELEBRÀM A PREFEITURÀ MUNICIPAL DE

DÀ SECRETÀRIÀ DE CI'LTURÀ E A EMPRESÀ

SNRVlÇO CONEORMÊ DlSCRIM]NADO NESTEPÀRÀ ExEcuÇÃo DE

Pelo presente instrumento d
Tavora, SN - Cêntro - Santa
Senhor (a)

CONTRÀTÀNTE, e do
, CPF n' 000.000,
outlo lado ....

TNSTRUMENTO NA EORI4À ABAIXO:

ê contrato. de um lado Prefêitura Munj.cipal dê santa Rita - R ,frlarêz
Rita - PB, CNPJ no 09.159.666,/0001-61, neste ato rêpresêntada Pelo(a)

doni ci 1lado
simplêsmente

.. .. . ., neste ato representâdo por
.., CPF N

residêntê e
000-00, Calteira dê Idêntidade no . , doravante

... residênte e domiciliado na
carteira dê Identidade n" - -.., dolavante

contrato, o qual

DE EÀBIÀNÀ SO(IIO (EMPRESÀ: ÀLBERTO
DE JUNHO DE 2022, EM WRTUDE DÀS

. . ., CNPJ n"

sj.mplesrnêntê CONTRÀTADO, dêcidiram as partês coDtratântes assinar o presente
se regerá pê1as cláusulas e condições seguintes:

cu(usur,l pRr!íEÍRÀ - Dog Frn{DÀ}íElgros:
1,1,Este contrato dêcorre da Inêxigibilidàde dê Licit çâo n" ÍN00035/2022, procêssada nôs ternos
da Lei Federal n'8.666, de 2L dê Junho de 1993; Lei Compfementâr n'123, de 14 de Dezembro de
2006; ê legislaÇão pertinênte, consideradas as altêrâÇõês posteriolês das refêridas normas.

ct.Áusul,À sEcrmDÀ - Do oBJETo:
2.1.O presênte contrâto !êm por objêto: cotÍfRÀTÀÇÁo Do sllc[',
ttÍÀGNO FERREIRÀ RÀtaOS r1279{161a15), À sER REAIIZÀDo NO DlÀ 28
FEsrrvrDÀDEs os sÀo ,roÃo Do MlrNrcrPro DE sÀlÍrÀ RrlÀ/PB.

2.2.O serviÇo devêrá set exêcutado rigorosamentê de acordô com as condiÇões êxpressas nêste
instrlrmentô. proposta apresentada, êspecificaçôes técnicas correspondentes, processo de
rnexigibilidadê dê LicitaÇâo n' 1N00035,/2022 e instruções do contratantê, documentos êsses que

ficam fazêndo partes intêgrantes do prêsente contrato, indêpêndente de transcrição'

crÁusuÂ rERcErRÀ - Do \rÀroR E PREÇos:
3.1.O vaLor total deste contrato, a base dô preÇo proposto, é de R§ ... (-..)

cr.Áuggr.À errÀRTÀ - Do REÀ.lusrÀt ENEo Er.t gE!ÍrrDo EsrRlro:
4.1. Os preços contratados são fixos e irreajustáveis no prazo dê um ano.
4.2. Dêntro do plazo de vigência do contrato e mediantê solicitaÇâo do Contratado, o§ preÇo§
poderão sofrêr rêajuste após o intêrrêgno de um ano, na mêsma proporção da variaÇâo verificada
no IPCA-IBGE acumulado, tomando-se por base o mês de apresentação da assinatura do contrato,
exclusj-varentê para as obrigaÇões iniciadas e concluidas após a ocolrência da anualidade.
4.3. Nos rêajustes subsequentes ao primeilo, o interaegno minimo de um ano selá contado a partir
dos efeitos financêiros do últirno reajustê.
4,4. No caso dê atraso ou não divutgaÇão do indicê de reajustamento, o Contratantê pagará ao

Cont!atado a importância calculada pela úttima variaÇão conhecida, liquidando a diferença
cor!espondênte tão logo seja divulgado o Índice definitivo. Fica o Contratado obrigâdo a
ap!êsentar mêmórj.a de cálculo rêferentê ao reajLrstamento de preços do valo! lemanêscente, semple
que este ocorrêr.
a.5. llu" aferições finai.s, o Índice utilizado para reajuste será, obligatoriamente, o definitivo.
Caso o indice estabêlecido para rêajustêmento venha a ser extinto ou de qualquêr forma não possa
mais sei utilizado, será adotado, em substituiÇâo, o que viêr a ser detêrminado pela legisl"aÇão
êntão em vigor.
4,6, Na ausência dê previsão ]êqal quanto ao indicê substituto, âs partes êIegêrão novo Índice
oficial, para reajustamento do preÇo do valor remanescentê, por rneio dê têrmo aditivo.
4,7, o reajuste podêrá ser rêal-izado por apostilamênto.

cuiusuLÀ eufiEÀ - DÀ DorÀÇÃo:
5,1.As despesas correráo po! conta da sêguinte dotação, constante do orçâmento vigente:
Recursos PrópÍios do Municipio de santâ Rita:
uxtDÀDE oRçÀcNriíRtÀ: o2.1oo - sEcRErÀRr,À DE ct trlrRÀ, EsPoRtE, lt Rrsl,o E LÀZER



PROJETO ÀTIVrDÀDE: 13 .392 .1018 .20{? - REÀÍ,rZÀÇõES DE BVBNTOS CITLTURÀrS
ELEMEIITOS DE DESPESÀS: 33.9039 - OLTTROS SERVrçOS DE TERCEIROS - PESSOÀ JURÍDrCÀ
EONTE DE RECURSOS: 5OO - RECURSOS NÃO I'INCUI.ÀDOS DE IMPOSTOS

dêverâo ser apresentados junt

aà

-ê
c o!(r

contratado, que
8.666l93, êstáo

CLÀUSUI.À SEXTÀ - DO PÀGÀ}'EIÍIO:
6.1.Para efetivaÇão dos paqamentos respectivos, AS
Faturas e Notas Fiscais, âs Certidôes Negativas de débito CND do INSs, CRF do
Eazêndâ Municipal do domicífio do proponente, devidamente atualizada;
6.2.o não cumprimento do subitêm antêlior, implicará na sustaÇão do pâgamênto que só será
procêssado após â aprêsêntação das referidas certidões, náo pôdêndo sêr considerado atraso dê
pagamênto.

cÍ.lius(,I,À sÉrDaA - Dos pRÀzos E DÀ vrcútacÍÀ:
Os prazos máximos de inicio dê êtâpâs de execução e de conclusão dô objêto ora
admitem prorrogaÇão nas condiÇôes e hipóteses prêvistâs no Art. 57, § 1", da Lei
abaixo indicados e serão considerados da assinatura do Contrato:
a - Iníclo: 6 (seis) dias;
b - Conclusâo: 1 (r.rm) dia.
A vigência do presente contrato será determinada: 30 (trintâ) diâs, considerada
assinatura; podendo sêr prorrogada nos telmos do Ârt. 57, da Lei- 8.666,/93.

.la.lata dê sua

clÁúst r.À ortÀrrÀ - DÀs oBRrcÀçõEs Do coltaRÀtâ!*rE:
a - Efetuar o pagamento relatj-vo a execução do sêrviÇo efetivamente realizado, de acordo con as
respectivas cláusuLas do presêntê contrato;
b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel execuÇáo do serviÇo
contratado;
c - Notificar o Contratado sobre quatquêr irregularidade encontrada quanto à qualidade do
sêrviÇo, exerceodo a mais ampla e compl"eta fisêaIizaçâo, o que não eximê o Contratado dê suas
responsabilidades contratuais ê lêgais i
d - Designar leprêsentantes com atribuiÇôês de Gestor e Eiscal deste contrato, nos temos da
norma vigentê, especial-mente para acompanhar e fiscafizar a sua exêcução, respectivamente,
pernitida a conttatação de terceiros para assistência e subsidio dê informações pertinentes a

essas atlibuiÇÕes.

cráEsur.À tÍoirÀ - DÀg oBRrGÀçõEs Do coúTRÀEÀDo:
a - Executar devidamente o serviÇo descrito na Cláusula corrêspondente do presente contrato,
dentro dos melhores parâmetros de qualidadê estabelecidos para o ramo dê ativj,dade !êfacionada
ao objeto contratual, com obsêrvância ao§ prazos estipuladosi
b - Responsabilizar-sê por todos os ônus e obrigaÇõês concernentes à 1êgis1açáo fiscal, civil,
tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assuÍnidos, a qual.que!
título, perantê seus fornecedorês ou terceiros em razão da exêcução do objeto contaatado;
c - Manter preposto câpacitado e idônêo, aceito pêIo Contratante, quando da êxêcução do contrato,
que o represente integralmente em todos os seus atos;
d - pêrmitir e facilitar a fiscalizaÇão do Contrâtante devêndo prestar os infoEnes e

esclarecimentos solicitados ;
e - Seiá rêsponsáveI pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrêntes
dê sua cufpa ou dolo na execuÇão do contrato, não excluindo ou reduzindo êssa lesponsabilidade
a fiscalizaÇâo ou o acompanhamento pelo órgáo interêssado;
f - Náo ceder, trânsferit ou subcontratar, no todo ou em parte, o objêto deste instrumento, sêm

o conhecimento e a devida autorizaÇâo expressa do Contratantê;
g - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibifidade com as obrigaçôes assumidas,
todas as condiÇõês de regularidadê e quatificaÇâo exigidas no respêctivo plocesso de contrataçâo
dirêta, apresentando ao Contratantê os documêntos necessários, semprê que soLicitado'

cr.Âusl,I à DÉcrüâ - DA ÀrrERÀçÃo E REscrgÃo:
10.1, Este contrato podêrá ser a.l.terado com a devida justificativa, unilatêralmente pelo
Contiatantê ou po! acotdo entre as partês, nos casos prêvistos no Àrt. 65 e §erá rescindido, de
pleno direito, conforme o disposto nos Arts. 7'l , "18 e ?9, todos da Lei 8.666193.
10.2. O Contratado fica obriqado a aceitar, nas mêsmas condlÇôês contratuais, os acléscimos ou
supressões quê sê flzerem nos sêrvj-Ços, âté o respectivo limite fixado no Art. 65, § 1" da Lei
8.666/93. Nenhum acréscimo ou suprêssão poderá exceder o limite estabêIecido, salvo as suprêssões
resuftantes dê acordo celebrado entre os contlatantes.

