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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES – ESPÍRITO SANTO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO 

___________________________________________________________________ 
 
Marataízes/ES, 24 de Fevereiro de 2023. 

 

MEM. SECULT/063/23 
 
Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal 
Robertino Batista da Silva 
 
Senhor Prefeito, 

Solicito a contratação do Cantor BRAIS OSS, representado neste ato pela empresa 

B A OSS PRODUCOES, CNPJ 08.328.470/000190, para UMA apresentação como 

parte da Programação da Festa das Canoas, que por sua vez está na Lei Nº2.099 

de 28 de novembro de 2019, que será feita no local, dia e horários citado abaixo: 

•  Praça Central  – Marataízes/ES, em 12/03/2023, de 21h00 as 23h00. 

 

  A apresentação terá duração de 2 horas, valor global de R$ 23.250,00 (vinte 

e três mil e duzentos e cinquenta reais), de acordo com documentação e termo de 

referência anexos, com fulcro no art. 25, III, da Lei 8666/93. 

 

  A despesa correrá pela dotação orçamentária: Projeto Atividade 2151 – 

Realização e Apoio “Festas e Eventos”  Elemento de Despesa 33903900000  

Ficha: 1119 – a mesma será suplementada pela SEPLADS. 

 
 

  Respeitosamente, 

 
RUIMAR DE OLIVEIRA JÚNIOR 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES – ES 

SECRETARIA DE CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO. 

RUA CEL. LUIS SOARES, Nº 300, BARRA DO ITAPEMIRIM, MARATAÍZES/ES. CEP: 29.345-000 
CONTATO: CULTURA@MARATAIZES.ES.GOV.BR 

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR  
 

1 – Necessidade de Contratação: 
Tendo em vista  a necessidade de  contratações de  apresentações musicais para  atender  a Festa das Canoas 
com datas previstas para o mês de março. O evento tem como intuito promover a Cultura do Município com 
atrações regionais e assim valorizar mais ainda o Município e tendo em vista que esta data está prevista no 
calendário anual de eventos previsto na lei Nº 2.099 de 28 de novembro de 2019. 

 

2 – Referência a instrumentos de Planejamento:                 
Plano de Ação da Secretaria de Cultura para o ano de 2023, prevê que uma das ações será o fomento a 
Entidades Culturais. 
Lei Orçamentária anual Nº 2.246/2021, onde a Secretaria de Cultura, inclui Projeto/Atividade voltado para o 
apoio às Associações, Entidades Culturais e Grupos Folclóricos de Teatro e Carnaval de Ruas. 
Em anexo seguinte constara o calendário da Festa das Canoas  Cultura. 
 
 3 – Requisitos para a contratação: 
Os Contratos celebrados serão por inexigibilidade, com fulcro no art. 25, III e terão vigência até 31 de maio 
de 2023. 

  Os artistas ou as empresas que os representam deverão apresentar toda comprovação de consagração pela 
crítica especializada ou pela opinião pública, bem como comprovação do valor proposto, contrato de 
exclusividade devidamente registrado em cartório, release com apresentações da trajetória do, dentre outros 
documentos que constem no Termo de Referência. 

   O grau de eficiência da apresentação será verificado mediante avaliação, do gestor/fiscal do contrato. 
 
4 – Estimativa de Quantidade: 
Considerando  que  a  “Festa  das  Canoas” será realizado  em  04  dias,  esta  secretaria  tem  uma  estimativa  de 
contratar por volta de 8 atrações. 
 
5 – Levantamento de mercado e justificativa da escolha da solução a contratar: 
 Para a escolha dos artistas a serem contratados levamos em conta o estilo musical, a regionalização, e os que 
mais atenderiam o objetivo de atrair a comunidade para o evento, sempre com fulcro no art 26,  III da Lei 
8666/93, levando em conta a discricionariedade do gestor: 
 
 
6 – Estimativas de preço ou preços referenciais: 
Considerando que as pretensas contratações ocorrerão por  inexigibilidade, e com o artista já préescolhido 
pelo  estilo Musical  e Teatral  podemos  assim  fazer  um  levantamento  de  contratação  do  mesmo  artista  por 
Prefeituras da Região, chegando assim a um valor de aproximadamente R$ 23.250,00 para contratação de 01 
artista. 
 
7 – Descrição da solução como um todo: 
Para que o objetivo de  fomentar o  setor  cultural  local  seja alcançado,  as  contratações deverão no mínimo 
atender os seguintes itens: 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES – ES 

SECRETARIA DE CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO. 

RUA CEL. LUIS SOARES, Nº 300, BARRA DO ITAPEMIRIM, MARATAÍZES/ES. CEP: 29.345-000 
CONTATO: CULTURA@MARATAIZES.ES.GOV.BR 

A apresentação deverá ter no mínimo 2hs, a depender das comprovações apresentadas pelo artista, podendo 
assim ser diminuída ou acrescida. 
Deverá cumprir fielmente o que foi descrito em sua proposta, quando esta for aceita pelo gestor público.  
Pagar  todos  os  encargos  trabalhistas,  previdenciários,  fiscais  e  comerciais  resultantes  da  execução  deste 
instrumento,  como estabelece no Artigo 71 da Lei Federal Nº.  8.666/1993 e  alterações,  inclusive  taxas do 
ECAD. 
Todas  as  despesas  de  Locomoção,  alimentação,  entre  outras  que  porventura  surgirem  são  de  inteira 
responsabilidade da CONTRATADA. 
Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e prejuízos, materiais ou 
pessoais causados pela CONTRATADA, seus empregados, ou prepostos à CONTRATANTE, ou a terceiros.  
 
8 – Justificativa para o Parcelamento ou não da solução: 
Considerando que este ETP é referente a solução Global da contratação para a “Festa das Canoas”, e que a 

contratação prevista será processo de inexigibilidade individual, a solução não será parcelada. 
 
9 – Resultados Pretendidos: 
Evidenciar a pauta dos direitos humanos através da cultura, do esporte e do assistencialismo, bem como o 
fomento  ao  conhecimento  pela  realização  do  intercâmbio  de  saberes  e  identidade  cultural  entre  diversos 
artistas. Além disso, democratizar o acesso às artes existentes em nossa cultura e seus seguimentos populares, 
oportunizando diálogo, humanidade, democracia liberdade de expressão, respeito e muticulturalidade. 
 
10 – Possíveis Impactos Ambientais: 
Não se aplica 

 
11 – Declaração de Viabilidade: 
Esta equipe de planejamento declara VIÁVEL esta contratação com base neste Estudo Técnico Preliminar, 
consoante o inciso XIII, art 7º da IN 40 de 22 de maio de 2020, da SEGES/ME. 
 

 
Marataízes, 24 de Fevereiro de 2023. 

________________________________ 
Ruimar de Oliveira Junior 

Secretário de Cultura e Patrimônio Histórico 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES – ES 

SECRETARIA DE  CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO 
 

RRUUAA  CCEELL..  LLUUIIZZ  SSOOAARREESS,,  NNºº  330000,,  BBAARRRRAA  DDOO  IITTAAPPEEMMIIRRIIMM,,  MMAARRAATTAAÍÍZZEESS//EESS..  CCEEPP::  2299..334455--000000 
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TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 

1.  OBJETO  
 
Contratação dos cantor BRAIS OSS,  representado neste ato pela empresa B A OSS 

PRODUCOES,  CNPJ  08.328.470/000190,  para  uma  apresentação  na  Praça  Central  – 
Marataízes, em 12.03.2023, as 21:00h com duração de 2 horas a apresentação, como 
parte da Programação da FESTA DAS CANOAS. 

 
2.  JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DO PEDIDO 

 
Primeiramente, compete destacar que a legalidade dos atos é uma condição para o bom 

andamento dos procedimentos administrativos e, por esta razão, para que a Administração 
desenvolva  de  forma  eficiente  e  célere  a  sua  missão  é  necessária  a  contratação  dos 
serviços  a  serem  prestados  nos  eventos,  atividades  promocionais  de  lazer,  esportivas, 
projetos educativos e festividades no município, além de cumprir o calendário municipal de 
festas e eventos. 
 

É  prioridade  nesta  administração  valorizar  os  artistas  locais  e  fomentar  a  cultura  e  o 
turismo  responsável  no  município,  pois,  contribuem  para  uma  prática  saudável, 
proporcionando maior qualidade de vida às pessoas e envolvem toda a família.  
 

Para  que  tudo  ocorra  de  forma  harmoniosa  e  dentro  da  legalidade,  a  empresa 
apresentou  constituição  social,  certidões  negativas  municipal,  estadual,  federal,  FGTS  e 
INSS, entre outros documentos que seguem no processo. 
 
 

A RAZÃO DA ESCOLHA – Se dá pelo interesse desta secretaria em contratar o cantor 
Brais Oss por sua relevância, no seguimento não só nos sons musicais instrumentais como 
nas artes integradas. 
Músico  desde  a  década  de  1980,  tocou  no  meio  secular  por  quatorze  anos,  em  diversos 
bares, bailes,  trios elétricos e shows. Mas, após seu encontro pessoal com Jesus, decidiu 
dedicarse integralmente à música cristã 
Algumas  de  suas  composições  (Paz  Inquieta,  Levanta  a  Cabeça,  Prova  de  Amor,  entre 
outras) foram popularizadas na voz de Dunga, com grande sucesso. Brais Oss dedica sua 
vida  à  evangelização,  especificamente  através  dos  meios  de  comunicação  na  TV  e 
Comunidade  Canção  Nova.  Ele  é  membro  do  Ministério  de  Música  Canção  Nova  desde 
1999.  É  ainda  produtor  musical  e  cultural,  cantor,  compositor,  escritor  e  idealizador  do 
projeto Luau com Cristo na Canção Nova, que divulga em diversas viagens pelo Brasil e o 
mundo. Já participou de vários projetos musicais, programas de TV, shows, livros e outros, 
ao  lado  dos  principais  nomes  da  música  católica  nacional  e  internacional  (Pe.  Fábio  de 
Melo,  Pe.  Marcelo  Rossi,  Pe.  Antônio  Maria,  Gabriel  Chalita,  Mons.  Jonas  Abib,  Dunga, 
Eliana Ribeiro, entre outros). Seu primeiro trabalho solo, o CD instrumental Som do Céu já 
vendeu mais de 60 mil cópias e conferiulhe o disco de ouro pela gravadora Canção Nova. 
No CD e DVD Barco a Vela, de Eliana Ribeiro, teve participação especial, cantando com a 
missionária o  clássico Utopia,  de Pe. Zezinho,  num momento acústico do show. No CD e 
DVD Eletroacústico, do cantor Dunga, participa cantando e tocando gaita na música Levanta 
a Cabeça, de autoria do próprio Brais Oss. No CD e DVD Hallel 20 Anos ao Vivo, interpreta 
ao  saxofone  a  música  Noites  Traiçoeiras.  Acompanha  o  cantor  Dunga  no  programa  PHN 
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desde seu início, e nos principais eventos de sua agenda. Atualmente, atua como animador 
musical do programa Papo Aberto, exibido pela TV Canção Nova. Internacionalmente, já se 
apresentou na Europa (Itália e Portugal). Discografia CD Som do Céu – vol I CD Feliz Natal 
Canção Nova CD e DVD Eliana Ribeiro – Barco a Vela CD e DVD Dunga Eletroacústico CD 
Som  do  Céu  –  Vol  II  Entre  outros.  Livro  Abrase à Restauração (autor do capítulo “Não 
queira aos outros culpar”). 
 

3.  MODALIDADE E JUSTIFICATIVA 
 

Tornase  inviável  a  seleção  através  de  licitação,  uma  vez  que  a  municipalidade  tem 
interesse na contratação desse artista, pela notória consagração do mesmo junto ao público 
regional. 

Fundamentase  pela  inviabilidade  de  competição,  conforme  Art.  25,  Inciso  III,  da  Lei 
8666/93. 

 
 

4.  DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
SOBRE  A COMPROVAÇÃO DO PREÇO COBRADO,  a Secretaria  informa que está 

de acordo com o valor do show do artista, e que guarda razoabilidade com o preço por ele 
praticado.  Quanto  aos  documentos  comprobatórios,  esclarecemos  que  se  tratam  de 
comprovações idôneas, com autenticação e/ou expedidos pela municipalidade, atendendo à 
finalidade a que se destinam, nesta ocasião.  

Para  que  tudo  se  processe  dentro  da  legalidade,  foram  apresentadas:  proposta  de 
show;  comprovações  de  valores  em  outras  contratações, CND’s municipal, Estadual, 
Trabalhista  e  da  União,  Certificado  de  Regularidade  do  FGTS,  Certidão  Negativa  de 
Contribuições Previdenciárias, Declaração que não emprega menor, Contrato Social, entre 
outros documentos.  Além  da  citada  documentação,  apensa  ao  presente,  segue 
comprovação  de  reconhecimento  artístico,  configurandose  a  consagração  do  grupo  no 
cenário da música e teatral regional. 

 
A  CONTRATADA  é  responsável  pela  apresentação  do  grupo,  bem  como  pelos 

translados dentro e fora do município, hospedagens, alimentações, camarim, apoio técnico, 
impostos e taxas. Cada apresentação terá duração de 2 horas. 

O  valor  global  da  contratação  é  de  R$  23.250,00  (vinte  e  três  mil  e  duzentos  e 
cinquenta reais). 

   
UNIDADE: 000023  Secretaria Municipal de Cultura e Patrimônio Histórico. 
FONTE DOS RECURSOS: 170400000000  Royalties de Petróleo. 
PROJETO:  00002300000.1.1339200382.185  Apoio  a  Realização  de  Eventos,  Mostras 
Culturais e Artísticas. 
DESPESA: 33903900000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoas Jurídica. 
Ficha: 1119, do orçamento 2023 desta Secretaria, a ser suplementada pela SEPLADS. 
 
 

5.  CONDIÇÕES E LOCAL DE FORNECIMENTO DO OBJETO  
 
O  fornecimento  do  Objeto  desta  solicitação  será  realizado  de  forma  única,  e 

apresentação será na Praça Central – Marataízes, no dia 12 de Março de 2023, de 21:00h 
as 23:00h. 
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6.  PRAZOS 
 
O presente contrato será compreendido da data de sua assinatura até dia 31 de maio 

de 2023. 
 

7.  SECRETARIA RESPONSÁVEL  
 
Secretaria Municipal de Cultura e Patrimônio Histórico, Rua Cel. Luis Soares, Nº. 300 

Barra do Itapemirim, Marataízes  ES CEP: 29.345000 Telefone: (28) 35321247 
 

8.  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
 
Fornecer o objeto do presente Termo de Referência.  
Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes 

da  execução  deste  instrumento,  como  estabelece  no  Artigo  71  da  Lei  Federal  Nº. 
8.666/1993 e alterações, inclusive taxas do ECAD. 

Assumir  inteira  responsabilidade  civil,  administrativa  e  penal  por  quaisquer  danos  e 
prejuízos,  materiais  ou  pessoais  causados  pela  CONTRATADA,  seus  empregados,  ou 
prepostos à CONTRATANTE, ou a terceiros.  

Fornecer  o  objeto,  na  quantidade,  qualidade,  local  e  prazo  especificados.  Corrigir  o 
serviço fornecido em desacordo com as especificações constantes deste Termo, cabendo a 
CONTRATADA  providenciar  a  reposição,  sendo  de  sua  inteira  responsabilidade  todas  as 
despesas provenientes desta correção. 

São  de  inteira  responsabilidade  da  CONTRATADA  quaisquer  obrigações  devidas  ao 
Escritório Central de Arrecadação e Distribuição  ECAD ou outras instituições relacionadas 
às apresentações artísticas vinculadas a esta contratação, nos  termos do Artigo 71 da Lei 
Federal N.º 8.666/1993. 

Fica,  a  contratada,  encarregada  de  efetuar  o  pagamento  dos  direitos  autorais  pela 
realização  do  show,  junto  ao  ECAD    Escritório Central  de  Arrecadação  e  Distribuição  de 
Direitos Autorais. 

 
9.  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

  
Acompanhar,  fiscalizar,  conferir,  avaliar  a execução do  fornecimento e as obrigações 

da CONTRATADA, rejeitar, no todo ou em parte, os serviços prestados em desacordo com 
as  obrigações  assumidas  pelo  fornecedor,  bem  como  atestar  na  Nota  Fiscal  /  Fatura  e  o 
efetivo fornecimento do objeto contratado e o seu aceite, através de servidor designado pela 
Autoridade competente.  

Disponibilizar  um  servidor  da  Secretaria  Municipal  de  Cultura  e  Patrimônio  Histórico 
para conferir a entrega do objeto. Não permitir que outrem cumpra com as obrigações a que 
se sujeitou a CONTRATADA.  

Prestar  as  informações  e  os  esclarecimentos  que  venham  a  ser  solicitados  pela 
CONTRATADA.  Comunicar  à  CONTRATADA  todas  e  quaisquer  ocorrências  relacionadas 
com  a  aquisição  do  objeto.  Efetuar  o  pagamento  da  empresa  vencedora  na  forma 
convencionada  nos  termos  deste  Termo,  após  a  apresentação  da  Nota  Fiscal  e  o  aceite 
realizado pelo servidor responsável pelo recebimento definitivo.  

Rejeitar  no  todo  ou  em  parte,  os  objetos  que  a  CONTRATADA  entregar  fora  das 
especificações constantes do presente Termo de Referência. 

 
10. SANÇÕES 
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Pela inexecução total ou parcial do objeto licitado, a CONTRATANTE poderá, garantida 
a defesa prévia, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

a)  Advertência;  
b)  Multa de 10% (dez por cento), no caso de inexecução total, recolhida no prazo de 15 

(quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;  
c)  Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o 

máximo  de  10%  (dez  por  cento)  sobre  o  valor  total  da  contratação,  quando  a 
CONTRATADA,  injustificadamente  ou  por  motivo  não  aceito  pela  CONTRATANTE,  deixar 
de  atender  totalmente  à  solicitação  ou  à  Autorização  de  Execução,  recolhida  no  prazo 
máximo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;  

d)    Multa  de  0,3%  (três  décimos  por  cento)  por  dia  de  atraso  e  por  ocorrência  até  o 
máximo  de  10%  (dez  por  cento)  sobre  o  valor  total  da  contratação,  quando  a 
CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito pela CONTRATANTE, atender 
parcialmente à solicitação ou à Autorização de Execução, recolhida no prazo máximo de 15 
(quinze) dias corridos, contados da comunicação oficial;  

e)  Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração Pública Municipal, por até 02 (dois) anos. 

Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 
05  (cinco)  anos,  garantido  o  direito  prévio  da  citação  e  da  ampla  defesa,  enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a CONTRATADA que: 

a)  Ensejar o retardamento da execução do objeto contratado;  
b)  Não mantiver a proposta, injustificadamente;  
c)  Comportarse de modo inidôneo;  
d)  Fizer declaração falsa;  
e)  Cometer fraude fiscal;  
f)  Falhar ou fraudar na execução do objeto contratado. A CONTRATADA estará sujeita 

às penalidades acima por: 
I  Não se manter em situação regular no decorrer da execução do objeto;  
II  Descumprir os prazos e condições previstas no presente Termo de Referência. 
Comprovado  o  impedimento  ou  reconhecida  força  maior,  devidamente  justificado  e 

aceito  pela  CONTRATANTE,  em  relação  a  um  dos  eventos  relacionados  acima,  a 
CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas.  

As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administração, 
podem  ser  aplicadas  à  CONTRATADA,  junto  a  multa,  descontandoa  dos  pagamentos  a 
serem efetuados. 

 
11. FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO  

 
A  realização  do  serviço  pela  contratada  será  objeto  de  acompanhamento,  controle, 

fiscalização  e  avaliação  pela  Secretaria  de  Cultura  e  Patrimônio  Histórico,  que  indica  os 
servidores  como  titular  Amarise  Susana  da  Silva  Dutra  (Superintendente  de  Patrimônio 
Hiostórico  e  Cultura)  e  Danubia  do  Nascimento  Barboza  Superintendente  de  Fomento  a 
Cultura) como suplente. 

 
12. PAGAMENTO 

  
O  pagamento  será  efetuado  através  de  crédito  bancário,  em  até  30  (trinta)  dias, 

contados  da  data  de  apresentação  da  Nota  Fiscal  /  Fatura  discriminativa,  devidamente 
atestada  por  servidor  designado,  onde  a  CONTRATANTE  poderá  deduzir  do  montante  a 
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pagar os valores correspondentes às multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, 
desde que não haja nenhum fato impeditivo. 

