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ESTADO DA PARAIBA
PREFf,ITURÀ MUNICIPAL DE SANTA RITA

SECRf,TARIA Df, CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER.
Santa Rira/PB

Ofício no l7 4/2022 Santa Rita, 20 de junho de 2022.

Ao Senhor.

João José de Almeida Cruz
Secretario de Administração e Gestão do Município de Santa Rita,/PB.

Assunto: Solicitação de Abertura de Processo.

Senhor.

Cumprimentando-o, venho através deste solicitar abertura de processo para contratação

da empresa EDUARDO KLEBER RAMOS DA SILVA , inscrita no CNPJ: 24.483.29410001-
18, contratado no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), referente ao show do "PADRE PUAN
RAMOS" para as Festividades de São João , o show da banda acima acontecerá dia 26 de j unho
do corrente ano.

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

Atenciosamente.

Wende

SecretáLrio de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer
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ESTADO DA PARAIBA
PRf,FEITUR{ MUNICIPAL DE SANTA RITA

SECRETARIA DE CULTT]RA, DESPORTO, TTruSMO E LAZER.
Sânta Ritâ/PB

R\<_->

TERMO DE REFERENCIÂ

SECRETARIA DE CULTLIRA, DESPORTO, TTJRISMO E LAZER.

1, DO OBJETO

l.l. Constitui objeto desta solicitação: CONTRATAÇÀO DO SHOW DE ..PADRE

PUAN'PARA A TRADICIONAL FESTA DE SÃO JOÃO DA CIDADE DE SANTA
RITA, PB.

2. JUSTIFICATM E OBJETM DA CONTRÂTAÇÃO

A contratação acima descrita, que será processada nos terrnos deste instrumento,

especificações técnicas e informações complementares que o acompanham, quando for
o caso, justifica-se: Pela necessidade da devida efetivação de serviço para suprir

demanda específica - CONTRATAÇÀO no SHow DE'PADRE PUAII'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 calendii,rio cultural da nossa cidade, as festas de São João são uma grande

atração turística 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:

I'IEM DESCRIÇAO/ ESPECIFICÀÇAO UND QUANTIDADE

l CONTRATAÇÃO DO SHOW DE "PADRE
PUAN" 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 CULTURÁ, DESPORTO, TURISMO E LAZER.
Sântâ Ritâ/PB

3. DOCUMENTAÇAO

3.1. HABTLTTAÇAO JURIDTCA:

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

Mercantis. a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

3.1.2. Em se tratando de microempreendedor individuat - MEI: Certificado da
Condição de Microempreendedor Individual . CCMEI. cuja aceitação ficará
condicionada à verificação da autenticidade no sítio
www.oortald t)enl reendedor.gov.br

3.1.3. No caso de sociedade empresiíria 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 Juridicas 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 rf 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 acompaúados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva.
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ESTADO DA PARAIBA
PRf,FEITURA MUNICIPAL Df, SANTA RITA

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

1. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA.

5. OBRIGAÇOES DA CONTRATANTE

5.1. São obrigações da Contratante:

5.1.f. Efetuar o pagamento relativo ao objeto contratado efetivamente
realizado, de acordo com respectivo contrato ou equivalente.
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4.1. CNPJ - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no
Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

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

de certidâo expedida conjuntÍrmente pela Secretaria da Receita federal do Brasil
(RIB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (P6FN), referente a todos os

créditos tributririos federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta no

1.751, de 0211012014, do Secretririo 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 apÍesentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
termos do Título Vll-A da Consolidaçâo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
tei 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.



ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

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

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 irregularidade 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.

6,1. Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concementes à legislaçâo fiscal,
civil, tributáLria e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos
assumidos. a qualquer titulo, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da

execução do objeto contratado.

6.2. Não transferir a outrem. no todo ou em parte, o objeto da contratação, salvo
mediante prévia e expressa autorização do Contratante.

6.3. Manter, durante a vigência do contrato ou instrumentos equivalente, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e

qualificação exigidas no respectivo processo licitatório. se for 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, nornÍrs e especificações
técnicas correspondentes.

7. DO CONTROLE E FTSCALIZAç^O DA EXECUÇÃO

7.1. Nos termos do art. 67 Lei n' 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.

u. Santa
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PREFEITT]RA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE CULTURA, Df,SPORTO, TT]RISMO E LAZER,

Santa Rita/PB
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7.2. A fiscalização 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 vicios 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 no 8.666, de 1993.

7.3. A Administração designará gestor e fiscal do contrato, que anotará em registro
próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia,
mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos,
determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e

encamiúando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabiveis.

8. DOS PRAZOS

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

considerado a part da assinatura do Contrato;

Inicio: 02 (dois) dias Conclusão: 30 (trinta) dias

8.2. 0 prazo de vigência do contrato será determinado: 30 (trinta) dias, considerado
da data de sua assinatura;

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@, da Lei 8.666193.

IO. DO PAGAMENTO

10.I. O pagamento será realizado no prazo mriximo de até 30 (trinta) dias úteis,
contados a partir do recabimento da Nota Fiscal ou Fatura" através de ordem bancríri4
para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
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.&ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

SECRETARIA DE CULTT]RA, DESPORTO, TT]RISMO E LAZER.
Santa Rita-/PB

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.

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

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

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

aplicável.

10.5.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n9 123, de 2005. não soÍierá a retenção tributríria 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

faz jus ao tratamento tribuüírio favorecido previsto na referida Lei Complementar.

10.6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento. desde que a Contratada não teúa
concorrido, de alguma forma. para tanto, fica convencionado que a taxa de

compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo
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 pag.rmento e a do efetivo pagamento;

VP : Valor da parcela a ser paga.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECR.ETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER.

Santa Rita/PB

I =índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

l : (Tx) l= (5/100)l = 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 dispôe o art. 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 n' 10.520, de
2002. a Contratada que:

II. DAS SANÇOES ADMINISTRATIVAS

I l.l. Comete infração administrativa nos termos da Lei n910.520, de 2002, a
Contratada que:

I l.l.l. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em

decorrência da contratação ;

I1.1.2. Ensejar o retaÍdamento da execução do objeto; I I . I .3. Falhar ou fraudar na

execução do contrato;

I1.1.3. 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. Advertênci4 por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem
prejuízos significativos para a Contratante;

11.2.2. Multa moratória de l% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;

11.2.3. Multa compensatória de 570 (cinco por cento) sobre o valor total do contrato,
no caso de inexecução total do objeto;

I 1.2.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do
subitem acim4 será aplicada de lorma proporcional à obrigação inadimplida;
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TTTRISMO E LAZER.

Santa Rita/PB

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 concretamenle,

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 SICAF pelo prazo de até cinco anos

11,2.6,1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem

também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa
no subitem

11.3 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 pagarnentos a serem

efetuados-

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

I 993. as empresas ou profissionais que:

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

fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

11.4.2. Teúam 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 pÍocesso

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 no 9.784, de 1999.

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.

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

valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do município, ou deduzidos da garantia,
ou ainda. quando for o caso, serão Inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados
judicialmente.

11.6.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no pftLZo miíximo
de l0 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela
autoridade competente.
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ESTADO DA PARAiBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

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

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 princípio da proporcionalidade.

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

infração administrativa tipificada pela Lei no 12.846, de l'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 de junho de 2022.

Wendel de rau v ntc
Secretário
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

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

Oficio no 175/7022. Santa Rita, 20 de.iunho de 2022

Ao Senhor.

João José de Almeida Cruz
Secretario de Administração e Gestão do Município de Santa Rita./PB

Senhor,

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

Atenciosamente,

)
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IC tc

Secretário de Cultura. Desporto, Turismo e Lazer.
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Cumprimentando-o, venho através deste encaminhar documentação do gestor: GÊIqllg
Pessoa D'Oliveira Neto e fiscal $ggjq§34!q, segue em anexo.
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

SECRETARIA DE CULTI]RA, DESPORTO, TTIRISMO E LAZER.

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu, na qualidade de GESTOR-, DECLARO para todos os fins de direito. ter plena
capacidade de desempeúar 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 Interno.
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ESTADo na panq.Ína
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

sECRETARTA DE ADMINIsTnaÇÃo B cnsrÁo

TERMO DE RESPONSABII,,IDADE

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

capacidade de desempeúar 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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rORMA OT PAGAMENTO: 5096 NA ÂS§NATURA OO COT{IRÀTO. PARA LOCAçÃO DO

IRANSPORrE TERRE5TRE E Au;t§r;çÃo NA vlÂ§tM', E 

'ryó 
uM DIA Â!{TEs OO

EV€NTO.

T5TÉ PBÔ?OSÍA TIM VALIDADE Og rt DlÀ§, ao"to*o6 n PAÍtTm §É §/06/1011

PODTRA SOÍRIR ALÍERAçÃO M[DlAl{ÍE COÍAçÃo ot MERCAo0'

AUMÉÍ{IO OE COM8USíVEL

localHoíô
?t do Pôvo

19h00

Rs 10.Total Geral

PRINCIPATMTNTE

PrlínclÍcaí PÍÔduÍóes ltdua rdo l(ehr Ramor dr Silvr - MEI)

grlP, - 24.{93.2!t4l0001'r8 -

u

d /Ê{*afisfirt nci

llmeHpffi'

wasraP P : §lI91Q9?-{919

E-meil: orimeireararoducoer@small'com

-

Lli

S.nte eta, lt d! ,urho dc 2022

_]

.o9

l^tra<ro

t!3t I 9{Eaa?â

rrirr|.q§oOrcosignEaac.tr
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2.o cARrónro DE NorAS
sERVrps ilorAru^ls E DE PRorEsrG

CISJ/I,IF n.! 1 1.a89.663/ím138
ed. Arrrôillo sE\rERtNo DE PAtvA FILHo - Taboltro

rÁsga cvsel DE x)RÂEs PArvA
CR§TNilO ELVESTRE DOS SANTOS

t CenfôntO OE XOTAS süuitüc
,flrattyo .r. prot.Io d? -,rrrrô< E{Eil: eagündoceítoíiond-talrÊe-anbÍ{opdvaenffil coíÍl

!ü Aírônro s.v.4no oc or",*ütsida Biucl Falcáo, n.o 86 - Conúo - Fone: (8't ) 3645-Í 300

,...,. or.lil'í,.".,,-. cEP §§l$t0{90 - lrArBÉ - PERllAtBUco
Cnltllôo S*vaílír dor SrÍrtoÉ

Subrltlulo!
\-âY fhüd Fàlcà() ,6 Crnaro

tr9l&.Ooo hrílba PE

Ln RO N.o 88

Ár A
quarüo e§o publico irutnJíÍEírto de pÍocnÍaçâo bastante viíem, qu€ §oíÉo aog
doz diâs do rnês ô maio (b ano dds ÍÍil e dezosssis (100512016), ncsta cid*
de ltart6, Estado de Pemambuco, Bm CaÍtório, perantr Ínim Tabelih tle l.lotaq
coÍrtpareoou como Sl@aE3l A EIPRE§^ EDUARDO I(LEEER RÂ,IOS DA
SLVA 85327838a7a inscÍite no CNPJMF sob o n.o 24.'l&1.294,0001-18,
estabdecida na Rua Juiz Roberto GuiÍnaÍá€s, n.c 55, nosta cidad6, ÍopíÊsênteda
por sou tiüJler E fil.Ído l$eb.r RaÍnos dr Sltv., bre§leiro, meior, solteiro,
empr*ário, na8cido 6ín ítaÍÍÊé/PE no dia 01107/í975, poÍteór da Cóürl8 cle

ldentidath RG n.o 4.541.489,SSP/PE o inscÍito no CPFruF sob o n.o
853.276.W-7z teíÍDám rêsidents o domiciliado no endêÍ€ço aciÍrâ,
re@nheci&s @,no os próprios, polos doqJÍnentos âpÍos6ntedos, por oles foi dito
quê por êste público instrumento nomêia e constitui seu bestente Pnoqndor
IRAPUAII RAilOS DA SLVA brâ3ildro, maíoí, soltêiro, rBligioso, mscido em
ItembérPE no daa '1609/1978, portador de Códula do ldentidde RG n.o
2.278.22O-SSPIPB o InscÍil,o no CPF/MF sob o n.o 031.955.724-35, rasidsnto e
domiciliedo na Rua Juiz Roborto GuiÍ§&s, n.o 5.5, nesta cidad€, e quêíÍr coíríoro
podêros gerais e especiais para representá-la p€rante qualquer repartiçôes ou
empnBsas públicas, pÍivadas, do econoíÍ*â mista, autárquicas e providonciáries,
indu§ve bancos da r€d6 oÍcaaí ou paÍticulsr, Juntâg CoÍÍtoícíais g Trabalhides,
CartóÍios êm gêrâ1, Jusiiçs Públicâ Fêdêrel, Esiadual, Trabalhista ou
Administrati\ra, bansferir direitos, donrínio, açâo o possê sobre ÍÍÉ\rois 6 iÍÍúwis,
tudo requêrBÍÉo e assinando iBdu§\€ beixa ou eÍitçâo da outorgsnte,

n

I

FOLH S N.o 7í

&

PROCURAÇÃO BASTANTE qU€ ÍEZ E EMPÍES8 EDUARDO KLEBER RAIO§ DA
$LVA 86&l7GlEa7A refesenta<ta por seu ütular Eôrerdo Kl6boÍ R6Írps dg
Silva, tuúc €íno abai)(o molhor ss contáín o d€dara.

pÍêdândo ê solicitend, inbrmaçóes e esdar€ciÍnentos, r€quêíiú, âprê$Írter

ffiIILüT



em trurí.tip€.jw.br/s€lodigrtel.