cúI,sul,À DÉcrtlA pRrtErRÀ - Do REcEBrtGNto:
11.1. Executado o prêsente contrato e observadas as condiÇôês dê adimplêmento das obrigaÇões
pactuadas, os procedimentos e prazos pâra receber o seu obieto pêlo ContratâÂtê obedeceráo,
confonne o caso, às disposiÇões dos Alts. '73 a'16, da Lei 8.666193.

cuil,gu.À DÉCN,À sEEI,!DÀ - DÀS PENAUDÀDES :

12.1. À recusa injusta em deixar de cumprir as obr:igaÇôes assumidas ê preceitos lêgais, sujeita!á
o Contratado, garantidâ a p!évia defêsa, às seguintês pênafidades previstas nos Àrts' 86 e 8?

da Lei 8.666,/93: a - advertência; b - multa dê mora de 0,5* (zero vilgu]a cinco por cênto)
âplicada sobre o vâlor do contrato po! dia de atraso na entrêga, no j.nicio ou na execuÇáo do
objêto ora contratadôt c - mu]ta de 1Ot (dêz por cento) sobre o valor contratado pêla inexecuÇão
total ou parcial do conttato; d - suspensâo temporália de participar em licitação e impêdimento
de contratar com a AdministraÇão, por prazo dê até 02 (dois) anos; e - declaraÇão de iDidoneidade



para licitar ou contratar com a Àdministração Púb1ica enquanto perdularêm os motivos
determinantês da puniÇão ôu até quê seja promovida sua reâbilitaÇão pêrante a própria autoridade
que aplicou a penali.dadei f - s imultaneamênte, qualquer das penaLidades cablveis fundamentadas
na Lêi 8.666193.
12.2. se o valor da multa ou indenização dêvida não for recolhido no prazo de 15 dias após a
comunicaÇão ao Contratado, será automaticamêntê dêscontado da primeira parcêIa do paqamento a
que o Contratado vie! a fazer jus. acrêscido dê juros molatórios de 18 (urn por cênto) ao mês,
ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

cuíu$rr.À DúcrríÀ rERcErRÀ - DÀ coMpENsÀçÃo FrtrÀncErRÀ:
13.1. Nos casos de eventuais atrasos de pagarnento nos termos dêstê instrumento. e desde qúê o
Contratado oão tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a compênsaÇáo
finâaceira, devida desde a data limite fixadâ para o pagamento até a data corrêspondênte ao
efeti-vo pagamênto da palcêla. Os encargos môratórios dêvidos em lazâo do atraso no pâgamênto
seráo ca.lculados con utilizaÇão da seguinte fórmula: EM = N x VP x I, onde: EM = encarqos
moratóriosi N = número de dias entrê a data prêvista pala o pagamento ê a do efêtivo paga$entoi
VP = valor da parcela a ser paga; ê 1: lndicê de compensação financêira, assim apurado: I =
(ÍX + 100) : 365, sendo TX : pelcentual dô IPCA-IBGE acünu.lado nos últimos dozê mesês ou, na
sua fâlta, um novo indicê adotado pelo Governo l'êdêral quê o substitua. Na hipótêse do rêferido
lndicê êstabelecido para a compênsaÇáo financêira vênhâ a sêr êxtinto ou de qualquêr forma não
possâ mais ser utilizado, será adotado, em substituiÇão, o que vier a sel dêteminado pela
legislação então em viqor.

cúusul,À DÉcn A euÀRTÀ - DÀ ErscALrzÀÇÂo E @srÃo Do coNta,Àto
14.1. A execuÇào do contrato será objeto de acompanhamênto, controlê, fiscafizaÇão ê avaliação

por rêpr:esentante da Contratantê, dêsignamos para Gestor do presente contrato o(a) Sr(a) .

GERÀIDO PESSOÀ D' OLMIRÀ NEIO, porLador(a) do CPE 083.446.534-52, com lotaÇão fixada na
Sêcretariâ de Cultura dô Municipio de Santâ Rita - PB.

14.2. O fiscal do Côntrato, o(a) Sr(a). TLÀco Dog gÀNlOS, portador(a) do CPF 071.056.594-16,
com lotaÇâo na Secrêtária dê Cultura do Municipio de Santa Rita - PB. formalnêntê designado,
ê comprovadamênte habilltado para gerenciar o prêsentê termo, sêrá o responsável pêfo fiel
cumprimento das cfáusulas contrâtuais, inclusive as pertinentes aos êncargos complêmêntarês.

CLÀI'SI,LÀ DECITÂ QUINTÀ - DO FORO:
15.1.Para dirimir as questões decorrêntes deste contrato, as paltês elegem o Foro da Comarca dê
Santâ Rita.
15.2. por estalem de pleno acordo, foi Lavrado o presente contrato ên 02(duas) vias, o qual vai
assinado pelas pârtês e por duas têstêmunhas.

dede

TESTEMUNHÀS

santa Rita - PB,

PELO CONTRÀTANTE

PELO CONTRÀTADO

;x
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ESTÀDO DÀ PÀRÀÍSÀ
PRETEÍTURÀ MU}TICIPÀI DE SÀI{'IÀ RITÀ

SECRETÀRIÀ MI'NICIPÀI DE CUÍ,TURÀ, DESPORTO, TT]RISMO E I.ÀZER

'Jo-,

com os preÇos praticados no
levantamento efetuado, mêdiantê

ExposrÇÀo DE Morrvos Nô rNooo35/2022

Santa Rita - PB, 22 dê Junho de 2A22.

1.0 - DO OBirEtrVO
Tem a presente exposiÇâo dê môtivos o objetivo de escla!êcer, êm consonância com a legislação
vigentê, as râzôês da singularidade da seguinte despesa: CONTRÃTÀÇÀO DO SHOVi DE FABIÀNÀ
SOUTO (EMPRESÃ: ÀLBERTO MÀGNO FERREIRA RÀMOS 42794161415), A SER REALIZÃDO NO DIÀ 28 DE JUNHO DE
2022, EI4, VIRTUDE DAs FESTIVIDADES DE SÀo JoÀo Do MUNICTPIo DE SANTA RITA,/PB.

2.0 - DÀ NEcEssrDÂDE DÀ coNTRÀrÀÇào
A contratação do objêto acima descrito será efetuada, nos termo das espêcificâçôês técnicas ê
lnfomaÇôes complemêntares constantê dêsta êxposiÇâo de motivos, quando for o caso, motivada
pê14: Pela necessidadê da dêvidâ efêtivação dê sêrviÇo para suprir demanda espêcifica -
CONTRÀTAÇÃO DO SHOW DE EABIÀNA SOUTO(EMPRESA: ALBERTO MÀGNO FERREIRÀ RÀMOS 42?94161415), A SER
REALTZADo No DrÀ 28 DE JUNHO DL 2022, EM VTRTUDE DÀs EEsrrvrDADES DE sÀo JoÃo Do MuNrcrpro DE
SANTA RITA/PB -, considêrada ôportuna ê imprêscindível, bem como rêfêvantê mêdida de intêrêssê
púbIico; e ainda, pela necessidade de desênvolvimento de aÇões continuadas para a promoçâo dê
atividades pertinentes. vísando à maximizaÇão dos recursos êm rê1aÇão aos objetivos programados,
observadas as diretr:izes e mêlas definidas nas ferramêntas de planêjamento aprovadas.

3.0 - DÀS RÀZõES DÀ ESCOÍ,HÀ DO FONNECEDOR OU EX3CIITÂIIIE
Em dêcorrênciâ das cêractêristicas e particularidades do objeto da contrâtâÇão êm tê1a. a mesma
podêrá ser efêtuada junto ai ALBERTO MÀGNo EERREIRÀ RÀMoS 42194161415 - R$ 6.000,00. - Entidade
ou profissional muito bem conceituado no desempenho das alividades inêrentes ao ramo pertinentê
a sua especialidade, apresentando ótima qualidade e preÇos dos seus produtos ofertados e/ou
sêlviÇos prêstados, já comprovados anteriormêntê, justificando, desta forma, a sua êscolha.

mêrcâdo. conformê a corrêspondêntê proposta aprêsêntada ê
pesquisa apropriada, em anexô.

5.0 - DO FUIIDÀMENEO I.EGAI
Entêndê-sê quê a rêgrâ da obriqatoriedade da licitação não é absoluta, contêmplando exceÇões,
que a própria legislaçáo enumera. Portanto a contrataÇão em comênto pode!á ser acobêrtada por
Inexigibilidade de LicitaÇão, nos têrmos do Art. 25, inciso IIÍ, da Lel Fêdêral n" 8'666,/93 ê

suas a-têrôÇôês posle r i ores:
\-/ ,'Art, 25, É inexiqivef a l-icltaÇão quando haüvêí inviabiTidade dê competiÇão, em êspecidl:"

4.0 - DÀ ,rusTrFrcÀTrvÀ Do PREÇo
o valor da referida contratêÇão está satisfatório e compatível

,III para contrdtaÇão de prafissionaf de qDaTquer setar artistico,
empresário exc)usivo, desde que cansagrada pefa critica especiafizdda

refêrida contrataÇâo pôdêria ocorrer com

a minuta do r spê c
o qual está dêvidamênte instruído com a
vo contrato.

Àtenciosamen

dirêtanerte ou através de
aú pefa aplniãa pública. "

a aprovaçâo dê Vossa Excelênciâ do
documentação pertinêntê, incfusive

5.0 - DÀ CONCLUSÀO
A concrêtizaÇão dâ
processo êm apreÇo,

OV EVíENDET, DE

S ecrêtá r io Muni ciô41 sêcult f
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ESTÀDO DÀ PÀRÀÍBÀ
PREE.EITT'RÀ MUNICÍPÀI DE SÀl(rÀ RITÀ

SECRETÀRIÀ MU}IICIPÀI DE CULTT'RÀ, DESPORTO, TI'RISMO E I"AZER

3

"1t.

secnetário Municipa
ENTE

Sêcu1t 1

QUÀDRO DEMONSTR]ATIVO DE PREÇOS - I.íÀPÀ DE ÀPI'BÀÇÂO - EXPOSIÇáO DE !.ÍOtIVOS N" INOOO35/2022

LBERTO MAGNO FERRE]RÀ RAMOS 42194161415

sânta Rita PB, 22 de Junho de 2022

RESI'LTÀDO FINÀI :

WENDE ARÀUJO V

- ÀLBERTO MÀGNO FERREIRÀ RÀMOS 42?94161415.
Itêm(s): 1.
Valor: R$ 6.000,00

obs
DO SI.O}í DS FÀBTANÀ SOUTO (EMPRESÀ: ÀIBERTO MÀSNO IERREIRÀ RÀMOS 4279{151{15}, À SER REÀLI

DI,À 28 DE JU!{HO DE 2022, ÊÃí \rIRTUDE DÀS FESTTVIDÀDES DE SÁO JOÀO DO UT,INICIPIO DE SÀ}TIÀ RITVPB
I 6. 000, 0 0 6.000,00 IUND
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ESTÀDO DÀ PÀRÀIBÀ
PREFEITURÀ I'T'NICIPÀÍ. DE SÂ}ITÀ RITÀ

SECRETÀRIÀ DE CT'LTT'RÀ

Expediente:

Àggrrnto:

Lêgislação i

Â'roxo:

Remeta-se o processor devidamente instruido de todos os seus
apreciaÇão da Àssessoria Juridica, para os fins e efêitos Iêgâis.