 
13. OUTRAS INFORMAÇÕES  

 
A  prestação  do  serviço  se  dará  através  de  contrato,  devidamente  confeccionado  pelo 

setor competente.  
 

Marataízes, 24 de fevereiro de 2023. 

 

Ruimar de Oliveira Junior 
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FESTA DAS CANOAS 2023 

 ciclo 113 - paróquia santíssima trindade 

  

 *DIA 09 – QUINTA-FEIRA*  

1º dia do Tríduo – Setor São Bento 

Nossa Senhora da Penha (Matriz) 

 

17h Gota, Pó e Poeira 

18h30 Ladainha do Divino Espírito Santo  

19h Santa Missa com catequese  

21h Banda Vixland 

 

 *DIA 10 – SEXTA-FEIRA*  

2º Dia do Tríduo – Setor Santa Clara 

Nossa Senhora da Penha (Matriz) 

 

17h Gota, Pó e Poeira 

18h30min – Santo Terço 

19h  Santa Missa com catequese 

21h – BANDA FREQUENCY 

 

  

 *DIA 11 – SÁBADO*  

3º Dia do Tríduo – Setor Santa Mônica 

Nossa Senhora da Penha (Matriz) 

 

16h Ballet Mária 

18h30 Fanfarra Banda Brasil Metal - Procissão com a Imagem de Nossa Senhora da Penha e o 

Mastro do Divino Espírito Santo saindo da Pracinha do Erivelton em direção a Comunidade 

Nossa Senhora da Penha (Matriz)  

19h Santa Missa com catequese  
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21h – BANDA AÇO DOCE 

 

APRESENTAÇÃO: Jongo, Folia de Reis, Danças Típicas e Apresentações Musicais  

  

 *DIA 12 – DOMINGO*  

Nossa Senhora da Penha (Matriz) 

 

08h30 Santo Terço com a Legião de Maria e Terço dos Homens 

09h Santa Missa Solene do 3º Domingo da Quaresma – Dom Luiz Fernando 

10h40 Benção as Embarcações e Pescadores, logo após, Procissão Marítima com a Imagem de 

Nossa Senhora da Penha e o Mastro do Divino Espírito Santo 

13h – LACARTA CIRCO 

19h- Nossa Senhora da Penha (Matriz) – Pe. Josimar 

21h – BRAIS OSS 
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ADMINISTRAÇÃO 

REGIONAL DE 
BRAZÂNDIA

MUNICÍPIO DE 

IJACI/MG

GABINETE DA 
SECRETARIA DE 

CULTURA DA CIDADE 
DE SÃO PAULO

V. UNITÁRIO V. UNITÁRIO V. UNITÁRIO

1

BRAIS OSS

UND 1 R$ 25.000,00 R$ 24.000,00 R$ 22.000,00 R$ 23.666,67

Considerando ao preços apresentados, esta secretaria conclui com base nos 

preços  que o valor da proposta se mostra condizente com a apresentação do 

Cantor BRAIS OSS .

DEMONSTRATIVO DA PESQUISA DE MERCADO

MÉDIA UNITÁRIO
ITEM ESPECIFICAÇÕES REF. QUANT.
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0 

 
 
 

Cachoeira Paulista / SP, 08 de fevereiro de 2023 
 
 
 

 Á PREFEITURA MUNICPAL DE MARATAÍZES/ES 

 Á SECRETARIA DE CULTURA 
 
 
REALIZAÇÃO DE 1 (UMA) APRESENTAÇÃO DO CANTOR BRAIS OSS, 
COM BANDA EM VIRTUDE DE ATENDER A PROGRMAÇAO DA 112ª 
FESTA DAS CANOAS DO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES/ES 

 
 
 DATA 12/03/2023 

 CIDADE – MARATAÍZES /ES 

 LOCAL – PRAÇA CENTRAL 

 VALOR INTEGRAL R$23.250,00 (Vinte e três mil e duzentos e ciinquenta  reais) 
 
 

OBS: NESTE ORÇAMENTO ESTÃO INCLUSAS TODAS AS DESPESAS 
REFERENTE AO TRAMITAR DESTE ARTISTA, SENDO: TRANPORTE 
AÉREO E /OU TERRESTRE, TAXAS TRIBUTÁRIAS, CACHÊ DO ARTÍSTA E 
EQUIPE, ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, ABASTECIMENTO DE 
CAMARIM, PRODUÇÃO LOCAL E ECAD, EM CONFORMIDADE COM AS 
EXIGÊNCIAS DO ARTISTA! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

B A OSS 

 

Assinado de forma digital por 

B A OSS 

PRODUCOES:08 PRODUCOES:0832847000019 

328470000190 Dados: 2023.02.09 10:15:00 

-03'00' 

 
 

B A OSS PRODUÇÕES 
CNPJ 08. 328.470/000190 
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NOTÍCIAS

E V E N TO

Começa nesta sexta-feira a 15ª edição da ExpoCatólica em São

Paulo
SEXTA-FEIRA, 27 DE MAIO DE 2022, 8H09

MODIFICADO: SEXTA-FEIRA, 27 DE MAIO DE 2022, 10H29

Serão quatro dias de negócios, palestras, apresentações e muita

evangelização

Da redação, com ExpoCatólica

Foto: ExpoCatólica

Começa nesta sexta-feira, 27, a ExpoCatólica. O evento acontece no Expo Center Norte, em São Paulo.

Serão quatro dias de negócios, palestras, apresentações e muita evangelização.
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A ExpoCatólica é a  maior feira de produtos e serviços para igrejas da América Latina. Expositores,

compradores e visitantes se reúnem para promover negócios, realizar palestras, shows e colaborar com a

evangelização.

Nesta sexta-feira, às 9h, o evento se inicia com uma missa de abertura restrita aos organizadores,

expositores e convidados. Logo após a celebração, às 10h, todos os presentes participarão da Cerimônia

Oficial de Abertura, com a presença também de autoridades e do público visitante.

Oportunidades de negócios e atrações

Em 2022, os compradores e visitantes poderão participar de uma programação ampla, além dos estandes

que irão expor inúmeros serviços e produtos destinados à Igreja e à fé católica. A Feira é uma

oportunidade ímpar para quem quer comprar produtos ou contratar serviços para sua loja, igreja e

realizar a troca de contatos para futuras negociações.

Além de gerar negócios, a ExpoCatólica 2022 apresentará aos visitantes atrações diversas nos estandes e

auditórios, reunindo e promovendo diversos eventos simultâneos, lançamentos de livros, autógrafos,

pocket shows, palestras, pregações, festival, entre outras novidades. Também será grande a quantidade de

estandes destinados ao turismo religioso.

Programação

Entre as atividades previstas na programação estão os seguintes eventos gratuitos e com livre acesso:

– Festival de Música, que irá premiar uma nova voz para a música católica;

– Show de humor católico, com a participação do grupo de jovens influenciadores ‘Igrejeiro’;

– Mais de 20 palestras simultâneas que acontecerão durante a programação da feira incluindo as palestras

de padre Patrick Fernandes, padre Marcos Ronney, padre Marlon Múcio, Dom Edson Oriolo, Rachel

Abdalla, entre outros nomes.

Além dos eventos simultâneos, visitantes e expositores poderão aproveitar as presenças especiais de

sacerdotes e músicos católicos que estarão promovendo lançamento de livros, autógrafos e os pocket

shows, entre eles: padre Joãozinho SCJ, padre Zezinho SCJ, padre Eduardo Dougherty, Adriana Arydes,

Dunga, Ricardo Sá, Betinho de Assis, Nando Mendes, Adriana Gil, Banda Dominus, Fred e Marcio, Banda

Dom, Pitter, Grecco, Thiago Brado, Brais Oss, Colo de Deus, Toca de Assis e muitos outros.

Apesar da feira ter a entrada gratuita, a organização do evento pede a todos os visitantes que contribuam

com o gesto concreto de doação de alimentos para a Aliança de Misericórdia e com agasalhos para as

obras do Padre Júlio Lancelotti
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Radio Amambay ZP15 570 AM. Sintesis de una
expresion popular al servicio del bien comun. La
Pionera en el Amambay.

Dirección: 14 de mayo 485 esq. Cerro León -
Pedro Juan Caballero - Paraguay
 
Contactenos: prensa@amambay570.com.py
 

  
 

Arrancan los clasificatorios
del Campeonato Nacional
de fútbol de salón

Llegaron 150 mil vacunas
contra la fiebre amarilla

Nacionales

Internacionales

Deportes

Policiales

Variedades

2023 - RADIO AMAMBAY 570 AM. Derechos Reservados
desarrollado por hostipar
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Compartilhar

Também participam do Hosana Brasil 2022 os cofundadores da comunidade Canção Nova, Luzia Santiago e

Wellington da Silva Jardim, e os missionários: padres Adriano Zandoná e Róger Luís; diácono Nelsinho

Corrêa, Márcio Mendes, Paula Guimarães e Sallete Ferreira.

Na quinta-feira (08), o público é convidado a se unir à Comunidade Canção Nova em agradecimento a Deus

pelo aniversário sacerdotal do seu fundador, monsenhor Jonas Abib, que completará nesse dia 58 anos de

padre. Diácono Nelsinho Corrêa fará um show, a partir das 21h, em homenagem ao trabalho evangelizador

realizado pelo sacerdote.

Os momentos de Adoração ao Santíssimo Sacramento acontecerão na sexta-feira, às 8h45, e no sábado, às

11h, com passagem da Arca com os pedidos de oração no meio dos �éis. Haverá luau com o missionário

Brais Oss, a partir da meia-noite de sábado para domingo, na “meia-lua” do Centro de Evangelização.

Todo o evento é gratuito e aberto ao público. Não é necessário realizar inscrição, apenas se houver interesse

em participar de atividades paralelas no Auditório São Paulo (por conta do espaço limitado), �car acampado

na área de camping (taxa: R$15) ou de Motorhome (taxa: R$ 50 para até três dias), ambos dentro da Canção

Nova.

Serviço

Evento: 18º Hosana Brasil – Tema: “O Senhor me dá a vitória e renova a minha coragem”

Data: 7 a 11 de dezembro de 2022

Local: Canção Nova

Endereço: Av. João Paulo II, s/nº, Alto da Bela Vista, Cachoeira Paulista (SP)

Entrada e estacionamento: Gratuitos

Programação completa: Hosana Brasil – Eventos Canção Nova

Assessoria de Imprensa Canção Nova

  ICONIC adota bombonas de
20 litros com resina reciclável

Especialista dá dicas de
como se organizar
�nanceiramente para 2023

Categoria Eventos & Acontecimentos
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RELEASE – BRAIS OSS 
 
Brais Antonio Oss, nascido em 26 de setembro de 1969, em São Gabriel da 
Palha (ES), é casado com Renata Coelho e pai de uma filha (Sophia). 
Músico desde a década de 1980, tocou no meio secular por quatorze anos, em 
diversos bares, bailes, trios elétricos e shows. Mas, após seu encontro pessoal 
com Jesus, decidiu dedicarse integralmente à música cristã. 

É  membro  consagrado  da  comunidade  católica  Canção  Nova  desde  2002, 
ministro de música, instrumentista (sax, gaita e flauta), compositor, pregador da 
Palavra de Deus e palestrante motivacional. 

Algumas de suas composições (Paz Inquieta, Levanta a Cabeça, Prova de Amor, 
entre outras) foram popularizadas na voz de Dunga, com grande sucesso. Brais 
Oss  dedica  sua  vida à  evangelização, especificamente  através dos meios  de 
comunicação na TV e Comunidade Canção Nova. Ele é membro do Ministério 
de Música Canção Nova desde 1999. É ainda produtor musical e cultural, cantor, 
compositor, escritor e idealizador do projeto Luau com Cristo na Canção Nova, 
que  divulga  em  diversas  viagens  pelo  Brasil  e  o  mundo. 
 
Já  participou  de  vários  projetos  musicais,  programas  de  TV,  shows,  livros  e 
outros, ao lado dos principais nomes da música católica nacional e internacional 
(Pe. Fábio de Melo, Pe. Marcelo Rossi, Pe. Antônio Maria, Gabriel Chalita, Mons. 
Jonas Abib, Dunga, Eliana Ribeiro, entre outros). Seu primeiro trabalho solo, o 
CD instrumental Som do Céu já vendeu mais de 60 mil cópias e conferiulhe o 
disco de ouro pela gravadora Canção Nova. 

Seu segundo trabalho intitulase Feliz Natal Canção Nova, e também foi lançado 
pela gravadora Canção Nova. 

Seu  terceiro  trabalho  intitulase  Som  do  Céu  –  Vol.  II,  também  lançado  pela 
gravadora Canção Nova. 

Atualmente, Brais Oss trabalha na produção de seu primeiro DVD, que registrará 
o que acontece em suas apresentações e nos Luaus com Cristo. 

No  CD  e  DVD  Barco  a  Vela,  de  Eliana  Ribeiro,  teve  participação  especial, 
cantando com a missionária o clássico Utopia, de Pe. Zezinho, num momento 
acústico  do  show.  No  CD  e  DVD  Eletroacústico,  do  cantor  Dunga,  participa 
cantando e  tocando gaita na música Levanta a Cabeça, de autoria do próprio 
Brais Oss. 

No CD e DVD Hallel 20 Anos ao Vivo, interpreta ao saxofone a música Noites 
Traiçoeiras. 
 
Acompanha o cantor Dunga no programa PHN desde seu início, e nos principais 
eventos de sua agenda. 
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Atualmente, atua como animador musical do programa Papo Aberto, exibido pela 
TV Canção Nova. 

Internacionalmente, já se apresentou na Europa (Itália e Portugal). 

Discografia 
CD Som do Céu – vol I 
CD Feliz Natal Canção Nova 
CD e DVD Eliana Ribeiro – Barco a Vela 
CD e DVD Dunga Eletroacústico 
CD Som do Céu – Vol II 
Entre outros. 
Livro 
Abrase à Restauração (autor do capítulo “Não queira aos outros culpar”). 
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EDIÇÃO nº 1085 Sexta  Feira, 18 de Julho de 2022 
 

Extrato  do  Contrato  n°  108/2022  –  Processo  n°  070/2022  –  Inexigibilidade  n°  014/2022  – 
Contratante  Município  de  Ijaci/MG,  Contratada:  B  A  OSS    PRODUCOES    ME    CNPJ 
08.328.470/000190. Fundamentação legal: Lei 8.666/92. Objeto: Contratação da apresentação 
do show artístico do cantor Brais Oss para o dia 23/07/2022 para as festividades da festa do 
caminhoneiro,  solicitado  pela  Secretaria  Municipal  de  Cultura,  Esporte  e  Lazer,  no  valor  de 
R$24.000,00  Vigência 04/10/2022.  
 
 
Ratificação  Inexigibilidade de Licitação Processo n° 078/2022,  Inexigibilidade n° 015/2022, 
Contratante  Município  de  Ijaci,  Contratada:  Realiza  Produções  Artísticas  Ltda.  ME  CNPJ 
11.851.442/000168. Objeto: contratação de show artístico (Pocket Show) da dupla Erick e Leo 
para o dia 23/07/2022, para a  festa dos caminhoneiros na praça prefeito Elias Antônio Filho, 
solicitado  pela  Secretaria  Municipal  de  Cultura,  Esporte  e  Lazer.  Ratificado  em  18/07/2022. 
Fabiano da Silva Moreti  Prefeito Municipal. 
 
 
Ratificação  da  Dispensa  de  Licitação  Processo  n°  079/2022,  Dispensa  n°  031/2022, 
Contratante Município de Ijaci, Contratada: Laboratório Sul Mineiro de Análises Agrícolas e 
Cia  Ltda  CNPJ  19.672.072/000103.  Objeto:  Contratação  de  empresa  especializada  para 
realização  de  caracterização  das  amostras  de  solo  e  caracterização  das  amostras  de  água 
subterrânea da área do lixão desativado de Ijaci/MG. Solicitado pela Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Urbano, no valor de R$6.115,00. Ratificado em 18/07/2022. Fabiano da Silva 
Moreti  Prefeito Municipal. 
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quinta-feira, 19 de maio de 2022 Diário Ofi cial da Cidade de São Paulo São Paulo, 67 (93) – 63

Forma de Pagamento: O pagamento se dará no 30º (trigési-
mo) dia após a data de entrega de toda documentação correta 
relativa ao pagamento.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 25.10.13.392.3001.6.393.
3.3.90.39.00.00, conforme nota de reserva de recursos nº 
31.793/2022 (063357592).

II – Nos termos do art. 6º do Decreto Municipal nº 
54.873/2014, designo como fiscal do contrato Katia D´Agnolo 
Bocchi, RF 523.671.1 e, como substituto, Beatriz Natália Silva 
Santos, RF 886.060.2.

III - Autorizo a emissão da competente nota de empenho 
observadas as disposições e demais normas de execução orça-
mentária vigentes.

 CONCESSÃO DE PRÊMIO
Processo nº 6025.2022/0007751-3 
I- À vista dos elementos constantes do presente, em es-

pecial da homologação do resultado da seleção realizada 
nos termos do EDITAL DE CONCURSO DE PROJETOS DE 
MEDIAÇÃO EM ARTE E CIDADANIA CULTURAL - ESPECIAL 
40 ANOS DO CCSP - 9ª EDIÇÃO / CCSP/ 2021-2022, licita-
ção na modalidade CONCURSO, objetivando a seleção de 02 
(duas) propostas inéditas de criação de projetos de mediação 
em arte e cidadania cultural, publicado no D.O.C. página 49, 
quinta-feira, 11 de novembro de 2021 (062979386), a solici-
tação da área técnica (062979379), e o parecer da Assessoria 
Jurídica (063623360), pela competência a mim delegada pela 
Portaria nº 37/2020–SMC/G, e com fundamento na Lei Federal 
nº 8.666/1993, art. 22, §4º, e 52; Lei Municipal n° 13.278/02, 
AUTORIZO a formalização do ajuste com Anas MHD Adnan 
Obaid, CPF: 238.023.158-39, por intermédio de IVAN DE MELO 
SANTOS 40988477874, CNPJ: 45.607.873/0001-03, para o 
projeto ocupação - - O Mundo na Biblioteca: Leituras Coletivas 
sobre Refúgio e Direitos Humanos, pelo período de 03/06/2022 
a 11/11/2022, totalizando 20 apresentações conforme propos-
ta/cronograma (063659596), pelo valor global de R$ 20.000,00 
( vinte mil reais ), a ser pago conforme o item 7 do edital.

II- AUTORIZO a emissão de nota de empenho no valor 
global acima discriminado, onerando a dotação orçamentária 
nº 25.10.13.392.3001.6.393.3.3.90.39.00.00, conforme nota de 
reserva de recursos nº 32.038 /2022 (063537830), observadas 
as disposições das normas de execução orçamentária vigentes.

III - Fica designada como fiscal deste ajuste Marisabel Lessi 
Melo, RF 598.402.5 e, como substituto, Patrícia de Sales Veiga 
Sanches, RF 729.313.5.

 COORDENADORIA DE CIDADANIA 
CULTURAL

 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA 
ARTÍSTICA

Processo n° 6025.2022/0008060-3 
I - À vista dos elementos constantes do presente, em 

especial a LISTA DE ATIVIDADES HABILITADAS - EDITAL DE CRE-
DENCIAMENTO ARTÍSTICO - MÊS DO HIP HOP 2022, publicada 
no DOC em 24/02/2022 (063160507), na competência a mim 
delegada pela Portaria nº 37/2020-SMC/G, AUTORIZO, com fun-
damento no artigo 25, caput" da Lei Federal nº 8.666/1993 e 
alterações posteriores, artigo 1º da Lei Municipal 13.278/2002, 
e Decreto Municipal nº 44.279/2003, a contratação dos serviços 
profissionais nas condições abaixo estipuladas, observada a 
legislação vigente e demais cautelas legais:

CONTRATADO: FABIO SOUZA DE MORAES , CPF nº 
343.410.738-00, por intermédio da sociedade empresária, FREE 
ART AGENCY LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 10.674.119/0001-01.

OBJETO: Espetáculo Musical / Show - - Mês do Hip Hop 
2022-Espetáculo Musical/ "Show Grupo RAPPER RAPA A PISTA " .

DATA: 09/06/2022, totalizando 1 apresentação conforme 
proposta/cronograma.

LOCAL: Casa de Cultura Municipal Ipiranga / Chico Science 
(CC) .