10 t{À3üI
fut

Anlônlo

?'CARTÓRIO DE XOTÂ§
trivttlvo dc Pra't tto dc .'trfi)s

i;tl Anlôn|o 3avarrr!ô ô tlrvt t'ít!r
Írà.tilo

lratrr Gyr.t da oâa. Êüt,
Criíirno Slhrtrttt áOa S.íttôü

Si,t d{rÉr
lv €rrrd Fllcão ô6 cfitÍo

,5920-OlX) lt.írtôa PÊ

AAB 0567791

-N
Á

. - -( "

retiÍar doctrnêntG, transacioner ê assind â@rdos, recabêr cÍáditos e pagar
débitos, pa$Ír r€cibos, tlar quita@s, eriür, sacar e endossaÍ cfi€quês, notas
proÍÍÍssórias ou duplicatâs eírftidas p€la oulorgente ou sn favor desta, ajustiar ê
es§nâr contratos púUico8 e particrrlarss, e*ipulsndo dáusulas, condiçô€s,
prazos, prêço§ I foÍm8 de pagamento, &ir, nrvimentar e êncôÍrar contras
coÍÍsntes, dê porpença ou Ô d€podb à pra ltrc, eúêhler dePó§tos e raüradas,
requi§tar e Íêcsb6r saldos, êrüâtos de conta 6 talôos dê cfiêquos psra uso dola
outoÍg€nto, ÍoqlaÍ€r e reoober iJÍos, rêrÉiíÍEÍrtos ou bonificegôos, outorgando-
lh6, ainde podêr63 pârâ coírsiiüiir adwge(bs coíÍr a dáusilâ 'Ad Judicie', pare o
foro em g€ral, cívol, cÍiminâ1, üabalhlíâ ou adn{nküdhr§, em qudquer Julzo,
lnstância ou Triàunal, a fim dê dshndor os direitos ê interessês dslâ oúorgante,
podendo vârier de a96es e contestálas, roguêÍer justificaçôes, retiltcaÉes,
perícias, alvarás, trtdas e qjratolas, iÍrbÍpor rocursos, acordsr, discordar,
ransigir, d€sidir, fiírflar coÍÍproíÍissos, Íooebêr dbÉês, lntiÍÍlaçõ€s ou
noüficações 6 pÍEticar € praticar 6Ífim todos os atos inerêntes ao &tivo
dêsoíÍpênho desi6 mandato a srbsúâb€l€€r a pnBrl€nb no todo ou em paÍt8, coíÍr
ou Bom resêrva de poderos, o que tudo dará poÍ boÍÍr, firÍne e velioso. lÚendato
onÍeÍido por prâzo indeteÍninedo. Assim o dBse dc que clou Íá e np p6diu oste
inSruÍn€nto Wê lhe li, eceitou ê es§n€, disponsâdas tostoínmhes (art. 215, § 5.o,

da Lei n.o 10.406, (to 1On1nW2, - Có<ligp Ciül), conigo Tabdiâo do NoÉs qrl€
êsta fiz e taíÍú*n asEno @Ín o sinel Êrui€o (h que wo, d6 trdo <lcurÍá, Eml.
Liq.: R$. 54,29. TSNR R$. 12,07. FERC.: R8. 5,o4. ltambê, 10 cb maio d€ 2016.
Em testrêÍarnho {Slt{AL) da vêÍdâde A}ITôil0 SE\rEmilO DE PAVA Ff-llo,
Taboliâo de Nciles. ltâÍnbó, 10 (b Ínaio dc 20Í6. (e) EDUARDO KLEBER RAilO§
DA SILYA i'ládâ meis s continha. Trasladds em seguida. Eu, At{TÔ}fP
§E\rERfaO DE PAIrA FlLlo, Tabelião (b Notas, fz digitar o pÍeli€nte, quô
subscÍBiro. Selo DigiEl Íro 0073583.8PL@201601.01399. Consrrlte Auionücidadê

n riba
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850180393626
13:2O2211112018

29409171812327842

Pedido de Registro de Marca de Servigo (Mista)

Número do Processo: 916295648

Dados do Requerente

q§

Nome:

CPF/CNPJ/Númêro lNPl:

Endereço:

Cidadê:

Estado:

CEP:

pais:

Nafurêza JurÍdica:

e.mail:

EDUARDO KLEBER RAMOS DA SILVA 85327638472

244832940001 18

RUA DR. ROBERTO VASCONCELOS GUIMARAES, 55. CENTRO

Itambe

PE

55920000

Brasil

Microempreendedor lndividual - MEI

vempranata@hotmâil.com

Dados da Marca

ApresontaÉo: Mista

Nafureza: Serviço

EIeMeNto Nominaüvo: PADRE PUAN RAMOS

Mârca possui elomênlos êm
idioma estrangeiro? Não

lmagem Digital da Marca

A eventual deformação desta imagem, com rêlaçáo à
constante do arquivo originalmente anexado. terá sido
resultado da necessária adequação aos padrôes
requisitados para a publicação da marca na RPl. Assim,
a imagem âo lado corresponde ao sinal que
efetivamente será objeto de exame e publicação,
ressalvada a hipótêse de substituição da referida
imagem decorrente de exigência formal. Portanto, se a
mesma não corresponder à imagem desejada para
registro nesse Orgão, substitua-a, antes de finalizar o
Pedido/Petiçáo, observando as especificaçoes
constantês do lvlanual do Usuário.

Página 1 de I
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Especificação de Produtos ou Serviços, segundo a Classificação de NICE e listas auxiliares

ta"

Classe escolhida: NCL(11) 41

Deic.içáo da Espêcifi caÉo:

. Apresentação de espetáculos ao vivo

. organizaçáo de espetáculos lshows] [serviços de empresário]

. Produção de shows

. Produçáo musical

.)3 .-u

ltt . ik
. Serviços de entretenimento

. Banda de música [serviços de entretenimento]

. Grupo musical

. Serviços de lazer e entretenimento, prestados a título de assistência social

Declaração de Aüvidade

lJlEm cumprimento ao disposto no art. 128 da Lei 9279/96, declaro, sob as penas da Lei, que ^
-exerço efetiva e licltamente atividade compatível com os produtos ou serviços reivindicados de

modo direto ou através de empresas controladas diÍeta ou indiretamente.

Catogoria DMsão

275
29 ,l

29 1

29 1

Descrição

Letras apresentando um graÍismo especial

Amarelo, dourado

Manom

Duas cores predominantes

SeÉo

Anexos

OescriÉo

Gru

Comprovante de pagamento

Cnpj proprietário da marca

Responsável pelo cnpj

CertiÍicâdo m€i - cnpj

Nome do Arquivo

GRU lnpi.pdÍ

Pagamento GRU.pdf

CNPJ.pdf

CNH Eduardo Kleber.pdf

Certificado MEl.pdf

Página 2 de I

Classificacão dos Elementos Fiourâüvos da Marca - CFE(4). sequndo â Classificacáo de Viena
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fllDedaro, sob as penas da lei, que tôdas as iníormaçoes prestadâs neste formulário são veÍdadeiras

Obrigado por acêssar o e-Marcas.

A partir de agora, o número 916295648 identiÍicará o seu pedido junto ao lNPl. Contudo, a aceitação do pedido está
condicionâda à confirmaÇão do pagamento da respectivâ GRU (Guia de Recolhimento da Uniáo), que deverá ter
sido efetuado previamênte ao envio deste Íormulário eletrônico, bem como ao cumprimento satisfatório de eventual
exigência Íormal, (prevista no an. 157 da Lei 9.279196), em até cinco dias contados do primeiro dia útil após â
publicação da reÍerida exigência na RPI (disponível em Íormato .pdf no portal www.inpi.gov.br), sob pena do
presente pedido vir a ser considerado inexistente. Portanto, acompanhe o andamento do seu processo, acessândo
regularmente a RPl.

Este pedido foi enviado pelo sistema e-l\rarcas (Versão 2.1) em 221111201A às fi:20e.M&As

Página 3 de B
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Nota Fiscal de S€rviços - NFS-e

No: 00000000í2

Oata de Emis3ão: 25l1Ol2O21as 10:33:34

Página 'l de 1

íffi»
Ruá J6uá dê c$ro 84 . c€nto

It mbé/PE . CEP 5592GO00
CNPJ No: 10 150.050/000109 T6lâÍonê (81)363t114,6

Prefeitura Municipal de ltambé

ITAMBE

^í,
ÊDUAROO KLÊÊER RAMÔS OA SILVA - 353.276 384,72

01 .03.0ô,1,{

CNPJ 09.150.666/0@161

RUÂ JUAREZ TAVOR^. $ - 5a.3OO-,Í10

CENÍRO. SAMÍA RIÍA,'PB

MUNICIPIO OE SANÍÂ RITÂ

sERVtÇOS PRESTA0OS

17,10 -Phnêjrmênro, oÍ!.niEçáô . .dmini.l6çio .t i.ir.r, .4o.içõ... .ônlr..ot . êônÉn.tu.

1.00 3 4m.00 8.am 00
CONTRATAÇÃO DO SHOW OO PAORE PUAN RAMOS. PARA O EVENÍO IESÍE
RETOMAOÀ SANÍA RIÍA, REÂTIZADO NA PRÀÇÂ OO POVO NO MUNICIPIO DE SANÍA

rss (Rs) 0,mrss (%): 0.000.00

0,@

000

0.m
0,00

8.{to 6
000

0,@

0,m

Ri 3./roo,oo (Oito Mil auíÍô4ntô. R.ái.)

NATUREZÂ OA OPERAçÁO Ínbul.Çao êc.lhda pêlô §mpl6s

OBSERVAÇÃO

Pãrâ v.rilicár . .uicíticid.d. ...ánoio o código qR

oará d. R.côlhih.nro
ora Fiscal 0000000012

ABi.atuc do Ehlle.l./Dà.riná!árto

E..â nôrá fi6el t.fr válldád. d. 2 ánô.. !D.nk d. dât dê .uá .ml..aô
Doêum.ntô omilidôdô ME ou EPP oolânr. pêlo STIIPLES N^CION^!, nàô gêr.
diÉÍo a cré.|üô íbcal d. lcils, dê lss ê dê lPl

hhptr.ot...y.tom.inlom.lio.com.brtuÀlid.
NFS JAôFGX3WNA-J3aWV4N2N5,0!000C

ff.ê.i ..i.
\.__-/

ccaL oE piEsr^çlo DE sEEvlço lÍaMBÊ/PE . 2607653

BUTOS / OÉOUçÔES

CNPJ 2a.443.2§a0001-16 R.r.o Súl.l
RUA Jútz RoBERTo GUTMARÀES, 55 - 5s.920{oo

cENTRo - traMBâPE

Ba6ê de 6lculo dô INSS

tNss

Bãsê de qilculo dô IRRF

-_%

x
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RE JGUá.16 C8rô ú - Cêôúô

Itambá/PE - CEP 5592G00O
CNPJ No 10 150 O5O/0001{S l.l.ld. (81} 3635-1 156

Prefeitura Municipal de ltambé

TTAMBE

Nota Fiscal de Serviços - NFS-e

N": 00000000í3

Data de Emissáo: 27lOSl2O22 as 18i03i39
Página 1de 1

PRESTAOOR

^í,
CNPJ 24.!r$.29410001-18 R.rlô sô.1.1

RUA .]Ulz ROBERTO GUIMÀRÀES 55 - 55 S2O-OOO

cENTRo - traMBÉ,PE

EDUARDO KLÉBER RAMOS 04 SI1V4 , 853.276,38,1.72

CNPJ 0â.066.$1,!@1$7 R.rao SôcLt
avENto PRES JO O PESSO , 47 . 5A 375{@
CÉNIÊO. MOGÊIRO/PB

MUN]CIPIO OE MOGEIRO

sERVrÇOS PRESTÂOOS

17.10 - Plãn.jàmênro, o.g.niEçào. àdhlni.rnÇáô d. Lnás, êrposiçóês, .ongíê.3o. . .ongén.Es
9230{/01

Co.tetsçào do adi6iâ párs pónoç.o d! shor / dâ bsndâ tudm Pvsn Râmô6 no
ovênro católico m diâ 29 do íuio dê 2022, coú duÉção d6 1 (um) he 6 40
(auârêntâ) miôqiô6 ío munÉloô dê Mooêi,GP8

100 r0 000,00 10 000,00

000lss l%)r rss (Rl) 0,m000 000

6.ú d..arculo do INSS

NS3
Be d. cal,cúlô dô IRRF

IRRF

Ba R.üdo

0,0t

0,00

0,m

0.m

r0.@.@
0,m

0,00

0.@

NATUREZAOA OPERAçÀO TnbubÇão re@lhds pelo s'mples

VALOR OA NOÍA Rl i0.000,00 (O., Mll R..i6)
oBSERVAçÀO

Pârâ vêrifi..r ã.ut.nricidedê êscânêiê ô Códisô QR

htp.Jinol,.rFi.m.lnlômílÉ-6m.br/v.lld.
t{FS.J8oFGX3WNA J3557PROX3.0ol'0oo

Dar, dê Rêcôlhimênrô

L
W

-<--)-

ocAL oE pREsraçÁo DE sERvtço rÍAMBÉ/pE -2607653

.iIBUTOS /DEDUÇóES

8... not í.ol lcm v.lld.d. .L 2 rn6, .p.nlr d. d.t & ru. .Drúaô
Oocum.nro .diridô dô llEôu EPPôpt!ír. p.lô SIIIPLES NACIONAL, nào9.r,
dióilo. cródllo 6.ol d. ICMS, d.l3S. d.lPl

lllôrã Fi6êál 0000000013

43.1.átuE do Emlr.nt /D.!ran.rà.io

0103.0044

\



Certificado da Condição de
M icroempreendedor lndividua!

ldentificação

Nome Empresarial
EDUARDO KLEBER RAMOS DA SILVA 85327638472

Nome do Emprêsário
EDUARDO KLEBER RAMOS DA SILVA

Nomê Fantasia
PRIMEIREAR PRODUCOES

Capital Social
10.000,00
Número ldentidadê OÍgão Emissor UF Emissor
454'1489 SSP PE

Condição de Microempreêndedor lndividual

CPF
853.276.384-72

Data de lnício da Situaçáo Cadastral Vigente
30/03/2016

CNPJ
24.483.294t0001-18

Endereço Comercial

CEP

55920-000

Bairro
CENTRO

Atividades

Número

55

UF
PE

Logradouro
RUA OR. ROBERTO VASCONCELOS
GUIMARAES
Munícipio
ITAMBE

Esle Certiícâdo compíova as inscÍiÇóes, elvará. licênças e a situâÉo dê enquadramênto do empresário na condiÉo de Microêmprêendedor lndividuâ|. A
suâ êceitâção está condicionade à vêrifcaÉo de sua âulenticidâde na lntemet, no êndereçoi [|!pjAü 4lngIIAld§9OEI9gldedQLgQlLUl.
Certificêdo emitido com base na Resoluçáo no 48, de 11 de outub.o cle 2018, do Comilê para Gestão da Rede Nâcionâl pârá â Simplificâção do Regislro e
da Legalização de Empresas e Negócios - REDESIM.
ATENÇÂO: qualquer râsura ou emendâ invâlidaíá este documenlo. Para pesquisâr â inscaiÉo esleduâl ê/ou municipal (quando convenentes do câdâstro
sincroni2adonacionãl)'iníomeoselemenlosabaitonoendereçoeletrônico,

Número do Recibo
ME95165070

Númêro do ldenlificador
244832940001 18

Data de Emissáo
16110t2021

?8

{

Situação CadastÍal Vigentêv ATtvo

Número de Registro

Data de lníclo de Atividades Forma dê Atuação
30/03/20í6 Estabelecimento Íixo

Ocupação Principal
Promotor(a) de eventos, independente

Arividade Principal (CNAE)
82.30-0/01 - Serviços de organizaÇáo de feirâs, congressos, exposições e festas

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito dê Alvará de Licença e Funcionamento
Provisório - declaração prestada no momento da inscrição:
Declaro, sob as penas da Lei, que conheço e atendo os requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do
lvlunicípio para êmissão do Alvará de Licença e Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários,
ambientais,tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, âtividâdes domiciliares e restriçôes ao uso de
espaços públicos. O não-atendimento e êsses requisitos acafielaÍá o cancelamento deste Alvará de Licença e
Funcionamento Provisório.
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REPÚBLICA FEDERATIVA OO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRtÇÂO

24./163.294,/000í-í8
t,AÍRIZ

CoMPROVANTE DE |NSCR|çÃO E DE STTUAçÁO DATA DE ÀBERÍURA
30/03/20í6

NOME EMPRESARIAL

EDUAROO KLEBER RÂMOS DA SILVA 85327638472

ro oo ESTÀaELECTMENÍO (NOMÊ OE F NTrSÁi
PRIMEIREAR PRODUCOES itE

EOE ÔA ATIVIOÂDE
82.30{{í . Sêrvlço3 do orgenizaÉo de folra3, congrê3sos, oxpoaiçõês e fê3tes

c IGO Ê ÔESCRI OAS ATIVIOADÉS ECON tcas
Não infoÍmada

OIGO E D

2í3-5. Empr.sário (lndlvldual)

R DR. ROBERTO VASCONCELOS GUIMARÂES
NUMERO

55
COMPLEMENÍO

CEP

55.920.000 CENÍRO
to

ITAMBE PÊ

ENDEREçOEL
Íamososilvaproducoês@gmall.com

TELEFONE

ENTE FEOERÂÍIVO R

ATIVA 30/03/2016

MOTTVO OE STTUAÇÁO CÀD^STRÂL

ESPEC}A! D TA DA SrrUAÇÀO ESPÊC|^L

v Aprovado pela lnstrução Normativâ RFB no 1 .g63, de 27 de dêzêmbro de 2o.lg.