ExposrÇÃo DÊ Morrvos N.' rNo0035/2022
COORDENADORIA DE COMPRÀS

coNTRATAÇÃo Do sHow DE FÀBrÀNA souro (EMPRESA: ÀLBERTo
MÀGNO EERREIRÀ RAMOS 42794161415), À SER REATIZADO NO

DIA 28 DE JI]NHO DE 2022, ETI VIRTUDE DÀS EESTIVIDÀDES DE

sÀo JoÃo Do MuNrcrpro DE sÀNTÀ RrrÀ,/pB.
Art. 25, inciso III, da Lei Eederal n" 8.666/93 e suas
af teraÇões posteriores.
ExposiÇão de motiwos correspondente e seus elêmentos,
inclusivê a minuta do respectivo contaato.

DESPÀCHO

APROVO a cor:rêspondênte proposta nos têrmos do expediêntê supramencionado. ÀcoIho a situaÇão de
Inêxigibilidade de !icitâÇâo, na forma como sê apresenta neste procedinento de cont!ataÇão
dileta, para atênder a necessidadê da demanda i ustificadamentê requerida.

efementos constitutivos, à

Santa Rita PB 22 de Junho de 2422.

}íENDE L
SECRETARIO DE CULTURÀ

x
*Ir
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PREFEITURA i'UNICIPAL DE SANTA RITA
coiiilssÃo PERMANENTE OE LTCTTAçÃO

COORDENADORIA JURíOICA

PARECER JURíDICO

Sonto Rito/PB, 22 de iunho de 2022.

PROCESSO ADMTNTSTRATtVO N.. r 83/2022

Assunlo: ContÍoto!õo do show de Fobiono Souto (Empreso: Albeio Mogno Ferreira Romos
42794161415, q ser reolizodo no diq 28 de iunho de 2022, em virlude das Íeslividodes do São

João do PrcÍeiluro Municipol Sqnto Riio, PB.

Ei/IENTA

Dircito Adminialrclivo. Conlrutoiõo do show de Fobiona
Souto (Empreso: AlbeÉo lllogno Fenrirq Romos
42794161415, o ieÍ rcolizodo no dio 28 de lunho ile 2022,
em virlude dos fustividqdes do Sõo Joõo do Prcfclturc
Municipol Sonlo R.ilo, PB. Requiaitoc legoir. Cumprimonto,
Prosseguimenlo.

Trqto-se do Processo Administrotivo n". 183/2A22, destinodo Controtoçõo do show

de Fobiono Souto (Empreso: Alberto Mogno Ferreiro Romos 42794161415, o ser reolizodo no dio

28 de iunho de 2022, em virtude dos festividodes do São João do Prefeituro Municipol Sonto Rito,

PB, do quol se requer onólise iurídico do formolidode do procedimento de lnexigibilidode de no.

o3s/2022.

Até o momento deste porecer, os outos forom regulormente formolizodos e

encontrom-se insfruídos com os seguintes documenlos, no que importo à presente onóliser

N

RETATÓR.IO

o) Monifêstoçõo técnico solicitondo e iustificondo o necessidode do
controloçõoi
b) Termo de referêncio;
c) Autorizoçôo do qutoridode competente poro o oberturo do licifoçõo;
d) Documentoçõo do conlrotodo;
e) Comprovoçõo do quolificoçõo técnico, do hobilitoçõo iurídico, do
reguloridode fiscol e trobqlhisto do controtodoi
Í) Comprovoçõo do copocidode técnico-profissionol do controtqdqi
S) A rozão do escolho do controtqdq e iustificotiyo do preço;



h) Certidões Negotivos de
conlrotqdo;
i) Minuro do controtoi

Reguloridode Fiscol e Trobolhisto do

_t

Após o breve relotório, possemos à onólise do controÍo.
ANÁtIsE

çôo têm por referêncPrefociolmente, ossevere-sê quê o presenle monifeslo

elementos constontes dos oulos do processo odministrolivo em epígrofe.

Em obediênciq o Corto Mogno de 1988. os controtoções públicos devem ser

precedidos do reolizoção de certome licitoÍório, cumprindo oo odministrodor o escolho do ovenço

que seio mois vonloioso oo interesse público, respeitondo-se o princípio do impessoolidode, que

regulo o porticipoção dos licitontes, nos termos do ortigo 37, inciso XXl, do Constituiçõo do Repúblico

de I 988 e do Lei n'. 8.óóó/l 993.

Nesse sentido, o reolizoçõo do licitoçõo é, em regro, conditio sine quc, non pqro

o consecuçõo do controioçõo público. Com efeilo, é preciso que o Administroçõo obtenho o proposto

mois yontoioso oo interesse público e, oindo, concedo o todos os interessodos iguoldode de condições.

Entretonto, excepcionolmenÍe em situoçôes de inviobilidode de competição, o

próprio lei estobelece hipóteses de inexigibilidode de licitoçõo, conforme preceituo o ort. 25 do Lei

n".8.666/93, outorizondo o Administroçõo Público o reolizoçõo dê controtoçõo direto, sêm licitoçôo.

Pqssondo à onólise iurídico, temos que o Lei n" 8.666/93, que institui normos sobre

Licitoçõo ê Controtos Adm inistrotivos, em seu ort. 25, inciso lll e §l', dispõe o seguinte:

Neslo sendo, o obieto de oprecioçôo deste porecer estó elencodo no inciso lll do

ortigo suprocitodo, o quol dispõe ser inexigível o licitoçõo "poro controtoçõo de profissionol de

*
2

.qq

Art.25. É inexigível o licitoçõo quondo houver inviobilidode dê competiçõo,
em especiol:
| - Poro oquisiçõo de moteriois, equipomentos, ou gêneros que só possom ser
fornecidos por produtor. empreso ou reprêsenlonre comerciol exclusiyo,
vedodo o preferêncio de morco, devendo o comprovoçõo de exclusividqde
ser feito otroyés de otêstodo fornecido pelo órgõo de registro do comércio
do locol em que se reolizoriq o licitoçõo ou o obro ou o serviço, pelo Sindicoto,
Federoçõo ou Confederoçõo Potronol, ou, oindo. pelos entidodes
equiYolenlesi
ll - Poro o conlroloçõo de serviços técnicos enumerodos no orf. l3 desto Lei,
de noturezo singulor, com profissionois ou empresos de notório especiolizoçõo,
vedodo o inexigibilidode poro serviços de publicidode e divulgoçõo;
lll - poro controtoçõo de profissionol de quolquer selor ortístico, diretomenle
ou qlroyés de ampresório exclusivo, desde que consogrodo pelo críticq
especiolizodo ou pelo opiniõo público.



quolquêr setor ortístico, direlomênle ou otrovés de empresório exclusiyo, desde que consogrodo pelo

crítico especiolizodo ou pelo opiniôo público."

É imporlonte esclorecer, oindo nos hipóteses de inexigibilidode, que o
odminislrodor público nõo esló inteiromênte livre poro o controtoção. É preciso o observôncio de

determinodos requisitos legois ê constiÍucionois, tudo devidomente demonstrodo em processo formol

de inexigibilidode.

À visto disso, poro o controtoçôo de profissionol do selor ortístico é preciso! l)

controto firmodo pelo próprio controtodo ou por meio de empresório exclusivoi ll) consogroçõo do

ortisto pêlo crílico especiolizodo ou pelo opinião público;

Ademois,

mesmo Lei, que ossevero!

é necessário que o controtoçõo observe oindo o disposto no ort.2ó do

Art.2ó. As dispensos prêyistos nos §§ 2'e 4" do ort. '17 e no inciso lll e
seguinres do ort. 24, os situoções de inexigibilidode referidos no ort. 25,

necessoriomente iustiÍicodos, e o rêlordomenlo previsto no finol do porógrofo

único do ort. 8'desto Lei deverõo ser comunicodos, dentro de 3 (três) dios, à

outoridode superior. poro rotificoçõo e publicoçõo no imprenso ôficiol, no

prozo de 5 (cinco) dios. como condiçõo poro o eficócio dos otos.

Porógrofo único. O processo de dispenso. de inexigibilidode ou de

retordomento. preyisto nesle orligo, sêró instruído, no que couber, com os

seguintes elementos:

I - coroclerizoçõo do situoção emergenciol, colomitoso ou de grove e iminente'

risco à seguronço público que iustifique o dispenso. quondo for o coso;

ll - Rozõo do escolho do fornecedor ou êxecutontei

lll - iustificotivo do preço.

lV - Documento de oprovoçõo dos proietos de pesquiso oos quo

serõo olocodos.

Com eÍeito, olém dos requisitos do ort. 25, é imprescindível o publicoçõo, no

imprenso oficiol. do inexigibilidode. do iuslificotivo do escolhq do controtodo e do iustificotivo do

sêu preço, evitondo-se preiuízos oo erório em rozõo de superfoturomentos, requisitos estes

devidomente expostos nos outos do procedimento em telo conforme os documentos iuntodos oos outos,

Destorte, vemos que os condições forom preenchidos no presêntê procedimento

odministrotivo poro o formolizoçõo do controto em telo, quois seiom, l-controto firmodo pelo próprio

conÍrotodo ou por meio de empresório exclusivoi ll- consogroção do ortisto pelo crítico especiolizodo

ou pelo opiniõo público; lll- Rozão do escolho do profissionol do setor ortísticoi lV- Justificorivo de

preço e V- publicidode do controtoçõo.