VALOR GLOBAL: R$ 1.200,00 ( um mil e duzentos reais ), 
a ser pago após a confirmação da execução dos serviços pela 
unidade requisitante.

FORMA DE PAGAMENTO: O p-agamento será realizado 
nos termos do item 16 do Edital, mediante a comprovação de 
realização das atividades. 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 25.10.13.392.3001.6.394.
3.3.90.39.00.00, conforme nota de reserva de recursos nº 
32.057/2022 (063546272).

II - Nos termos do art. 6º do Decreto Municipal nº 
54.873/2014, designo Marcello de Souza Dolme, RF 891.306, 
como fiscal do contrato, e Aurora da Silva Oliveira, RF 
839.066.5, como suplente.

III - Autorizo a emissão da competente nota de empenho 
observadas as disposições e demais normas de execução orça-
mentária vigentes.

 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA 
ARTÍSTICA

Processo n° 6025.2022/0008077-8 
I - À vista dos elementos constantes do presente, em 

especial a LISTA DE ATIVIDADES HABILITADAS - EDITAL DE CRE-
DENCIAMENTO ARTÍSTICO - MÊS DO HIP HOP 2022, publicada 
no DOC em 24/02/2022 (063163313), na competência a mim 
delegada pela Portaria nº 37/2020-SMC/G, AUTORIZO, com fun-
damento no artigo 25, caput" da Lei Federal nº 8.666/1993 e 
alterações posteriores, artigo 1º da Lei Municipal 13.278/2002, 
e Decreto Municipal nº 44.279/2003, a contratação dos serviços 
profissionais nas condições abaixo estipuladas, observada a 
legislação vigente e demais cautelas legais:

CONTRATADO: JÉFERSON SOARES PROFETA, CPF nº 
330.772.818-05, por intermédio da sociedade empresária DU 
ALTO - E.D.A. Produções Eireli ME, inscrita no CNPJ sob nº 
23.744.027/0001-94.

Objeto: Espetáculo Musical / Show - Mês do Hip Hop 2022.
Data / Período: 09/06/2022, totalizando 1 apresentações 

conforme proposta/cronograma.
Local: Casa de Cultura Municipal Ipiranga / Chico Science 

(CC)
Valor: R$ 1.200,00 ( um mil e duzentos reais )
FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será realizado 

nos termos do item 16 do Edital, mediante a comprovação de 
realização das atividades. 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 25.10.13.392.3001.6.3
94.3.3.90.39.00.00, conforme nota de reserva de recursos 
(063554245).

II - Nos termos do art. 6º do Decreto Municipal nº 
54.873/2014, designo Marcello de Souza Dolme, RF 891.306, 
como fiscal do contrato, e Aurora da Silva Oliveira, RF 
839.066.5, como suplente.

III - Autorizo a emissão da competente nota de empenho 
observadas as disposições e demais normas de execução orça-
mentária vigentes.

 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA 
ARTÍSTICA

Processo n° 6025.2022/0008046-8 
I - À vista dos elementos constantes do presente, em 

especial a LISTA DE ATIVIDADES HABILITADAS - EDITAL DE CRE-
DENCIAMENTO ARTÍSTICO - MÊS DO HIP HOP 2022, publicada 
no DOC em 24/02/2022 (063155129), na competência a mim 
delegada pela Portaria nº 37/2020-SMC/G, AUTORIZO, com fun-
damento no artigo 25, caput" da Lei Federal nº 8.666/1993 e 
alterações posteriores, artigo 1º da Lei Municipal 13.278/2002, 
e Decreto Municipal nº 44.279/2003, a contratação dos serviços 
profissionais nas condições abaixo estipuladas, observada a 
legislação vigente e demais cautelas legais:

 CULTURA
 GABINETE DA SECRETÁRIA

 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA 
ARTÍSTICA

Processo n° 6025.2022/0008122-7 
I - À vista dos elementos constantes do presente, em 

especial o Parecer da Comissão de Atividades Artísticas e 
Culturais ( ), na competência a mim delegada pela Portaria nº 
37/2020-SMC/G, AUTORIZO, com fundamento no artigo 25, 
inciso III, da Lei Federal nº 8.666/1993 e alterações posteriores, 
artigo 1º da Lei Municipal 13.278/2002, nos termos dos artigos 
16 e 17 do Decreto Municipal nº 44.279/2003, a contratação 
dos serviços de natureza artística nas condições abaixo estipu-
ladas, observada a legislação vigente e demais cautelas legais:

CONTRATADO: Brais Antônio Oss (CPF nº 896.220.577-72), 
nome artístico "Brais Oss" conforme Contrato de Exclusividade 
(063357858), por intermédio de B A OSS PRODUÇÕES-ME, ins-
crita no CNPJ sob o nº 08.328.470/0001-90.

OBJETO: Espetáculo Musical / Show - LUAU DO BRAIS.
DATA/HORÁRIO: 21/05/2022, conforme proposta/cronogra-

ma (063357858) e plano de trabalho (063357704).
LOCAL: Spazio Itália – Avenida João Dias, nº2046, Santo 

Amaro – São Paulo SP. 
VALOR GLOBAL: R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), a 

ser pago após a confirmação da execução dos serviços pela 
unidade requisitante.

FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento se dará no 30º 
(trigésimo) dia após a data de entrega de toda documentação 
correta relativa ao pagamento.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 25.10.13.392.3001.6.395.
3.3.90.39.00.00, conforme nota de reserva de recursos nº 
32.352/2022 (063651353).

II - Nos termos do art. 6º do Decreto Municipal nº 
54.873/2014, fica designado como fiscal desta contratação 
Mauro Lopes da Fonseca RF 881.409.1, e Gabriela Clara dos 
Santos RF 890.957.1, como suplente.

III - Autorizo a emissão da competente nota de empenho 
observadas as disposições e demais normas de execução orça-
mentária vigentes.

 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA 
ARTÍSTICA

Processo nº 6025.2022/0007745-9 
I – À vista dos elementos constantes do presente, em espe-

cial o Parecer da Comissão de Atividades Artísticas e Culturais 
(062976278), na competência a mim delegada pela Portaria 
nº 37/2020-SMC/G, AUTORIZO, com fundamento no artigo 25, 
inciso III, da Lei Federal nº 8.666/1993 e alterações posteriores, 
artigo 1º da Lei Municipal 13.278/2002, nos termos dos artigos 
16 e 17 do Decreto Municipal nº 44.279/2003, a contratação 
dos serviços de natureza artística nas condições abaixo estipu-
ladas, observada a legislação vigente e demais cautelas legais:

CONTRATADO: NAYRA LAYS DA SILVA FRANCO (CPF nº 
426.660.918-30), nome artístico “Nayra Lays”, e os demais 
integrantes do grupo, conforme Contrato de Exclusividade, por 
intermédio de NAYRA LAYS DA SILVA FRANCO 42666091830, 
inscrita no CNPJ sob o nº 29.362.949/0001-13 .

OBJETO: Espetáculo Musical / Show - Nayra Lays - Nayra 
Lays - Circuito Municipal.

DATA/PERÍODO: de 19/06/2022 a 24/07/2022, totalizando 
4 apresentações conforme proposta/cronograma. (062975486).

LOCAL: Casa de Cultura Municipal M’Boi Mirim (CC), Casa 
de Cultura Municipal Brasilândia (CC), Centro Cultural Olido 
(Olido), vila itororó (CCC)

VALOR GLOBAL: R$ 68.000,00 ( sessenta e oito mil reais ).
FORMA DE PAGAMENTO: 1ª parcela de R$ 34.000,00. 

Entrega de documentos a partir de 27/06/2022. 2ª parcela de 
R$ 34.000,00. Entrega de documentos a partir de 25/07/2022. 
O pagamento de cada parcela se dará no 30º (trigésimo) dia 
após a data de entrega de toda documentação correta relativa 
ao pagamento.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 25.10.13.392.3001.6.398.
3.3.90.39.00.00 , conforme nota de reserva de recursos nº 
32.202/2022 (063586485).

II – Nos termos do art. 6º do Decreto Municipal nº 
54.873/2014, designo como fiscal desta contratação artística 
o(a) servidor(a) Andressa Oliveira dos Santos, RF 887.831.5 e, 
como substituto, Maria Salete Perroni, RF 885.631-1.

III - Autorizo a emissão da competente nota de empenho 
observadas as disposições e demais normas de execução orça-
mentária vigentes.

 SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

 AVISO - ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº . 032-SMC-G-2022 

-  Processo SEI : 6025.2022/0006588-4 -  OC nº 
801003801002022OC00041

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, pela SECRE-
TARIA MUNICIPAL DE CULTURA, situada na Rua Libero Badaró, 
346 – Centro, São Paulo, Capital, CEP: 01009-000 torna público, 
para conhecimento de quantos possam se interessar, que fará 
realizar licitação na modalidade PREGÃO ELETRONICO, com 
critério de julgamento de MENOR PREÇO GLOBAL 12 (doze) 
meses, objetivando a Contratação de empresa especializada 
para prestação de Serviços de Controle de Acesso, Operação e 
Fiscalização de Portaria no Edifício sede da Secretaria Municipal 
de Cultura, com fornecimento de mão-de-obra e sua efetiva 
cobertura dos postos designados.

A participação no presente pregão dar-se-á por meio de 
sistema eletrônico, pelo acesso ao site www.bec.sp.gov.br, nas 
condições descritas no Edital.

A sessão será realizada no dia 02/06/2022 às 11:00 
horas 

Este Edital, seus anexos, o resultado do Pregão e os demais 
atos pertinentes também constarão do site http://e-negociosci-
dadesp.prefeitura.sp.gov.br

 CENTRO CULTURAL DA CIDADE DE SÃO 
PAULO

 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA 
ARTÍSTICA

Processo n° 6025.2022/0007678-9 
I – À vista dos elementos constantes do presente, em espe-

cial o Parecer da Comissão de Atividades Artísticas e Culturais 
( 062941349), na competência a mim delegada pela Portaria 
nº 37/2020-SMC/G, AUTORIZO, com fundamento no artigo 25, 
inciso III, da Lei Federal nº 8.666/1993 e alterações posteriores, 
artigo 1º da Lei Municipal 13.278/2002, nos termos dos artigos 
16 e 17 do Decreto Municipal nº 44.279/2003, a contratação 
dos serviços de natureza artística nas condições abaixo estipu-
ladas, observada a legislação vigente e demais cautelas legais:

CONTRATADO: Carla Verônica Pronsato (CPF nº 
005.043.409-80), nome artístico “CARLA PRONSATO”, e os de-
mais integrantes do grupo, conforme Contrato de Exclusividade, 
por intermédio de CASA DA BATUCADA PRODUCOES ARTISTI-
CAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 10.140.181/0001-05.

Objeto: Espetáculo Musical / Show - Quinteto Carla Pronsa-
to - Quinteto Carla Pronsato

Data / Período: 31/05/2022, totalizando 1 apresentações 
conforme proposta/cronograma.

Classificação etária: LIVRE
Tempo Aproximado de Duração do Espetáculo: 60 minutos 

Sala Adoniran Barbosa (CCSP)
Valor: R$ 6.000,00 ( seis mil reais )

Abertura do prazo - Convocação anexo  18/05/2022 10:31:20  Convocado para envio de anexo o fornecedor MAXTEC CLIMATIZACAO E AR CONDICIONADO LTDA, CNPJ/CPF: 40.300.839/0001-60.
Encerramento do prazo - Convocação anexo  18/05/2022 11:55:07  Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MAXTEC CLIMATIZACAO E AR CONDICIONADO LTDA, CNPJ/CPF: 

40.300.839/0001-60.
Abertura do prazo - Convocação anexo  18/05/2022 13:10:53  Convocado para envio de anexo o fornecedor MAXTEC CLIMATIZACAO E AR CONDICIONADO LTDA, CNPJ/CPF: 40.300.839/0001-60.
Encerramento do prazo - Convocação anexo  18/05/2022 13:13:57  Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MAXTEC CLIMATIZACAO E AR CONDICIONADO LTDA, CNPJ/CPF: 

40.300.839/0001-60.
Abertura do prazo - Convocação anexo  18/05/2022 13:16:06  Convocado para envio de anexo o fornecedor MAXTEC CLIMATIZACAO E AR CONDICIONADO LTDA, CNPJ/CPF: 40.300.839/0001-60.
Encerramento do prazo - Convocação anexo  18/05/2022 13:27:15  Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MAXTEC CLIMATIZACAO E AR CONDICIONADO LTDA, CNPJ/CPF: 

40.300.839/0001-60.
Recusa de proposta  18/05/2022 13:29:31  Recusa da proposta. Fornecedor: MAXTEC CLIMATIZACAO E AR CONDICIONADO LTDA, CNPJ/CPF: 40.300.839/0001-60, pelo melhor 

lance de R$ 26.400,0000. Motivo: Excedeu ao prazo do item 9.1 do Edital.
Abertura do prazo - Convocação anexo  18/05/2022 13:30:27  Convocado para envio de anexo o fornecedor LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 20.453.838/0001-48.
Encerramento do prazo - Convocação anexo  18/05/2022 13:54:07  Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 

20.453.838/0001-48.
Abertura do prazo - Convocação anexo  18/05/2022 13:54:15  Convocado para envio de anexo o fornecedor LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 20.453.838/0001-48.
Encerramento do prazo - Convocação anexo  18/05/2022 14:32:26  Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 20.453.838/0001-48.
Abertura do prazo - Convocação anexo  18/05/2022 14:34:33  Convocado para envio de anexo o fornecedor LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 20.453.838/0001-48.
Encerramento do prazo - Convocação anexo  18/05/2022 14:42:54  Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 20.453.838/0001-48.
Abertura do prazo - Convocação anexo  18/05/2022 14:49:54  Convocado para envio de anexo o fornecedor LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 20.453.838/0001-48.
Encerramento do prazo - Convocação anexo  18/05/2022 14:59:22  Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 20.453.838/0001-48.
Aceite de proposta  18/05/2022 15:15:58  Aceite individual da proposta. Fornecedor: LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 20.453.838/0001-48, pelo melhor lance 

de R$ 30.000,0000 e com valor negociado a R$ 29.993,4000. Motivo: Valor total negociado menor que o valor total de referência.
Habilitação de fornecedor  18/05/2022 15:16:09  Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 20.453.838/0001-48

Não existem intenções de recurso para o item
Troca de Mensagens

Data  Mensagem
Sistema  18/05/2022 10:00:01  A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens 

poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema  18/05/2022 10:00:04  O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema  18/05/2022 10:17:33  A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 99,9999 e R$ 36.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até 

às 10:22:33 do dia 18/05/2022.
Sistema  18/05/2022 10:22:34  O fornecedor da proposta no valor de R$ 99,9999 não enviou lance único e fechado para o item 1.
Sistema  18/05/2022 10:22:34  O item 1 está encerrado.
Sistema  18/05/2022 10:23:12  A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade “Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade”.
Pregoeiro  18/05/2022 10:25:42  Bom dia!
Pregoeiro  18/05/2022 10:26:06  Para MAXTEC CLIMATIZACAO E AR CONDICIONADO LTDA - Bom dia Sr. Licitante!
40.300.839/0001-60  18/05/2022 10:26:34  Bom dia, Sr. Pregoeiro.
Pregoeiro  18/05/2022 10:27:50  Para MAXTEC CLIMATIZACAO E AR CONDICIONADO LTDA - Os senhores conseguem diminuir o valor do lance?
40.300.839/0001-60  18/05/2022 10:28:39  Infelizmente esse é o nosso valor mínimo, Sr. Pregoeiro.
Pregoeiro  18/05/2022 10:31:10  Para MAXTEC CLIMATIZACAO E AR CONDICIONADO LTDA - Tudo bem, solicito que envie a proposta de preço com o valor atualizado e no MODELO do Edital, 

ANEXO II.
Sistema  18/05/2022 10:31:20  Senhor fornecedor MAXTEC CLIMATIZACAO E AR CONDICIONADO LTDA, CNPJ/CPF: 40.300.839/0001-60, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
40.300.839/0001-60  18/05/2022 10:32:42  Tudo bem, estaremos enviando.
Pregoeiro  18/05/2022 10:48:26  Para MAXTEC CLIMATIZACAO E AR CONDICIONADO LTDA - Sr. Licitante, precisamos das declarações assinadas digitalmente. Ou os senhores encaminham as 

originais pelo correio no prazo de 02 (dois) dias.
40.300.839/0001-60  18/05/2022 10:55:45  Entendido, encaminharemos as originais dentro do prazo solicitado.
Pregoeiro  18/05/2022 11:01:35  Para MAXTEC CLIMATIZACAO E AR CONDICIONADO LTDA - Sr. Licitante, a comissão verificou que as declarações estão assinadas somente por um dos sócios 

e pelo contrato social, a assinatura deve ser em conjunto. Existe alguma alteração no contrato social que os senhores não enviaram?
Pregoeiro  18/05/2022 11:02:48  Para MAXTEC CLIMATIZACAO E AR CONDICIONADO LTDA - A Certidão do FGTS está vencida, mas a comissão imprimiu uma atualizada. Não encontramos o 

balanço, pode encaminhar também por favor.
40.300.839/0001-60  18/05/2022 11:03:50  Não, Sr. Pregoeiro, existe nenhuma alteração no contrato. Vou providenciar a assinatura dos dois sócios e encaminhar.
Pregoeiro  18/05/2022 11:05:02  Para MAXTEC CLIMATIZACAO E AR CONDICIONADO LTDA - ok
Pregoeiro  18/05/2022 11:16:08  Para MAXTEC CLIMATIZACAO E AR CONDICIONADO LTDA - Quanto ao atestado favor encaminhar uma cópia autenticada também pelo correio.
40.300.839/0001-60  18/05/2022 11:54:19  Sr. Pregoeiro, peço por gentileza a prorrogação do prazo para entrega dos documentos solicitados.
Sistema  18/05/2022 11:55:07  Senhor Pregoeiro, o fornecedor MAXTEC CLIMATIZACAO E AR CONDICIONADO LTDA, CNPJ/CPF: 40.300.839/0001-60, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro  18/05/2022 12:04:03  Para MAXTEC CLIMATIZACAO E AR CONDICIONADO LTDA - Vou suspender para almoço e assim que retornarmos solicito que anexe os documentos faltantes, 

caso contrario iremos prosseguir com o certame.
Pregoeiro  18/05/2022 13:10:01  Boa tarde!
Pregoeiro  18/05/2022 13:10:49  Para MAXTEC CLIMATIZACAO E AR CONDICIONADO LTDA - Boa tarde Sr. Licitante, vou convocar o anexo.
Sistema  18/05/2022 13:10:53  Senhor fornecedor MAXTEC CLIMATIZACAO E AR CONDICIONADO LTDA, CNPJ/CPF: 40.300.839/0001-60, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema  18/05/2022 13:13:57  Senhor Pregoeiro, o fornecedor MAXTEC CLIMATIZACAO E AR CONDICIONADO LTDA, CNPJ/CPF: 40.300.839/0001-60, enviou o anexo para o ítem 1.
Sistema  18/05/2022 13:16:06  Senhor fornecedor MAXTEC CLIMATIZACAO E AR CONDICIONADO LTDA, CNPJ/CPF: 40.300.839/0001-60, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema  18/05/2022 13:27:15  Senhor Pregoeiro, o fornecedor MAXTEC CLIMATIZACAO E AR CONDICIONADO LTDA, CNPJ/CPF: 40.300.839/0001-60, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro  18/05/2022 13:28:54  Para MAXTEC CLIMATIZACAO E AR CONDICIONADO LTDA - Tendo em vista a demora no envio de documentos, vamos ter que recusar a sua proposta.
Pregoeiro  18/05/2022 13:30:10  Para LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI - Sr. Licitante, boa tarde!
Sistema  18/05/2022 13:30:27  Senhor fornecedor LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 20.453.838/0001-48, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro  18/05/2022 13:33:07  Para LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI - Os senhores conseguem chegar ao preço do primeiro colocado?
Sistema  18/05/2022 13:54:07  Senhor fornecedor LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 20.453.838/0001-48, o prazo para envio de anexo para o ítem 1 foi encerrado pelo 

Pregoeiro.
Sistema  18/05/2022 13:54:15  Senhor fornecedor LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 20.453.838/0001-48, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro  18/05/2022 13:58:38  Para LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI - O senhor esta on line?
20.453.838/0001-48  18/05/2022 13:59:28  Sim Sra. Pregoeira, estamos verificando a possibilidade de redução.
Pregoeiro  18/05/2022 14:00:06  Para LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI - Ok, ficamos no aguardo.
20.453.838/0001-48  18/05/2022 14:06:02  Agradecemos o tempo de espera, após análise de custos por parte da diretoria estamos em nosso melhor preço, maiores reduções afetariam a boa execução 

dos trabalhos.
Pregoeiro  18/05/2022 14:07:48  Para LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI - Tudo certo, preciso que envie a Certidão de Tributos Mobiliários válido, a ART do engenheiro e a proposta 

adequada.
20.453.838/0001-48  18/05/2022 14:09:51  Certo, em instantes enviaremos o solicitado
Sistema  18/05/2022 14:32:26  Senhor Pregoeiro, o fornecedor LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 20.453.838/0001-48, enviou o anexo para o ítem 1.
Sistema  18/05/2022 14:34:33  Senhor fornecedor LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 20.453.838/0001-48, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema  18/05/2022 14:42:54  Senhor Pregoeiro, o fornecedor LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 20.453.838/0001-48, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro  18/05/2022 14:44:47  Para LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI - A comissão informou que a proposta não está batendo, O último item o valor total não está de acordo, preci-

samos que arrumem pois teremos problemas com a emissão da Nota de Empenho.
Sistema  18/05/2022 14:49:54  Senhor fornecedor LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 20.453.838/0001-48, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema  18/05/2022 14:59:22  Senhor Pregoeiro, o fornecedor LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 20.453.838/0001-48, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro  18/05/2022 15:14:06  Para LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI - Sr. Licitante, quanto a Certidão de Tributos mobiliários, aguardaremos o prazo da Lei para as ME/EPP.
Pregoeiro  18/05/2022 15:14:21  Agradecemos a participação.
Sistema  18/05/2022 15:16:09  Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julga-

mento´.
Pregoeiro  18/05/2022 15:16:34  Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 18/05/2022 às 15:37:00.