Emitido no dia 16,/10n021às 08:rO:35 (data e hora de BrasÍlia). Página:111

111

CADASTRAL

(83) 98s6{32í
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita FedeÍal do Brâsil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DíUDA
ATIVA DA UNIÃO

Ressalvado o direito de a Fazendâ Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo âcima identificado que vierem a ser apuradas, é certificâdo que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e â inscriÇões em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimênto matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgáos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situaçáo do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alÍneas 'a' a 'd' do parágrafo Únim do art. 1 1 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 199'1 .

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na lnternet, nos
endereços <http://rfb.gov.bÊ ou <http://www.pgÍn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portâria Conjunta RFB/PGFN no 1 .75í, de 2t1Ot2O'14.

Emitida às 18:05:27 do dia 1910412022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 161'1012022.
Código de controle dã certidão: 8457.475C.F0C4.3174
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

R

ffi
Nome: EDUARDO KLEBER RAMOS DA SILVA 85327638472
CNPJ: 24.483.294/0001 -18
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Nome: EDUÀRDO KÍ,EBER RAMOS

CPF: 853 .216.384-12
Certi-dão n": 12351051/ 2022
ExpediÇão: 20/04/2022, às
Va.L idade : l7 / 10 / 2022 - 180
de sua expediÇão.

\. .1

DA S ILVA

09:L6':26
(cento e oitenta) dias, contados da data

?oDEIi,ilrDfr-IÀRIar
.]I.JSTI{:}, DO TRÀEALI]''

CERÍIDÃO NEGÀTIVÀ DE DÉBITOS TRAB]ALIIISTÀS

Certifica-se quê EDUÀRDO KLEBER RÀrrOS DÀ SIL , inscritô (a) no CPF sob
o n" 853.2?6.3A4-72, NÃo coNsTÀ como inadimplente no Banco Naci-onaf
de Devedores Trabalhistas.
Certidão emj-tida com base nos arts. 642-A e 883-À da Consolj-daÇão
das Leis dô Trabalho, acrescentados pelas Leis ns." 12.440/2oll e
13.461 /20f7, e no A:.o 0l/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabal-ho.
No caso de pessoa juridica, a Certidão atesta a empresa em relaÇão
a todos os seus e s tabele cimentos, agêncj-as ou f ili-ais.
À aceitaÇão d.esta certidão condiciôna-se à verificação de sua
autenticidadê no portaJ- do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http: / /www. tst.jus.br) .

Certadão emitlda gratuitamente.

INEORIíÀÇÃO n{PORrÀrÍrE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas cônstam os dados
necessários à identificaÇão das pessoas naturais e luridicas
inadimplentes perante a JustiÇa do Trabalho quanLo às obrigações
estabelecj-das em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a cu s tas, a

emofumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decôrrentes
de execuÇão de acordos firmados perante o Ministério Púbfico do
Trabafho, Comissão de Concil'iaÇão Prévia ou demaj-s títulos que, por
disposição 1ega}, contiver força executiva'

Dúvidas e suqestÕês: cndEGtst. ius.br

K
.-_L_-
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CERTIDÃo DE REGULARIDADE FISCAL 's,.

Número da Certidão:

OAOOS DO REQUERENTE

CNPJ:

2022.000004139350-34 Data de Emissãoi 2210612022

24.483.294/0001-18

Certificamos, observadas as disposiçoes da legislaÇáo vigente e de acordo com os rêgistros existentes neste órgáo,
que o requêÍente acima identificado está em situação REGULAR perante a Fazenda Pública Estadual. A referida
identiÍlcação não pertence a contribuinte com inscrição ativâ no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende debitos cuja êxigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazendâ
Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar vâlores â elã porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida até 19ligl2i22 devendo ser conÍirmada sua autenticidade atrâvés do serviço "ARE VIRTUAL"
na página www.sefaz.pe.gov.br.

Página 1 de 1

Emltdo êm 22106/202210 48:11

lnválida para licitação no quê se refere ao fornecimento de meÍcadorias ou pÍestação de sêrvigos de
transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na compêtência tributária dos
municípios se o requerente supracitado estiver localizado em Pernambuco.
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Certiflcado de
Regularidade do FGTS -

CRF

lnscrição:
Razão Social:
Endereço:

24.4A3.2941OOO1-18

EOUARDO KLEBER RAMOS DA SILVA 85327638472
RUA DR ROEERTO VASCONCELOS GUIMARAES 55 / CENTRO,/ ITÀMBE / PE / 55920-
000

A caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.7, da Lei
8.036, de 1'l de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima
identiÍicadâ encontÍa-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do
Tempo de Servico - FGTS.

Yalldade:27 /05/2022 a 25/06/2022

CertiÍicação Número:. 20220527 01 o33904264880

lnformação obtida em 30/05/2022 16:21:14

A utilização deste Certificado para os ftns previstos em Lei esta condicionada a

veriÍicação de autênticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

O presente certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos
referentes a contribuiçôes e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigaçôes
com o FGTS.
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C€rt fico, pâ.a os fin6 que se i26rcm nêceE§áÍios, que, Íevêndo os arquÚos desta Sbcreüaria

Municipal dE Finanças, con3bbmos quê om nome d6 ÊoUARoo KLÉBER RÁÀ|OS DA SILVA 85327638'172, inscflto

no CNPJ/CPF §ob o o. 24.483.294/0001-18, situado na(o) RUA DR. ROBERTO VAscoNcELos GUIMÂRÀES -

CENIRO - |TÀMBE - PÊ, oâo existe dóbitos de natuÍeza tÍibuláía de competêncla deste municlpio, ÍBssalvada a

hipóbss de dêbitos que viarem a ser apursdos, a§§im como 6m outros municÍPios, em Íac€ do quo prevê o &t 8' ao

12', do DecrBlo-Lei no 406, de 3't de DezembÍo de '1968.

PREFEITURA UUNICIPAL OE ITA BÉ
ESTADO OÊ P€RNAMBUCO

SÊCRETARIA DÊ FINANÇAS
D.9rt rúnio Ô Í.üno.

'a,o$* 
rE a,r:rio ..-ce !o !54oêo@rle

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS . CND
Nr 000887

Estr certidão tem validade de: 90 dlas a parti. dô datã de em:55ão'

ITAMBÉ, 25 d. ÂbÍn d. 2022

Uüsô r.
8.rqir dr ldlulqt
kr,rú 0iíil0il

Em

oFr.dd EILÀrilúEL PERETÂ

rffi)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ
SECR€TARüA DE FIflAXçA5
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ALVARA
DE LOCALIZAÇÃO E/OU FUNCTONAMENTO
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ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RTTA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÂO

oFícto N" 67212022lSAG

Ao llustríssimo Senhor
SEVERINO ALVES DE SOUZA
Secretário de Planejamento do I/unicipio de Santa Rita/PB

Senhor Secretário,

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

solicitar Dotação Orçamentária para contralaÇão de empresa EDUARDO KLEBER RAMOS DA

SILVA, referente ao show de "PADRE PUAN RAMOS', para as Festividades da Festa de São

João do lr/unicipio de Santa Rita/PB.

Atenciosamente,

JOA RUZ

ini estãorio de
JOS

'3Í
\ K\__-

Santa Rita-PB, 20 de junho de 2022.

Assunto: Ref: Oficio no 17412022-SECDTUR- Solicitação de Dotação Orçamentária para

contratação da empresa EDUARDO KLEBER RAMOS DA SILVA, referente ao show de

"PADRE PUAN RAMOS'.

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

solicitada pela Secretaria solicitante, bem como paÍa que a CPL possa analisar o aludido pedido

de acordo com a legislação vigente e a capacidade orçamentária do Município,

consequentemente, decidindo pelo deferimento, ou nã0, da solicitação requerida.

Página I de I
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

SEPLAN . SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

OFICIO N " 26212022. SEPLAN/DOT

Ao Ilustrissimo Scnhor

JoÃo JoSÉ ALMEIDA CRUZ
Secretário de Administração e Gestão

Secretaria de Administração e Gestão

Ref: Resposta as Solicitações Indicação de Dotação Orçamentária

Prezado Senhor.

Conforme solicitado. informamos o Saldo Orçamentário/Autorizado requerido pela Secretaria de

Administração. ref. Oficio de n" 672t2O22lSAG. anteriormente solicitado através do Oficio n' l7 412022 -
SECDTUR a administração, visando a previsão de Dotação Orçamentária. Referente a Contratâção de

Empresa EDUARDO KLEBER RAMOS DA SILVA. Referente ao show de "PADRE PUAN RAMOS".
para as Festividades da Festa de São João do Município de Santa Rita,iPB.

Assunto: Dotação Orçamentária, Referente a Contratação de Empresa EDUARDO KLEBER RAMOS
DA SILVA, Referente ao show de «PADRE PUAN RAMOS", para as Festividades da Festa de São João
do Municipio de Santa Rita/PB.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: O2.IOO_SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTf,, TURISMO E
LAZER

PROJETO/ATIVIDADE: 13 392 l0l8 2047 - Realizações de Eventos Culturais

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

FONTE DE RECURSOS: 500 - Recursos Nâo vinculados de Impostos

Obs: Visualização em registro conábil nesta data.

Que sejam cumpridas as informações expostas, reiterâmos nosso apreço e considerações

Respeitosamente

Santa Rita,20 dejunho de 2022

FARIAS DE LIMA
Diretora de De amento de Planejamento e Orçamento
Secretaria Municipal de Planejamento
Prefeitura de Santa Rita - Paraíba

Av. Juarez Távora, 93 - Centro. Santa Rita - PB 58300-410 -
*Telefone - +55 83 3049-9400*e-mail:secom@santaÍita.pb.gov

&\ x



W
ESTADO DA PARAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

SEcRETARTA DE ADMTNTSTRAÇÃO E GESTÃO

Santa Rita - PB, 20 de junho 2022

À llma. Dra.
Vina Lucia Carvalho Ribeiro
Coordenadora de Licitação e Contratos Administrativos
Município de Santa Rita-PB

DESPACHO

Referência: OÍicio no 17412022/SECDTUR- Solicitação de abertura de processo licitatório para

contrataÇão da empresa EDUARDO KLEBER RAMOS DA SILVA, referente ao show de
.PADRE PUAN RAMOS'.

Senhora Coordenadora,

Ao tempo em que lhe cumprimento, sirvo-me do presente paÍa inÍormar que

recebemos da Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Íurismo e Lazer o ofício no

17 4|2022|SECDI UR- (Doc, anexo).

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

solicitar abertura de processo licitatório para conÍatação da empresa EDUARDO KLEBER

RAMOS DA SILVA, referente ao show de "PADRE PUAN RAMOS", para as festividades do

São João do Municipio de Santa Rita/PB, caso a presente demanda esteja em conÍormidade

com a legislação em vigor.

Atenciosamente,

JOÃO UZ

mrn tào

PáBina 1de 1
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ESTÀDO DÀ PÀNÀÍBÀ
PREEEITURÀ MT'NICIPÀI DE SÀr TÀ RIIÀ

SECRETÀRIÀ DE CI.,Lrt'RÀ

4o

')*

REEERENTE : PROCEDIMENTO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÂ.O

xrroRrzÀçÃo

Exp€diênte:

Àssunto:
Ànexo:

conrmração DÀ Er{pREsÀ EDUÀrDo KLEBER
REALIZÀDO NO DIÀ 26 DE JIJNHO DE 2022,
sÀNTÀ RITÀ/PB.

AUTORÍZO a rêalizaÇão do procedimento de lnexigibilidade de LlcitaÇão, nos termos do Àrt. 25,
inciso 1II, da Lei Federal n" 8.666/93 e suas altêraÇôês posteriores, objetivando:

so],rcrrÀçÀo
Coordenadoria dê Compras.
Procedimento de inêxigibilidade de licitação.
solj.citação correspondente devidamente instluida com a
iustificativa para a nêcessidade da demanda requerida.

RÀ}{OS SILVÀ, REEER.ENTE ÀO SHOIí PÀDRE PUÀN RÀT.{OS À SER

EM vrRruDE DÀs FEsrÍvrDÀDEs DE sÀo toÃo oo r,rr.nrrcrpro os

conformê
orçamento

Remeta-ae
inclLrs ivê
Li c i taçâo

informaçÕes do seto! responsável exj.ste disponibilidade dê dotação êspêcifica no
vigêntê, apropriada para a devida êxecuÇão do objêto a ser contratado.

a solicitaçáo em têIâ, instruídâ de todas as informaçôes e eIêmentos cÔrrêspondêntês
com a justificativa para a necessidadê da demanda requêrida, à Cômissâo Permanêntê dê
deste órgão, para a formalizaÇão do referj.do plocêsso de contrataÇão dirêta por

Inex igibil i e Licltação,

Santa Rita Pts 0 e Juôho de 2022.

WENDEL JO
SECRETAR]O DE CULTURÀ

tr

DESPÀCHO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
Rua Juarez Távora, srn, Centro

CNPJ 09.159.666/000í41
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA N".023/2022

Dispõe sobre designação para composiçtro da Comissão Permanente dc
l.icitaçâo e adota outras providências.

O PREFEITO CONSTITUCTONAL DO MUNTCÍPTO OE S.IXTA RITA. EStAdO dA
Paraíba. no uso das atribuições previstas na Lei Orgânica do Município e com base na
Lei Complementar Municipal n' l612018 de 0ó de julho de 20181

RESOLvE:

Aí. lo Designar. os serr,idores abaixo relacionados. sem prejuizo de suas funções. para
comporem a Comissão Permanente de I_icitação II. pelo prazo de 0l (um) ano.

l- - Maria Neuma Dia^s - matrícula n'9639ó7830 - Presidente

ll- Joab Furtado Leite, Maficula: 20131 185 - Membro

lll- Suely Herminio da Silva. matricula n" 0007706 - Membro

Art. 2" O presidente em seus impedimentos, seú substituído por um dos membros da
comissão.

Aí.3' Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. revogando as disposiçôes
em contrário-

ír*
Emerson Fernfnde. A. Pante

I)relêito

\

///

A

Santa Rita - PB. I I de fevereiro de 2022.
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f DIÁRIO OFICIAL ETETNÔruTCO
Criado p€ta L.i Munlcipâl nr 1.S2412013, Publicada no DOE ne 01, Âno 01, deol/o4/2013-

nurucÍpro DE sÂNTA RrrA - peneisl

DispôÊ sobtÊ d€si8raçâo Para
compoaiçâo da Comissão de Liciaçào e

adoa ouras proüdêrcias.

o PREFEITo coNsrrrucroNAl. Do uwrclno
DE SANTA RITÀ E$ado ds Par.ib6, no tso das

aribuiçõcs prcúsas na tri Clrgánica do Municipio e com

basc na t,i ComplemeotsÍ MuBicipôl n' lú4018 dc 06 dc
juülo dc 201 8;

RESOI,\'E:

,{Ít lo HIlr, 6 scÍvidoÍcs aboüo Íekir»ados, sem

prejuizo dc su&s ÁDçõcs, p€r8 compqçm a Comissão

Peflruí€ntc dc Licitaçâo I, pclo praza de 0l (um) sno.

I- - Valquiria Silva d. Aíaújo, Maaicula: 96396E002-

PrEsidrnt!

ll- val!.Í wsgner da Sihr I»üa, .natículâ n' 20140m6 -
M.Írbío

Ill- Joselito Carvatrro FqtÊirô - rmrícula n' 0008427 -
Mcmtro

Art I O fesid!ítc ern sars inpcdinrntc, será sub§dnrído
por um dc rrnrbroe da cqrissâo.