,..!
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Nesse contexto. em reloçõo oo disposto no item ll. é relolivo o qnálise ocerco do

consogroçôo do ortisto, umo vez que o consogroçõo é fofor de extremo relotividode e vorio no

tempo e no espoço. Pode um ortisto ser reconhecido, por exemplo, openos em certos locois, ou por

determinodo público ou críticos especiolizodos. Nem por isso deveró ele ser oliiodo de eventuol

controtoçõo. A nosso senlir, quis o legislodor prestigior o figuro do ortisto e de seu tolento pessool,

e, sendo ossim, o orte o quê se dedico ocobo por Íer prevolêncio sobre o consogroçôo.

Com efeito, o consogroção do ortisto, oindo que notório, foi devidomente

comprovodo nos oulos do processo de inexigibilidode, medionle o iuntodo de noticiórios de iornois,

demonstroçõo de controtoçôes pretéritos otroções relêvontes iunto o entes públicos.

Desto formo, temos umo outorizoção legol poro o controtoçõo dos serviços

constontes do processo odministrolivo n". 183 /2022, eis que presente os requisitos outorizodores, em

especiol por se trotor de profissionol de renome locol e reconhecido por seus shows.

Ante oo exposto, OPINAMOS pelo prosseguimentô do processo odministrotivo n".

1 83 /2022, que dó origem o Controtoçõo por lnexigibilido de n". O35 /2022. No mois, todo o

processo estó de ocordo com os ditomes legois insculpidos no Lei 8.óóó/93, especiolmente no ort.

25, |1.

É o porecer; S.M.J.

RY ANDR RIGRAN
Coordenodor rídico

sc A

Foz-se presente do mesmo formo os nuonces inscritos no ort. 27 e seguintes,

relqcionodos à hobilitoçõo do profissionol controtodo.

Portonlo. o controtoçôo por porte do Administroçõo Público do profissionol

ortíslico por lnexigibilidode de Licitoçõo é plenomenle possível, eis que expressomente contido no

inciso Ill do orrigo 25 do tei 8.óóó/93

Possemos à conclusõo. Lrl

.r.'rr- W.Y.r t'coNcrusÃo
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.\ )/ESTÀDO DÀ PÀNÀÍBÀ
PREFEITURÀ }'ONICIPÀI DE SÂNTÀ RITÀ

SECRETÀRIÀ DE CU].TORÀ
santa Rita - PBt 22 de Junho de 2422.

DE CULTURÀ DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTÀDO DÀ PARAÍBÀ, NO USO dE SUASO SECRETÁRIO
atribuições legaj.s,

R E S O L V E:

RÀTÍFICAR o processo de Inexi.gibilidadê de LicitaÇão n' INo0035,/2022, que objetiva:
coNTRÀTÀÇÃo Do sHovt DE TABIANÀ souTo (EMPRESA: ÀLBERTo MÃGNo TERREIRÀ RÀMos 42794161415), A sER

REALIZADo No DlA 28 DE JUNHo DE 2022, EM VIRTUDE DAS FESTIVIDÀDES DE SÃO JOÃO DO I,IUNICIPÍO DE

SANTA RITA/PB; com base nos e1êmêntos constantês da ExposiÇão de Motj-vos correspondentê, a qual
§ugêrê a contratação de:

- ALBERTO MÀGNO FERREIRA RÀMOS 42794161415.
CNPJ: 27.154.002/OAAI-91
valor: R§ 6. 000, 0 0

Publique-sê e cunpra-sê.

JO
SECRETARIO DE CULTURÀ
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ESTÀDO DÀ PÀRÀÍBÀ
PREFEITI'RÀ Mt'tgICIPÀI DE SÀITIÀ RITÀ

SECRETÀRIÀ DE CT'LT['RÀ

t

Santa Rita - PA, 22 de Junho de 2022.

DE CUI,TURÀ DO MUNICÍPIO DE SÀNTA RITA, ESTADO DA PARÀÍBA, NO USO dê SUASO SECRETÁRIO
atribuj.ções fegais,

R E S O Í, V E:

ÀDJUDICÀR o obieto da Inexigi.bilidade de IicitaÇão n' IN00035,/2022, que obietiva:
CONTRÀTÀÇÀO DO SHO!Í DE EABIÀNA SOUTO(BMPRESA: ALBERTO MÀGNo EERREIRÀ RÀ!'IOS 42?94161415)' À SER

REÀLIZADo No DIÀ 28 DE JuNHo DE 2022, EM VIRTUDE DAS EESTIVIDÀDES DE SÃO JOÁO DO MUNICIPIO DE

SÀNTÀ RÍTA/PB; com base nos elemêntos constantes do plocêsso correspondente, a:

. ALBERTO MAGNO FERREIRÀ RÀMOS 42794161415.
CNP,f : 27. 154. 002,/0001-91
valor: R§ 6.000,00

Pubfiquê-sê ê culnpra-se.

DE
SECRETÁRIO DE CULTURÀ



ESTADO OA PARA|BA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

SECRETARIA DE CULTURA, OESPORTO, TURISMO E LAZER

RAT|F|CAçÃO E ADJUDTCAÇÂO - tNEXtGIBtLTDADE No rNOOO35/2022
Nos te.mos dos elemêntos constantes da respectiva ExposiÉo de Motivos que instrui o
processo e obsêrvado o parecer da Assêssoria Jurídica, referente a lnexigibilidade de
LicitaÉo n'1N00035/2022, que objetiva CONTRATAÇÁO DO SHOW DE FABTANA
SOUTO (EMPRESA: ALBERTO MAGNO FERREIRA RAMOS 42794161415), A SER
REALIZADO NO DIA 28 DE JUNHO OÉ 2022, EM VIRTUDE OAS FESTIVIDADES DE
SÃO JOÁO DO MUNtCtPtO DE SANTA R|TA/PB; RATtFtco o correspondente
procedimento e ADJUDICO o seu objeto ai ALBERTO MAGNO FERREIRA RAMOS
427941 61 41 5 - C N PJ : 27 .1U .0O2|O0O1 -91 - VALOR R$ 6.000.00.

Santa Rita - P8,22 de Junho de 2022.
WENDEL DE ARAÚJO VICENTE

SECRETÁRIO DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LÁZER

L,-l
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prnr,Íar
PRtrrltmÀ úrNICIPlr. Dt sÀNIÀ Rl
coarsglo PtEqrElTr Dt LrctrÀclo

Oollnrlo n'r 00100.r2022-clL
rltErcratltDrDr ü. D!000!5/2022
lrEt3to rDcra*?xltlro x' 141/2022

TERMO DE CONTRÀIO QOE EN1ÀE SI CELEB8II{ À PREFE:ÍURÀ MÍ'NICIPÀL DE

sÀNÍÀ RrrÀ, poR rNTER],tâDro DÀ Stcntllnrl Dl crrr.lml E À gialSr
r!!E!o tnc ô trlrrnr nrlo§ {2?gal6ttt5, pÀÂÀ ExEcgÇÁo DE sERvrÇo
CONFO$íE DISCRIMINADO IIESTE IIISIRUMEN?O NÀ POEIíÂ ÀgÀIXO I

Palo p!.êlcntê lnstlrlncttto dê conttato, de um ,1,âdo ô PlêÍêitula gunlctPàt da §àntà Rltâ, ctlPJ no

Og.lS-g.geelOOOf-e1, por lntêE!édlo d. Stclttltr L Da Crllm, Dttttnlo, tUIttaO tlE, tltuàd.
n! Ruâ vllglnio VêJ,oso Botgês, s/n', lotôam€nto Jârdid Hlrltànlà - Cantlo, CEP: -58'300-270,
Sântâ RLte, EsEàdo dà Paraiba, nêstc .to .epresentadâ Pê1o(e) senlloÍ (a) re! DI ffülO !ÍtOllf,
cpF n. 033.305.764-30, dorâvantê si.nplesnêntê cofirExltlüI. ê dO outlo lado lrtnlo nÍlÍ, llgtltRl
Rr|( S a:u9,ar61a15 - RUÀ TERÍULIÀNO CÀSIRO, 857 - SESSÀ - JOÀO PES§OÀ - PB, CNP'' n'
2?.1Sl.oo2looo1-91, nsste ato r€prêsentado po! À1belto MÀgno Eêlr€trà Râúo!' CPf no {2?.9'1'61'-
15, do!ôvante slllPlêloeDte COlllRÀÍÀDo, dêcidl!àm as Prl!ê! coatrôt6ntês aaalnàr o Prê!êatê
contrãto, o quâl 3ê r€96rá pêIâs clâurulâs ê condlções 3êE!1ntê§:

cdrrggtl ttElnl - Dos tuDDGamg:
Este contlato deco!!ê ds ln dglDtu.r.d. d. Lt.rt cao a' tiooo!5/2022, procêr!àda ao! têrllo! di
lci Fcdê!.I n. 8.666, de 21 dL Junho .te 1993r Lêi Corploitêntâr lro 123, dê l{ dê Dàz.Ínbró dê

2006r ê lôgi3làçào pêrtlneotê. conslcleladE! a3 altêtaÇôes Portêriorê! dâ3 rêfêrldÂ! norías.

crllrtnr at@Gl - Do oüót!o:
o prêscntê contrÀto tilttr pôt objeto! cctrm !Àclo Do aEú DE rrBrrn !oot<, (E.ll!r. ll8!o ElD
ranrrrr r»os a279al6ra1rl , r ÊlR lattilDo rr Dtr 2a DE ir@ aoza. B vlrtEl Dra
trrttvrDrDrr Dt slo ,rdo Do Etc:tÍo DE arüa trrÀ./tt.

O sêrvlçO deverá asr Êxêcutado lj.golosànente de àcordo COn ag CoÍtdlÇõâ! êrPrêSlras nêstê
ií3truÀanto, plot osta âp!êsênlada. êspêciflcaçõês técnlca! qollràPondontes. ptocaslo dê

lÀ.rL9lbutd.d. d. Ll,olt Ç16 À' rtl000:15/2022 e irstruçõês do cqÍrtratant€, do6&rento9 assos quê

flcà.tB fazando pá!!ê! lntêgrÀntêr dô prêsênte contrato, lodopa'ldêôtê dê tranlcriÇào.

crt tútÀ rrrctrtl - Do r tB t tEÇot:
o vrl.or total destê coDtrâto. â bâsê do Prêço proposto, é de Rt a.000,00 (Út3 ElL Elrlr.

@ot@ _jlcelqrçlg_rl DI TAII.IE s(pto (Da?at8à: m
r. !omr.