Eventos do Pregão
Evento  Data/Hora  Observações
Alteração equipe  04/05/2022 09:40:52
Abertura da sessão pública  18/05/2022 10:00:01  Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas  18/05/2022 10:23:12  Início da etapa de julgamento de propostas
Suspensão administrativa  18/05/2022 12:05:02  Previsão de reabertura: 18/05/2022 13:05:00; Administrativo
Reativação  18/05/2022 13:09:16
Abertura do prazo  18/05/2022 15:16:09  Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo  18/05/2022 15:16:34  Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 18/05/2022 às 15:37:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. 
Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 
20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:38 horas do dia 18 de maio de 2022, cuja ata 
foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 6057.2022/0000712-9 -* Termo de Adjudicação do Pregão 
Eletrônico - Nº 00025/2022 - Às 15:38 horas do dia 18 de maio 
de 2022, após analisado o resultado do Pregão nº 00025/2022, 
referente ao Processo nº 6057202200007129, o pregoeiro, Sr(a) 
EMILIA HASEGAWA DALARMELINA, ADJUDICA aos licitantes 
vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro 
Resultado da Adjudicação.

**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autori-
dade competente e constarão no termo de julgamento.

Resultado da Adjudicação
Item: 1
Descrição: Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / 

Limpeza
Descrição Complementar: Contratação de empresa especia-

lizada para a Manutenção Preventiva, Corretiva e Limpeza, com 
fornecimento de peças e mão de obra para os equipamentos 
de ar condicionado e cortinas de ar da Subprefeitura Capela 
do Socorro e Descomplica, por 12 (doze) meses, prorrogável 
por igual período na forma da lei, de acordo com o Anexo I – 
Especificação Técnica do Edital. Quadro com quantidade, BTU's, 
marcas e modelos dos aparelhos instalados.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de 
ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Estimado: R$ 76.631,6400 Intervalo Mínimo entre Lances: -

Situação: Adjudicado
Adjudicado para: LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI , 

pelo melhor lance de R$ 30.000,0000 , com valor negociado a 
R$ 29.993,4000 .

Eventos do Item
Evento  Data  Observações
Adjudicado  18/05/2022 15:38:55  Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: LSA REFRI-

GERACAO & SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 20.453.838/0001-
48, Melhor lance: R$ 30.000,0000, Valor Negociado: R$ 
29.993,4000.

 VILA MARIANA
 GABINETE DO SUBPREFEITO

 CONTRATO Nº 07/SUB-VM/2022
PROCESSO: 6059.2021/0010847-1
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 67/SMSUB/COGEL/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO DE LAJES DE CONCRETO
VALOR: R$ 27.864,00 (VINTE E SETE MIL OITOCENTOS E 

SESSENTA E QUATRO REAIS)
CONTRATANTE: SUBPREFEITURA VILA MARIANA
CONTRATADA: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE 

CIMENTO EMERECI LTDA - EPP
NOTA DE EMPENHO: 35982/2022

 SAPOPEMBA
 GABINETE DO SUBPREFEITO

 DESPACHO RERRATIFICAÇÃO
INTERESSADO: POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.
ASSUNTO: Atestado de Capacidade Técnica
Processo de Solicitação: 6061.2022/0000423-7
DESPACHO:
1 - À vista dos elementos contidos no presente, defiro o 

pedido de CERTIFICADO de Capacidade técnica, solicitado pela 
empresa POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA., CNPJ 
nº 58.853.169/0001-39, referente a Prestação de serviços de 
Manutenção de Vias, Logradouros, Áreas públicas e Desfazi-
mento através de equipes, na Subprefeitura de Sapopemba, 
Processo de Autorização SEI nº 6061.2018/0001312-3.

Autenticar documento em https://marataizes.nopapercloud.com.br/autenticidade 

com o identificador 3600360035003200310037003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.
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DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 25.10.13.392.3001.6.354.
3.3.90.39.00.00, conforme Nota de Reserva 78.922 /2022 
(075177047).

II – Nos termos do art. 6º do Decreto Municipal nº 
54.873/2014, designo como fiscal do contrato Vander Lins Go-
mes, RF 838.707-9 e, como substituto, Katia de Abreu Pe-reira, 
RF 885.305-3.

III - Autorizo a emissão da competente nota de empenho 
observadas as disposições e demais normas de execução orça-
mentária vigentes.

 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA 
ARTÍSTICA

Publicado por omissão
Processo nº 6025.2022/0029121-3 
I - À vista dos elementos constantes do presente, em 

especial a PORTARIA Nº 32/SMC-G, DE 1º DE ABRIL DE 2022, 
publicada no DOC em 2 de abril de 2022 (073847296), na com-
petência a mim delegada pela Portaria nº 37/2020-SMC/G, AU-
TORIZO, com fundamento no artigo 25, caput" da Lei Federal nº 
8.666/1993 e alterações posteriores, artigo 1º da Lei Municipal 
13.278/2002, e Decreto Municipal nº 44.279/2003, a contrata-
ção dos serviços profissionais nas condições abaixo estipuladas, 
observada a legislação vigente e demais cautelas legais:

CONTRATADO: Diego Reis Santos (CPF nº 044.243.175-95), 
nome artístico "Diego Reis Santos " e os demais integrantes do 
grupo, conforme Contrato de Exclusividade, por intermédio de 
HOSTEL COMUNICACAO E PRODUCOES LTDA, inscrita no CNPJ 
sob nº 15.529.243/0001-99.

Objeto: Espetáculo Musical / Show - Dieguito Reis e banda 
- Dieguito Reis

Data / Período: 11/12/2022, totalizando 1 apresentação 
conforme proposta/cronograma.

Local: Rua Principal (CCTL)

VALOR GLOBAL:R$ 5.000,00 ( cinco mil reais ), a ser pago 
após a confirmação da execução dos serviços pela unidade 
requisitante.

FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento se dará no 30º 
(trigésimo) dia após a data de entrega de toda documentação 
correta relativa ao pagamento.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 25.10.13.392.3001.6.3
54.3.3.90.39.00.00, conforme nota de reserva de recursos 
(074557548).

II - Nos termos do art. 6º do decreto 54.873/2014, fica de-
signado como fiscal desta contratação artística o(a) servidor(a) 
Bruno Ferreira de Novais, RF 805.261.1 e, como substituto, 
Bruna Gomes Ferreira, RF 883.005.3

III - Autorizo a emissão da competente nota de empenho 
observadas as disposições e demais normas de execução orça-
mentária vigentes.

 ADITAMENTO CONTRATUAL
Processo n° 6025.2022/0028965-0 
I - À vista dos elementos coligidos ao presente, espe-

cialmente o parecer da Assessoria Jurídica desta Pasta, com 
fundamento no artigo 65, inciso II, "b" e "c" da Lei Federal 
nº 8.666/93, c/c ar-tigo 1º da Lei Municipal n.º 13.278/2002 e 
artigo 49 do Decreto Municipal n.º 44.279/2003, e alterações 
posteriores, no uso da competência a mim delegada pela 
Portaria nº 37/2020-SMC/G, AUTORIZO o aditamento do ajuste 
consubstanciado por meio da Nota de Empenho e seu Anexo 
(074185205 e 074185239), firmado com Jaiane Alves Braga, 
inscrito no CPF sob nº 407.324.508-29, por intermédio deLARIS-
SA DE SOUZA COSTA 43552742840, CNPJ: 29.792.874/0001-
00, para alterar para o dia 20.12.2022 a apresentação original-
mente programada para o dia 14.12.2022, conforme anuência 
da contratada (075213348), e a justifi-cativa apresentada pela 
unidade requisitante (075213416), mantidas as demais condi-
ções pac-tuadas.

 ADITAMENTO CONTRATUAL
Processo n° 6025.2022/0029340-2 
I - À vista dos elementos coligidos ao presente, espe-

cialmente o parecer da Assessoria Jurídica desta Pasta, com 
fundamento no artigo 65, inciso II, "b" e "c" da Lei Federal 
nº 8.666/93, c/c ar-tigo 1º da Lei Municipal n.º 13.278/2002 e 
artigo 49 do Decreto Municipal n.º 44.279/2003, e alterações 
posteriores, no uso da competência a mim delegada pela 
Portaria nº 37/2020-SMC/G, AUTORIZO o aditamento do ajuste 
consubstanciado por meio da Nota de Empenho e seu Anexo, 
firmado comAUÁ MENDES DE SOUZA, inscrito no CPF sob nº 
021.160.542-57, conforme Contrato de Exclusividade, por in-
termédio deDATERRA PRODUÇÕES CINE-MATOGRÁFICAS LTDA 
- ME, CNPJ: 09.265.812/0001-33, para alterar o local da inter-
vensão, bem como a data de entrega para o dia 20/12/2022, 
conforme anuência da contratada (075383082), e a justificativa 
apresentada pela unidade requisitante (075383140), mantidas 
as demais condições pactuadas.

 SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

 EXTRATO DA ATA DO PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 078-SMC-G-2022.

Processo nº 6025.2019/0010505-8 
OBJETO: : Contratação de empresa especializada na pres-

tação de serviços de informatização e gerenciamento da bi-
lheteria do Centro Cultural da Cidade de São Paulo - CCSP, 
com serviços de emissão, venda e distribuição de ingressos de 
espetáculos.

Às 10:00:33 horas do dia 10 de Novembro de 2022 
, reuniram-se o Pregoeiro deste órgão/entidade Fábio Me-
deiros Rocha Mattos e respectivo(s) membro(s) da equipe 
de apoio, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão 
Eletrônico em epígrafe, relativo à oferta de compra - OC: 
801003801002022OC00109. Inicialmente o Pregoeiro abriu 
a sessão pública em atendimento às disposições contidas no 
edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de 
lances.

Resultado da Sessão Pública: Encerrada sem recurso
Resultado do Item 1: Adjudicado
Vencedor: RV Sports engenharia & Serviços Ltda - me, 

CNPJ nº 40.931.500/0001-61.
Menor Valor: 1.242.533,16
Justificativa: ADJUDICO A EMPRESA RV SPORTS EN-

GENHARIA & SERVIÇOS LTDA - ME PELO VALOR DE R$ 
1.242.533,16.

Encerramento realizado na data de 08/12/2022 
A Ata na íntegra está disponível no endereço www.bec.

sp.gov.br.

 HOMOLOGAÇÃO
Processo nº 6025.2022/0019352-1 
I - Em vista dos elementos constantes do presente, em 

especial a Ata 074993676, com fulcro na Lei Federal n.º 
10.520/2002 e Lei Municipal n.º 13.278/2020, no uso da com-
petência delegada pela Portaria nº 37/2020-SMC-G e demais 
normas aplicáveis, a qual adoto como razão de decidir DECLA-
RO FRACASSADO o Pregão Eletrônico nº 097-SMC-G-2022, em 
razão das propostas superiores ao preço de referência.

14/12/2022 - Largo São Francisco (abertos) - Altura do 
número 20.

19/12/2022 - Largo São Francisco (abertos).
19/12/2022 - Rua Roberto Simonsen (abertos) - Altura do 

número 88.
VALOR GLOBAL: R$ 12.000,00 (doze mil reais), a ser pago 

após a confirmação da execução dos serviços pela unidade 
requisitante.

FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento se dará no 30º 
(trigésimo) dia após a data de entrega de toda documentação 
correta relativa ao pagamento.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 25.10.13.392.3001.6.354.
3.3.90.39.00.00, conforme nota de reserva de recursos nº 
74.088/2022 (074677212).

II - Nos termos do art. 6º do Decreto Municipal nº 
54.873/2014, designo como fiscal do contrato Vander Lins 
Gomes, RF 838.707-9, e Monique Anny Cerqueira Corrêa, RF 
888.216.9., como suplente.

III - Autorizo a emissão da competente nota de empenho 
observadas as disposições e demais normas de execução orça-
mentária vigentes.

 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA 
ARTÍSTICA

Publicado por omissão
Processo n° 6025.2022/0031337-3 
I – À vista dos elementos constantes do presente, em espe-

cial o Parecer da Comissão de Atividades Artísticas e Culturais 
(075192342), na competência a mim delegada pe-la Portaria 
nº 37/2020-SMC/G, AUTORIZO, com fundamento no artigo 25, 
inciso III, da Lei Federal nº 8.666/1993 e alterações posteriores, 
artigo 1º da Lei Municipal 13.278/2002, nos termos dos artigos 
16 e 17 do Decreto Municipal nº 44.279/2003, a contratação 
dos serviços de natureza artística nas condições abaixo estipu-
ladas, ob-servada a legislação vigente e demais cautelas legais:

CONTRATADO: BRAIS ANTONIO OSS (CPF nº 896.220.577-
72), nome artístico " BRAIS OSS" , conforme Contrato de Exclu-
sividade ( 075192320), por intermédio de B A OSS PRODUCOES 
-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 08.328.470/0001-90.

OBJETO: Espetáculo Musical - NATAL DO TATUAPÉ.
DATA/HORÁRIO: 09 e 11 de dezembro totalizando 2 (duas) 

apresentações, confor-me proposta/cronograma referente 
(075192320) e plano de trabalho (075192139).

LOCAL: Área externa - Praça Silvio Romero, Tatuapé (SP).
VALOR GLOBAL: R$44.000,00 (Quarenta e quatro mil 

reais), a ser pago após a con-firmação da execução dos ser-
viços pela unidade requisitante, conforme plano de tra-balho 
(075192139).

FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento se dará no 30º 
(trigésimo) dia após a data de entrega de toda documentação 
correta relativa ao pagamento.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 25.10.13.392.3001.6395.3390
3900.00, conforme nota de reserva de recursos nº 79.286/2022 
( 075276337).

II –Nos termos do art. 6º do decreto 54.873/2014, fica de-
signado como fiscal desta contratação artística o(a) servidor(a) 
Pedro Bastos dos Santos RF 883.208.1 e, como substituto, 
Gabriela Clara dos Santos RF 890.957.1

III - Autorizo a emissão da competente nota de empenho 
observadas as disposições e demais normas de execução orça-
mentária vigentes.

 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA 
ARTÍSTICA

Processo nº 6025.2022/0031289-0 
I - À vista dos elementos constantes do presente, em 

especial a PORTARIA Nº 32/SMC-G, DE 1º DE ABRIL DE 2022, 
publicada no DOC em 2 de abril de 2022 (075022377), na com-
petência a mim delegada pela Portaria nº 37/2020-SMC/G, AU-
TORIZO, com fundamento no artigo 25, caput" da Lei Federal nº 
8.666/1993 e alterações posteriores, artigo 1º da Lei Municipal 
13.278/2002, e Decreto Municipal nº 44.279/2003, a contrata-
ção dos serviços profissionais nas condições abaixo estipuladas, 
observada a legislação vigente e demais cautelas legais:

CONTRATADO: CLAUDINEI LIMA DA SILVA (CPF nº 
252.727.188-01), nome artístico "Claudinei do Acordeon" e 
os demais integrantes do grupo, conforme Contrato de Exclu-
sividade, por intermédio de JOSE GERALDO LIMA DE OLIVEIRA 
17111246802, inscrita no CNPJ sob nº 24.993.653-87.

OBJETO: Espetáculo Musical / Show - Claudinei do Acorde-
on - Dia do Forró 2022.

DATA: 17/12/2022, totalizando 1 apresentação conforme 
proposta/cronograma (075022299).

LOCAL: Praça Padre Manuel da Nóbrega (abertos)

VALOR GLOBAL: R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais), 
a ser pago após a confirmação da execução dos serviços pela 
unidade requisitante.

FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento se dará no 30º 
(trigésimo) dia após a data de entrega de toda documentação 
correta relativa ao pagamento.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 25.10.13.392.3001.6.354.
3.3.90.39.00.00, conforme nota de reserva de recursos nº 
78.655/2022 (075130787).

II - Nos termos do art. 6º do Decreto Municipal nº 
54.873/2014, designo como fiscal do contrato Vander Lins 
Gomes, RF: 838.707-9 e Katia de Abreu Pereira, RF: 885.305-3, 
como suplente.

III - Autorizo a emissão da competente nota de empenho 
observadas as disposições e demais normas de execução orça-
mentária vigentes.

 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA 
ARTÍSTICA

Publicado por omissão
Processo n° 6025.2022/0031002-1 
I – À vista dos elementos constantes do presente, em espe-

cial o Parecer da Comissão de Atividades Artísticas e Culturais 
(074959431), na competência a mim delegada pe-la Portaria 
nº 37/2020-SMC/G, AUTORIZO, com fundamento no artigo 25, 
inciso III, da Lei Federal nº 8.666/1993 e alterações posteriores, 
artigo 1º da Lei Municipal 13.278/2002, nos termos dos artigos 
16 e 17 do Decreto Municipal nº 44.279/2003, a contratação 
dos serviços de natureza artística nas condições abaixo estipu-
ladas, ob-servada a legislação vigente e demais cautelas legais:

CONTRATADO: ELVIS LEONCIO DOS SANTOS (CPF nº 
287.303.428-99), nome artístico “DJ Elvis” e os demais inte-
grantes do grupo, conforme Contrato de Exclusividade, por 
intermédio de JABARIHS PRODUCAO CULTURAL LTDA, inscrita 
no CNPJ sob o nº 47.133.675/0001-72.

OBJETO: Espetáculo Musical / Show - Dj Elvis - Dj Elvis - 
Point Black

DATA/PERÍODO: 10/12/2022, totalizando 1 apresentação, 
conforme propos-ta/cronograma (074959420).

LOCAL: Rua Oliveira Brandão (abertos)
VALOR GLOBAL: R$ 7.000,00 ( sete mil reais ), a ser pago 

após a confirmação da exe-cução dos serviços pela unidade 
requisitante.

FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento se dará no 30º 
(trigésimo) dia após a data de entrega de toda documentação 
correta relativa ao pagamento.

FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento se dará no 30º 
(trigésimo) dia após a data de entrega de toda documentação 
correta relativa ao pagamento.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 25.10.13.392.3001.6.354.
3.3.90.39.00.00, conforme nota de reserva de recursos nº 
78.634/2022 (075126776).

II - Nos termos do art. 6º do Decreto Municipal nº 
54.873/2014, designo como fiscal des-ta contratação artística 
o(a) servidor(a) Vander Lins Gomes, RF 838.707-9 e, como subs-
tituto, Monique Anny Cer-queira Corrêa, RF 888.216.9.

III - Autorizo a emissão da competente nota de empenho 
observadas as disposições e demais normas de execução orça-
mentária vigentes.