Arr 3' Fsla portadÂ entra cm ügot nâ data de sua

publrcâçâo, rcvogando as disposições €m contrârio.

Santa fuh- PB. I I de fevcreiro de 2022

Em€non Fernltrd.í À Prúr
PÍe&ito

PORTARTA N'.023/2022

Dispõc sobÍr d.signaÇão psÍÊ

coaÍrposçào da Comistão Pcrma,Entc de

Licilâçio I I e.dol8 ouEss providêÍri8s.

O PREFETTO CONSTITUCIONAL DO MTIiTCIPTO
DE SANTA RITA, Estsdo da Pamiba. no u§ô dÀs

aribuições previstas na tei Orgânica do Municipio c com
bose nÂ t€i ComplementaÍ Municipal n" l6il0l8 de 0ó de
julho dc 20 I 8;

RESOLl'Er

Emarson l'ernandes A. Panta

^rt 
lo DciEnú, os servidoÍcs abai{o Íslacionados, sem

pÍcjuizo de suas filt'ocs, pora comporem a Comis.sâo

PeÍI'uncnte de LÊitaçio II. pelo prazo de 0l (un) ano.

t- - Maria Neunra Diar - trt8tÍfr la n' *i3 7830 -
PÍesidênte

U- Joab Fuíâdo I-e i!e, Mariçula: 201f I I E5 - Mcmbrro

lII- Srrly HcÍminio da Siha, rmtricula o" 0007706 -
M.ínho

AÍt tr O p.rsidg|Íc cÍn seus impcdiÍncoto§, §crá 9rb6útrrido

poÍ um dos mcmbÍos da coÍÍrissâo.

Art 3' E§a ponaír eoüa cm úgor na data de sua

pübücâção, rwogando as disposiçôes em conlnlt'io.

Sanla Rita - PB, ll dc tcYeÍEim dÉ 2022

PORTARIA \" 02,1/2022

DISPÔE SOBRE A DESIGNAÇÀO DE
SERVIDOR PARÀ ATUAR COMO
PRECOEIRO E EQUTPE DE APOIO E
AMTA OUTLAS PROVTDÉNCI AS

O PRÊFEITO CONSTTTUCIONAL IX) MUNIC|PTO
DE SANTA RITâ" E§ado da PaBiba, no uso de suas

afibuições lcg8is prEvistas na Irí OEárücâ do Muaicípio e

com base na Lri Cornplçnrcntar n' 16201 8 de ffi dc julho

de 2018 e nos tôrmos do art 3". inciso tV, da Lci ljederal

10.520, de l7 dejulho de 2002:

RESOL!'E:

Ara. t'. Desig,rÍ pregoeiro e Equipe de Apoio, para

aescneentw as fi.nçôcs inercÍtcs a modalidade Prcgào,

dcsta Unidade Foderad& conforrne dcscriçâo infia:

I - PrcgoeiÍo(a):
a) Valquíria Silva de Araújo, MatriculÀ 963968002
b) João Bltistâ GLEdês SosÍes Júnior, Matricula:

3t)67988

Il - E4uipc dc Apoio:
a) Valtcr wagÍlc. da Silva Dutra; MaLicula: 20 I 40üx
b) Joab Furtado l.rir, Maticula: 20131 185

.Arü f - EsE PoÍáÍia entÍa ín úgü na data de sua

Fblic2ção. Íwogârldo as disJrosiçries em conmirio.

sânrÂ Rirâ - PB. I I de feveÍeito de 2022

G^BIIiETTE TX) PRETEITO

PORTARTÂ \".022/2022

xlDflt §xEcurrv(}

Nc 1659 ANO 10 S€xtâ-Feira, 11de f€vereiro de 2O2Z PÁGINA 1

Em€rsoú Ferntodas A. Prntr
PÍrfcito
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ESTÀDO DÀ PÀR,AIBÀ
PREFEITUB,A MUNICIPÀ'. DE SÀNTÀ RITÀ
covrssÀo pERMANE!f,rE or r,rcrrlqÂo

REFERENTE: PROCESSO DE INEXIGIBILÍDADE DE LICITÀÇÃO

PROmCOT.O
PROCESSO ÀDMINISTRÀTIVO N" 784/2022

RealizaÇâo do referido prôcesso dê contratação direta objêtivando:

origêm: Coordênadolia de Compras

objero: co!ÍrRÀTÀÇÃo DÀ EMPRESÀ EDUÀRDO KLEBER RÀl'rOS SrLVÀ,
SER RE.ÀIIZÀDO NO DAÀ 26 DE JI'NHO DE 2022, EM \rIRTUDE DÀS

DE SÀNTÀ RITÀ/PB.

REFERET{IE ÀO SHOW PÀDRE PUÀ§ RÀI.íOS À
FEsrrvrDÀDEs og sÃo ,roÃo Do MtrNrcrpro

procedimento: Àos autos do processo ora protocolado e numerado, o qual êstá instruido com a
autorização rêspectiva, a indicaçâo sucinta de seu objeto, bêm como do lêcurso apropriado pala
realizar a referida despesa; após a devida autuação nos têrmos do Àrt. 38 da Í,ei Fêdêra1 no

8.666/93 alterada, sêrão juntados oportuoamentê as consideraçóes da Comissão Julgadora, a
conpetente êxposiÇeo dê motivos e seus elementos constitutivos, inclusive â cotlesPondente
minuta do contrato. gue postêriormente deverão ser submetidos à apreciâção da Autoridade Superior
bem cono da Àssessoria Jurldica.

Santa Rita - PB, 20 de Junho de 2022.

MÀRIA DlAS
Presidênta da Comissáo

Protocolo: Obsêrvado o disposto na ]êgislaÇão pertinênte, bem como os elemêntos que instluen os
autos, em especial a justificativa para â necessidadê dâ dêmanda requerida ê principalmentê a

devida autorizaÇão para a formaLizaÇáo da rêferida contrataÇão direta por Inexigibilidade de
Licitação, nos termos do Art. 25, inciso IIf, da Lei Fêdêral n" 8.666/93 e suas alteraçôês
posteriorês, esta Comissão protocolou o procêsso em tela:

rNEXrcrBrLrDÀDE No rN00036/2022 - 20/06/2022
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ESTÀDO DÀ PÀRÀIBÀ

PREFIITT'RÀ MT'NICIPÀI DE SÀlfTà RITÀ
cotfissÀo PERUANENTE or r,rcrrrçÃo

TERIío DE ÀuÍuÀÇÀo DE pRocEsso r.rcrrÀróuo
PROCESSO ADMINISTRÀTIVO N" 1A4 / 2022

objero: co§rRÀrÀÇÀo DÀ EMPRESÀ EDUÀRDO KLEBER RÀ!{OS SÍ!\/À,
SER REÀI.IZÀDO }TO DIÀ 26 DE JI'NHO DF,2022, EM VIRTTJDE DÀS
DE SÀ!{IÀ RIEÀ/PB.

REEEREI{TE ÀO SHOW PÀDRE
FEsrrvrDÀDEs DE sÀo JoÀo

PUÀN RÀMOS À
DO MUNICIPIO

Í - RECEBII'ENTO
Nêstâ data rêcêbemos a documentaÇão inêrêntê à êxecuçâo do objeto acima j-ndlcado, composta pelos
seguintes elemêntos: solicitaÇão para rêalizar procedj-mento de Inêxigibilidade de LicltaÇão,
nos têrmos do Art. 25, inciso III, da Lej. Eederal n' 8.666/93 e suas a1têrâÇôês posteriores.
corn justificâtiva para a necessidadê da contrataÇão, pesquisa de preços corrêspondente, a
autorj.zaÇào devida ê declaração de existir a respecti.va disponibilidâde orÇamen!ália.

rr - PRolocora
Observado o disposto na legislaÇão pertinente, bem como os eIêmentos quê lnstruem os autos, em

especial â justj.ficativa para a nêcessidade da dernanda Íequerida e principal-mente a devida
autorização para a formalizaçeo da refêridâ contratação direta por Inexigibilidade dê LicitaÇão,
nos termos do Art. 25, inciso III, da Lei Federal n' 8.666,/93 e suas afteraçóes posteÍiores,
esta Comissão protocolou o procêsso êm tela:
In.riEibilid.d. tto IN00036,/2022 - 20/06/2022.

IIÍ - EI.EUEN:IOS DO PROCESSO
Após devidamente autuado, protocolado ê numerado, aos autos do prêsente processo, o qual êstá
instruido com a autorização respectivâ, â j-ndicaÇáo sucinta de seu objêto, bem como do rêculso
apropriado para realizar â rêferida dêspêsa, nos termos do Art. 38 da Lêi Federal na 8.666/93
alterada; sêrâo juntados oportunamente as consideraçÕes da Comissão Ju1gâdora, a conpetente
exposiÇão de motivos ê seus elemêntos constitutivos. inclusive a correspondente minuta do
contrato, quê posteriormente dêverão ser submêtidos à apreciaçáô da Àutoridadê Superior bern como
da Assessori.a Juridica.

EncaÍninhamos os elêmentos do processo ora autuado para a devida instr:uÇão, devendo ser juntada
a competênte exposiÇáo dê motivos êfaborada pôr êstê(a) coordênadoria dê complas, a qual
indicará, nêcêssariamente, dentre outrâs informaçôes, a razão da êscolha do fornecedor ou
executante ê a justificativa do preÇo, com a corlespondêntê minuta do contrato. Elm seguida, os
âutos devidamente instruídos, dêvêrão ser submêtidos à apreciação da Àutotidade Superior pala
ratif.icaÇão e publicaÇào na imprensa oficlal., conformê as disposlÇõês do Àrt. 26, da Lêi FêderaI
n" 8.666l93 ê suas altelâçôes posteriotes, e do Art' 61, Parágrafo único, do mesmo diploma
1êqa1:

o Elementos do processo ora autuado.
. ConsideraÇÕes da Comissão Julgadola.

Prezados Senhorês,

sânta Rita PB, 20 dê Junho de 2022

MÀRIA NEUMÀ
Prês identa da

Às

q3

IV - PROCEDII4E!{TO
Remêtâ-se a(ao) Coordenadoriã de Compras.
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PRIEEITUR,A MUNÍCIPÀI DE SÀ}ITÀ RÍTÀ
coMrssÀo eERMÀNENTE oe r.rcrraçÃo

lNExlGrBlLrDÃDE DE LrcrrÀÇÃo Nô rN00036/2022

1.0 - OBJETO
coNTRÀTÀÇÃo DÀ EMPRESÀ
REÀIIZÀDO NO DIA 26 DE
sÀNTÀ RITÀ,/PB.

EDUÀRDO KLEBER RàMOS SILVÀ, REFER.ENTE ÀO SIIOÍI PÀDRE PUÀNT

Jt NHo DE 2022, EM vrRruDE DÀs FEsrrvrDÀDEs DE sÀo JoÃo Do
R,AÀ{OS À SAR

UUNICIPIO DÊ

2.0 - wsrrFrcÀÍn À
À unidadê dêmandantê - Sêcretaria Mun.icipa.l de Cul-tura, Despolto,
considerar os aspectos e a singular:idâde da presentê contrataÇão,
contidas na 1êgisfaÇâo vigentê, êntêndeu sêr inexigivêI a licitaÇão.

Turi smô
bem como

ê Lazêr - apôs
as disposições

3.0 - FUIIDàIIENIO LEGÀ,.
Cooforme o ênteodimênto e as informaÇóes aprêsentadâs pê1a referida unidade demandantê, a
contrataÇào êm tela será acobertada por Inexigibi-lidadê dê Licitação, nos terinos do Art. 25,
inciso III, da Lei Eederal n' 8.666/93 e suas alteraÇóês posteriores:

"Art. 25. É inexiqiveT d ).icitaÇão qüando hoúvet invidbilidade de conpetiÇão, em especiaL:"

'tÍIÍ - para contraxaÇão de profissionaT de qua).quer sêtor á-rtístjco, diretanehte oú dtravés de
enpresário exclusivo, desde que consagtado peTa critica especiafizâda ou peTa opinião púbfica."

{.0 - rNgrRrrçÃo Do PRocagso
Develá sei obsêrvado o disposto no Àrt. 26, êspêcialmente os incisos II ê III do seu parágrafo
único, bem comô no Àrt. 61, todos do referido diploma legal. É o que recomênda esta CoÍnissão.
salvo melhor juízô à consideração superior.

Santa Rita - PB, 2l de Junho de 2022.

MARIA NEUMÀ DIÀS

JOAB EURTÀ LElTE

SUELY IIE NIO DA S ÍI,VA

zt4
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ESTÀDO DÀ PÀRÀÍBÀ
PREFETTURÀ MT'NTCIPÀI DE SÀITTÀ RITÀ
coMrssÂo pERlrâNElrfE oe r.rcrrnçÀo

MINUTA DO CONTRATO

CONTRÀTO No: ..../...-CPL
INEXIGIBILIDÀDE NO INOOO36/2022
pRocEsso ÀDMrNrsrRÀTrvo N" tg{ / 2022

TERMO DE CONTRÀTO OÚE ENTRE 51 CELEBRÀM A PREFEITURA MUNICIPÀL DE

SANTÀ RITÀ, PoR INTERMÉD]o DA SECRETÀRIÀ DÀ CÚLTURÀ E À EMPRESÀ
., pARÀ ExECUÇÃo DE sERVrÇo coNFoRME DrscRrMrNÀDo NEsrE

INSTRUMENTO NA FORMA ABÀIXO:

Pelo prêsênte instrumento de contrato, de um ladô â Prêfêitura Munj.cipal. de Santa Rita, CNPJ n'
09.159.666/0001-61, por intelmédiô da SECRETÀRIÀ DE clrLfORÀ, DESPORTO, rI RIsl.lO IÀZER, situada
na Rua Virginio Veloso Borges, s/n", Loteamênto Jardim Miritâmia - Centro, CEP: 58.300-270,
Santa Rita. Estâdo da Paraiba, neste ato rêprêsêntada Pelo(a) Senhor(a) WENDEL DE ÂRÀÚJO I,ICEIúTE,
CPF n' 033.305.764-30, doravante simplesmeote CoNTRÀIÀlltE, ê do outro lado .-.