6.OOO,O a.0o0,oqt DO

toE.o ,tsrlrrl llro! a279a1614!3r, À
rD Dlr 28 wtüto Dr 2022, Da VIBTODIDG

Dt 8lô .rolo Do E rlcllro Dl seml

4.000,

@Íltrrtr crnrtr - Do ,u.rusrrtaüo u ltmtDo tEttrlo:
Os praçoa coôtaatôdor !ào llror e llraâjus!ávêls no pràzo d€ u! aoo.
Dentlg do p!âro d. v19ênc1à do contlato 6 nêdlante loLlg.it.çào do Contntldo, os Prêços Podêllo
cofrâr rç.Ju!t. após o 1orêrrêgno d€ uD ano, na nêrnÀ plopgrçlo dâ vrriaÇàô voritlcadâ oo IrcÀ-
IEGE acuinlrdo, toolndo-re por b!a6 o rnâr d6 ap!ê!êÀtÀçÀo da allltrltq!à do cotrt$to,
êrclulivrEeDtê pâla as obllgaçôeg Ínlclldâs ê concluld!! apót a oêorraocLr da anuqlldàdq.
l{os aêaJu!t69 lub!êquant€! âô paloelEo, o Inlerlegno t!1íllo da uo ano lará cootàdo a pârttr dos
efelloa ílnancelror do útt1Eo rêajlrata.
No caro dê atralo ou Dào dlvul.gàçIo do lndlcê dê rê.rulla!ênto, o Conlrâtâtrta pagàrá âo Contrttado
e lrpoltâncIa câlclrladà pelâ últLeÀ vârlaÇlo conhocldr, IlquidÀodo â dllalcnça êo!!ê9pondôntô
tão logo À6ra dtvulgado o lndice dêflDltlvo, Flca o contritrdo obrlgâdo a aprêÊonta. n!úórlâ dê
cálcuIo r€fêrgntê ao rêârurtêmento do prêÇos do và.l"or tGúÀactcantê. a6nPra quê estô ocor!6r.
§ar af6rlçóes flnais, o lndlc€ utillzado pàrÀ râàlusla lará, obrlgalorj,aeantc, o daflnltLvo.
Crro o lndtcê eltlbslacido pala ÍêaJuotangÍrto vaDhn a tar axthto gu d€ qualquar fornê nâo posrÀ
llala s€r util.izàdo, !êrá âdotado, en lubstltulçâo, o guê vl.! a !4. dGt.rtnl,l.do PâlÀ l991El.çâo
alltlo êú 

"1gor.§à ôurênclâ da p!êviráo loEel guâato âo indicê 3u.bltltuto, a! Paltgt êIcgarào trgvo lndlce
qflcj,aL, prla reajultancoto do Prego dq valor rêaânclcrota, por Eclo dq tclao adr'tivo.
O têajurtc podc!á ser lctu.zâdo pot apottila.nêntô'

I

utlIDrDt

total i
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(!ío8útÀ orntlrl, - Dl Dollclo:
A3 de!pE!r! coErerào por contr dà sêgNlnte dotação, cor3tantê do o!Çânênlo vl,gentã:
Recurgos P!óprior do Huhiclplo de sàntã Fitâ:
unDrDE ocIGIIínI}: O2.1OO - A:CntIlil,f, Dt CUr.tErl, tADOntt, lu.tio t IÀtB
lnoirllo l!nãDrD!: 13.392.1018.20{? - RAr.rÀçôGS Dt EtrllIO! Ct r.!úrll
EECürOg Dt Dtgilslg: 33.9039 - OOa?OS SExtãçOS Dt tüCttnos - Dtaror Arb:Cr
loLll Dt ntclrtlot: 500 - rtcmsog tdo vtnEÚlrDoS Dt Dcogtog

da datâ dâ 3ua

cont!âtâdo, quê
8.666/93' êstão

aÍ.ío8útl atra, - Do 
'llÀtd!o:6.1.Pâra Êfetlvâçeo aos fagârientos respêctlvog, dêrrêtào 9er lPrGaêntÀdot-luntàlnants' -corn 

ll
Fâtu!ô! ê Notas 'EiBcale,'aí certldôes ncgattva! dê dáb1to cND do rNss. ciE do rcas ê c â

Earêndê llunl,clpal do donLclllo do proponênL.. dBvidànêntê âtu.Il!.dôi
6,2.0 nào cunprtnênto do rubltêÍn anterLô1. ltípltcârá n" "u"iiifo 

do Pagrfiônto quo -tó sG!á
plocê3ssdo epós a aptesêntaÇlo d.3 aeferidâs a.itldô"". nao p-"1-c'nao 3e!- c;nllderrdo âtrã!ô dê

pâqdnento.

crfuggq sútDC - Dog rRtrot t al vrôctÀ:
og p!àzos nárimos de inlcio de 6tapâ5 de exêcuÇâo e d€ conclutáo do obJêto ora
aÜtitera prorrogaçáo nât condlçôes " h,i,pót"t.t p!€!lstas no Àrt' 5?' § 1" da IáI
abaixo indtcadÀs B sê!âo consldêaàdo! dà asslnâturá do contlato!
a - Inlci.o. 6 lsej,s) dlâ!i
b - ConêIullor t (uÍ!) dtâ.
À vigêncla do plescotê contr.to setá dêtêmln.dÀl .í. 2||o7l2o2z, coí!ld.r.d.
as3inaturai podêÀdo sêr Prorlogada nos ter!|os do Àrt' 57, dt Lâl 8'656/93'

(trí!Írtl ortNrr - Dl! cnrorc&8 rro colÍmllltxÍl:
à - E!êtuâr o pàgârento relatlvo a execuÇào do sorviÇo efetigarnrotr rô'llzado' d' 

'cordo 
cdl às

rêspactlvâr cláulutâs do Prêseôte contratoi
b - Proposcionâi ao contrataao- toào" ot ,.1o" nêcassárlos PrrÀ â l1ôl "êeuç!o 

do sêí1co
contrâtôdoi
c - Notlflcàr o coílrâtâdo sôblê qualquêr i.rlagnrlalid'dê êncoot!àda quurtÔ à qtl'l' dàd' do

""."fiÀ. 
-ãiiic"nao a ""tr aapl" e cÀpreta ttrcatização. o quc trüo c,.lúe o Contra!Àdo do suas

!ê§poDsrbj,lldadêr contlatuais ê legâj.ai
d - DêllglnAr rêPle5êntôntar com airibuiçàes de GesEor ê Eiscal dêatê cgntrsto' nos têtEos dâ

norúâ viiente, erpeciâlDêntê pale âconPanhÀr ê flgêâIizàr a 3u' G!êcllgã0, rôsPêgElv'!Çatâ'
pêrüiEidÀ ã contla1aÇão de tet_celros paia assirtência e subsldio dê lnfoÚâçÕe3 pêrtln'[tô! '
essas at!lbu1Çôes.

cíIElutÀ rEq - Dr8 oantoç&8 Do eoütRltlDo:
a - ExecutÀr devidaDerte o serelço dêEcrito Da clâu3ula cor!êlpondêntê do prêgentê coDtrato,
dentro do3 nêlho!êB pa!ámetlos dB qúalldade estabelecldos parà o rÀllO dê atlrldade relacionâdã
âo obJêto contratuEl., coú obs€rvâncla aos Prâzô! ertiPulàdos;
b - ú3ponsâbj.11zâr-re po! todo! os õnu! ê ob.igaÇõê3 concêr11entês à leglsl!Çto llscâI. civil,
tributari! e trabaLhiltar b€rl cotoo Po! todas ag desPesas e coüProolasos assu .do!, a qualque!
t1tu1o, pêraote sêus Íornêcealgrês ou telceiros em tazao dr 6xocuçào do objêto cont.Eataclo,
c - Maater pleposto capacltado e idõnêô, acêito pelo côntrrtante, quendo da êxacuÇáo do contaato'
qJe o rep!ê3ente Íôtâgla}üênte eI! toilos ô3 sêus atogi
d - PcE1cl,t e facil1t.r . fl§êâlização do Cootràtânte derendo prcatar os lníoraas ê
elclatâcl.Dcnto! aollcltàdor;
c - Scrá letpôntável pêlos daÀôs ceusados diEetênânte ao Contlrtànt. ou a t6rcêiros, dêco8rêntês
dc sur qnlpa ou dalô nà êxêcuqÀo do contÍâto, náo orclulndo ou reduelndo at!â regpon!àbllldadê
a tlacrlltâção o! o acoúpanhâEonto pelo ór9âo intêr!!!âdo)
f - l|ào cldeE, tlansÍer1r ou Bubcontlatâr, no todo ou ell pôrta, o objêto d!g!e logtruÀento. §ant
ô conhêcLoanto ê ã dêvldâ autorlzaÇão exprê§gâ do Cont.latànto;
g - llaatê!, dqlant€ a viEêncl.a do contrato, ê.dt conpati}llldade coÍ! às obrigaÇô€s àssuoida!,
to.Las à3 condlÇôes de rlgulÀlldrdê ê qual,lflcàÇáo exlEldB3 Do lespsctlvo plocrslo dê contlttâçãodiretà, rprê!êntôIdo âo Contlatante os docufiêÍltos nêcelgárlor. rcnprê que lollcltâdo.
dlllEtr EúcDo, - Dr rrrrrrclo r lrgctdor
10.1. ErEç contrâtg podGrá 3sr aLtê.ado cotn à dêvjdâ justilicatlvô, unllatcralnaotê p€loconlrrtrota gu po! acordo .ntrê !a prrtq!, noa câlos prcvroios no Àrt. 6s € !!â ralclndldo. dêp16ío dltolto, coníornc o dlsposto noÊ À!tr. ??. ?g e 19, todos dÀ Lal g.666./93.
10'2. o conir.tado flcÀ obrlEado a acêltar, nÀ! ínolnâs condlçõor cqntrÀtuàr.a, os ac!êsclno! gu
suprês!õ.! gu3 !ê flza!êú no3 lsrviçoa, rté o Eêrpêctlvo llhltq llrâdo no À!t. 65r § 1. dà Lql8.666193.llêrüuó.cralcLe ou luprejrão podotá ârcêdêr o llnttê GrtÀb.I.çIdo, aalvo ac-supriisOelleaultentê! da àcoldo c€lêbrado cntre ot coatlatâôt€s.

crípaga DÍclto. traartrr - Do itct!&lt<rr
11.1, Êraêcutâdo o prerort. contrôtg G ob.erv.dâs as condlqôc! do Àd!'plaoârtg dÀ!pactu.dlr, o! Drocedlroenro! ê prazo! pàrà r.c.b.r o aeu óblcto pelo àontreicniicon!ôr!é o crao, àr dtrpollçõe! doo Àrtr. ?j â ?6, dr L€l e. i66l93-.