 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA 
ARTÍSTICA

Processo nº 6025.2022/0030918-0 
I - À vista dos elementos constantes do presente, em espe-

cial o Parecer da Comissão de Atividades Artísticas e Culturais 
(074915489), na competência a mim delegada pela Portaria 
nº 37/2020-SMC/G, AUTORIZO, com fundamento no artigo 25, 
inciso III, da Lei Federal nº 8.666/1993 e alterações posteriores, 
artigo 1º da Lei Municipal 13.278/2002, nos termos dos artigos 
16 e 17 do Decreto Municipal nº 44.279/2003, a contratação 
dos serviços de natureza artística nas condições abaixo estipu-
ladas, observada a legislação vigente e demais cautelas legais:

CONTRATADO: Wellington Rogério Greve (CPF nº 
182.108.288-51), nome artístico “Grevão" e os demais in-
tegrantes do grupo, conforme Contrato de Exclusividade, 
por intermédio da sociedade empresária ROSA DE SARON 
PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 
09.474.129/0001-06.

OBJETO: Espetáculo Musical / Show - ROSA DE SARON

DATA/PERÍODO: 17/12/2022, totalizando 1 apresentação 
conforme proposta/cronograma (074915371).

LOCAL: Rua dos Têxteis (abertos).

VALOR GLOBAL: R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a ser 
pago após a confirmação da execução dos serviços pela unida-
de requisitante.

FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento se dará no 30º 
(trigésimo) dia após a data de entrega de toda documentação 
correta relativa ao pagamento.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 25.10.13.392.3001.6.354.
3.3.90.39.00.00, conforme nota de reserva de recursos nº 
78.950/2022 (075179741).

II - Nos termos do art. 6º do Decreto Municipal nº 
54.873/2014, designo como fiscal do contrato Vander Lins 
Gomes, RF 838.707-9, e Nathalia de Carvalho Pereira, RF 
881.110.5, como suplente.

III - Autorizo a emissão da competente nota de empenho 
observadas as disposições e demais normas de execução orça-
mentária vigentes.

 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA 
ARTÍSTICA

Publicado por omissão
Processo n° 6025.2022/0030124-3 
I - À vista dos elementos constantes do presente, em 

especial a PORTARIA Nº 32/SMC-G, DE 1º DE ABRIL DE 2022, 
publicada no DOC em 2 de abril de 2022 (074500291), na com-
petência a mim delegada pela Portaria nº 37/2020-SMC/G, AU-
TORIZO, com fundamento no artigo 25, caput" da Lei Federal nº 
8.666/1993 e alterações posteriores, artigo 1º da Lei Municipal 
13.278/2002, e De-creto Municipal nº 44.279/2003, a contra-
tação dos serviços profissionais nas condi-ções abaixo estipu-
ladas, observada a legislação vigente e demais cautelas legais:

CONTRATADO: Leticia Helena de Souza (CPF nº 
289.646.968-08), nome artístico "Le-ticia Helena" e outro 
integrante do grupo, conforme Contrato de Exclusividade, 
por intermédio da sociedade empresária RADIOLA RECOR-
DS GRAVADORA E EDITORA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 
03.702.408/0001-01.

OBJETO: Espetáculo Musical / Show - Leticia Helena - Festi-
val Gastronômico de Natal 2022.

PERÍODO: 13/12/2022 e 14/12/2022, totalizando 4 apresen-
tações conforme propos-ta/cronograma (074500288).

LOCAL: Rua Libero Badaró (abertos), Rua Anita Garibaldi 
(abertos), Rua 15 de novem-bro (abertos).

13/12/2022 - Rua Libero Badaró (abertos) - Altura do 
número 340.

13/12/2022 - Rua Anita Garibaldi (abertos) - Altura do 
número 25.

14/12/2022 - Rua 15 de novembro (abertos) - Altura do 
número 317 - 02 apresenta-ções.

VALOR GLOBAL: R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser pago 
após a confirmação da exe-cução dos serviços pela unidade 
requisitante.

FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento se dará no 30º 
(trigésimo) dia após a data de entrega de toda documentação 
correta relativa ao pagamento.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 25.10.13.392.3001.6.354.
3.3.90.39.00.00, conforme nota de reserva de recursos nº 
74.105/2022 (074677656).

II - Nos termos do art. 6º do Decreto Municipal nº 
54.873/2014, designo como fiscal do contrato Vander Lins 
Gomes, RF 838.707-9, e Monique Anny Cerqueira Corrêa, RF 
888.216.9., como suplente.

III - Autorizo a emissão da competente nota de empenho 
observadas as disposições e demais normas de execução orça-
mentária vigentes.

 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA 
ARTÍSTICA

Publicado por omissão
Processo n° 6025.2022/0030138-3 
I - À vista dos elementos constantes do presente, em 

especial a PORTARIA Nº 32/SMC-G, DE 1º DE ABRIL DE 2022, 
publicada no DOC em 2 de abril de 2022 (074508427), na com-
petência a mim delegada pela Portaria nº 37/2020-SMC/G, AU-
TORIZO, com fundamento no artigo 25, caput" da Lei Federal nº 
8.666/1993 e alterações posteriores, artigo 1º da Lei Municipal 
13.278/2002, e De-creto Municipal nº 44.279/2003, a contra-
tação dos serviços profissionais nas condi-ções abaixo estipu-
ladas, observada a legislação vigente e demais cautelas legais:

CONTRATADO: Eduardo Cassoli (CPF nº 291.788.658-75), 
conforme Contrato de Ex-clusividade, por intermédio da socie-
dade empresária RADIOLA RECORDS GRAVADORA E EDITORA 
LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 03.702.408/0001-01.

OBJETO: Espetáculo Musical / Show - Eduardo Cassoli - 
Eduardo Cassoli - Festival Gastronômico de Natal 2022.

PERÍODO: 12/12/2022 a 19/12/2022, totalizando 6 apresen-
tações conforme propos-ta/cronograma (074508132).

LOCAL: Rua Álvares Penteado (abertos), Largo de São 
Bento (abertos), Avenida Cás-per Líbero (abertos), Largo São 
Francisco (abertos), Rua Roberto Simonsen (abertos).

12/12/2022 - Rua Álvares Penteado (abertos) - Altura do 
número 12.

12/12/2022 - Largo de São Bento (abertos).
14/12/2022 - Avenida Cásper Líbero (abertos) - Altura do 

número 79.

integrantes do grupo, conforme Contrato de Exclu-sividade, 
por intermédio de ADONIAS RODRIGUES LEITE 26378109800 
(Nome Fanta-sia D'LUCCA AULA DE MUSICA), inscrita no CNPJ 
sob nº 14.148.011/0001-28.

OBJETO: Espetáculo Musical / Show - Lady Drika - Lady 
Drika - Dia Municipal do Reggae

DATA:11/12/2022, totalizando 1 apresentação conforme 
proposta/cronograma.

LOCAL: (Espaços Abertos) Memorial da America Latina 
- Localizado em Avenida Auro Soares de Moura Andrade, 664 - 
Barra Funda - São Paulo/SP .

VALOR GLOBAL: R$ 5.000,00 ( cinco mil reais ), a ser pago 
após a confirmação da execução dos serviços pela unidade 
requisitante.

FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento se dará no 30º 
(trigésimo) dia após a data de entrega de toda documentação 
correta relativa ao pagamento.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 25.10.13.392.3001.6.354.
3.3.90.39.00.00, conforme nota de reserva de recursos nº 
72.402/2022 (074341111).

II - Nos termos do art. 6º do decreto 54.873/2014, fica de-
signado como fiscal desta contratação artística o(a) ser-vidor(a) 
Vander Lins Gomes, RF 838.707-9 e, como substituto, Thamires 
Cordeiro Nunes, RF 882.969.1.

III - Autorizo a emissão da competente nota de empenho 
observadas as disposições e demais normas de execução orça-
mentária vigentes.

 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA 
ARTÍSTICA

Publicado por omissão
Processo n° 6025.2022/0029367-4 
I - À vista dos elementos constantes do presente, em 

especial a PORTARIA Nº 32/SMC-G, DE 1º DE ABRIL DE 2022, 
publicada no DOC em 2 de abril de 2022 (073959863), na com-
petência a mim delegada pela Portaria nº 37/2020-SMC/G, AU-
TORIZO, com fundamento no artigo 25, caput" da Lei Federal nº 
8.666/1993 e alterações posteriores, artigo 1º da Lei Municipal 
13.278/2002, e De-creto Municipal nº 44.279/2003, a contra-
tação dos serviços profissionais nas condi-ções abaixo estipu-
ladas, observada a legislação vigente e demais cautelas legais:

CONTRATADO: Flávio de Azevedo Hernandes (CPF 
305.419.108-76), nome artístico "Flávio de Azevedo Hernan-
des" e os demais integrantes do grupo, conforme Contrato de 
Exclusividade, por intermédio de SELO ESKAMBO PRODUCOES 
ARTISTICAS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 39.766.635/0001-30.

OBJETO: Espetáculo Musical / Show - Macaco Fantasma - 
Show Macaco Fantasma

DATA: : de 10/12/2022 a 18/12/2022, totalizando 4 apre-
sentações conforme proposta/cronograma.

LOCAIS: Rua Cachoeira de Campo Grande (abertos), Praça 
7 - Cidade Líder (abertos), Praça do Morcegão (abertos), Rua 
olga Artacho, 44 (abertos)

VALOR GLOBAL: R$ 16.000,00 ( dezesseis mil reais ), a 
ser pago após a confirmação da exe-cução dos serviços pela 
unidade requisitante.

FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento se dará no 30º 
(trigésimo) dia após a data de entrega de toda documentação 
correta relativa ao pagamento.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 25.10.13.392.3001.6.3
92.3.3.90.39.00.00, conforme nota de reserva de recursos 
(074339812).

II - Nos termos do art. 6º do decreto 54.873/2014, fica de-
signado como fiscal desta contratação artística o(a) ser-vidor(a) 
Camila Passos de Siqueira , RF 826.675.1 e, como substituto, 
Rafael de Camargo Teixeira Santos, RF 8508895

III - Autorizo a emissão da competente nota de empenho 
observadas as disposições e demais normas de execução orça-
mentária vigentes.

 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA 
ARTÍSTICA

Publicado por omissão
Processo n° 6025.2022/0030089-1 
I - À vista dos elementos constantes do presente, em 

especial a PORTARIA Nº 32/SMC-G, DE 1º DE ABRIL DE 2022, 
publicada no DOC em 2 de abril de 2022 (074477358), na com-
petência a mim delegada pela Portaria nº 37/2020-SMC/G, AU-
TORIZO, com fundamento no artigo 25, caput" da Lei Federal nº 
8.666/1993 e alterações posteriores, artigo 1º da Lei Municipal 
13.278/2002, e De-creto Municipal nº 44.279/2003, a contra-
tação dos serviços profissionais nas condi-ções abaixo estipu-
ladas, observada a legislação vigente e demais cautelas legais:

CONTRATADO: Pablo Vares de Azevedo (CPF nº 
867.152.080-34), nome artístico "Pa-blo Vares" e os demais 
integrantes do grupo, conforme Contrato de Exclusividade, por 
intermédio de Radiola Records Gravadora e Editora LTDA-ME, 
inscrita no CNPJ sob nº 03.702.408/0001-01.

OBJETO: Espetáculo Musical / Show - Pablo Vares - Pablo 
Vares - Festival Gastronômico de Natal 2022

DATA: de 09/12/2022 a 10/12/2022, totalizando 4 apresen-
tações conforme proposta/cronograma.

LOCAL: Rua 15 de novembro (abertos), Rua Formosa (aber-
tos), Largo de São Bento (abertos), Rua Roberto Si-monsen 
(abertos)

VALOR GLOBAL: R$ 8.000,00 ( oito mil reais ), a ser pago 
após a confirmação da execução dos serviços pela unidade 
requisitante.

FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento se dará no 30º 
(trigésimo) dia após a data de entrega de toda documentação 
correta relativa ao pagamento.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 25.10.13.392.3001.6.354.
3.3.90.39.00.00, conforme nota de reserva de recursos nº 
75.313/2022 (074849606).

II - Nos termos do art. 6º do Decreto Municipal nº 
54.873/2014, designo como fiscal des-ta contratação artística 
o(a) servidor(a) Vander Lins Gomes, RF 838.707-9 e, como subs-
tituto, Monique Anny Cer-queira Corrêa, RF 888.216.9.

III - Autorizo a emissão da competente nota de empenho 
observadas as disposições e demais normas de execução orça-
mentária vigentes.

 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA 
ARTÍSTICA

Publicado por omissão
Processo n° 6025.2022/0031287-3 
I - À vista dos elementos constantes do presente, em 

especial a PORTARIA Nº 32/SMC-G, DE 1º DE ABRIL DE 2022, 
publicada no DOC em 2 de abril de 2022 (075021374), na com-
petência a mim delegada pela Portaria nº 37/2020-SMC/G, AU-
TORIZO, com fundamento no artigo 25, caput" da Lei Federal nº 
8.666/1993 e alterações posteriores, artigo 1º da Lei Municipal 
13.278/2002, e De-creto Municipal nº 44.279/2003, a contra-
tação dos serviços profissionais nas condi-ções abaixo estipu-
ladas, observada a legislação vigente e demais cautelas legais:

CONTRATADO: GUILHERME CELESTE CARVALHO (CPF 
nº 388.234.338-94), por in-termédio de GUILHERME CE-
LESTE CARVALHO 38823433894, inscrita no CNPJ sob nº 
34.763.135/0001-20.

OBJETO: Espetáculo Musical / Show - Expresso 74 - Expres-
so 174 - Festival Gastronômico de Natal 2022

DATA: de 12/12/2022 a 21/12/2022, totalizando 4 apresen-
tações conforme proposta/cronograma.

LOCAL: Rua Doutor Miguel Couto (abertos), Largo de São 
Bento (abertos), Rua Formosa (abertos), Rua Álvares Penteado 
(abertos)

VALOR GLOBAL: R$ 16.000,00 ( dezesseis mil reais ), a 
ser pago após a confirmação da exe-cução dos serviços pela 
unidade requisitante.
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Via Rápida Empresa - VRE
CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO

JUCESP - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e

Inovação

Prefeitura do Município de Cachoeira
Paulista

Governo do Estado de São Paulo

É importante saber que:

1. Todos os dados e declarações constantes deste documento são de responsabilidade do proprietário do estabelecimento.

2. Somente as atividades econômicas contidas neste comprovante tem o funcionamento autorizado.

3. Quaisquer alterações de dados e/ou de condições que determinem a inscrição nos órgãos e expedição deste documento implica a
perda de sua validade e regularidade perante os órgãos, e obriga o empresário e/ou empresa jurídica a revalidar as informações e
renovar sua solicitação.

4. Os órgãos envolvidos poderão a qualquer momento fiscalizar ou notificar o interessado a comprovar as restrições e/ou condições
supramencionadas no documento, de forma que se não atendidas as notificações, poderá ter início procedimento de apuração de
responsabilidades com eventual imposição de multa, interdição do imóvel ou cassação do licenciamento.

5. As taxas devidas de cada órgão deverão ser recolhidas diretamente com os envolvidos e mantidas válidas durante todo o período
de vigência do estabelecimento, de acordo com as regras definidas e especificadas pelo órgão.

DADOS DA SOLICITAÇÃO E VALIDADE DESTE DOCUMENTO:

PROTOCOLO/NÚMERO NÚMERO DA SOLICITAÇÃO

SPM2230761115 1924051

DATA DA SOLICITAÇÃO

28/09/2022

DATA DE VALIDADE

28/09/2023

DADOS DA EMPRESA

NOME EMPRESARIAL CNPJ

B A OSS PRODUCOES 08.328.470/0001-90

NATUREZA JURÍDICA Inscrição Municipal

Empresário (Individual) 22502

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

RUA ANA SILVIA, 60

JARDIM NOVA CACHOEIRA, Cachoeira Paulista - SP CEP: 12630000

ÁREA DO ESTABELECIMENTO

ÁREA DO IMÓVEL (ÁREA CONSTRUÍDA)
(M²)

ATIVIDADES ECONÔMICAS LICENCIADAS

9001902 - Produção musical

9001906 - Atividades de sonorização e de iluminação

9002701 - Atividades de artistas plásticos, jornalistas independentes e escritores

7319002 - Promoção de vendas
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DADOS DA EMPRESA

4761001 - Comércio varejista de livros

4762800 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas

4789099 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

4781400 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

ATIVIDADES AUXILIARES LICENCIADAS

Escritório Administrativo

ANÁLISE DE VIABILIDADE

PARECER DA PREFEITURA DOMUNICÍPIO DE CACHOEIRA PAULISTA

VÁLIDO PARA A INSCRIÇÃO MUNICIPAL DO IMÓVEL DATA DE EMISSÃO: 28/09/2022

TIPO DO IMÓVEL: Número IPTU: 021330068001

RESTRIÇÕES AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE NO LOCAL INDICADO:

» A Prefeitura poderá a qualquer momento notificar o interessado a comprovar as condições supramencionadas nas restrições de
operação, de forma que se não atendida a notificação, poderá iniciar procedimento de apuração de responsabilidades com
eventual imposição de multa, interdição do imóvel ou cassação do licenciamento.

» O endereço informado deve ser utilizado exclusivamente para exercício de atividade(s) auxiliar(es), se selecionada(s), ou como
ponto de recebimento de correspondências, não sendo permitido o exercício de atividades econômicas no local.

» A Prefeitura poderá a qualquer momento notificar o interessado a comprovar as condições supramencionadas nas restrições de
operação, de forma que se não atendida a notificação, poderá iniciar procedimento de apuração de responsabilidades com
eventual imposição de multa, interdição do imóvel ou cassação do licenciamento.

» O endereço informado deve ser utilizado exclusivamente para exercício de atividade(s) auxiliar(es), se selecionada(s), ou como
ponto de recebimento de correspondências, não sendo permitido o exercício de atividades econômicas no local.

» A Prefeitura poderá a qualquer momento notificar o interessado a comprovar as condições supramencionadas nas restrições de
operação, de forma que se não atendida a notificação, poderá iniciar procedimento de apuração de responsabilidades com
eventual imposição de multa, interdição do imóvel ou cassação do licenciamento.

» O endereço informado deve ser utilizado exclusivamente para exercício de atividade(s) auxiliar(es), se selecionada(s), ou como
ponto de recebimento de correspondências, não sendo permitido o exercício de atividades econômicas no local.

» A Prefeitura poderá a qualquer momento notificar o interessado a comprovar as condições supramencionadas nas restrições de
operação, de forma que se não atendida a notificação, poderá iniciar procedimento de apuração de responsabilidades com
eventual imposição de multa, interdição do imóvel ou cassação do licenciamento.

» O endereço informado deve ser utilizado exclusivamente para exercício de atividade(s) auxiliar(es), se selecionada(s), ou como
ponto de recebimento de correspondências, não sendo permitido o exercício de atividades econômicas no local.

» A Prefeitura poderá a qualquer momento notificar o interessado a comprovar as condições supramencionadas nas restrições de
operação, de forma que se não atendida a notificação, poderá iniciar procedimento de apuração de responsabilidades com
eventual imposição de multa, interdição do imóvel ou cassação do licenciamento.

» O endereço informado deve ser utilizado exclusivamente para exercício de atividade(s) auxiliar(es), se selecionada(s), ou como
ponto de recebimento de correspondências, não sendo permitido o exercício de atividades econômicas no local.

» A Prefeitura poderá a qualquer momento notificar o interessado a comprovar as condições supramencionadas nas restrições de
operação, de forma que se não atendida a notificação, poderá iniciar procedimento de apuração de responsabilidades com
eventual imposição de multa, interdição do imóvel ou cassação do licenciamento.

» O endereço informado deve ser utilizado exclusivamente para exercício de atividade(s) auxiliar(es), se selecionada(s), ou como
ponto de recebimento de correspondências, não sendo permitido o exercício de atividades econômicas no local.

» A Prefeitura poderá a qualquer momento notificar o interessado a comprovar as condições supramencionadas nas restrições de
operação, de forma que se não atendida a notificação, poderá iniciar procedimento de apuração de responsabilidades com
eventual imposição de multa, interdição do imóvel ou cassação do licenciamento.

» O endereço informado deve ser utilizado exclusivamente para exercício de atividade(s) auxiliar(es), se selecionada(s), ou como
ponto de recebimento de correspondências, não sendo permitido o exercício de atividades econômicas no local.
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PARECER DA PREFEITURA DOMUNICÍPIO DE CACHOEIRA PAULISTA

» A Prefeitura poderá a qualquer momento notificar o interessado a comprovar as condições supramencionadas nas restrições de
operação, de forma que se não atendida a notificação, poderá iniciar procedimento de apuração de responsabilidades com
eventual imposição de multa, interdição do imóvel ou cassação do licenciamento.