..., CNPJ no ..,..--.., nêstê âto representado por .... lesidente ê
domicifiado â ....r .., CPF no
Caltêira de Idêntidade no doravante simplêsmente CONTRÀIÀDO, decidirôm as partes
contratantês assinar o presentê contrato, o qual se regerá pê1as cfáusulas e condiÇões seguintes:

cLÀUSuÍ.À PRIT.IEIRÀ - DOS EqNDÀUENEOS:
Este contrâto dêcorre da Inêrigibilídâdê dê Licitaçâo n' ÍNOOO36/2O22, processada nos termos
Lei lederal n" 8.666, de 21 de Junho dê 1993; Lei Complementar n'123, de 14 de Dezêmbro
2006; e legislaÇào pêrtinênte, considêradas as altelaÇôes posteriorês das referidas normas.

da
de

O sêrviÇo deverá ser êxêcutado rigorosamentê dê acordo com ãs condições explessas neste
j.nstrumento, proposta apresentada, especificaÇões técnicas correspondêntes, processo dê
Inexiglbilidade de LicitaÇão n" IN00036/2022 ê instruçôes do Contrâtante, documentos esses çF.le

ficam fazendo partês integrantes do presênte contrato, indepêndente de transcriçáo.

crÁusvr,e rERcErRÀ - Do vÀloR E pREÇos:

O va1ôr total deste contrato, a base do preÇo proposto, e de R§ ... (...)

cránsura euÀRrÀ - Do REÀ,rusrÀt ENTo Ett sElt'TrDo EgÍRÍBo:
os preÇos contratados sâo fixos e irreajustáveis no prazo de um âno.
Dentro do prazo de vigência do contrato e mêdiante solicitaÇão do Contratado, os pleÇos poderão
sofrer teajustê após o interregno de um ano, na mêsma proporÇáo da variação verificada no IPCA-
IBGE acr.mulado, tomando-se por basê o mês dê aprêsentação da assinatura do contrato,
êxclusivanente para as obligaÇôes iniciadas e concluÍdas âpós a ocortência da anualidadê.
Nos r:eajustes subsequeotes ao primeiro, o intêrrêgno mínimo de um ano sêrá contado a partir dos
êfêitos financêiros do úLtimo reajuste.
No caso de atraso ou nâo divufgação dô lndice dê reajustarnento, o Contratante pâgará ao Contratâdo
a impôrtância calculada pela ú1tima variaÇáo conhêclda, liquidando a difêrênça colrespondente
táo logo seja dir.ulgado o índj.cê definitivo. Í'ica o Contratado obrigâdo a apresentar memólia dê
cálcuIo rêferente ao reajustamênto de preÇos do valor lemanescente, sêmple que ê§tê ocorler.
Nas afêrições finais, o indice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou dê qualquêr forma oão possa
mais se]: utilizado, será adotado, êm substituiÇâo, o que vier a sêr determinado pê14 legislação
entâo em vigor.
Na ausência de previsão legal quanto ao índicê substituto. as paltes e1êgêráo novo indice
oficiâ], para reajustamênto do preço do val.or remane§centê, por meio dê têrmo aditivo.
O reajuste podêrá ser realizado por apostllamênto.

cuiusrrLÀ eurNTÀ - ol ooraçÃo:
As despesas correrão por conta
Pecursos Propr -os oo I4Ln.'-pio
vxrp.aos oeçÀ@NTÁRÍÀ: o2.1oo -
PROJEIO ÀTIInDÂDE : 13. 392. 1018

da sêguinte dotaÇãô,
de Santa Rita:

constânte do orÇamênto vigênte:

SECRETÀRIÀ DE CT.,LTT'FÀ,
204? - REÀrrzÀÇõEs DE

ESPORTE, TIIRISMO E I,ÀZER
EVENTOS CI'LTUR,ÀIS

qs

clÁusur.À sEcuNDÀ - Do oBJETo:
o pr.êsenre conrrar,o cem por obtetr: colunlflçÀo DÀ EMPRESÀ EDUÀRDo KLEBER RÀMos sILvÀ, REFERENTE

ÀO SHOII PÀDRE PUÀN RAl.rOS À SER REÀIIZÀDO NO DIÀ 26 DE ,TUNHO DE 2022' EM IrIRTUDE DÀS FESTWIDÀDES
os sÃo ,roÃo Do MuNrcrpro DE sÀ]ÍrÀ RrrÀ/pB.



ELEMENTOS DE DESPESÀS i 33.9039 - OIIIROS SERI,IçOS DE
FONTE DE RECT'RSOS: 5OO . RECI]RSOS NÀO VINCTIÀDOS DE

TERCEIRÔS - PÊSSOÀ T'RÍDICÀ
IMPOSTOS

cúiiusur.À gExrÀ - Do PÀGrlMENro:
6.1.Para êfêtivaÇâo dos pâgamentos respectivos. dêvêrào
Eaturas ê Notas Fiscals, as Certidôes Nêgativas de débit
Eazenda Municipal do donicilio do proponentê, devidêmente
6.2.O náo cunprirnento do subitem anterlor, implicará na

zt(
ser apresentados .; unt qme.nte-,,/Sm as t.
o CND do INSS, CRF do FÇ§--ã'tom g'/
atualizâda; \''1^') .',)'-- t

sustação do pagàmento que--âriidá
processado após a apresentaÇão das referidas cêrtidõês, não podendo ser considerado atraso de
pagamênto.

ctáosu.À sÉrlta. - Dog pRÀzog E DÀ vrcÊNcrÀ:
os prazos máximos de iDicio de etapas dê êxêcuÇão e de conclusâo do obieto ora
âdmitên plorrogaÇão nas condiçõês e hipóteses previstas no Àrt. 57, S 1", dâ Lêi
abaixo indicados e serão considêrados da assinatura do Contrato:
a - Início: 3 (três) dias;
b - Conc.lusáo: 1 (un) dia.
À vigência do presente contrato sêrá determinada: 30 (t!inta) dias, considêrada
âssinatura; podendo ser prorrogada nos termos do Àrt. 57, da Lei 8.666193.

contratado, que
8. 666,/ 93, estáo

da data dê sua

cLÁosuÍ.À ortÀvÀ - ols osRrcÀÇózs Do coNrRÀrÀN'TE:
a - Efêtuar o pagamento relativo a êxêcuÇão do serviÇo efetivêmêntê realizado, de acoldo com as
respêctivâs cláusul.as do presente contrato;
b - Proporcionar ao Contratado todos os mê1os necessários para a fiel execuÇão do se!vj.Ço
contratado;
c - Notificar o Contratado sobre qualquer irrêgularidade encontrada quanto à qualidade do
sêrviço, exelcendo a mais ampLa e conpleta fiscal-ização, o que náo exime o Contratado de sua§
rêsponsabil idades contratuâis e legais;
d - Designar representantes com atribuiÇÕes de Gêsto! ê Fiscal destê contrato, no§ têrmos da
norma vigente, êspeciâImente para acompanhar e fiscalizar a sua exêcução, tespectivamente,
permitida a contratâÇâo de tercei.os para assistência ê subsidio de informaçôes peltinêntes a
êssâs atribui-Ções.

cuiusur,À ÀtoNÀ - DÀs oBRÍcÀÇõEs Do coNrRÀEÀDo:
a - Executar devidanente o selvj.ço deacrito na Cláusula corrêspondente do presente contrato,
dêntlo dos melhorês parâmetros dê qualidade estabêIecidos para o ramo de atividadê relacionada
ao objeto contratual. com obsêrvância ao§ plazos estipulados;
b - Rêsponsabilizar-se por todos os ônus e obrigaçõês concernentês à legislaÇão fisca.I, civiI,
trj-butária e trâbalhista, bem como po! todas as despesas ê compromissos assumidos, a qualquer
titulo, pêrante seus fornecedoles ou têrceiros em razâo da execução do objeto contratadoi
c - Manter prêposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contaatante, quando da êxêcução do contrato,
que o repie§êntê integrafrnentê êm todos os seus ato§;
d - permitir ê faciLitar â fiscatizaÇão do Contratante dewêndo prestar os informes e
êsclarecimêntôs solicitados ;
ê - Se!á lesponsável pêlos danos câusados diretamente ao Contratante ou a telceiros, decolrentes
de sua culpa ou dolo na execuÇão do contrato, nâo excluindo ou reduzindo essa re§pon§abi l idade
a fiscalizaÇáo ou o aconpanhanento pelo órqão interessado;
f - Não cêder, tlansferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem

o conhecimento e a devida âutorizaçáo êxpressa do contratantei
q - Manter, duran!ê a vigência do contlato, ern compatibilidadê com as obrigaÇôes as§umidas.
todas as condiçóes de regul.ar.idade ê qualificaÇão exigidas no respectivo processo de contrataçâo
direta, apresentando ao contratante os documento§ necessários, sêmpre guê solicitado.

crlíusura DÉcD'tÀ - DÀ Àt.gBRÀçio z nggctsÀo:
10.1. Estê contrato poderá sei âlterado com a devida justificativa, unifatêralmente pelo
Contratante ou por acordo entre as partes. nos casos prêvistos no Àrt. 65 e será rescj'ndido, dê
pl-eno dileito, conforme o disposto nos Àlts. '7'?, '78 e 79' todos da Lei 8.666/93.
10.2, O Contratado fica obrigado a acêitar, nas mesmas condiçõês contlâtuais. os acréscimos ou
supressões que sê fizeren nos serviços, atê o respectivo limite fixado no Àrt. 65, § 1o da Lei
8.666/93. Nênhum acréscimo ou suplessâo poderá êxcêder o limitê êstabelecido, salvo a§ supressÓes
resultantes de acôldo celebradÔ entrê os contratantes-

cu(ussr,À oÉcnta. pnn'crne - Do REcsBrt ENEo:
11.1. Executado o prêsênte contrâto e observadâs as condiÇõês de adimplêmento das obrigaçõea
pactuâdâs, os procedimêntos e prazos para recebêr o seu objeto pêIo Co tratânte obedecêrão,
conforme o caso, às disposiÇÕes dos Arts. '73 a 16' da Lel 8.666,/93.

cúusur.a oÉc t ssct NDl - DÀg PENàIrDÀDEs:
12.1. A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigaÇóes assümi-das e prêceitos -Iêgais, sujeita!á
o Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintês pênalidadês previstâs nos Àrts. 86 e 87

da Lei 8.666193: a - advêrtêocia; b - multa de mora de 0,5t (zero víÍgufa cinco po! cento)
aplicada sobre o valor do contrato por dia dê atraso na entrêga, no início ou na execuÇâo do
objeto ora contratadoi c - multa dê 1Ot (dez por cento) sobre o valor contlatado pela inexecuÇão
total ou parcial do contrato; d - suspênsão têmporária de participar êm licitaçáo ê impedinento
dê conttataÍ com a Adftinistraçào, por prazo de até 02 (dois) anos; e - declarâÇão de inidoneidade



pala ticitar ou contrata! com a Administração Púb1ica enquanto perdurarem os motivos
determinantes da puniÇão ou até que seja plomovida sua reabilitação perantê a própria autoridade
que aplicou a penalidadê; f - simultanêamente, qualquer das penalidades cabÍveis fundamentadas
na Lei 8.666193.
12.2. Se o valor da multa ou indenlzaÇáo devida não foi rêcolhido no prâzo de 15 dj-as após a
comunicaçâo ao Contratado, será automaticamente descontado da primeila parcela do paqamento a
que o Contratado vier a fazer jus, acaescido de juros moratóri.os de 1* (um por cento) ao mês,
ou. quando for o caso, cobrado judicialnente.

cuiusur.À DÉctr'q rERcEtRÂ - DÀ coMpENsÀçÀo FINANCETRÀ:
13.1. Nos casos de êventuais atrasos de paganênto nos termos destê instlumênto, ê desde que o
Contratado náo tênha concorlido de alguma forma pâra o atraso, sêrá admitida a compensação
financeira, devída desde a data lirnite fixada para o pagamento até a data corrêspondentê âo
efetivo pagamênto da parcêfa, Os encargos moratórios devj-dos em razão do atraso no pagamento
sêrâo calcu.Iados com utilização dà sêguintê fórmula: EM: N x VP x I, onde: EM = encargos
moratórios; N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do êfêtivo pagamento;
vP = valor da parcela a ser paga; e I = indice de compensaçáo financeira, assim apurado: I =
(?X + 100) + 365, sêndo TX : pêrcentuâI do IPCÀ-IBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na
sua fa1ta, um novo indice adotado pelo Governo Fêdêral quê o substltua. Na hipótese do referldo
indicê êstabêlêcido pâra a compênsação financeira venha a ser extinto ou de qualguer forma não
possa mais sêr utilizado, será adotado. em substituiÇão, o que vier a ser dêtêrminado pela
legislação êntâo êm vigor.

ctÁusüt À DÉcrra, OuàRTÀ - DÀ rrscÀLÍzÀção E cEsÍÀo Do coNTRAro
14.1. A execuÇão do contrato será objeto de acompanhâmento, controle, fiscalizaÇáo ê âvâIiação

por representante da Contrataote, dêsignamos para Gestor do presente contrato o(a) Sr(a) .

GERÀLDO PESSOÀ D' OLrVEÍRÀ NEEO, portador(a) do CPF 083.446.534-52. com lotaÇáô fixada na
Secletar.ia de Cultura do Município de Santa Rita - PB.

14.2. O fiscal do Contrato. o(a) Sr(a). II.AGO DOS SÀIirTOS, portador(a) do CPF 071.056.594-16,
com lotaÇâo na Secrêtária de Cultura do Município de Santa Rita - PB, fomalmênte dêsignado.
e comprovadanente habilitâdo parâ gerênciar o prêsêntê têrmo. será o responsávêI pêlo fiêl
cumprimento das cLáusulas côntratuais, inclusivê as pertinentes aos encargos compl-êmêntares .

cuíusul,À DÉcnáÀ errrt{TÀ - Do FoRo:
15.1.Para dilimii as questôes decorrentes deste contrato, âs partês elêgêm o Eoro da Comarca
Santa Rita.
15.2. Po! estalem de pIêno acordo, foi Lavrado o presente contlato em 02(duas) vias, o qual
assinado pêlas partes e por duas testenunhas.

dê

val

TESTEMUN}1AS

de

PEÍ,O CONTRÀTADO

í,.*:N
qé

)

Santa Rita - PB,

PELO CONTRATANTE
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ESIÀDO DÀ PÀRÀIBÀ

PREFEIN'RA I'I'NÍCIPÀI, DE SÀNTÀ RITÀ
SECRETÀRIà MT'NICIPÀI DE CU].ET'RÀ, DESPORTO, IURISMO E I.ÀZER

uxeosrçÂo DE Morrvos N" rNooo36/2022

Santa Rita - PB, 2l de JuDho de 2022.

1.0 - DO OBiTETTVO
Tem a presente exposiÇão de môtivos o objêtivo dê êsclarêcer, em consonância com a legislaÇão
vigentê, as razões da singularidade da sêguinte despesa: CONTRATAÇÃO DA EMPRESÀ EDUAÀDO KLEBER
RÀMOS SILVÀ, REEERENTE AO SHOW PÀDRE PUÀN RÀMOS À SER REÀLIZADO NO DIÀ 26 DE JIJNHO DE 2022, EM

VIRTUDB DAS EESTIVIDÀDES DE SÃO JOÃO DO MUNICIPIO DE SÀNTÀ RITÀ/PB.

2.0 - DÀ NECESSIDÀDE DÀ COrI1BÀTÀÇÃO
À contrataÇâo do objeto acimâ dêscrito sêrá efetuada. nos termo dâs êspêcificaÇões Lécnicâs e
informaçôes compfêmentares constante desta exposição de motivos, quando for o caso, notivada
pela: Pela nêcessidadê da dêv1dê êfetivaÇão de serviÇo para suprir dêmanda especificâ -
coNTRÃTÀÇÂo DA EMPRESA EDUARDo KLEBER RAMoS SlLvÃ, REEERENTE AO SHOÍÍ PADRE PUÀN RÀMOS A SER

REALIZADO NO DIA 26 DE JUNHO DE 2A22, EM VIRTUDE DAS EESTIVIDADES DE SÂO JOÃO DO MUNICIPIO DE

SANIA RITA,/PB -. considêrada opôltuna e imprescindíve1, bem cono re.lêvante medida de i-nteresse
púbIico; e ainda, pêIa necessidadê de desenvolvimênto de aÇÕês continuadas parâ a promoção de
atividades pêrtinentes, visando à maximizaÇão dos reculsos en relaÇâo aos objetivos proglâmâdos,
observadês as dirêtrizês e metas definidas nas fêrramêntas de planejaftento âprovadas.