ctfutÍ,t], úcu, cmr - Dl! ]DúrDlDEs !

gbrLqaçõe9
obodecorào,

12.1, À rGcu!. LnJusta c! dê!sa! de csrlpllr Õe obrigaçõrs .rsunlótr s pracaitor 1e9alr. lujqltr!áo Conttatado, ga.artldê À prêvta dsfesa, às 56guiôter plnalldâdê! prcvlltar tloo À!t!.
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li,l;".t*t 
"'.t"tí"t'; i;.t::"t:a-ncia i b - hurtô de o,orô de o, sr (rêro vlEsurà clnco por conro)

objeto ora .;.;.;l;",'"-: ;:li:1.: ff.. ,""rJl i:...."'""..; 
."*:.:.:.;*1".*i,*ii;iltí:_*:

EoEar ou palcial do qonttàtoi 
-d 

- suspênsào temporá!iã de pàrtlcipar êt! ri,cr!âqao G inrrGdlDênto
::r::"i:.-:::_.T.à ÀcüÍrinistraçào, por prazo dê ôré 02 (doi.s) ànos, 6 - dêclê16Çà0 de rnldonêldadeil;;*il;;:: ol"o"iilll1t"""..'T,.'""i""}tà:""t'r""tj"",,t'.".'"'":ir.."E'.';:'.."tT:T:;il,.'l".lllàIllquê-apl'lcou a pen.lidadc, t - s tluttaÃeai;;;";-;;";;;; dâ! penalLd.dca cÀbtv.tr fundarnênradasna Lêl 8.666/93.
12,2. Se o val,or da rüuLtà otr indeni,zaÇão dêvida não for recolhtdo no plazo dê 15 dLâs âÉ3 4comunicàçào ao Contrataao, será âutohàticâmentê dêscôntàdô dÀ prlrnêlr! pàlcala do paEâ.l!êDto a

cento) ao nÉ9,
quê o ContrataÍto vler â fôaer jus, âcregcldo de Jutos no!àtôllor dô 1l (rrú po!ou, quàndo for o caso, cobrado Judici âInênte.
crfn*n^[ DicDar ltnctrnÀ - DÀ ccl&r sÀÇIo rr!ÍàNcunà:13,1, tlos qàsos de eventuals àtrâsos dê pagmêôto nos terrnos dosle inrttuÍlaoto,Contratado não tenhà concorrido de alguma fornâ para o atrlso, gerá sdrnitldâ á.) ãoiinancêi,rô. dêvidà dêade a datê llnttê flasdà perà o pâgamento .tá a data cor
e feti !o Pagõtren:o dâ pàrcela. Os encàrEos motatôrlos devidog ên rãzào do at!âs
serâo calqulados con uti.lizâÇào da scgulnte fôlmula: EM
Do!àtôrio9;
VP - valo!
(TX = 1691

N - nilrtrêlo de diàs ehtre . dât.â prevllta paaà o pÀgàrnanto e a do cÍaBlvo pagantlnto,'
dà Pâlcelà à se! pàgâi ê I - lndlce de cofiponsâçIo Í1nanc6r.ra, arrlE âputedo: t -+ 365, sêndo fX - pêrcêotual do IPCÀ-IBGE acunulâdo no! últlEoc doz. tlêsês ou. nâ

suà fÀI!a, utn novo lndice adotado pelo covErno Fêdêra} qu9 o lubltltua, Nâ hlpótÊsc do !6f.rido
lndice êstablLacLdo irâra a cohpên9aÇâo fLnàncêlra venhâ â sor ExtÍnto ou dê guâlquêr lorfia não
Possà EEls ser utilizado. se!á adotôdo, etn substituLÇto, o que vi.âr a !.! dêeeratnada pel.
lêgislaêo Gotào qr vigor.

cllosr.r Écnc cqllr - Dr rtscllttrçío r oEstio Do cc nlllo
1{-1. À êxêcução dô coôtrato se!á objêto de acgmpanhamento, con!!ol,ê, Ílscal,r.zaÇáo s avallàção

Por rêpresentôntê dà Contratante, dêslgnaEos pâra Gêstor do prêsêntá Çontrlto o(a) S!ía,.
CBIIü, laaa4 D, OUfúlIlrÀ lltlo, portadô!(a) do CPF 083.r4a6.334-52, cotr lotaÉo fltôda !rà
Sec.etaria de Cultura do ltuni.cipio de Santâ Rita - pB.

1{-2. O fiscâI do Contlato, o(â) Sr(a}. ! CO mS gu!!{rg, polrado! (a) do CpF 071.056.59i-:.6,
co!! totaÇâo nà SêcletârLa de Culturâ do Huniclpio dê SaDta Rità - PB, foEnaliêôte desig!:ada,
ê coúprovÀd,aEente habilitado pala gêlenqi.ar o pregente terEo, será o rcsponsâvet pelo f,iêl
cllqlrlÀênto dâ! cJ"áusulas contlatuais, inclusive s9 pêrtinênte3 ao.l GncâlEos cosq)la8€nta!ês.

elrrEr Dicu ggurr - Do rrnp:
:,5.1.Pa!à dlrí-ulr a3 quêstateg decolrentes deste contrato, as partes eleEeü o Faro ds
Satrta R-iÊa-
13.2. Po: estàt".r, de pleno âcoldo, foi lavrado o t)!êsente contrato et! OZ (duas) vi.as,
aasi..aado petas parter e po! duar testenunhas.
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ESTAOO DA PARA|BA
PRÉFEIÍURÂ MUNICIPAL DE SANTA RITA

SECRETARIA DE CULTURA, OESPORTO, ÍURISMO Ê LAZER

EXTRAÍO OE CONTRÂTO
OBJETO: CONTRATAçÃO DO SHOW DE FABIANA SOUTO (EMPRESA; ALBERTO
MAGNO FERRETRÂ RAMOS 42794161415), A SER REÂLTZADO NO DrA 28 DE JUNHO
OE 2022, EM VIRTUDE DAS FESTIVIOADES DE SÁO JOÁO DO MUNICIPIO OE
SANTA RITA'/PB: lnexigibilidade de Licitaçáo n'1N00035/2022. Vigéncia: Alé 2110712022,
considerada da data de sua assinatura. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA OE
SANTA RITA'/PB, ATRÂVÉS DA SECRETARIA OE CULTURÂ, DESPORTO, TURISMO
E |,AZER e: CT No 00300/2022 - 220622 - ALBERTO MÂGNO FERREIRA RAMOS
42794161415 - CNPJ | 27 154.OO2|O0O1-91 - VALOR R$ 6.000,00.

(.-

)



DOE Ne 1747 ANO 10 Segunda-Feira, 27 de iunho de ZOZZ.

Santâ RiÍa - PB, 27 dejunho de 2022.

t

O SECRETÁRIO INTERINO DE
MTNICÍPIO DE SANTA RITA

SAÚDE
ESTADO

DO
DA

PARÁÍBA, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade
Pregão Eletrônico n" 01612022, que objetiva: REGTSTRO
DE PREÇOS \4SANDO A AQUISIÇÀO DE
MEDICAMENTOS NÀO TNSERDOS NO RENAME
PARÂ ATENDER AS DEMANDAS DA FARMÁCIA
CENTRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DE SANTA RITA,PB. com base nos elementos constantcs
do processo correspondente. os quais apontam como
proponente§ vencedores:

- MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
LTDA
CNPJ: 94.389.2100/000 I -84
Valor RS: 163.000,00
. MED CENTER COMERCIAL LTDA
CNPJ: 00.874.9291000 I 40
Valor R$: 69.390,00
- NNMED - DISTRIBUICAO. IMPORTACAO E
EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 15.2 18.561/0001-39
Valor R$: 99.170,00
. PHARMAPLUS LTDA
CNPJ: 03.817.043/0O01-52
Valor R$: 237.760.0O
- RDF . DISTRIBUIDORA DE PRODLTTOS PARA
SAUDE LTDA
CNPJ: 12.305.387/0001-73
Valor R$: 26.880,00
Publique-se e cumpra-se.

RA.FAEL (X)MES MONTEIRO
SECRTTÁRIO VUNICIPAL I\TERINO DE SAÚDE

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEKGIBILIDADE N" INMO3U2O22
Nos termos dos elementos constantes da rEsp€ctiva
Exposiçào de Motivos que instrui o processo e observado o
parccer da Assessoria Juridica, referente a Inexigibilidade
de Licitação n' ÍN000312022, que objetiva:
CONTRATAÇÀO DA EMPRESA MASSA
PRODUÇÔES E EVENTOS LTDA, REFERENTE AO
SHOW DE FORRÓ DA LIVE PARA AS
FESTN4DADES DO SÀO JOÀO DO MLNTCIPIO DE
SANTA RITAPB: RATIFICO o correspondente
procedimento e ADJLIDICO o seu objero a: MASSA
PRODUÇÔES E EVENTOS LTDA - CNPJ:
21.0t'7.622/O00tr)o vALoR R$ 13.000.00.

Santa futa - PB. 22 de Juúo de 2022
WENDEL DE ARAÚJO VICENTE
SECRETÁRIO DE CULTURA. DESPORTO, TURISMO
E LAZER

PÁGINA 5

RATIFICAÇÃO E ÀDJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE N" INOOO34/2022
Nos termos dos elementos constantes dâ resp€ctiva
Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o
parecer da Assessoria Juridiça, refeÍente a Inexiglbilidade
de Licitação n' IN00034/2022, que objetiva:
CONTRATAÇÀO DO SHOW DE NUZO MEDEIROS
(EMPRESA: FRANCISCO NÚZIO MEDEIROS NETO),
A SER REALIZÀDO NO DIA 28 DE JIJNHO DE 2022.
EM VTRTL'DE DAS FESTTVIDADES DE SÀO JOÀO
DO MUMCIPIO DE SANTA RITA,/PB; RATIFICO o
correspondente procedimento c ADruDICO o seu objeto a:

F N DE MEDEIROS NETO CNPJ: 27.101.71'z1000t-86
- vAroR R$ 30.000,00.

Santa Rita - PB, 22 de Junho de 2022.
WENDEL DE ARAÚJO VICENTE
SECRETÁRIO DE CULTURÁ. DESPORTO. TUzuSMO
E LAZER

RATIFICAÇÃO E ADJUDICÂÇÃO
INEXIGTBILIDADE N" INOOO35/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva
Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o
parccer da Assessoria Jurídica, referenúe a Inexigibilidade
de LiÇitação n' IN00035/2022, que objetiva:
CONTRATAÇÀO DO SHOW DE FABIANA SOUTO
(EMPRESA: ALBERTO MAGNO FERREIRA RAMOS
42794161115), A SER REALTZADO NO DIA 28 DE
JUNHO DE 2022, EM VIRTIJDE DAS FESTIVTDADES
DE SÀO JOÃO DO MLTNICIPIO DE SANTA RIT,{/PB:
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO
o seu objeto a: ALBERTO MAGNO FERREIRA RAMOS
42794161415 - CNPJ: 27.154.002/0001-91 - VALOR R$
6.000.00.