» O endereço informado deve ser utilizado exclusivamente para exercício de atividade(s) auxiliar(es), se selecionada(s), ou como
ponto de recebimento de correspondências, não sendo permitido o exercício de atividades econômicas no local.

» A Prefeitura poderá a qualquer momento notificar o interessado a comprovar as condições supramencionadas nas restrições de
operação, de forma que se não atendida a notificação, poderá iniciar procedimento de apuração de responsabilidades com
eventual imposição de multa, interdição do imóvel ou cassação do licenciamento.

» O endereço informado deve ser utilizado exclusivamente para exercício de atividade(s) auxiliar(es), se selecionada(s), ou como
ponto de recebimento de correspondências, não sendo permitido o exercício de atividades econômicas no local.

LICENCIAMENTO INTEGRADO

Secretaria de Estado da Saúde / Vigilância Sanitária

Atividade licenciada pelo órgão de vigilância sanitária municipal.

Secretaria de Estado da Segurança Pública / Corpo de Bombeiros

DATA EMISSÃO PROTOCOLO DE BAIXO RISCO

28/09/2022

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

» Declaro enquadrar-me na “Isenção Tipo I” do Corpo de Bombeiros, por ser prestador de serviços ou autônomo, e o endereço
fornecido é o de minha residência (unifamiliar ou apartamento em prédio exclusivamente residencial), sendo o estabelecimento
considerado apenas para fins legais e tributários, não sendo exercida qualquer atividade empresarial no local, tais como
fabricação, manutenção, montagem, depósito, venda, atendimento ao cliente, e outros.

» Declaro estar ciente de que estou sujeito à fiscalização do Corpo de Bombeiros e que, além da cassação da Licença, o registro de
informações inverídicas pode acarretar ao declarante o crime de falsidade ideológica, tipificado no Artigo 299 do Código Penal,
com previsão de pena de um a cinco anos de reclusão e multa, sem prejuízo das providências administrativas e cíveis cabíveis.

Secretaria de Estado do Meio Ambiente / CETESB

TIPO DE DOCUMENTO NÚMERO DE LICENÇA DATA EMISSÃO VALIDADE

ISENTO 2615380 28/09/2022 INEXISTENTE

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

» Atividades exercidas no local: 4761-0/01 - Comércio varejista de livros

» Declaro que a atividade não será instalada e/ou realizada em APM (Área de Proteção aos Mananciais) / APRM (Área de
Proteção e Recuperação de Mananciais).

» Declaro que, para o exercício da atividade, não ocorrerá, sem manifestação específica da CETESB: 1.Corte de árvores nativas
isoladas; 2. Supressão de vegetação nativa; 3. Intervenção em Áreas de Preservação Permanente (APP); 4. Movimentação de
terra acima de 100 m³ (cem metros cúbicos); 5. Intervenção em Áreas de Várzea para fins agrícolas.

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTES MANIFESTAÇÕES:

» A atividade realizada pela empresa no local e nas condições informadas pelo interessado no
pedido não está sujeita ao licenciamento ambiental no âmbito da CETESB. Caso haja alteração
dessa situação, deverá haver nova solicitação.

Secretaria da Agricultura / Coordenadoria de Defesa Agropecuária

DATA EMISSÃO PROTOCOLO DE BAIXO RISCO CNAE

28/09/2022 4761-0/01
4762-8/00
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Secretaria da Agricultura / Coordenadoria de Defesa Agropecuária

4781-4/00
4789-0/99
7319-0/02
9001-9/06
9002-7/01

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

» Declaro que as atividades que realizo para este protocolo não são de âmbito de gestão no sistema de Gestão de Defesa Animal
e Vegetal (GEDAVE) pela Coordenadoria de Defesa Agropecuária (CDA) da Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA).

DATA EMISSÃO PROTOCOLO DE BAIXO RISCO CNAE

28/09/2022 9001-9/02

Prefeitura de Cachoeira Paulista

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

DATA EMISSÃO PROTOCOLO DE BAIXO RISCO CNAE

28/09/2022 9001-9/02

DATA EMISSÃO PROTOCOLO DE BAIXO RISCO CNAE

28/09/2022 9001-9/06

DATA EMISSÃO PROTOCOLO DE BAIXO RISCO CNAE

28/09/2022 9002-7/01

DATA EMISSÃO PROTOCOLO DE BAIXO RISCO CNAE

28/09/2022 7319-0/02

DATA EMISSÃO PROTOCOLO DE BAIXO RISCO CNAE

28/09/2022 4761-0/01

DATA EMISSÃO PROTOCOLO DE BAIXO RISCO CNAE

28/09/2022 4762-8/00

DATA EMISSÃO PROTOCOLO DE BAIXO RISCO CNAE

28/09/2022 4789-0/99

DATA EMISSÃO PROTOCOLO DE BAIXO RISCO CNAE

28/09/2022 4781-4/00

DATA EMISSÃO PROTOCOLO DE BAIXO RISCO CNAE

28/09/2022 Atividade(s)
Auxiliar(es)

PREFEITURA

DATA EMISSÃO NÚMERO DE LICENÇA VALIDADE

28/09/2022 SPM2230761115 28/09/2023
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO
08.328.470/0001-90
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
26/09/2006

 
NOME EMPRESARIAL
B A OSS PRODUCOES

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
SEGUNDO ELO - AGENCY

PORTE
ME

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
90.01-9-02 - Produção musical

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação
90.02-7-01 - Atividades de artistas plásticos, jornalistas independentes e escritores
73.19-0-02 - Promoção de vendas
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

 
LOGRADOURO
R ANA SILVIA

NÚMERO
60

COMPLEMENTO
********

 
CEP
12.630-000

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM NOVA CACHOEIRA

MUNICÍPIO
CACHOEIRA PAULISTA

UF
SP

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO
BRAISOSSCN@GMAIL.COM

TELEFONE
(12) 3103-2262

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

 
SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
26/09/2006

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

 
SITUAÇÃO ESPECIAL
********

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 20/01/2023 às 09:03:46 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista
Avenida Coronel Domiciano, nº92 - Centro

CEP 12630000 - CACHOEIRA PAULISTA / SP
Tel: (12) 3186-6010/ 6022

CNPJ: 45.192.275/0001-02

 

Certidão Negativa de Débitos

Número: 13622/2023

Identificação no Cadastro Mobiliário
Inscrição
Municipal:

22502 - Situação: Regular

Razão Social: B A OSS PRODUCOES
CNPJ/CPF: 08.328.470/0001-90
Endereço: RUA ANA SILVIA , 60 - - JARDIM NOVA CACHOEIR
Cidade: CACHOEIRA PAULISTA / SP

Atividade(s):

Produção musical, Atividades de artistas plásticos, jornalistas independentes e escritores,
Atividades de sonorização e de iluminação, Comércio varejista de artigos do vestuário e
acessórios, Comércio varejista de discos CDs DVDs e fitas, Comércio varejista de livros,
Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente, Promoção de
vendas

Certificamos, para os devidos fins e para que produza os efeitos legais, que a razão social acima
identificada NÃO CONSTA, até a data da emissão desta certidão, débito referente a tributos mobiliários
junto aos cofres municipais.

Ressalvando o direito da fazenda municipal de cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade
desta razão social, que vierem a ser apuradas.

Certidão emitida em 09/02/2023 às 10:22:18h (data e hora de Brasília).

Acessada pelo IP: 172.24.0.1 / 187.123.139.38
Código de Controle da Certidão: 10EA.6000.3AB1F

Válida até 11/03/2023 (30 dias a partir da data de emissão).

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Prefeitura na Internet, no endereço
//pmcachoeirapaulista.geosiap.net.br/pmcachoeirapaulista/websis/siapegov/arrecadacao/baw/veracidade_certidao.php

Certidão expedida gratuitamente pela internet.
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CNPJ: 08.328.470/000190

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São 
Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima 
identificada, é certificado que não constam débitos declarados ou apurados 
pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento 
matriz/filial acima identificado.

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

Data e hora da emissão

Certidão nº

Validade

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio 
www.pfe.fazenda.sp.gov.br

2212013108391

07/12/2022 09:56:09

6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Folha 1 de 1

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado 
de São Paulo

Autenticar documento em https://marataizes.nopapercloud.com.br/autenticidade 

com o identificador 3600360035003200310037003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.
fls. 47



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

 
Nome: B A OSS PRODUCOES
CNPJ: 08.328.470/0001-90 

Ressalvado  o  direito  de  a  Fazenda  Nacional  cobrar  e  inscrever  quaisquer  dívidas  de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

constam débitos  administrados  pela  Secretaria  da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código  Tributário  Nacional  (CTN),  ou  objeto  de  decisão  judicial  que  determina  sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

1.

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

2.

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:16:29 do dia 07/12/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/06/2023.
Código de controle da certidão: F093.7AF2.FCA6.4C1B
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: B A OSS PRODUCOES (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 08.328.470/000190
Certidão nº: 205169/2023
Expedição: 03/01/2023, às 10:46:11
Validade: 02/07/2023  180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 
Certificase que B A OSS PRODUCOES (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no
CNPJ sob o nº 08.328.470/000190, NÃO CONSTA como inadimplente no
Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642A e 883A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condicionase à verificação de sua
autenticidade  no  portal  do  Tribunal  Superior  do  Trabalho  na
Internet  (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do  Banco  Nacional  de  Devedores  Trabalhistas  constam  os  dados
necessários  à  identificação  das  pessoas  naturais  e  jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos  judiciais  trabalhistas,  inclusive  no  concernente  aos
recolhimentos  previdenciários,  a  honorários,  a  custas,  a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.brAutenticar documento em https://marataizes.nopapercloud.com.br/autenticidade 
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Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 08.328.470/0001-90
Razão Social:B A OSS PRODUCOES
Endereço: RUA ANA SILVA 60 / JD NOVA CACHOEIRA / CACHOEIRA PAULISTA / SP /

12630-000

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

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

Validade:23/01/2023 a 21/02/2023 
 
Certificação Número: 2023012301135665448674

Informação obtida em 06/02/2023 16:38:10

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

Voltar Imprimir
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 06/02/2023   0063677828 

 P O D E R  J U D I C I Á R I O 
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS 

 CERTIDÃO Nº:   3529100   FOLHA: 1/1 

 A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça. 

 A   Diretoria   de   Serviço   Técnico   de   Informações   Cíveis   do(a)   Comarca   de   São   Paulo    
 Capital, no uso de suas atribuições legais,   

 CERTIFICA   E   DÁ   FÉ   que,   pesquisando   os   registros    de   distribuições   de     PEDIDOS   DE 
 FALÊNCIA,   CONCORDATAS,   RECUPERAÇÕES   JUDICIAIS   E   EXTRAJUDICIAIS  ,   anteriores   a 
 05/02/2023,  verificou   NADA CONSTAR   como réu/requerido/interessado em nome de: **************** 

 B   A   OSS   PRODUCOES  ,   CNPJ:   08.328.470/000190,   conforme   indicação   constante   do   pedido   de 
 certidão.********************************************************************************************************** 

 Esta   certidão   não   aponta   ordinariamente   os   processos   em   que   a   pessoa   cujo   nome   foi 
 pesquisado   figura   como   autor   (a).   São   apontados   os   feitos   com   situação   em   tramitação   já 
 cadastrados   no   sistema   informatizado   referentes   a   todas   as   Comarcas/Foros   Regionais   e   Distritais 
 do Estado de São Paulo. 

 A   data   de   informatização   de   cada   Comarca/Foro   pode   ser   verificada   no   Comunicado 
 SPI nº 22/2019. 

 Esta   certidão   considera   os   feitos   distribuídos   na   1ª   Instância,   mesmo   que   estejam   em 
 Grau de Recurso. 

 Não   existe   conexão   com   qualquer   outra   base   de   dados   de   instituição   pública   ou   com   a 
 Receita   Federal   que   verifique   a   identidade   do   NOME/RAZÃO   SOCIAL   com   o   CPF/CNPJ.   A 
 conferência   dos   dados   pessoais   fornecidos   pelo   pesquisado   é   de   responsabilidade   exclusiva   do 
 destinatário da certidão. 

 A   certidão   em   nome   de   pessoa   jurídica   considera   os   processos   referentes   à   matriz   e 
 às   filiais   e   poderá   apontar   feitos   de   homônimos   não   qualificados   com   tipos   empresariais   diferentes 
 do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA). 

 Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital. 

 Esta certidão é sem custas. 

 São Paulo, 6 de fevereiro de 2023. 

                0063677828 
 PEDIDO N°:  
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D E C L A R A Ç Ã O 

 
 
 
 
                           A empresa B A OSS PRODUCOES (Segundo Elo – Agency), 
inscrito  no  CNPJ  08.328.470/000190,  sediada  na  Rua  Ana  Silvia,  60,  Bairro 
Jardim  Nova  Cachoeira,    Cachoeira  Paulista  –  SP,  representada  legalmente 
pelo Sr. Brais Antônio Oss, brasileiro, casado, Empresário, portador da RG nº 
65.036.8502 SP, e do CPF nº 896.220.57772, residente a na Rua Ana Silvia, 
60, Bairro Jardim Nova Cachoeira,   Cachoeira Paulista – SP, DECLARA, para 
os  devidos  fins  do  disposto  no  inciso  V  do  art.  27  da  Lei  nº  8.666,  de  21  de  
junho  de 1993,  acrescido pela  Lei  nº 9.854, de 27  de outubro de  1999,  que 
não    emprega  menor  de  dezoito  anos  em  trabalho  noturno,  perigoso  ou 
insalubre e não  emprega menor de dezesseis anos em nenhuma hipótese  
 
 
 

Cachoeira Paulista/SP, 20 de janeiro de 2023. 
 
 

 
 
 
 
 

___________________________________________ 
B A OSS PRODUCOES 

CNPJ 08.328.470/000190 
 
 

B A OSS 
PRODUCOES:08
328470000190

Assinado de forma digital por B 
A OSS 
PRODUCOES:08328470000190 
Dados: 2023.01.20 16:30:01 
-03'00'
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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES  ES

5º BIMESTRE DE 2022  SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1,00RREO– ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)

ESTADO/TRIBUNAL

PREVISÃO INICIAL

(b) (b /a) x 100

PREVISÃO ATUALIZADA
(a) %Até o Bimestre

RECEITAS REALIZADASRECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS
CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

17.464.900,00 17.464.900,00 18.193.998,23 104,17RECEITA DE IMPOSTOS (I)

4.377.300,00 4.377.300,00 4.879.011,49 111,46Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano  IPTU

3.147.000,00 3.147.000,00 3.346.975,95 106,35IPTU

1.230.300,00 1.230.300,00 1.532.035,54 124,53Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU

698.000,00 698.000,00 1.248.507,82 178,87Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza  ITBI

698.000,00 698.000,00 1.248.507,82 178,87ITBI

Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI

5.309.600,00 5.309.600,00 5.094.022,88 95,94Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza  ISS

5.153.000,00 5.153.000,00 4.955.495,21 96,17 ISS

156.600,00 156.600,00 138.527,67 88,46Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS

7.080.000,00 7.080.000,00 6.972.456,04 98,48Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte  IRRF

59.052.700,00 62.021.280,09 58.147.284,28 93,75RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)

32.552.000,00 35.320.580,09 32.476.230,70 91,95CotaParte FPM

3.050,00 3.050,00 3.886,57 127,43CotaParte ITR

3.736.900,00 3.936.900,00 4.346.468,35 110,40CotaParte IPVA

21.958.900,00 21.958.900,00 21.108.503,08 96,13CotaParte ICMS

376.150,00 376.150,00 212.195,58 56,41CotaParte IPI  Exportação

425.700,00 425.700,00Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais

425.700,00 425.700,00Desoneração ICMS (LC 87/96)

Outras

76.517.600,00 79.486.180,09 76.341.282,51 96,04TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS
CONSTITUCIONAIS E LEGAIS  (III) = (I) + (II)

DOTAÇÃO
INICIAL

DOTAÇÃO
ATUALIZADA

(e) (e/c)x100
%

DESP LIQUIDADAS

Até o Bimestre
(d) (d/c)x100

%

DESP EMPENHADAS

Até o Bimestre
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS)  POR
SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA COMPUTADAS NO CÁLCULO

DO MÍNIMO (f) (f/c)x100
%

DESP PAGAS

Até o Bimestre
(c)

2.080.803,00 3.186.072,18 2.990.492,25 93,863.174.833,63 99,65 2.928.181,54 91,91ATENÇÃO BÁSICA  (IV)
2.080.803,00 3.186.072,18 2.990.492,25 93,863.174.833,63 99,65 2.928.181,54 91,91Despesas Correntes

Despesas de Capital
5.123.000,00 5.142.197,60 4.490.042,69 87,325.020.398,99 97,63 4.475.394,82 87,03ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  (V)
5.123.000,00 5.132.780,93 4.483.067,95 87,345.013.424,25 97,67 4.468.420,08 87,06Despesas Correntes

9.416,67 6.974,74 74,076.974,74 74,07 6.974,74 74,07Despesas de Capital
225.601,60 225.516,57 99,96225.601,60 100,00 225.516,57 99,96SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO  (VI)
225.601,60 225.516,57 99,96225.601,60 100,00 225.516,57 99,96Despesas Correntes

Despesas de Capital
144.000,00 160.435,71 158.750,53 98,95158.750,53 98,95 155.081,10 96,66VIGILÂNCIA SANITÁRIA  (VII)
144.000,00 160.435,71 158.750,53 98,95158.750,53 98,95 155.081,10 96,66Despesas Correntes

Despesas de Capital
426.500,00 997.348,87 921.126,45 92,36995.899,80 99,85 884.290,04 88,66VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)
426.500,00 997.348,87 921.126,45 92,36995.899,80 99,85 884.290,04 88,66Despesas Correntes

Despesas de Capital
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)

Despesas Correntes
Despesas de Capital

6.687.058,00 6.501.644,87 5.796.654,02 89,166.488.230,30 99,79 5.603.787,48 86,19OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)
6.687.058,00 6.501.644,87 5.796.654,02 89,166.488.230,30 99,79 5.603.787,48 86,19Despesas Correntes

Despesas de Capital
14.461.361,00 16.213.300,83 14.582.582,51 89,9416.063.714,85 99,08 14.272.251,55 88,03TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS DESPESAS
EMPENHADAS

(d)

DESPESAS
LIQUIDADAS

(e)

DESPESAS
PAGAS

(f)

14.582.582,51Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) 14.272.251,5516.063.714,85
() Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)
() Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)
() Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)

(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII  XIII  XIV  XV) 14.582.582,5116.063.714,85 14.272.251,55
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) 11.451.192,38
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e)  XVII)¹ 3.131.390,134.612.522,47 2.821.059,17
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)

PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100
(mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)

19,1021,04

Saldo Inicial
Despesas Custeadas no Exercício de

Referência
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM
EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS

CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012LIMITE

LIMITE NÃO CUMPRIDO

(no exercício atual)

(h)

Saldo Final
(não aplicado)¹

(l) = (h  (i ou j))
Empenhadas

(i)
Liquidadas

(j)
Pagas

(k)

Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo final = XIXd)
Diferença de limite não cumprido em 2020  (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício
anterior)
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)
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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES  ES

5º BIMESTRE DE 2022  SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1,00RREO– ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)

ESTADO/TRIBUNAL

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Diferença entre o
valor aplicado

além do limite e o
total de RP

(v) = ((o + q)  u))

Total de RP
cancelados ou

prescritos

(u)

Total de RP
a pagar

(t)

Total de RP
pagos

(s)

Valor inscrito
em RP

considerado no
Limite

(r) = (p  (o + q))
se < 0,

então (r) = (0)

RPNP Inscritos
Indevidamente

no Exercício
sem

Disponibilidade
Financeira

q = (XIIId)

Total inscrito em
RP no exercício

(p)

Valor aplicado
além do limite

(o) = (n  m),
se < 0,

então (o) = 0

Valor aplicado
em ASPS no

(n)

Valor Mínimo
para aplicação

em ASPS

(m)

EXERCÍCIO DO EMPENHO²

Empenhos de 2022 (regra nova)
Empenhos de 2021 (regra nova)
Empenhos de 2020
Empenhos de 2019
Empenhos de 2018 e anteriores

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da
coluna "v")
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no
demonstrativo do exercício anterior)
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI  XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC
141/2012)

Saldo Inicial
Despesas Custeadas no Exercício de

Referência
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA
FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA

LC 141/2012RESTOS

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

(w)
Saldo Final

(não aplicado)¹

(aa) = (w  (x ou y))
Empenhadas

(x)
Liquidadas

(y)
Pagas

(z)

Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do
demonstrativo do exercício anterior)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final
do demonstrativo do exercício anterior)
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)

PREVISÃO INICIAL

(b) (b /a) x 100

PREVISÃO ATUALIZADA
(a) %Até o Bimestre

RECEITAS REALIZADASRECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO
COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

8.436.500,00 10.630.438,70 11.753.953,62 110,57RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)
8.296.700,00 10.490.638,70 11.057.070,92 105,40Provenientes da União

139.800,00 139.800,00 696.882,70 498,49Provenientes dos Estados
Provenientes de Outros Municípios

RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE
(XXIX)

3.900,00 3.900,00 31.639,54 811,27OUTRAS RECEITAS (XXX)
8.440.400,00 10.634.338,70 11.785.593,16 110,83TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII +

XXIX + XXX)

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DOTAÇÃO
INICIAL

DOTAÇÃO
ATUALIZADA

(e) (e/c)x100
%

DESP. LIQUIDADAS

Até o Bimestre
(d) (d/c)x100

%

DESP. EMPENHADAS

Até o Bimestre
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA

NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO
(f) (f/c)x100

%

DESP. PAGAS

Até o Bimestre
(c)

ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) 12.695.600,00 12.772.328,91 7.183.979,31 56,259.164.610,72 71,75 6.997.736,81 54,79
Despesas Correntes 9.462.900,00 10.457.578,10 6.724.591,68 64,307.677.049,90 73,41 6.620.837,07 63,31
Despesas de Capital 3.232.700,00 2.314.750,81 459.387,63 19,851.487.560,82 64,26 376.899,74 16,28

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) 21.536.350,00 31.016.667,80 20.989.702,24 67,6728.097.062,00 90,59 20.801.823,23 67,07
Despesas Correntes 21.283.250,00 28.629.207,83 20.184.604,25 70,5026.201.585,52 91,52 20.114.716,79 70,26
Despesas de Capital 253.100,00 2.387.459,97 805.097,99 33,721.895.476,48 79,39 687.106,44 28,78

SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) 912.800,00 4.149.665,10 2.828.289,52 68,163.930.086,26 94,71 2.705.002,76 65,19
Despesas Correntes 912.800,00 4.149.665,10 2.828.289,52 68,163.930.086,26 94,71 2.705.002,76 65,19
Despesas de Capital

VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) 368.000,00 229.491,24 119.709,25 52,16120.409,25 52,47 119.709,25 52,16
Despesas Correntes 367.000,00 229.491,24 119.709,25 52,16120.409,25 52,47 119.709,25 52,16
Despesas de Capital 1.000,00

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) 1.605.000,00 1.539.126,56 835.737,65 54,301.002.773,91 65,15 835.737,65 54,30
Despesas Correntes 1.596.000,00 1.529.340,56 833.057,65 54,47992.987,91 64,93 833.057,65 54,47
Despesas de Capital 9.000,00 9.786,00 2.680,00 27,399.786,00 100,00 2.680,00 27,39

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) 15.000,00 886,02
Despesas Correntes 15.000,00 886,02
Despesas de Capital

OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) 10.314.700,00 15.544.543,30 10.030.598,90 64,5311.157.731,42 71,78 10.030.478,90 64,53
Despesas Correntes 10.309.700,00 14.958.862,01 9.463.148,90 63,2610.576.616,46 70,70 9.463.028,90 63,26
Despesas de Capital 5.000,00 585.681,29 567.450,00 96,89581.114,96 99,22 567.450,00 96,89

TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII
+ XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)

47.447.450,00 65.252.708,93 41.988.016,87 64,3553.472.673,56 81,95 41.490.488,60 63,58

DOTAÇÃO
INICIAL

DOTAÇÃO
ATUALIZADA

(e) (e/c)x100
%

DESP. LIQUIDADAS

Até o Bimestre
(d) (d/c)x100

%

DESP. EMPENHADAS

Até o Bimestre
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS

PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES
(f)

(f/c)x100
%

DESP PAGAS

Até o Bimestre
(c)

14.776.403,00 15.958.401,09 10.174.471,56 17,9912.339.444,35 17,75 9.925.918,35 17,80ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)
26.659.350,00 36.158.865,40 25.479.744,93 45,0433.117.460,99 47,63 25.277.218,05 45,33ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)

912.800,00 4.375.266,70 3.053.806,09 5,404.155.687,86 5,98 2.930.519,33 5,26SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)
512.000,00 389.926,95 278.459,78 0,49279.159,78 0,40 274.790,35 0,49VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)

2.031.500,00 2.536.475,43 1.756.864,10 3,111.998.673,71 2,87 1.720.027,69 3,08VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)
15.000,00 886,02ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)

17.001.758,00 22.046.188,17 15.827.252,92 27,9817.645.961,72 25,38 15.634.266,38 28,04OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)
61.908.811,00 81.466.009,76 56.570.599,38 100,0069.536.388,41 100,00 55.762.740,15 100,00TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)

() Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes³ 8.436.500,01 13.572.691,63 9.564.774,95 70,4711.965.584,71 88,16 9.271.741,18 68,31
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) 53.472.310,99 67.893.318,13 47.005.824,43 69,2357.570.803,70 84,80 46.490.998,97 68,48
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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES  ES

5º BIMESTRE DE 2022  SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1,00RREO– ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)

ESTADO/TRIBUNAL
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RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

1- RECEITA DE IMPOSTOS

    1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU
    1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI

    1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS

    1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF

2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 
    2.1- Cota-Parte FPM 
      2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b
      2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e
    2.2- Cota-Parte ICMS 
    2.3- Cota-Parte IPI-Exportação 
    2.4- Cota-Parte ITR 
    2.5- Cota-Parte IPVA 
    2.6- Cota-Parte IOF-Ouro 

    2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais

          2.7.1- Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS

3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)

4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))

5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO 
FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + 
(2.1.2)+ (2.6)+ (2.7))

6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB

    6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
       6.1.1- Principal
       6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira
    6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF
       6.2.1- Principal
       6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira
    6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT
       6.3.1- Principal
       6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira

7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1

11.179,29                                                                                                                

Tabela 8.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS
MUNICÍPIO DE MARATÍZES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
<5º Bimestre/2022>

17.464.900,00                                                                           18.193.998,23                                                                                                         

4.377.300,00                                                                             4.879.011,49                                                                                                           
698.000,00                                                                                1.248.507,82                                                                                                           

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS
PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS

ATUALIZADA Até o Bimestre
(a) (b)

29.949.719,79                                                                           34.418.628,15                                                                                                         
27.569.119,79                                                                           32.476.230,70                                                                                                         

2.380.600,00                                                                             1.942.397,45                                                                                                           

5.309.600,00                                                                             5.094.022,88                                                                                                           

7.080.000,00                                                                             6.972.456,04                                                                                                           

50.809.719,79                                                                           60.102.146,12                                                                                                         

2.989.520,00                                                                             4.346.468,35                                                                                                           
-                                                                                             1.285,10                                                                                                                  

-                                                                                             11.179,29                                                                                                                

17.567.120,00                                                                           21.108.503,08                                                                                                         
300.920,00                                                                                212.195,58                                                                                                              

2.440,00                                                                                    3.886,57                                                                                                                  

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO
PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS

ATUALIZADA Até o Bimestre
(a) (b)

68.274.619,79                                                                           78.296.144,35                                                                                                         

                                                                              9.685.823,96 11.629.912,85                                                                                                         

7.382.830,99                                                                             7.944.579,23                                                                                                           

                                                                                   14.900,00                                                                                                                222.449,76 
                                                                                                -                                                                                                                                -   
                                                                                                -                                                                                                                                 -   

                                                                            35.873.780,00                                                                                                           41.915.613,43 

                                                                            35.723.301,63                                                                                                           38.128.886,02 
                                                                            35.708.401,63                                                                                                           37.906.436,26 

                                                                                     2.000,00                                                                                                                               -   

                                                                            26.022.577,67                                                                                                           26.276.523,41 

                                                                                                -                                                                                                                                 -   
                                                                                 150.478,37                                                                                                             3.786.727,41 
                                                                                 148.478,37                                                                                                             3.786.727,41 
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RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)

8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT

  8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR
  8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS

9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)

10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA
   10.1- Educação Infantil

     10.1.1- Creche

     10.1.2- Pré-escola

   10.2- Ensino Fundamental 

11- OUTRAS DESPESAS

   11.1- Educação Infantil
     11.1.1- Creche

     11.1.2- Pré-escola

   11.2- Ensino Fundamental

12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)

13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica

14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF

16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na
Educação Infantil
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em
Despesa de Capital

VALOR

                                                                                                                                                                                                                    409.067,91 

                                                                                                                                                                                                                    337.076,72 
                                                                                                                                                                                                                      71.991,19 

                                                                                                                                                                                                               42.324.681,34 

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB                                                                                                                                                                                      

(Por Área de Atuação)6

DOTAÇÃO 
ATUALIZADA

DESPESAS 
EMPENHADAS

DESPESAS 
LIQUIDADAS

DESPESAS PAGAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR 
NÃO PROCESSADOS 

                   9.662.991,47                   9.639.184,63                     9.639.184,63             9.500.717,93 

Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre
(c) (d) (e) (f) (g)

                                                              -   

                   4.546.052,04                   4.534.851,95                     4.534.851,95             4.469.709,43 

                 33.807.090,60                 33.715.491,27                   33.715.491,27           33.197.665,19                                                               -   

                   5.116.939,43                   5.104.332,68                     5.104.332,68             5.031.008,50 

                 24.144.099,13                 24.076.306,64                   24.076.306,64           23.696.947,26 
-                                                            

                 12.089.234,63                   6.937.728,35                     6.820.759,75             6.750.186,48                                                               -   

                   4.187.853,65                   3.582.346,80                     3.480.591,61             3.447.313,53                                                               -   
                   1.970.385,16                   1.685.494,19                     1.637.618,37             1.621.961,03 

                   2.217.468,49                   1.896.852,61                     1.842.973,24             1.825.352,50 

                   7.901.380,98                   3.355.381,55                     3.340.168,14             3.302.872,95 

                 45.896.325,23                 40.653.219,62                   40.536.251,02           39.947.851,67                                                               -   

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO

DESPESAS 
EMPENHADAS

DESPESAS 
LIQUIDADAS

DESPESAS PAGAS INSCRITAS EM 
RESTOS A PAGAR 

NÃO 

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO 
PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE 

DE CAIXA)7Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre

(d) (e) (f) (g) (h)
33.346.465,94                 33.346.465,94               32.828.639,86                                                                                -   

37.735.304,54                 37.720.091,13               37.131.691,78                  

-                                                                                          -   

2.509.177,95                   2.407.422,76                 2.407.422,76                                                                                  -   

2.482.097,19                   2.380.342,00                 2.380.342,00                    -                                                                                          -   

1.005.017,66                   903.262,47                    903.262,47                       -                                                                                          -   
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INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2

19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica

20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil

21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3

22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício 

VALOR APLICADO 
APÓS O PRIMEIRO 
QUADRIMESTRE

VALOR NÃO 
APLICADO

(u) (v)

23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB
   23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                             -                               -   

   23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)                             -                               -   

24- EDUCAÇÃO INFANTIL

   24.1- Creche

   24.2- Pré-escola

25- ENSINO FUNDAMENTAL 

26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)

33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS

101.566,03                      

337.076,72                              

-                                 

                                      -   

-                            

VALOR EXIGIDO VALOR APLICADO
VALOR 

CONSIDERADO 
APÓS DEDUÇÕES

% APLICADO

1.893.363,71                                   2.380.342,00                                             2.380.342,00            62,86%

568.009,11                                      903.262,47                                                903.262,47               23,85%

(i) (j) (k) (l)

29.340.929,40                                 33.346.465,94                                           33.346.465,94          79,56%

4,27%

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício 

Anterior)3

VALOR DE SUPERÁVIT 
PERMITIDO NO 

EXERCÍCIO ANTERIOR

VALOR NÃO APLICADO 
NO EXERCÍCIO 

ANTERIOR

VALOR DE SUPERÁVIT 
APLICADO ATÉ O 

PRIMEIRO 
QUADRIMESTRE

VALOR APLICADO 
ATÉ O PRIMEIRO 
QUADRIMESTRE 

QUE INTEGRARÁ O 
LIMITE 

CONSTITUCIONAL 

(q)

VALOR MAXIMO PERMITIDO VALOR NÃO APLICADO
VALOR NÃO 

APLICADO APÓS 
% NÃO APLICADO

(m) (n) (o) (p)

(r) (s) (t)

4.093.630,16                                                            337.076,72                                   337.076,72                         337.076,72 

                                    4.191.561,34                                              1.788.099,54             1.788.099,54 

                                  337.076,72 
337.076,72                        3.992.064,13                   

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE -  CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

 DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB                                

(Por Área de Atuação)6

DOTAÇÃO 
ATUALIZADA

DESPESAS 
EMPENHADAS

DESPESAS 
LIQUIDADAS

DESPESAS PAGAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR 
NÃO PROCESSADOS 

(g)
                   1.202.764,93                   1.202.538,55                     1.062.002,61             1.062.002,61                                                               -   

Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre
(c) (d) (e) (f)

                                                              -   

                   8.962.016,06                   8.887.288,89                     8.436.731,90             7.946.110,74                                                               -   

                      565.900,91                      565.794,40                        499.672,24                499.672,24                                                               -   

                      636.864,02                      636.744,15                        562.330,37                562.330,37 

                                                                 47.555.902,36 

28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)                                                                  26.276.523,41 

29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)                                                                                      -   

                 10.164.780,99                 10.089.827,44                     9.498.734,51             9.008.113,35 -                                                            

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL VALOR

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5 VALOR EXIGIDO VALOR APLICADO % APLICADO

(x) (w) (y)

30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7                                                                                      -   
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO =                                                                              468,17 
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE  (27 – (28 + 29 + 30 + 31))                                                                  21.278.910,78 

19.574.036,09                                                           21.278.910,78          27,18%

                                                                              -   

27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))
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34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE

   34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos

   34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos

   34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)

35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE 
APLICAÇÃO FINANCEIRA)
    35.1- Salário-Educação

    35.2- PDDE

    35.3- PNAE

    35.4 - PNATE

    35.5- Outras Transferências do FNDE
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO

39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 
36 + 37 +38 + 39 )

41- EDUCAÇÃO INFANTIL
   41.1- Creche

   41.2- Pré-escola

42- ENSINO FUNDAMENTAL 

43- ENSINO MÉDIO 

44- ENSINO SUPERIOR

45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR

46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA 
FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE 
FINANCEIRA

DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8

SALDO INICIAL RP LIQUIDADOS RP PAGOS RP CANCELADOS SALDO FINAL

(z) (aa) (ab) (ac) (ad)

7.494,51                          -                                 6.640,27                           468,17                      386,07                                                      

-                                   -                                 -                                   -                            -                                                            

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

7.026,34                          -                                 6.640,27                           -                            386,07                                                      

468,17                             -                                 -                                   468,17                      

2.808.000,00                                                                             2.822.455,01                                                                                                           
1.785.900,00                                                                             1.839.578,34                                                                                                           

3.230,00                                                                                    4.349,69                                                                                                                  

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS

ATUALIZADA Até o Bimestre

(a) (b)

555.460,00                                                                                458.169,19                                                                                                              
-                                                                                                                           
-                                                                                                                           

737.740,00                                                                                702.765,99                                                                                                              

281.130,00                                                                                275.716,68                                                                                                              

44,31                                                                                                                       

3.020.000,00                                                                             3.715.631,53                                                                                                           

6.383.460,00                                                                             6.996.255,73                                                                                                           

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO 

ENSINO                          (Por Área de Atuação)6

DOTAÇÃO 
ATUALIZADA

DESPESAS 
EMPENHADAS

DESPESAS 
LIQUIDADAS

DESPESAS PAGAS
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR 

NÃO PROCESSADOS 

(g)
20.887.202,15                 18.209.049,65               13.292.724,09                  13.164.330,30          -                                                            

Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre

(c) (d) (e) (f)

54.114.485,19                 45.208.450,16               34.020.209,68                  33.797.615,95          

9.818.928,59                   8.559.232,08                 6.248.285,84                    6.187.876,76            

11.068.273,56                 9.649.817,57                 7.044.438,25                    6.976.453,54            

-                                   -                                 -                                   -                            -                                                            

786,80                             -                                 -                                   -                            -                                                            

-                                   -                                 -                                   -                            -                                                            

75.002.474,14                 63.417.499,81               47.312.933,77                  46.961.946,25          -                                                            
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47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)

   47.1- Despesas Correntes
      47.1.1- Pessoal Ativo

      47.1.2- Pessoal Inativo
      47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins 
lucrativos

      47.1.4- Outras Despesas Correntes
   47.2- Despesas de Capital
      47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins 
lucrativos

      47.2.2- Outras Despesas de Capital

48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)

50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)

51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE

52- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES 
EXTRAORÇAMENTÁRIOS)
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)

54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

Nota: o Sistema SIOPE não considerou a receita de Outorga ICMS bem como sua dedução;

Nota²: A despesa do FUNDEB está com divergencia para o arquivo gerado pelo cidades na DEA (Despesa de Exerc. Anterior), com ajuste do sistema contábil feito em novembro.

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO

DOTAÇÃO 
ATUALIZADA

DESPESAS 
EMPENHADAS

DESPESAS 
LIQUIDADAS

DESPESAS PAGAS
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR 

NÃO PROCESSADOS 

Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre

(c) (d) (e) (f) (g)
131.063.580,36               114.160.546,87             97.347.919,30                  95.917.911,27          

113.047.273,78               102.679.163,24             90.922.055,06                  89.492.047,03          -                                                            
66.286.103,59                 60.238.647,23               58.269.496,63                  56.894.146,56          -                                                            

-                                                            

30.417,38                        -                                                            

46.730.752,81                 42.440.516,01               32.652.558,43                  32.597.900,47          
18.016.306,58                 11.481.383,63               6.425.864,24                    6.425.864,24            -                                                            

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FUNDEB SALÁRIO EDUCAÇÃO

(ae) (af)

794.514,74                                                                                                              

-                                   -                                 -                                   -                            

18.016.306,58                 11.481.383,63               6.425.864,24                    6.425.864,24            

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

1  SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: “Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do 
exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.”4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada. 
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções 
típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

603.677,64                                                                                

59.025,54                                                                                  

2.921.949,94                                                                             2.634.093,08                                                                                                           

41.915.613,43                                                                           1.839.578,34                                                                                                           

39.947.851,67                                                                           

2.377.297,84                                                                             2.634.093,08                                                                                                           

409.536,08                                                                                
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Processo: 8352/2023 - SGI 3320/2023 

Atividade Atual: Protocolar 
Ação Realizada: Protocolado 

Próxima Atividade: Análise
 

 
 

DESPACHO ELETRÔNICO
 

 
 
De: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PATRIMONIO HISTORICO
 
Para: NAP - COMPRAS
 
 
 
Segue para providências. 
 
 
 
 
 
 

Marataízes-ES, 24 de fevereiro de 2023.
 
 

Protocolo Automático 
SERVIDOR

 
 
 

 
 

Tramitado por, 
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Processo: 8352/2023 - SGI 3320/2023 

Atividade Atual: Análise 
Ação Realizada: Para Instrução da UA 

Próxima Atividade: Instrução da UA
 

 
 

DESPACHO ELETRÔNICO
 

 
 
De: NAP - COMPRAS
 
Para: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PATRIMONIO HISTORICO
 
 
 
Segue a pedido. 
 
 
 
 
 
 

Marataízes-ES, 28 de fevereiro de 2023.
 
 

DIEGO RAMON LOPES 
OFICIAL ADMINISTRATIVO

 
 
 

 
 

Tramitado por, DIEGO RAMON LOPES
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Processo: 8352/2023 - SGI 3320/2023 

Atividade Atual: Instrução da UA 

Ação Realizada: Para Instrução da UA 

Próxima Atividade: Instrução da UA
 

 
 

DESPACHO ELETRÔNICO
 

 
 
De: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PATRIMONIO HISTORICO
 
Para: NAP - COMPRAS
 
 
 
Segue justificativa. 
 
 
 
 
 
 

Marataízes-ES, 2 de março de 2023.
 