3.0 - DÀ.g RÀZõES DÀ ESCOI.IíÀ DO FORNECEDOR OU EXSCI'TÀNTE
Em dêcorrência das caracteristicas ê particularidades do objêto dâ contrataÇão êm têla, a mesma
poderá ser efetuada junto a: EDUARDo KLEBER RÀMos DA sILVA 853276384'72 - Rç 10.000,00.
Entidâdê ou profissional muito bêm conceituado no dêsêmpênho das atividades inerêntês ao ramo
pertinente a sua êspecialidade, aprese tando ôtima qualidade e prêÇos dos seus produtos ofêrtados
e/ou serviços prestados, já comprovados anteriomênte, justificando, dêsta forma, a suâ êscolha.

{ . 0 - DÀ irusuFrcÀrrvÀ Do PnEço
O valor da rêfêlida contrataçáo êstá satisfatório ê compativel com os preÇos praticados oo
mercado, conforme a correspondente proposta aprêsêntada e fêvantamento efetuado, mêdiante
pesquisa âpropliada, em anêxo.

5.0 - DO FO!IDÀü4N30 IúGÀr
Entende-se que a regra da obrigatoriêdade da ticltaÇão nâo é absoluta, contemplando êxcêÇôes,
que a própria legislaÇâo ênumera. Portanto a contrataÇão êm comênto poderá sêr acobertada por
Inekigibilldâde de LicitaÇâo, nos termos do Àrt. 25, inciso III, da Lei Eêderal n" 8.666/93 e

suas al teraÇõês poslêriores:

"Art, 25, É iDexigivef a licitação quando hoúver inviabifidade de co@etição, ênt especia-l: "

nIIÍ - para contrataÇão de profissionaT de qúaTquer setor artistico, diretamênte ou atÍavés de
e@resário excfúsivo, desde q.ue consagrddo pefa critica especidLizada oú peTa opinião púbLica,"

6.0 - DÀ CONCLTTSÂO

À concretizaÇão da rêferida contrataÇâo poderia ocorler com a aprovaÇão de vossa Excelência do
plocesso êm apreÇo. o qual êstá devidamentê instluído com a documentaÇão pêrtinênte, inclusive
a minuta do spe tivo contrato.

Atenc io te,

WENDEL D TE
Secretário Municipal Secult 1

L[8,
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ESIÀDO DÀ PÀRÀÍBÀ

PRBFEIN'RÀ MT'NICIPÀI DE SÀrIIÀ RIIÀ
SECRETÀRIÀ MT'NICIPÀI DE CUITI'RÀ, DESPORTO, TURIS}Io E IÂzER

_ EDUARDO KLEBER RÀMOS DA SILVA 8532'7 6384'72.
Item(s): 1.
Valor: R§ 10.000,00

QUÀDRO DEIONSAÀÀTrVO DE PREÇOS - litÀPÀ DE ÀPIr8ÀqÀO - E)@OSrçÁO DE lrOrrVOS N" rN0O035/2022

Santa Rita - PB, 21 dê Junho de 2022

RESI'LTÀDO FtT{À!:
WENDEL DE ÀRÀUJO VlC TE
Secrêtárlo Muoicipal Secu-It 1

vI. tôtal oba .Unid Ouent. Vl. UÀit
DÀ EMPRESÀ EDUÀBDO KI.EBER AÀIIOS SII-i|:À, REEEREI{SE ÀO SBqiI PÀDRE PUAIT RÀT,DS À sER REÀII

DrÀ 25 DE JrrNBo DE 2022, E't vrRTuDE DÀs FEsrrvrDÀDEs DE sÀo JoÂo Do !{rNrcrpro DE sÀNrÀ RrrVPB.
UND 10.000, 1KLEBER RÀMOS DA SILVÀ 85]27638472 E1
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PRESEITURÀ MUNICI PÀI DE SÀMIÀ RITÀ

SECRTTÀRIÀ DE CULTURA

INAA036/2022

elemenlos const i tutrvos, à

Exoediente: EXPOSTÇAO DE MOTTVOS N. o

. CooRDENADoRIA DE CoMPRÀs
À.ssunto: CoNTRÀTAÇÀO DA EMPRESÀ

REPERENTE AO SHOII PADRE
DIA 26 DE JUNHO DE 2022,
sÁo JoÃo Do MUNrctPro DE

LêgialâÇâo: Art. 25, inciso III, dâ

Remeta-se o processo, dêvidamente instruido dê todos os seus
apreciaçáo da Assessoria Jurídica, pâra os fins e efeitos legais.

Sânta Rita PB, 2l Junho de 2022.

ÀRÀUJO
SECRETÁRIo DE CUL URÀ

EDUARDO KLEBER RÀ}4OS SlLVÀ,
PUÀN RÀMOS A SER REALIZADO NO

ÊM VTRTUDE DÀS EESTIVIDADES DE

SANTÀ RITA/PB.
Lei Federal no 8.666193 e suas

Àrtexo :

al-teraÇóes posteriorês.
ExposiÇão dê motivos correspondente e aêus ê.IemênLos,
inclusive a minuta do respectivo contrato.

DESPÀCHO

ÀPRovo a êorrêspondente proposta nos termos do êxpediêntê supramencionado. Acolho a situaÇão dê
Inêxigibilidadê de LicitaÇão, na fôrmâ como se apresenta neste procêdimênto de contrataÇão
direta, pa.a atender a necessidade da demanda justificadaÍnêntê requerida.

so

\--:
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PREFEITURA ÍI'UNICIPAL OE SANTA RITA
coiilssÃo pERiTANENTE oE.LrcrraçÃo

cooRoENADoRtA JURÍotcA

PAREcER .luniolco

Sonto Rito/PB, 2l de iunho de 2022,

PR.OCESSO ADMtNTSTR.ATTVO N.. r 84/2O22

Assunlo: Controtoçõo do empreso Eduardo Kleber Romos Silvo, referenle oo show de Podre Puqn
Romos, o ser reolizqdo no dio 2ó de iunho de 2022, em virlude dos festividodes do São Joõo do
Prefeiluro Municipol Sonto Rilo, PB.

EiAENTA

Direito Administrqlivo. ConlÍologõo da emprero Eduordo
Kleber Romos Silvo, refennte oo show de Podre Puon
Romos, o aer reolirodo no dlo 2ó de iunho de 2022, em
virlude dos 6eetividodes do tão Joõo do Prefeituro llunicipol
Sonlo Rifü, PE, Requisitor lrgoie. Cumprimonlo.
Proeseguimenlo.

Troto-se do Processo Administrotivo n". 184/2022, destinodo Controtoçõo do

emprêso Eduordo Kleber Romos Silvo, referente oo show de Podre Puon Romos, q ser reolizodo no

dio 2ó de iunho de 2022, em virtude dos festividodes do Sõo Joõo do Prefeituro Municipol Sonto

Rito, PB, do quol se requer onólise iurídico do formolidode do procedimento de lnexigibilidode de

n'. 036/2022.

Até o momenlo deste porecêr, os outos forom regulormente Íormolizodos e

enconirom-se instruídos com os seguintês documentos, no que importo à presenle onólise:

o) Monifestoçõo lécnico solicitondo e iustificondo o necessidode do
controtoçãoi
b) Termo de referêncio;
c) Autorizoçõo dq outoridode competente poro o oberturo do licitoçõo,
d) Documentoçõo do conlroiqdoi
e) Comprovoção do quoliÍicoçõo técnico. do hobilitoção iurídico, do
reguloridode fiscol e trobolhistq do controtodo;
f) Comprovoçôo do copocidode técnico-profissionol do controtodoi
S) A rozõo do escolho do conlrqtodo e iustificotivo do preço;

\-_->-

RETATÓRIO



Após o breve relotório, possemos à onólise do conlroto. s?
ANÁLISE r.__4I

Prefociolmente, ossevere-se que o presente monifestoçôo tem por referêncio-ot -

elemenlos constontes dos outos do processo odministrolivo em epÍgrofe.

Em obediêncio o Corto Mogno de 1988, os controtoções públicos devem ser

precedidos do reolizoçõo de certome licitotório, cumprindo oo odministrodor o escolho do ovenço

que seio mois vontoioso oo inferesse público, respeitondo-se o princípio do impessoolidode, que

regulo o porticipoçõo dos liciÍontes, nos termos do ortigo 37, inciso XXl, do Constituiçôo do Repúblico

de I 988 e do Lei n'. 8.óóó/l 993.

Nesse sentido, o reolizoçõo do licitoçõo é, em regro, conditio sinê quo non poro

o consecuçõo do controtoçõo público. Com efeito, é preciso que o Administroçõo oblenho o proposto

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

Entretonto, excepcionolmente em situoções de inviobilidode de competiçõo, o

próprio lei eslobelece hipóleses de inexigibilidode de licitoção, conforme preceituo o ort. 25 do Lei

n'.8.6ó6/93, outorizondo o Administroçõo Público o reolizoçõo de controtoçõo dirêto, sem licitoçõo,

Art.25. É inexigível o licitoçõo quondo houver inviobilidode de competiçõo,
em especiolr
| - Poro oquisiçõo de moteriois, êquipomentos. ou gêneros que só possom ser
fornecidos por produtor, empreso ou representontê comerciol exclusivo,
vedodo o preferêncio de morco, devendo o comprovoçõo de exclusividode
ser feilo otrovés de otestodo fornecido pelo órgõo dê regisiro do comércio
do locol em que se reqlizorio o licitoçôo ou o obro ou o serviço, pelo Sindicoto,
Federoçõo ou Confederoçõo Potronol. ou, oindo, pelos entidodes
equiYolentes;
ll - Poro o controtoçõo de serviços técnicos enumerodos no orl, l3 deslo Lei,
de noturezo singulor, com profissionois ou empresos de notório especiolizoçôo,
vedodo o inexigibilidode poro seryiços de publicidode e divulgoçõo;
lll - poro conlrologõo de proÍissionol de quolquer seloi aÉíslico, dirclomênlê
ou qlrovés de empresório exclusivo, desde que consogrodo pclo crítico
especiolizodo ou pclo opiniõo público.

Nesto sendo, o obieto de oprecioçõo desle porecer estó elencodo no inciso lll do

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

2

h) Certidões Negotivos de Reguloridode Fiscol e Trobolhlsto do
controtodo;
i) Minuto do controio;

Possondo à onólise iurídico, temos que o tei n" 8.ôóó/93, que institui normos sobre

Licitoçõo ê Controlos Adm inistrotivos. êm seu ort, 25, inciso lll e §l ", dispõe o seguinte:



quqlquer setor ortístico, diretomente ou otrovés de empresório exclusivo, desde que consqgrodo pelo

crítico especiolizodo ou pelo opiniõo público."

É importontê êsclorecêr, oindo nqs hipóteses de inexigibilidode, que o

odministrodor público nõo estó inteiromenle livre poro o controtoçõo. É preciso o observôncio de

determinodos requisitos legois e constiÍucionois, tudo devidomenle demonstrodo em processo formol

Ademois,

mesmo Lei, que ossevero:

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

Art.2ó. As dispensos preyistos nos §§ 2'e 4o do ort. 17 e no inciso lll e

seguintes do orl. 24, os situoçôes de inexigibilidode referidos no ort. 25.

nêcessoriomente iustificodos, e o retordomenlo previsto no Íinol do porógrofo

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

outoridode superior. poro roiificoçõo e publicoçõo nq impíenso oficiol, no

prozo de 5 (cinco) dios, como condição poro o eficócio dos olos.

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

rêtordomento, previslo neste ortigo, seró instruído, no que couber, com os

seguintes elemenlos:

| - corocterizoçõo do situoçôo emergenciol, colomitoso ou de grove e iminente

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

ll - Rozôo do escolho do fornecedor ou exêculonte;

lll - iustificotivo do preço.

lV - Documento de oprovoçôo dos proietos de pesquiso oos quois os bens

serõo olocodos.

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

imprenso oficiol. do inexigibilidode, do iuslificotivo do escolho do controtodo e do iustificotivo do

seu preço, evitondo-se preiuízos oo erório em rozão de superfoturomentos, requisitos estes

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

Destortê, vêmos que os condições forom preenchidos no presente procedimento

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

controtodo ou por meio de empresório exclusivo; ll- consogroçõo do ortisto pelo crítico êspêciolizodo

ou pelo opiniõo público; lll- Rozõo do escolho do proÍissionol do selor ortístico; lV- Justificotivo de

preço e V- publicidode do controtoçõo.

3

de inexisibilidode. q 1
. '*24.1 -

À visro disso, poro o controloçõo de profissionol do setor ortístico é,precis", ,l 
kY

controto firmodo pelo pÍóprio conÍrotodo ou por meio de empresório exclusivo; ll) consogr<çõ_o do

ortisto pelo crítico especiolizodo ou pelo opinião público;

\"



Nessê contexto, em reloção oo disposto no item ll, é relotivo o onólise ocerco do

consogroçõo do ortisto, umo vez que o consogroção é fotor 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 sentir, quis o legislodor prestigior o figuro do ortislo e de seu tolento pessool,

e, sendo ossim, o orte o que se dedico ocobo por ter prevolêncio sobre o consogroçõo.

Com efeito, o consogroçõo do ortisto, oindo que notório, foi devidomenle

comprovodo nos outos do processo de inexigibilidode, mediontê o iuntodo de noticiórios de iornois,

demonstroçõo de controtoções pretéritqs otrqções relevontes iunto o entes públicos.

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

constontes do processo odministroÍivo n", 184/2Q22, eis que presente os requisitos outorizodores, em

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

<tt

coNcrusÃo

Ante oo êxposto, OPINAMOS pelo prosseguimento do processo odministrotivo no.

184/2022, que dó origem o Controtoçõo por lnexigibilido de n'. 036/2022. No mois, todo o

processo esló de ocordo com os ditqmes legois insculpidos no Lei 8.óóó/93, especiolmente no qrt.

25, il.

É o porecer; S.M.J.

RY ANDREON
Coordeno

DRIGUE

4

RA

JurÍdico

COSTA

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

relocionodos à hobilitoçõo do profissionol controtodo.

Porlonto. o controÍoçõo por pqrte do Administroçõo Público do profissionol

qrtistico por lnexigibilidode de Licitoçõo é plenomente possívê|, eis que expressomente conlido no

inciso lll do orÍigo 25 do Lei 8.óóó/93

Possemos à conclusõo.
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ESTÀDO DÀ PÀRÀIBÀ
PRET'EITURA MT'NÍCIPÀI DE SÀ}ITÀ RITÀ

SECRXTÀRIÀ DE CULTURÀ

Santa Rita - PB,

O SECRXTÁRIO DO MUNICÍPÍO DE SÀNTÀ RITÀ, ESTADO DA PÀRAÍBA, NO USO

22 de Junho de 2422.

de suas at ribuiÇões
Iegais,

R E S O L V E:

RÀTIFICAR o processo dê Inêxj-qlbilj-dâdê dê Llcitâçâo ô" IN00036/2022. que objetivai
CONEB,ATÀÇÁO DÀ EI.{PRESÀ EDUÀRDO KI,EBER RÀ}.§S StL , REFERENEE ÀO SHc,Í PÀDRE PUÀ}T RÀT'TOS À SER
REÀ.IJZADO NO Dr,A 26 DE JIr!ÍtO DE 2022, EU lrrRrtrDB DÀS FESTTTIDÀDES DE SÀO JOÃO DO Ut NlClPrO DE
SÀtlTÀ RITÀ/PB; com base nos efer€ntos constantes da ExposiÇào de Motivos correspondêntê, a qual
sugere a contrataÇão dê:

- EDUABDO KLEBER RÀMOS DA SILVA 8532'76384'72.
CNPJ: 24.483.294l0001-18
valor: R§ 10.000,00

Publiquê-sê ê cumpra-sê.