Santa futa - PB, 22 de Juúo dc 2022.
WENDEL DE ARAÚJO VICENTE
SECRETÁRIO DE CULTURA, DESPORTO. TURISMO
E LAZER

,/a

)
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E LAZER e: CT N' 00299/2022 - 22.06.22 - F N DE
MEDEIROS NETO CNPJ: 2 7. I 0l .71 7/000 I -86
VALOR R$ 30.000.00.

EXTRÂTO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÀO DO SHOW DE FABIANA
SOUTO (EMPRESA: ALBERTO MAGNO FERREIRA
RAMOS 42794I6I4I5). A SER REALZADO NO DIA 28
DE JLINHO DE 2022, EM VIRTUDE DAS
FESTI\,'IDADES DE SÀO JOÀO DO MUNICIPIO DE
SANTA RITA/PB: lnexigibilidade de Licitação n.
IN00035/2022. Vigênçia: Até 2l/0'712022, considerada da
data de sua assinatura. PARTES CONTRATANTES:
PREFETURA DE SANTA RITfuPB. ATRÂVES DA
SECRETARIA DE CULTURÁ, DESPORTO. TURISMO
E LAZER e: CT N'00100/2022 - 22.06.22 - ALBERTO
MAGNO FERREIRA RAMOS 42794161115 CNPJ:
2',7 .ts4.N2/WOt -91 - VALOR R$ 6.000.00.

EXTRÂTO DE CONTRÁTO
OBJETO: CONTRATAÇÀO DA EMPRESA MASSA
PRODUÇÔES E EVENTOS LTDA, REFERENTE AO
SHOW DE FORRÓ DA LTVE PARA AS
FESTIVIDADES DO SÀO JOÀO DO MUNICIPIO DE
SANTA RITA/PB: Inexigibilidade de Liciraçào n"
IN0003l/2022. Vigência: AÉ 2110712022. considerada da
data de sua assinanra. PARTES CONTRATANTES:
PREFEITURA DE SANTA RITAfB, ATRÁ!'ES DA
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO

PRODUÇÔES E EVENTOS LTDA CNPJ:
21.o11.622/Wt 40 VALOR R$ 13.000,00.

EXTR,{TO DE {DI1-IvO CO\TR,{TUAL

SEGLTNDO TERMO ADITTVO AO CONTRATO N'
210/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 023/202 I

CONCORRENC IA PÚBLICA N'OOI/202I
CONTRATANTE: PREFEITURA DE SANTA RIT,d/PB.
ATRAVES DA SECRETARIA DE COMTJNÍCAÇÃO
INSTITUCIONAL
CONTRÂTADA: 9IDETA COMUNICACÀO LTDA
CNPJ: 70.105.42410001-04
oBJETO: ACRESCIMO DE 8.330; (O|TO VÍRCULA
TRINTA E TRÊS POR CENTO) AO VALOR INICIAL
DO CONTRATO. SENDO O PERCENTUAL
APROXMADO EM REAIS DE R$ 99,960.00
(NOVENTA E NOVE MIL. NOVECENTOS E
SESSENTA REAIS), REFERENTE À CONTRATAÇÀO,
PEIÁ PREFEITURA ML,INICIPAL DE SANTA RITA.
PB, DE IJ\,{A AOÊNCTA DE PI,tsLICIDADE PARA
REALZAR ESTUDO, PLANEJAMENTO,
CONCEITUAÇÀO. CONCEPÇÀO, CRIAÇÂO,
EXECUÇÃO INTERNA, INTERMEDIAÇÀO E
SI,JPERVISÀO DA EXECUÇÀO EXTERNA. COMPRA
DE MÍDIA E DISTRÍBUIÇÃO DE PUBLICIDADE,
PARA ATENDER O PRINCÍPIO DA PUBLÍCIDADE E
AO DIREITO À TNFORMAÇÀO, DE PROMOVER À
\.ENDA DE BENS OU SER\']ÇOS. DE DIFUNDIR
IDEIAS, PRINCÍPIOS. IMCIATIVAS OU

PÁGINA 4

INSTITUIÇÔES, OU DE INFORMAÇÀO O PUBLICO
EM GERAL, BEM COMO O PLANEIAMENTO E
E)(ECUÇÀO DE PESQUSAS E DE OU'TROS
INSTRUMENTOS DE AVALTAÇÀO E DE GERAÇÀO
DE CONHECMENTO RELATTVOS À EXECUÇÃO
DO CONTRATO, A CRIAÇÀO E
DESE}§/OLVTMENTO DE FORMAS INOVADORAS
DE COMLNICAÇÀO PUBLICTTÁRIA DESTINADAS
A EXPANDIR OS EFEITOS. EM CONSONÂNCIA
coM As NovAs TECNOLOGTAS, A PRODUÇÀO E A
EXECUÇÀO TÉCNICA DAS PEÇAS OU MATERIAL
CRIADO PELA CONTRATADA
FUNDAMENTAÇÃO LECAL: ART.65, § I", DA LEI
FEDERAL N' 8.66ó193 E SUAS ALTERAÇÕES
POSTERIORES.
DATA DA ASSINATüRA: 22lM/2022.
JOSÉ VANILSON DE OLI\TIRÂ SANTOS
SECRETÁRIO DE COMUIT(ICAÇÀO
INSTITUCTONAL

EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL

DOE Ne 1747 ANO 10 Segunda-Feira, 27 de iunho de 2O22.

TERCEIRO TERMO ADITTVO AO C
2t0t202t
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 02320, I
CONCORRÊNCIA PÚSLICE N" OO I IZOZ I'
CONTRATANTE: PREFETIURA DE
ATRAVÉS DA SECRETARTA DE
INSTTTUCIONAL
CONTRÁTADA: 9lDEtA COMLTN IC
CNPJ: 70. I 05.42410001 -04

SA RIT
CO

TOONTRA

ACÀO LTI]A

OBJETO: RENOVAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 12
(DOZE) MESES, RTFERENTE À CONTRATAÇÀO,
PELA PREFEITI,'RA MLJNICIPAL DE SANTA RITA.
PB, DE UMA AGENCIA DE PUBLICIDADE PARA
REALZAR ESTIIDO, PLANFJAMENTO.
CONCEÍTUAÇÀO, CONCErcÀO, CRIAÇÀO,
EXECUÇÃO INTERNA, INTERMEDIAÇÀO E
SI]'PERVISÀO DA EXECUÇÀO EXTERNA. COMPRA
Dt MIDIA E DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE,
PARA ATENDER O PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E
AO DIRÊITO À INFORMAÇÃO, DE PROMOVER À
VENDA DE BENS OU SERVIÇOS, DE DIFTINDIR
IDEIAS. PRINCÍPIOS, INICIATIVAS OU
INSTITUIÇÔES, OU DE INFORMAÇÃO O PÚSI-ICO
EM CERAL, BEM COMO O PLANUAMENTO E
EXECUÇÀO DE PESQUISAS E DE OUTROS
INSTRUMENTOS DE AVALTAÇÀO E DE GERAÇÀO
DE CONHECIMENTO RELATTVOS À EXECUÇÀO
DO CONTRATO, A CRI,AÇÀO E
DESENVOLVÍMENTO DE FORMAS INOVADORÂS
DE COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA DESTINADAS
A EXPANDIR OS EFEITOS. EM CONSONÂNCIA
COM AS NOVAS TECNOLOGIAS, A PRODUÇÀO E A
E)GCUÇÀO TÉCNICA DAS PEÇAS OU MATERIAL
CRIADO PELA CONTRATADA
FIJNDAMENTAÇÀO LEGAI: ART. 5?, INCISO N, DA
LEI FEDERAL N" 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÔES
POSTERIORES.
DATA DA ASSINATURA: 221 06 /2022.
JOSÉ VANILSON DE OLI\,TIRA SANTOS
SECRETÁruO DE COMTINICAÇÃO
INSTITUCIONAL



IESTAOO DA PARAÍBA
PREFEITURÁ MUNICIPAL DE SANÍA RITA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICíPIO

08) CONSTA documentação pertinente a empresa e certidóes atestando a sua via
jurídica e comprovando seu serviço técnico de natureza singular e notória especialização;

PARECER

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO
LtctTAÇÃo. tNEX|GtBtLtDADE. LEt No
8.666/1993. CRITERIOS DE REGULARIDADE
ATENDIDOS,

1. RELATORIO

Tratam os autos da inexigibilidade no 03512022, que objetiva a CONTRATAçÁO DO

SHOW DE FABIANA SOUTO (EMPRESAALBERTO MAGNO FERREIRA RAMOS 42794161415)A SER

REALIZADO NO DIA28 DE JUNHO DE 2022 EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES DE SÁO JOÁO DO

MUNICIPIO DE SANTA RITA - PB. Da análise do caderno processual, temos que:

01) CONSTA a solicitação da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazet com resposta
positiva à abertura do processo de inexigibilidade;

02) CONSTA termo de referência, com justificativa da necessidade da contratação, obrigação do
contratantê e do contratado, prazos entre outros elemenlos rnformativos;

03) CONSTA indicação de dotação orÇamentária;

04) CONSTA exposição de motivos que justificam a contratação;

05) CONSTA carta proposta no valor de R$ 6.000,00;

06) CONSTA documentos atestando a notoriedade da banda êm comento,

07) CONSTA contrato exclusividade;

ade

INTERESSAOO: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REFERENTE: LICITAÇÃo - tNExtGtBtLtDADE No 035t2022

PROCESSO ADMi No 18312022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DO SHOW DE FABIANA SOUTO (EMPRESA ALBERTO MAGNO

FERRETRA RAMOS 42794161415) A SER REALTZADO NO DtA 28 DE JUNHO OE 2022 EM VTRTUDE

DAS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA. PB

Av. Juarez TávoÍa, 93, Centro I Santa Rita - PB I cEP: 583oo.4lo I Tel. (83) 3049-9400
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Rita

ESTADo DA PARAiBA
PRÉFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
coNTRoLAooRrA GERAL oo murrcípro

09) CONSTAM Portarias dispondo sobre a designação dos membros da CPL, com as devidas
publicações na impressa oficial;

10) CONSTAM notas fiscais de contrataçôes realizadas com demais edilidades do estado onde
se comprova o preço praticado;

11) CONSTA informação consoante o gestor e fiscal do contrato;

í 2) CONSTA Parecer Jurídico da Coordenação Jurídica da CPL, opinando pela regularidade e
prosseguimento do certame;

Por fim, chegou-se a esse Setor de Controle para análise o caderno processual. É em
síntese o relatório.