CENTE
SECRETÁRIO DE CULTURÀ

&
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ESTÀDO DÀ PÀRÀIBÀ

PREFEITT.,R,À MUNICIPÀI DE SÀNTÀ RÍTÀ
SECRETÀRIÀ DE CULTURÀ

Santa Rita - PB, 22 de Junho de 2022.

O SECRETÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÀNTÀ RITÀ, EsTÀDo DA PÀRÀÍBÀ, no uso dê suas atribuiçôes
lega i s,

R E S O L V E:

ADJUDICAR o objeto da Inexigibifidade dê ficitação n" IN00036/2022, que objetiva:
CONTRÀTÀÇÀO DÀ EMPRESÀ EDUÀRDO KLEBER RÀMOS SIL\/À, REEERENIE ÀO SHOI{ PÀDRE PUÀN IIÀMOS À SER
REÀÍ,IZÀDO NO DIÀ 26 DE ,JI'NHO DE 2022, EM VIRTT]DE DÀS FESTIVTDÀDES DE SÃO.'OÂO DO MUNICIPIO DE
SÀIirIÀ RITÀ/PB; com base ncs eleÍnentos ccnstaites do processo corrêspondenter a:

- EDUARDO KLEBER RÂMOS DÀ SILVA 8532'76384'72
CNPJ: 24.483-294,/0001-18
valor: R$ 10.000,00

Pub.lique-se e cumpra- se

SECRET?1RIO DE CULTURÀ
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ÊSTADO OA PARA|BA
PREFEITURA MUNICIPAL OE SANTA RITA

SECRETARIA DE CULÍURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER

RAÍrFrCAÇÃO E ADJUDTCAçÃO - TNEXTGTBTLTDADE No rNOOO36/2022
Nos termos dos elementos constantes da respecliva Exposição de Motivos que instrui o
processo e obseNado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a lnexigibilidade de
Licitação no lNoOo36i2O22, que objetiva: CONTRATAÇÁO DA EMPRESA EDUARDO
KLEBER RAMOS SILVA, REFERENTE AO SHOW PADRE PUAN RAMOS A SER
REALIZADO NO DIA 26 DE JUNHO OE 2022, EM VIRTUDE DAS FESTIVIOADES OE
SÃO JOÁO Do tvluNtctPto DE SANTA RITAJPB; RATtFtCo o correspondente
proc€dimento e ADJUDICO o seu objeto a: EDUARDO KLEBER RAI\,OS DA SILVA
85327638472 - CNPJ: 24.483.29410001-18 - VALOR R$ 10.000.00.

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

SECRETÁRIO DE CULTURA. DESPORTO. TURISMO E TAZER
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ESTAOO OA PARAiBA
PREFEITURÂ MUNICIPAL OE SANTA RITA

SECRETARIA DE CULÍURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER

EXTRATO DÉ CONTRATO
OBJETO: CONÍRATAÇÁO DA ÊMPRESA EDUARDO KLEBER RAMOS SILVA,
REFERENTE AO SHOW PAORE PUAN RAMOS A SER REALIZADO NO DIA 26 DE
JUNHO DE 2022, EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES DE SÂO JOÂO DO MUNICIPIO
DE SANTA RITA,/PB: lnexigibilidade de Licitaçáo no 1N000362022. Vigência: Até
2110712022. considerada da data de sua assinatura. PARTÊS CONTRATANTES:
PREFEITURA DE SANTA RITA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA.
DESPORTO. TURISMO E LAZER e: CÍ No 0030212022 - 22.06.22 - EDUARDO KLEBER
RAMOS DA S ILVA 85327 638/.72 - CNP Jt 24.483.294/0001 -1 I - VALoR R$ 1 0.000.00.

\1"
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base rta l,ei C-omplementar Municipal n' 162018 de 06 de
julho de 2018 e l,ei Complementar Municipal n' 029 de 23
de rítÚço de2022;

RESOLVE:

Art l'Exonerâr o Seúor Otoúel Inocencio da Silva. do
cargo de Secretário Adjunto Municipd de
DeseDvolyimento Econômico Sustentável simbolo CCM-
lI, de proümenúo em comissão, com lotação fixada na
Secretaria Muicipal de Desenvolümento Econômico
Sustentável, Ciência e Tecnologia -SMDESCT, de Sântâ
tuta - PB.

AÍ. 2'Esta PoÍtaria tem seus efeitos retroativos a data de
trinta e um de maio de dois mil ç vinte e dois, revogadas as

disposições em contr"ário

Santa tuta - PB, 23 dejunho de 2022

PÁGINA 4

de LiciÍaçào n' IN000332022, que objeúva:
CONTRATAÇÃO DO SHOW DE ISRAELL MTJNIZ
(EMPRESA: IM PRODUÇÔES E EVENTOS LTDA), A
SER REÁLIZADO NO DtÀ 25 DE JUNHO DE 2022, EM
VIRTTJDE DAS FESTTVIDADES DE SÀO JOÀO DO
MUNICIPIO DE SANTA RITA,/PB; RATIFICO o
correspondente e ADJUDICO o seu objcto a:

IM PRO ES E EVENTOS LTDA.. CNPJ:
39.254.45610001-13 - VALOR R$ 25.000,00.-

Sánta tuta - PB, 22 de Junho de 2022.
WENDEL DE ARAÚJO VICENTE
SECRETÁRIO DE CTTLTURÂ DESPO
E LAZER

PORTARIA N"20712022

Dispõe sobre nomeação do cargo de
provimento em comissão e adota outras
providências.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MI]NICÍPIO
DE SANTÂ RITÀ Estldo da Paraíba, no uso das
aúibuições preüstas na l-ei Orgânica do Município e com
base na ki Complementar Municipal n' 1612018 de 06 de
julho de 2018 e lri ComplementaÍ Municipal n'029 de 23
de mÂrço de 2022;

ArL l" Nomesr o Seúor Brunno Inocêncio da Nóbreg8
Silvs, para exercer o cargo de S€cretírio Adjunao
Municipal de Desenvolvimento Econômico SusteDúvel,
símbolo CCM-II, de proümento em comissão, com lotação
fixada na Secretaria Municipal de Desenvolümento
Econômico Sustentável, Ciência e Tecnologia -
SMDESCT. de Santa Rita - PB.

AÉ. 2'Esta Portaria tem seus efeitos retroativos a data de
um de juúo de dois mil e ünte e dois, revogadas as

disposições em conorírio

EDersoo Fernandes À Panta
Prefeito

RATMCAÇÃO E ADJI.,'DICAÇÃO
INEKGIBILIDADE N' INOOO33/2022
Nos termos dos elementos constantes da respe.tiva
Exposição de Motivos que instsui o processo e obsenado o
pare.ccr da Assessoria Juridic4 rçfcrente a Inexigibilidade

EXTRATO DE CONTRÀTO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DO SHOW DE ISRAELL
MUNZ (EMPRESA: IM PRODUÇÔES E EVENTOS
LTDA), A SER REALIZADO NO DtA 25 DE JUNHO DE
2022, EM VIRTTJDE DAS FESTTVIDADES DE SÀO
]OÀO DO MTJNICIPIO DE SANTA RITA,/PB:
Inexigibilidade de Licitaçâo n' IN00033,2022. Vigência:
Até 2llO7DO22, considerada da data de sua
assinatura. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA
DE SANTÀ RITAPB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE
CULTURÀ DESPORTO, TLr'RISMO E LAZER e: CT N'
o0298t2022 - 22.06.22 - ÍM PRODUÇÔES E E!.ENTOS
LTDA CNPJ: 39.254.456/0001- 13 - VALOR R§

25.000,00.

EXTRÂTO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÂO DA EMPRESA EDUARDO
KLEBER RAMOS SILVA, REFERENTE AO SHOW
PADRE PUAN RAMOS A SER REALZADO NO DIA
26 DE JUNHO DE 2022, EM VIRTI,'DE DAS
FESTN'IDADES DE SÃO JOÂO DO MIINICIPIO DE
SANTA RITA,/PB: Inexigibilidade de Licitação n'
tN00036/2022. Vigência: AÉ 2l/O712O22, considerada da
data de sua assiiatura. PARTES CONTRÀTANTES:
PREFEITURA DE SANTA RITA/PB, ATRAVÉS DA

RESOLVE:

Santa Rita - PB, 23 de juúo de 2022.

Emerson Fernsndes A. Panta
Prefeito

§ecÍetârh d€ Âdmirlstrâção ê Gestão
Csmi$ão Permaneote de Licitecio

RÂTIFICAÇÂO E ADJIJDICAÇÃO
INE)üGIBILIDADE N' INOOO36/2022
Nos teÍnos dos elementos constaltes da respectiva
Exposição de Motivos que irstui o processo e observado o
parecer da Assessoria Jurídica referente a Inexigibilidade
de Licitação n" IN000362022, que objetiva:
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA EDUARDO KLEBER
RAMOS SILVA, REFERENTE AO SHOW PADRE
PUAN RAMOS A SER REALIZADO NO DIA 26 DE
JL]NHO DE 2022, EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES
DE SÃO JOÀO DO MUNICIPIO DE SANTÂ RITA,/PB;
RÁTIFICO o correspondente plocEdim€núo e ADJUDICO
o seu objeto a: EDUARDO KLEBER RÁMOS DA SILVA
85327638472 - CNPI:24.483.294/000t-t8 - VALOR RS
10.000,00.

Santa futa - P8,22 de Junho de 2022.
WENDEL DE ARAÚJO VICENTE
SECRETÁRIO DE CTJLTURÀ DESPORTO, TTJRISMO
E LAZER
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de Licitação n' IN000332022, que objetiva:
CONTRATAÇÃO DO SHOW DE ISRAELL MLNIZ
(EMPRESA: IM PRODUÇÕÊS E EVENTOS LTDA), A
SER REALIZADO NO DIA 25 DE JUNHO DE 2022. EM
VIRTIJDE DAS FESTTVIDADES DE SÃO JOÀO DO
MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB; RATIFICO. o

correspondente procedimento e ADJUDICO o s€u objetoa:
IM PRODUÇÔES E EVENTOS LTDA - CNPJ: '

39.254.456/O00t -13 - VALOR RS 25.000.00..

Santa Rita - PB, 22 de Junho de 2022.
WF,NDÊI, DE ARAÚJO VICEI!-TE
SECRETÁRIO DE CULTURA, DESPO
E LAZER

base na ki Complementar Municipal n' 1612018 de 06 de
julho de 20lE e L€i Complementár Municipal n" 029 de 23

de março de 2022;

RESOLvE:

ArL 1o Exonerar o Seúor Otoniel Inocencio da Silva. do

cargo de Secreúrio Adjunto Municipal de

Desenvolümento Econômico Sustentável, símbolo CCM-
II, de provimento em comissão, com lotação fixada na

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico
Sustentável, Ciência e Tecnologia SMDESCT, de Santâ

tuta - PB.

ArL 2'Esta Portaria t€m seus efeitos retroativos a data de

trinta e um de maio de dois mil e ünte e dois, revogadas as

disposições em contrário EXTRÀTO DE CONTRÂTO
OBJETO: CONTRÂTAÇÀO DO SHOW DE ISRAELL
MIJNZ (EMPRESA: TM PRODUÇÔES E EVENTOS
LTDA), A SER REALIZADO NO DtA 25 DE JT]NHO DE
2022, EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES DE SÀO
JOÃO DO MUMCIPIO DE SANTA RITA,IPB:
Inexigibilidade de Licitação n' IN00033/2022. Vigência:
Até 2ll\7/2022, considerada da data de sua

assinatura. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA
DE SANTA zuTA/PB. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE
CIJ'LTURA, DESPORTO, TURTSMO E LAZER e: CT N'
oo2g8/2022 - 22.06.22 - IM PRODUÇÔES E EVENTOS
LTDA CNPJ: 39.254.456/0001- 13 - VALOR R$

25.000,00.

RATMCAÇÃO E ADJUDICÀÇÃO
INE)OGIBILIDADE N" INOOO36i 2022

Nos termos dos elemcntos constantes da resp€ctiva

Exposição de Moúvos que iDsmi o processo e observado o

parecer da Assessoria Juridicq refeÍente a Inexigibilidade
de Licitação n' IN00036/2022, que objetiva:
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA EDUARDO KIEBER
RAMOS SILVA, REFERENTE AO SHOW PADRE
PUAN RAMOS A SER REALIZADO NO DIÀ 26 DE
JL'NHO DE 2022, EM VIRTIjDE DAS FESTTVIDADES
DE SÀO JOÀO DO MIJNICIPIO DE SANTA RTTA/PB;

RATIFICO o correspondente ptoc€dimenlo e ADJI.TTDÍCO

o seu objeto a: EDUARDO KIEBER RAMOS DA SILVA
8532'?63U72 CNPJ: 24.483.29410001-18 - VALOR R$

r0.000,00.

Santa Rita - PB, 22 de Junho de 2022.
WENDEL DE ARAÚ.IO VTCPVTE
SECRETÁRIO DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO
E LAZER

EXTRATO DE CONTRÂTO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA EDUARDO
KLEBER RAMOS SILVÁ" REFERENTE AO SHOW
PADRE PUAN RAMOS A SER REALIZADO NO DIA
26 DE JUNHO DF. 2022, EM VIRTI,'DE DAS
FESTN'IDADES DE SÃO JOÀO DO MT'NICIPIO DE
SANTA RITA,/PB: Inengibilidade de Licitação n'
IN00036/2022. Vigência: Até 21107/2022, considerada da

data de sua assinatura. PARTES CONTRÁTANTES:
PREFEITURA DE SANTA RITA,PB. ATRÂVÉS DA

PORTARIA N'.207l2022

Dispõe sobre nomeaçâo do cargo de
provimenüo em comissâo e adota outa§
proüdências.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO
DE SAIITA RITA, Estado da Paraiba, no uso das

atribuições previstâs na Lei Orgânica do Municipio e com

base na ki Complementar Municipal n" 1612018 de 06 dc
julho de 2018 e tri ComplementaÍ Municipal n' 029 de 23

de março de 2022;

RESOI-\'E:

ArL 1' Nomear o Seúor Brunno Inocêncio da Nóbrega
Sitva, para exercer o caÍgo de Secretário Adjunto
Municipal de Desenvolümento Econômico Sustentável,
simbolo CCMJI. de provimento em comissão, com lotação

fixada na Secretaria Municipal de Desenvolümento
Econômico Sustenúvel, Ciência e Tecnologia -
SMDESCT, de Santa tuta PB.

ArL 2'Esta Portaria tem seus efeitos retroativos a data de

um de junho de dois mil e vinte e dois, Íevogadas as

disposiçôes em contrário

Santa Rita PB,23 de junho de 2022

Emerson Fernandes A. Prntr
Prefeito

Emerso[ Fernandes A. Pa[ta
Prefeito

RATIFICAÇÃO E ADJTJDICAÇÃO
INEXIGIBILIDA-DE N' INOOO33/2022

Nos temos dos elementos constantes da respectiva

Exposição de Motivos que instrui o proccsso e observado o

parecer da Asscssoria Juridica, relerentc a Inexigibilidade

Santa Rita - PB, 23 dejunho de 2022.

Sccreterir de Admlnlstr.ção e fuio
Comlsdo Pennanente dc Llcitrçio
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ER RAMOS DA SILVA 853276384'72 CNPJ:
24.483.294/OO0t -18 VALOR R$ 10.000,00

EXTR{TO DE CONTRATO

CoNTRATO N" 00245/2022
PROCESSO ADMINISTRATTVO N' 24O2O2I
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N" O882O2I
CONTRATANTE: PREFEITT]RA DE SANTA RITA,PB.
ATRAVÉS DA SECRETARIA MUMCIPAL DE
PLANEIAMENTO
CONTRATADA: PTSONTEC COMERCIO E SERVIÇOS
EM TECNOLOGIA DA TNFORMÂÇÀO EIRELI
CNPJ: 12.007.998/000 I -35
RJNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI FEDERAL N"
IO.52ODW2 E LEÍ FEDERÂI NO 8.6óó11993 E SUAS
ALTERAÇÕES POSTERIORES
OBJETO: ÀQUISIÇÂO DE COMPLNADORES E
EQLIIPAMENTOS DE TMORMÁTICA PARA
ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA
MI]NICIPAI DE PLANEJAMENTO DE SANTA
RITA,/PB.
VALOR RS: 5.534,25
\,]GÊNCIA: ATE O E)GRCÍCIO FINANCEIRO
DATA DA ASSINATURA: 0310612022
SEVERINO AL}'ES DE §OUz,4,
SECRETIIRIO DE PLANEJAMENTO

CoNTRATO N. 0025 I /2022
PROCESSO ADMINISTRATTVO N' 2401202I
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N" O882O2I
CONTRATANTE: PREFEITIJRA DE SANTA RITA/PB.
ATRAVÉS DA SECRETARIA MT]NICIPAL DE
FINANÇAS
CONTRATADA: PISONTEC COIúÉRCIO E SERVIÇOS
EM TECNOLOGIÀ DA INFORMÂÇÃO EIRELI
CNPJ: 12.007.998/0001 -35
FTJNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI FEDERAL N"
10.520/2002 E LEI FEDERAI N" 8.666/1993 E SUAS
ALTERAÇÔES POSTERIORES
OBJETO: AQUISIÇÀO DE COMPI.ITÁDORES E
EQL]TPAMENTOS DE IMORMÁTICA PARA
ATENDER A DEMAI\IDA DA SECRETARIA
MUNICIPAI DE FINANÇAS DE SANTA RITAPB.
VALOR R$: 5.534,25
VIGÊNCIA: ATÉ o ExERcÍcIo FINANCEIRo
DATA DA ASSINATURA: 03/06/2022
SEVERINO AL}'ES DE SOUZA
SECRETÁRIO INTERINO DE FINANÇAS

EXTRÂTO Df, CONTRATO

CoNTRÁTO N. 029 I /2022
PROCESSO ADMINISTRATTVO N' 09I /2022
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N' M62022

PÁGTNA s

CONTRATANTE; SIJPERINTENDÊNCIA
DGCL'TIVA DE MOBILIDADE URBANA DO
MIJNICÍPIO DE SANTA RITA, PB
CONTRATADA: SINALVIDA - DISPOSTTIVOS DE
SEGT,IRANÇA vIÁruA LTDA
CNPJ: 04.5?3.923/0001 -89
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI FEDERÂL N'
IO.'2ODOO2 E LEI FEDERAL N' 8.666/1993 E SUAS
ALTERAÇÔES POSTERIOR-ES
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
INTEGRADOS, PARA DISPONIBILIZAÇÀO,
OPERAÇÀO E MANUTENÇÀO EM SISTEMAS DE
VIDEOMONITORAMENTO. PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA
DGCUTIVA DE MOBILIDADE URBANA, SEMOB,
DO MTJNICÍPIO DE SANTA RITA, PB.
vAroR R$ 788.400,00
vrcÊNclA: D $r.zf,) MESES, CONTADOS DA
PTJBLICAÇÀO DO MESMO EM VEiCULO LOCAI
DATA DA ASSINATURA: 20/0612O22
JOSÉ ALvEs DE MoRAIS
SI]PERINTEN'DENTE EXECUTIVO DE
MOBILIDADE T]RBANA

GEST o DO DIARIO OFICI,{L
ELETRÔNICO:
Secretaria de Administração e Gestâo
Endereço:
Av. Juarez Távora -s/n- Centlo - Santa Rita - Paraiba
- 58.300410
Correio eletrôtrico:
diari sanl

SECRETARIA DE CULTI'RA, DESPORTO, TURISMO
E LAZER e: CT N' 00302/2022 - 22.06.22 - EDUARDO

EXTRATO DE CONTRATO

PODf,R EXECUTIVO
Prefeito: A. Part!



Santa
Rita

07) CONSTA documentação pertinente a empresa e certidões atestando a sua
jurídica, bem como carta de exclusividade e lNPl;

PARECER

EÍI,IENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO.
LtctrAÇÃo. tNExtGtBtLtDADE. LEt No
8.666/i993. cRtrÉRtos DE REGULARTDADE
ATENDIDOS.

r. nelatónro

Tratam os autos da inexigibilidade no O3612022, que objetiva a CoNTRATAÇÂo DA

EMPRESA EDUARDO KLEBER RAMOS SILVA REFERENTE AO SHOW PADRE PUAN RAMOS A SER

REALIZADo No DIA 26 DE JUHo DE 2022 EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO DE

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

0í ) CONSTA a solicitação da Secrêtaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer com resposta
positiva à abertura do processo de inexigibilidade;

02) CONSTA termo de referência, com justificativa da necessidade da contratação, obrigação do
contratante e do contratado, prazos entre outros elementos informativos;

03) CONSTA indicação de dotação orçamentária;

04) CONSTA exposição de motivos que justificam a contratação;

05) CONSTA carta proposta no valor de R$ 10.000,00;

06) CONSTAM notas fiscais que atestam o valor a sêr contratado;

ilidade

TNTERESSADO: COMTSSÃO PERMANENTE DE LTCTTAÇÃO

REFERENTE: LICITAÇÃo - tNExtGtBtL|DADE No 036t2022

PROCESSO ADM: No 18412022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA EDUARDO KLEBER RAMOS SILVA REFERENTE AO

SHOW PADRE PUAN RAMOS A SER REALIZADO NO DIA 26 DE JUHO OE 2022 EM VIRTUDE DAS

FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO DE MUNICÍPIO DE SANTA RITA. PB

Av. Juarêz Távora, 93, Cent,o I S.nta Rira - PB I CÊP: 583OO4iO I Tel. (83) 3049-9400
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ESTAOO DA PARAIBA
PREFEIÍUR.A MUNICIPAL DE SANTA RITA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICíPIO

08) CONSTAM Portariâs dispondo sobre a designação dos membros da CPL, com as devidas
publicaçôes na impressa oficial;

09) CONSTA mrnuta do contrato;

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

11) CONSTA Parecer JurÍdrco da Coordenação Jurídica da CPL, opinando pela regularidade ê
prosseguimento do certame;

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

2. CONSTDERAçÕES

CONSIDERANDO as atribuições da Controladoria ceral do Município, previstas na Lei

Complementar no 16/201 81.

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 llqlg!Elt!WE_!!:
03612022. qUê ObJEtiVA A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA EDUARDO KLEBER RAMOS SILVA

REFERENTE AO SHOW PADRE PUAN RAMOS A SER REALIZADO NO DIA 26 DE JUHO DE 2022 ÉM

VIRTUDE DAS FESTIVIDADES DE SÃO JOÂO DE MUNICíPIO DE SANTARITA. PB;

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

em tela;

CONSIOERANDO que a Administração deve primar pelos princípios encartados na Carta

Magna;

CONSIDERANDO que a Controladoria, além de inúmeras atribuiçôes previst a lei,

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

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

1 Art.26. À Controladoria-Geral do l\4unicípio compete
Vlll - fiscalizar e examinar as fasês de execuÉo da despesa, inclusive veriÍicando a rêgularidade das licitações e
contratos, sob os aspectos formais dâ legâlidâde, legitimidade, economicidade e razoabilidade;

\«
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CONSIDERANDO que o atendimento do check-list e o meio mais didático para se

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

procedimento de licitação adotado, razâo pela qual é fundamental a observância deste;

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

lnterno:

Exigências para Formâlização do Procedimento s/N/t{A Folha

1. A licitação foi Íormalizada por meio de píocesso administrativo, devidamente autuado, pÍotocolado
e numerado?

2. A aulotizaçeo (emitida pela autoridade competente) para realizaÇão do procedimento de licitaÇão

consta do processo?

3. A justiÍicativa para contíataçáo (emitida pela autoridade competente) consta do processo?

N

S

S

S
4. Consta cotação de preço de mercâdo para justificar o valor a ser contratado?

5. Consta do processo a indicação do recurso próprio para a despesa e comprovação da existência de
previsão de recursos orçamentários (com a indicaÉo das respectivas rubÍicas) que assegurem o
pagamento das obrigaÇões a serem assumidas no exercício financeiro em curso, de acoÍdo com o
respectivo cronograma?

6. Foi elaborado têrmo de rêferência com a indicação do objeto de forma precisa, suficiente e claÍa?

7. O termo de refeíência contêm elementos capazes de propiciar a avaliação do custo pela

Administração, diante dê orçâmênto detalhado, considerando os preços praticados no mercado, a
definição dos métodos, a estratégia de suprimento e o prazo de execução do contrato?

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

s

s

s

s

9. O termo de referência consta do pÍocêsso?

10. O parecer juÍídico e homologaçâo apÍovando as minutas do edital, do contrato e da Ata consta do
prccesso?

11. Os documentos necessários à habilitâÉo (originais ou ópias autenticadas por cartórios
competentes ou por servidores da administraçáo ou publicâçâo em órgão da impÍênsa oÍicial) constam
do processo?

s

S
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CONSIDERANDO que a Administração deve guardar as boas práticas de cestão a fim de

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

sobretudo os da impessoalidade, publicidade, legalidade e isonomia;
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12. Os originais das pÍopostas escritas constam do processo?

'13. Os pareceres técnicos ou rurídicos emÍtidos sobre a |citâçáo constam do processo?

14. Consta despacho paíâ CGM?

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

3. coNcLUSÓEs

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

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

formalidades necessárias. lnsta ressaltar quê o presente parecer é realizado em momento

posterior.

Ressalte-se que o mérito da qualificaçâo tecnico-jurídica da(s) empresa(s)

habilitada(s) é de responsabilidade da Comissão, sendo a presente análise apenas de

natureza juridico-formal do procedimento, sem prejuízo de ulteriores intervenções desta

Controladoria e demais órgáos de controle externo.

Outrossim, considerando a ausência de numerário na dotação orçamentária

constante nos autos, RECOMENDA-SE que haja a efetiva análise, por parte da

autoridade competente, da disponibilidade orçamen a para fins de contratação.

y'oo'lmpulsione-se para providência emais at ecessários à validade da licitação

RitaSa 01 de jul o e 2022

A consideraçáo superior

ICTOR S LUCENA
CON OLE JUR íDrco

De acordo. Encaminhe-se conforme su erido

W S NETTO
Control r Geral do Município

Av. Juarez Távora, 93, centro I santa Rita - PB lcEP: 58300{í0 | Tol. (83) 3049-9400
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Tribunal de Contas do Estado da Paraíbo

RECIBO DE PROTOCOLO o-

TRAMITA - Sistema de Tramrtaçào dê Processos e Documentos

e de Lt,

o

9,
*

J

O Tribunal de Conlas do Estado da Paraíba certiÍica que em 0510712022 às 08:53:20 foi protocolizado o documento
sob o N" 66297/22 da subcategoria LicitaçÕes , exercício 2022, referente a(o) Prefeitura Municipal de Sanla Rita,
mediante o recebimento de inÍormaçôes/arquivos eletrônicos encaminhados por Emerson Fernandes Alvino Panla.

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Santa Rita
Número da Licitação: 0003612022
Órgâo de Publicação: Jornal Oficial do Município
)ata de Homolog açâo: 2210612022vYesponsável pela Homologação: Prefêitura Municipal de Santa Rita
lúodalidade: lnexigibilidade
Tipo do Objeto: Compras e Serviços
Tipo de Compra ou Serviço: Outros
Valor: R$ 10.000,00
Fontes de Recursos: Recursos Ordinários (91).
ObJEIO: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA EDUARDO KLEBER RAMOS SILVA, REFERENTE AO SHOW PADRE
PUAN RAMOS A SER REALIZADO NO DIA 26 DE JUNHO AÊ 2022, EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES DE SÃO
JOÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB
Utilizou prerrogativas da Lei 13.97912020 (COVID-19)?: Não

IINFoRMAÇÂO Do slsTEMAl Envio Fora do Prazo: Náo
Proposta 1 - Valor da Proposta: R$ 10.000,00
Proposta 1 - Proponente Pessoa JurÍdica (Nome): Eduardo Kleber Ramos da Silva 85327ô38472
Proposta 'l - Proponente Pessoa Jurídica (CNPJ): 24.483.2941000'l -18
Proposta 1 - Situação: Vencedora

lnÍormado?

b586247cbc920d2a020e78d4f 1 a580 1 2[íffiermo oe Ratifrcaçaã
lsm

:umento

Joâo Pessoa, 05 de Julho de 2022

,, Assinado Eletronicamentet @tdre LC 1A&3. alloBda 116 LC !1i20S,.
ÍÉlc R6$!6lo inreu. artoràdo íro!ã

FÁ ÍC 1312009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB
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lnutenticacao

RECIBO PROÍOCOlO. Ooc.66297122. Oala: 0510712022 08:53. Responsável: tramita.
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IRAMITA - Sislema de Íramilação dê P.ocessos e Documêntos
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O Tribunal de Contas do Eslado da Paraíba certifica que em O5lOl lzo2zàs 08:57:33 toi protocoliilo o documento
sob o N" 66302/22 da subcategoria Contratos , exercício 2022, referente a(o) Prefeitura Municipal de Santa Rita,
mediante o recebimento de informaÇÕes/arquivos eletrônicos encaminhados por Emêrson Fernandes Alvino Panta.

Número do Contrato: 000003022022
Data da Publicação: 2310612022
Data da Assinatura: 2210612022

. Data Final do Contrato:2110712022
-:yValor Contratado: Rg i 0.000,00

Situação do Contrato: Vigente
ObJCtO: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA EDUARDO KLEBER RAMOS SILVA, REFERENTE AO SHOW PADRE
PUAN RAMOS A SER REALIZADO NO DIA 26 DE JUNHO DÉ 2022, EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES DE SÃO
JOÃO DO MUNICíPIO DE SANTA RITA/PB
Contratado (Nome): Eduardo Kleber Ramos da Silva 85327638472
Contratado (CNPJ): 24.483.29410001 -1 I

IINFORMAÇÃO DO SISTEMAI Envio Fora do Prazo: Não

Itntormaaoz
Documento Autenticaçáo

l"IPDF]Contralo 669537405d71 7db4232b3e920e'1ed91 1

IPDF] Dêsignação do fiscal do contrato
ls,m

f99ê8c32f68751 aaa51 67e1 d478f6dc0

IPDF] Desrgnação do gestor do contrato lt' 4da07 7 cd5946í7 328d84cb6d3f b1 2cgd

Sim I 324d7 2hó41 ó94e51 4bBe32f5cgd 1 2e7

Sim 73351 d1 c5e6caÍ0b41 35df5f5dgd06íd

IPDF] Documentos comprobatórios dâ regularidade da contratada

Fl Publicidade do(s) contrâto (s)

Assinado Eletronicamente
c6ío.@ LC 13/93. allêrddà p.ra LC 91i2@9 .

p.ro Rêgjcnlo inlé@ dl*aóo pôlô
RÂTC 1a2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

t

RECIBO PROTOCOLO. Doc.66302122. Data: O5lO7l2O22 08;57. Responsável: tramila
33

João Pessoa,05 de Julho de 2022