2. CONSIDERAçOES

CONSIDERANDO as atribuiçôes da Controladoria Geral do Município, previstas na Lei

Complementar no í 6/20181.

CONSIDERANDO que é dever do Controle lnterno indicar a ocorrência de irregularidades

e, a depender do caso, determinar providências;

CONSIDERANDO que fora analisado o caderno processual da !NS!.9!E!I!WE-Ü
03512022, que objetiva a CoNTRATAÇÂO DO SHOW DE FABIANA SOUTO (EMPRESA ALBERTO

MAGNO FERREIRA RAMOS 42794161415\ A SER REALIZADO NO DIA 28 DE JUNHO DE 2022 EM

VIRTUDE DAS FESTIVIDADES OE SÃO JOÃO DO MUNICíPIO DE SANTARITA. PB;

CONSIDERANDO a modalidade adotada para realizaçáo da despesa em face do caso

em tela;

CONSIDERANDO que a Administração deve primar pelos princípios encartados n

Magna;

1 Art.26. A Controladoria-Geral do Municipio compete:
Vlll - Íiscalizar e examinar as fases de execuÉo da despesa, inclusive verillcândo a rêgularidade das liciteçôes e
contratos, sob os aspectos formais da legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidadê;

a

Av. Juarez Távora, 93, centío I sãnta Rita - PB I cEP: 58300410 | Tê1. (83) 3049-g4oo
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10) CONSTA minuta do contrato;

EI



ESTADO DA PARAíBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
CONTROLADORIA GERAL OO MUNICíPIO

\--./

CONSIDERANDO que a Controladoria, além de inúmeras atribuições previstas na lei,

também cumpre o dever de zelar pelo erário, e, portanto, fazer com que se atendam aos

preceitos Constitucionais no sentido de atingir a economicidade nos gastos públicos,

CONSIDERANDO que a Administração deve guardar as boas práticas de Gestão a fim de

atender aos princípios constitucionais previstos no art. 37 da Constituição Federal da República,

sobretudo os da impessoalidade, publicidade, Iegalidade e isonomia;

CONSIDERANDO que o atendimento do check-list é o meio mais didático pâra se

alcançar ao objetivo maior quanto à legalidade, à transparência e regularidade no tocante ao

procedimento de licitação adotâdo, Âzáo pela qual é fundamental a observância deste;

Sêgue abaixo o check-list com os apontamentos realizados por esse Setor de Controle

lnterno:

Exigênciâs para Formalização do Procedimento Folha

1. A licatação foi foÍmalizadâ por meio de procêsso administrativo, devidamente autuado, pÍotocolado

e numeÍado?
N

2. A autorizaçáo (emitida pela autoridade competentel para íealizaçáo do procedimento de licitaÉo
consta do processo?

3. AjustiÍicativa para contrataçào (emitida pela autoridade competênte) consta do pro@sso?

4. Consta cotaÉo de píeço de mercádo para justificar o valor a ser contratado?

6. Foi elaborado têrmo de referência com a indicâÉo do objeto de forma precisa, suficiente e clara?

S

s

s

S

7. O termo de refeíência contém elemêntos capazes dê píopiciâr a âveliâÉo do custo pelâ

AdministraÉo, diante de orçâmento detalhâdo, cohsiderando os preços praticados no mercado, a
definição dos métodos, a estratégia de suprimento e o prazo de execuÉo do contrato?

8. O termo de referência foi aprovado pela autoridade competente?

9. O termo de referência consta do processo?

10. O parecer juídico e homologação aprovando as minutas do edital, do contrato ê da Ata consta do

S

S

S

s
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5. Consta do processo a indicaçáo do recurso próprio para a despesa e comprovaçáo da existência de
previsão de recursos oíçâmentários (com a indicaçáo das respeclivas rubricas) que aigeguíem o
pagamento das obrigações a serem assumidas no exercicio financeiro em curso, de acoÍdo com o
respeç1ivo cronograma?

S/N/NA

,Ü



processo?

11. Os documentos necessários à habilitação (oÍiginais ou cópias autenticâdas por cartórios
competentes ou por seÍvidores da administraçáo ou publicação em óígão da imprensa oflcial) constam
do processo?

12. Os originais das propostas escritas constam do processo?

13. Os pareceres técnicos ou juÍídicos emitidos sobre a licitaçáo constam do processo?

14. Consta despacho para CGM?

15. Se for o caso, consta do processo despacho de anulaÉo ou de revogaÉo da licitação?

| 
4r4

\

s

s

s

N

N

lsto posto, e mediante análise dos documentos acostados ao caderno processual,

ENTENDEIITOS pela REGULARIDADE do procedimento, tendo em vista o atendimento das

formalidades necessárias. lnsta ressaltar que este parecer é realizado em momento posterior.

Ressalte-se que o mérito da qualificação técnico-jurídica da(s) empresa(s) habilitada(s) e

de responsabilidade da Comissão, sendo a presente análise apenas de natureza jurídico-formal

do procedimento, sem prejuízo de ulteriores intervenÇões desta Controladoria e demais órgãos

de controle externo.

Santa 0 de julh de 022

A consideração superior

tí
VICTOR LI NA

CONTROLE JURÍDICO

De acordo. Encaminhe-se conforme sug rido

S NETTO
a or-Geral do MunicÍpio
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gl nte EsrADo oa PARAiBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
CONTROLADORIA GERAL DO i'UNICÍPIO

3. CONCLUSOES

lmpulsione-se para providências dos demais atos necessários à validade da licitação.

Av. Jua.êz Távora, 93, centro I Santa Rita - PB ICEP: 58300{10 | Têt. (83) 3049-9400
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O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 0610712022 às 11:00:33 foi protocolizado o documenlo
sob o N" 67094/22 da subcategoria Licitações , exeÍcício 2022, referente a(o) Prefeitura Municipal de Santa Rita,
mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Emerson Fernandes Alvino Panta.

tlNFoR|\,4AÇÃO DO SISTEMAI Envio Fora do Prazo: Não
Proposta 1 - Valor da Proposta: R$ 6.000,00
Proposta 1 - PÍoponente Pessoa Jurídica (Nome): Albeío Magno Ferreira Ramos 42794161415
Proposta 1 - Proponente Pessoa Jurídica (CNPJ): 27.154.002/0001-9'1
Proposta 1 - SituaÇão: Vencedora

lntormado? llutenticaÇao
Sim

l4adTbsíe2cn 
1 ferd3coÍâ998c't 1 9c4cs[PDF] Termo de Ratiíicaçáo

cumanlo

João Pessoa, 06 de Julho de 2022

Assinado Eletronicamente
csísm lC 1a/91, srt6ràdâ pêrâ LC 91,12ü)9 a

n€lj RegnBnl. lnl€@. âlleRio D.!a
R ÍC 1&20J9

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

6

/ ,<F' ff=t
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Jurisdicionado: Prefeitura Municipâl de Santa Rita
Número da Licitação: 0003512022
Órgão de Publicação: Jornal OÍicial do MunicíPio
Data de Homologaçáo: 2210612O22

\/ Responsável pela Homologação: Prefeitura Municipal de Santa Rita
Modalidadê: lnexigibilidade
Tipo do Objeto: Compras e Seíviços
Tipo de Compra ou Serviço: Outros
Valor: R$ 6.000,00
Fontes de Recursos: Recursos Ordinários (91).
obieto: CoNTRATAÇÃO DO SHOW DE FABIANA SOUTO( EMPRESA: ALBERTO MAGNO FERREIRA RAMOS
42i94161415 )A SER REALTZADO NO DtA 28 DE JUNHO DÉ 2022, EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES DE SÃO
JOÃO DO MUNICíPIO DE SANTA RITAJPB
Utilizou prerrogativas da Lêi 13.97912020 (COVID-19)?: Não

RECIBO PROTOCOIO. Ooc.67094122. Oala: 0610712022 1 1:00. Responsável: tÍamita.
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O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 06|0Tl2O22 às 11:04:13 foi protocolizado o documento
sob o No 67097/22 da subcategoria Contratos , exercício 2022, referente a(o) Prefeitura Municipal de Santa Rita,
mediantê o recebimento de inÍormações/ârquivos eletrônicos encaminhados por Emerson Fernandes Alvino Panta.

Número do Contrato: 000003002022
Data da Publicaçá o:2710612022
Data da Assinatura. 2210612022
Data Final do Contrato: 211o112022

v Valor Contratado: R$ 6.000,00
Situação do ConÍato: Vigente
Objeto: CONTRATAÇÃO DO SHOW DE FABTANA SOUTO( EMPRESA: ALBERTO MAGNO FERREIRA RAMOS
42í941614i5 )A sEil REALtzADo No DrA 28 DE JUNHo oE zoz2, EM vTRTUDE DAS FESTtvtDADES DE sÃo
JOÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITAJPB
Contratado (Nome): Alberto Magno Ferreira Ramos 4279416'1415
Contratado (CNPJ): 27.1 54.002/0001 -91

IINFORMAÇÃO DO SISTEMAI Envio Fora do Prazo: Não

Documento
f31 1 ba3l dafa8031egcaa95bBddec236[PDF] Conlrato

Sim a60b25aa4bbdef26431 3g37da0í844f0[PDF] DesignâÇão do íscal do contralo

Sim dab78 1 65a6Íd6298c3 adl 4l f dBae0522[PDF] Designação do gestor do contralo

Sm 5023ff 1 8c32ca5c653d6e42dccg78bc2

Sim c7b52f4b5975730eab85íab23875a7ec

ÍPDFI Documentos comprobatórios da regularidade da contratada

,OFl Publicidade do(s) contrato (s)

João Pêssoa, 06 de Julho de 2022

Assinado Eletronicamente
6L.re LC 1&93 .ltúrd. p.r. LC 91j2m9 €

telo SLglrurno iÍn.@. atd.do p.ia
RA tC r&,2009

Sistêma de Processo Eletrônico do TCE-PB

RECIBO PROTOCOLO. Doc. 67097122. Dala: 06107l2O22 1 'l:04. Responsável: tramita
38
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