 

Matheus de Oliveira Veronez 
ASSESSOR(A) ADMINISTRATIVO(A)

 
 
 

 
 

Tramitado por, Matheus de Oliveira Veronez
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES – ESPÍRITO SANTO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO 

___________________________________________________________________ 
 

Marataízes/ES, 01 de março de 2023. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

 

 

 Esta Secretaria tem ciência da justificativa apresentada pela empresa B A OSS 

PRODUCOES quanto as notas fiscais apresentadas para a contratação do mesmo para a 

Festa das Canoas. 

 

 Na certeza do vosso pronto atendimento, reitero voto de elevada estima e distinta 

consideração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respeitosamente, 

 

RUIMAR DE OLIVEIRA JÚNIOR 

Secretário Municipal de Cultura 
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Cachoeira Paulista / SP, 28 de fevereiro de 2023 

 
 
 

Á PREFEITURA MUNICPAL DE MARATAÍZES/ES 
Á SECRETARIA DE CULTURA 

 

 
A Empresa B A OSS PRODUCOES - (SEGUNDO ELO – AGENCY), 

inscrita no CNPJ 08.328.470/0001-90, sediada na Rua Ana Silvia, nº 60, Jardim 
Nova Cachoeira, Cachoeira Paulista – SP, CEP 12.630-000, representada BRAIS 
ANTÔNIO OSS, representante legal do BRAIS OSS; vem por meio deste, 
respeitosamente a Vossa presença, apresentar justificativa no que diz respeito ao 
valor do show realizado no município de Angra dos Reis – RJ, no ano de 2022. 
Trata-se de contratação através de inexigibilidade de licitação pelo município de 
Angra dos Reis – RJ, para participação da festividade de Santa Dulce dos Pobres 
em 2022, com o valor da contratação de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), por se 
tratar de show acustico, realizado apenas pelo cantor Brais Oss, no entanto, no 
termo de ratificação onde encontra-se escrito “contratação da Banda Brais Oss”, e 
o correto é “contratação do Cantor Brais Oss”. 
Sem mais para o momento, agradeço a atenção e compreensão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B A OSS PRODUÇÕES 
CNPJ 08. 328.470/0001-90 

B A OSS 
PRODUCOES:0832847
0000190

Assinado de forma digital por B A 
OSS 
PRODUCOES:08328470000190 
Dados: 2023.02.28 10:11:50 -03'00'
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Processo: 8352/2023 - SGI 3320/2023 

Atividade Atual: Instrução da UA 

Ação Realizada: Para Instrução da UA 

Próxima Atividade: Instrução da UA
 

 
 

DESPACHO ELETRÔNICO
 

 
 
De: NAP - COMPRAS
 
Para: GABINETE DO PREFEITO
 
 
 
Segue avaliação prévia deste núcleo. 
O presente requer autorização para suplementação financeira. 
 
 
 
 
 
 

Marataízes-ES, 2 de março de 2023.
 
 

DIEGO RAMON LOPES 
OFICIAL ADMINISTRATIVO

 
 
 

 
 

Tramitado por, DIEGO RAMON LOPES
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Avaliação Prévia dos Pedidos de Compras

Manifestação acerca do Processo Administrativo nº 8352/2023
(Objeto: Contratação do cantor BRAIS OSS – B A Oss Produções – Festa das Canoas 12/03 – 21 h)

Segue avaliação prévia,  não vinculativa, exclusiva da forma do referido processo,  ponderando a
Lei Complementar nº 2.285/2022, IN-SCL 001/2018 (v4) e o Decreto Municipal 2.373/19.

Por ser um processo eletrônico, esclareço que a numeração   contida   na coluna “evidências” refere-  
se a numeração do arquivo completo em modo “baixar” ou “visualizar”.

Item Descrição Base Legal Evidências Observação

01

Justificativa da contratação e do
quantitativo a ser contratado
(preferencialmente dentro do

termo de referência).

Decreto Municipal nº
2.350/2019 IN-SCL

001/2018 (v3) Art. 8º
Fls. 05 e 06 

Na  justificativa  da  escolha  da  atração
artística a secretaria informa que “Se dá pelo
interesse  desta  secretaria  em  contratar  o
cantor  Brais  Oss  por  sua  relevância,  no
seguimento  não  só  nos  sons  musicais
instrumentais como nas artes integradas.”. Já
no item 3 “modalidade e justificativa” o órgão
solicitante  expõe  que  “tem  interesse  na
contratação  desse  artista,  pela  notória
consagração  do  mesmo  junto  ao  público
regional”  e  apresenta  diversos  documentos
no  intuito  de  demonstrar  a  notoriedade  do
artista (fls. 18 a 35).

Corroborando  com  a  justificativa,  a
Secretaria de Cultura e Patrimônio Histórico
–  SECULT  apresentou  a  programação  do
Festa das Canoas 2023 (fls. 10 e 11).

02

Termo de Referência ou Projeto Básico
assinado.

(A definição do objeto deverá ser precisa,
suficiente e clara, vedadas especificações

que, por excessivas, irrelevantes ou
desnecessárias, limitem a competição).

Decreto Municipal nº
2.350/2019 IN-SCL

001/2018 (v3) Art. 8º
Fls. 05 a 09 -

03
Aprovação da Autoridade Competente do
Termo de Referência ou Projeto Básico.

Lei nº 8.666/93, art. 7º,
§2º, inc. I. Fls. 09

O  próprio  Secretário  (que  é  considerado,
neste  caso  específico,  a  autoridade
competente)  subscreve,  eletronicamente,  o
Termo  de  Referência,  bem  como  todo  o
processo eletrônico (fls. 66).

04

Ampla pesquisa de mercado.
(ponderando as boas práticas da IN nº

5/2014 do Ministério do Planejamento, no
que se refere a observância de

contratações similares de outros entes
públicos e a pesquisa pública em mídia

especializada, sítios eletrônicos
especiados ou de domínio amplo).

Decreto Municipal nº
2.350/2019 IN-SCL

001/2018 (v3) Art. 8º
Fls. 36 a 39

Por se tratar  de inexigibilidade de licitação,
foi  juntado  aos  autos  comprovações  de
valores  para  justificar  a  proposta  de
espetáculo teatral.

Ressalto  que  o  presente  foi  instruído
somente  com   comprovações de valores de  
pessoas de direito público. O que poderá ser
justificado pela secretaria solicitante.

Destaco  que  as  comprovações  de  valores
(que em média resultam no montante de R$
23.666,67),  guardam  razoabilidade  com  a
presente  proposta  de  R$  23.250,00  por
apresentação.

Av. Rubens Rangel, 411 – Cidade Nova – Marataízes – ES 
compras.governo  @marataizes.es.gov.br   (28) 3532-6578
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Todavia, em momento posterior (fls. 68 e 69),
a  empresa  representante  do  artista  expõe
uma  justificava  para  um  contrato  de  show
realizado pelo cantor Brais Oss no município
de  Angra  dos  Reis-RJ,  em  2022,  o  qual
possui  o  valor  bem  abaixo  do  aqui
pretendido,  a  saber:  R$  15.000,00.
Afirmando tratar-se de show acústico apenas
com o cantor. 
Dessarte  o  Secretário  de  Cultura  e
Patrimônio  Histórico  relata  ter  ciência  da
justificativa  apresentada  pela  referida
empresa (fls. 67).

Todavia julgo que seria prudente uma análise
criteriosa da justificativa,  com a juntada da
referida  publicação  citada  pela  empresa,  e
um  parecer  do  gestor  da  pasta  pela
aceitabilidade da proposta.

05
Solicitação formal e a resposta do

fornecedor que apresentou orçamento,
durante a coleta de preços.

Instrução Normativa
MPOG Nº 5/2014, art.

3º
N/A -

06 Quadro comparativo de preços.
Decreto Estadual nº
2458-R/2010, art.

16, inciso XIV
Fls. 12 -

07

Análise crítica dos valores encontrados na
pesquisa de preços e justificativa do

critério utilizado para fins de obtenção do
preço máximo da contratação realizada

pelo responsável pela pesquisa de
preços.

Acórdão TCU
403/2013 – Primeira

Câmara
Fls. 06

O  Secretário  da  pasta  teceu  um  breve
comentário, dentro do Termo de Referência,
a respeito do valor da proposta, informando
que “[…] está de acordo com o valor de show
do artista […]”.
No mesmo sentido inseriu uma observação
abaixo do quadro demonstrativo da pesquisa
de  mercado afirmando que “[…]  com base
nos preços e justificativa da empresa que o
valor da proposta se mostra condizente com
a apresentação […]” (fls. 12).

08

Justificativa sobre escolha das exigências
de comprovação de qualificação técnica.
(devem se restringir às parcelas de maior
relevância técnica e de valor significativo)

Lei nº 8.666/93, art. 30 N/A -

09

Parecer do Departamento de TI quanto
aos aspectos técnicos (somente para

bens e Serviços de Tecnologia da
Informação)

Decreto Estadual
2458-R, Art. 39. N/A -

Obs. 1: Em conformidade com a recomendação sugerida pela Secretaria Municipal de Controle Interno (Processo 52503/21,protocolado
em 27/01/2021), embasada na IN nº 40/2020 do Ministério da Economia, bem como no Parecer em Consulta 00019/2020-1 do TCEES,
informo que consta nos autos o Estudo Técnico Preliminar – ETP (fls. 03 e 04).

Ressalto  que qualquer  inconsistência  relatada aqui  ou  falta  de evidência  de comprovação de
atendimento  a  algum  item  da  lista,  poderá,  ou  não,  ser  ponderada  pelos  agentes  públicos
responsáveis pela compra, não sendo obrigados a acolher a manifestação exarada.

Assim, apesar de não utilizar a mesma formatação do Termo de Referência indicado na IN-SCL
001/2018, limitando ainda, a verificação de atendimento aos elementos listados no anexo I  do
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Decreto  Municipal  2.373/19,  sem  adentrar  ao  mérito  do  conteúdo  exposto  pela  secretaria
solicitante  (justificativas,  quantitativos,  entre  outros),  o  processo,  em  sua  forma,  atende
parcialmente aos requisitos  básicos  propostos,  podendo  ser  revisada ou justificada a  questão
apontada no item 04.

Marataízes-ES, 02 de março de 2023.

Atenciosamente,

Diego Ramon Lopes
NAP-Compras

Secretaria de Governo
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Processo: 8352/2023 - SGI 3320/2023 

Atividade Atual: Instrução da UA 

Ação Realizada: Para Instrução da UA 

Próxima Atividade: Instrução da UA
 

 
 

DESPACHO ELETRÔNICO
 

 
 
De: GABINETE DO PREFEITO
 
Para: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PATRIMONIO HISTORICO
 
 
 
Segue para adequações, considerando as observações apontadas na análise prévia do NAP-
Compras. Ato contínuo à SEPLADES para suplementação e a contabilidade para reserva, vez
que autorizo a contratação, bem como empenho e posterior pagamento, estando a presente
solicitação, em conformidade com a INSCL nº 001/2018 (versão 03). Ressaltamos que as
justificativas, ajustes e ou juntada de documentos em relação aos apontamentos do NAP-
Compras são de inteira responsável da Secretaria solicitante. 
 
 
 
 
 
 

Marataízes-ES, 3 de março de 2023.
 
 

ROBERTINO BATISTA DA SILVA 
PREFEITO MUNICIPAL

 
 
 

 
 

Tramitado por, ROBERTINO BATISTA DA SILVA
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Atividade Atual: Instrução da UA 

Ação Realizada: Para Instrução da UA 

Próxima Atividade: Instrução da UA
 

 
 

DESPACHO ELETRÔNICO
 

 
 
De: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PATRIMONIO HISTORICO
 
Para: ORCAMENTARIO SUPLEMENTACAO
 
 
 
Segue manifestação para esclarecer os apontamentos da NAP, e após analise enviar para
contabilidade para reserva orçamentaria. 
 
 
 
 
 
 

Marataízes-ES, 3 de março de 2023.
 
 

Matheus de Oliveira Veronez 
ASSESSOR(A) ADMINISTRATIVO(A)

 
 
 

 
 

Tramitado por, Matheus de Oliveira Veronez
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES – ESPÍRITO SANTO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO 

___________________________________________________________________ 
 

Marataízes/ES, 03 de março de 2023. 

 

MANIFESTAÇÃO 

 

 

 

 Considerando Avaliação do NAP-Compras, está Secretaria justifica os apontamentos 

elencados. 

 

 Com relação ao apontamento do NAP ao item 04 esta secretaria possui o interesse 

em contratar BRAIS OSS e tem ciência de tal justificativa apresentada no processo.  

 Na certeza do vosso pronto atendimento, reitero voto de elevada estima e distinta 

consideração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respeitosamente, 

 

RUIMAR DE OLIVEIRA JÚNIOR 

Secretário Municipal de Cultura 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES – ES 

SECRETARIA DE CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO 

 

AVENIDA RUBENS RANGEL, Nº 411, CIDADE NOVA, MARATAÍZES/ES. CEP: 29.345-000 
CONTATO: TURISMOPMM@GMAIL.COM 

CHECK-LIST  

   

 1. DADOS CADASTRAIS    

 Empresa Contratada: B A OSS PRODUCOES   

 Objeto da Licitação:  SHOW DO BRAIS OSS   

 Valor Contratado:  R$7.300,00   

 2.   ITENS   SECRETARIA   CONTROL 

E   
 

 
2.1.   Comprovação de exclusividade com registro em cartório  *      

 

2.2.   

Comprovação da consagração pela crítica especializada ou pela opinião 

pública (hipótese do inciso III, art. 25), com juntada da documentação, 

e declaração, diante dos documentos apresentados, que se trata de 

artista consagrado pela crítica ou opinião pública  Exemplos:   
- release;  

- recortes de matérias jornalísticas e da crítica especializada que 

indiquem tratar-se de artista consagrado pela opinião pública local, regi-

onal ou nacional;  

- número de vendas, downloads ou qualquer outra forma identifi-

cável de consumo de músicas, álbuns, peças e demais produtos de arte. 

E acrescentou que podem ser analisados o número e o valor de shows e 

ingressos vendidos; a quantidade de seguidores e fãs identificados nas 

redes sociais, mídias alternativas e convencionais;  

  

OK     

 

 

2.3.   

Comprovação de Preço – mínimo 3:  

Comprovação de Preço contratado junto ao Poder Público;  

Comprovação junto a Iniciativa Privada pela apresentação de Nota 

Fiscal acompanhado do contrato com reconhecimento de firma ou 

Declaração de que não realizou show por particulares nos últimos anos.  

 OK    

 

 
2.4.   Proposta (original - datada e assinada)  OK     

 

 
2.5.   

Contrato Social, Estatuto ou Ata – registrados nos seus respectivos 

órgãos  

(cópia autenticada)  
OK     

 

 
2.6.   Procuração com firma reconhecida, se houver (cópia autenticada)  NP     

 

 2.7.   RG do responsável (autenticado)  OK      

 
2.8.   CPF do responsável (autenticado)  OK      
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AVENIDA RUBENS RANGEL, Nº 411, CIDADE NOVA, MARATAÍZES/ES. CEP: 29.345-000 
CONTATO: TURISMOPMM@GMAIL.COM 

 2.9.   CNPJ   OK     

 2.10  
CND Municipal    OK     

 
2.11  CND Estadual   OK      

 2.12  CND Federal   OK      

 2.13  CND Trabalhista  OK      

 
2.14  FGTS   OK      

 2.15  INSS   OK      

 2.16  Falência ou Recuperação Judicial  OK      

 
2.17  Declaração de que não emprega menor (inciso V, do Art. 27 da Lei nº 

8.666/93)  
OK  

    

2.18  Calendário de eventos aprovado por Lei.   NP   

2.19  
Obs: As autenticações de documentos poderão ser na Secretaria de 

Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico com a apresentação do 

original.  

OK    

2.20  Comprovação de disponibilidade orçamentária  
OK     

2.21  
Comprovação da aplicação do mínimo constitucional nas áreas de 

saúde e educação.  

 OK   

2.22  
Declaração de observância do Parecer Jurídico Referencial sobre 

contratação de artistas  

 OK   

  
ATENÇÃO: Em todas as hipóteses deverá ser observado o parágrafo 

único do art. 26, da Lei nº 8.666/93.  
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SECRETARIA DE CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO 

 

AVENIDA RUBENS RANGEL, Nº 411, CIDADE NOVA, MARATAÍZES/ES. CEP: 29.345-000 

CONTATO: TURISMOPMM@GMAIL.COM 

   

ANEXO II  

   

Processo Administrativo n° 8352/2023  

Parte Interessada: Secretaria de Cultura e Patrimônio Histórico   

  

  

  

 Assunto: Contratação. Inexigibilidade. Art. 25, 

inciso III. Parecer Referencial n.º 001/2022 da 

Procuradoria Geral.   

  

Declaração: Atesto, a vista do que consta dos autos administrativos n.º 

8352/2023, que a presente contratação por inexigibilidade guarda relação 

inequívoca e direta com o tema analisado no Parecer Referencial n.º 001/2022 

da Procuradoria Geral do Município, e respectiva Portaria de Aprovação.   

  

  

    Marataízes/ES, 03 de março de 2023.  
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 PORTARIA NORMATIVA PGM Nº 011, DE 14 DE SETEMBRO DE 2022. 
 

DISPÕE SOBRE A HOMOLOGAÇÃO DO 
PARECER REFERENCIAL Nº 001/2022 DA 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - 
SETORIAL DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

O PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES, no uso das atribuições 

que lhe conferem a Lei Complementar nº 1.721 de 04 de setembro de 2014, nos incisos XIII e 

XVI do art. 28, sobre a competência do Procurador-Geral para uniformizar a orientação 

jurídica da PGM, homologando os pareceres; 

Considerando que a adoção do modelo de manifestação jurídica referencial se coaduna com o 

propósito de efetivação do princípio da eficiência, previsto no art. 37 da Constituição Federal, 

haja vista que promove a racionalização dos trabalhos nas Procuradorias Jurídicas, conferindo 

maior celeridade aos procedimentos administrativos em trâmite e gerando, inclusive, economia 

aos cofres públicos, em consonância com a essência de uma Administração Pública Gerencial; 

Considerando que a medida é providencial ao propósito da economicidade, dado que além de 

agilizar a tramitação dos processos de contratação, ainda possui o condão de reduzir ou mesmo 

erradicar possíveis vícios e omissões que poderiam levar o procedimento à declaração de 

nulidade, gerando celeridade e eficiência; 

Considerando do elevado número de demandas consultivas repetitivas acerca da regularidade 

dos procedimentos   de contratação artística fundamentados na inexigibilidade do artigo 25, III, 

da Lei nº 8.666/93; 

Considerando que o tema já foi amplamente debatido no âmbito da Procuradoria Setorial de 

Licitações e   Contratos, possuindo inclusive diretrizes objetivas fixadas pelos órgãos de controle, o 

que torna a matéria madura para a edição de manifestação referencial. 

Art. 1º. Esta Portaria HOMOLOGA o PARECER REFERENCIAL Nº 001/2022-

PROCURADORIA SETORIAL DE LICITAÇÕES E CONTATOS, em sua versão final 

constante no processo administrativo nº 28349/2022, subscrito pela Dra. AMANDA 

VAZZOLLER SIMÕES e Dra. CYNTIA DAMASCENO PETERLE, adotando seus 

fundamentos e conclusões, para a hipótese das contratações públicas realizadas na forma do 

fls. 84



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO Nº 3614                        MARATAÍZES - ES -  14 de setembro de 2022 - Página 9

MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

inciso III do art. 25 da Lei Federal nº 8.666/93, fundamentadas, exclusivamente, por aspectos 

de natureza técnica e não jurídica e/ou pelo mero exercício de verificação documental. 

Art. 2º. Por se tratar de manifestação jurídica referencial, fica dispensada a análise 

individualizada, por parte da Procuradoria, Setorial de Licitações e Contratos, nos autos dos 

processos administrativos que guardarem relação inequívoca e direta com o tema ora analisado, 

sendo necessário que a área técnica da Secretaria Municipal adote expressamente as seguintes 

medidas: 

I - Ateste, de forma expressa, que o caso concreto se amolda ao Parecer Referencial nº 

001/2022   (Anexo II); 

II - Extraia cópia do parecer referencial (Anexo I) e acoste aos autos em que se pretende a 

aprovação à    referida manifestação; 

III - Junte cópia da presente Portaria de aprovação do Parecer Referencial nº 001/2022. 
 

Art. 3º. O presente instrumento entra em vigor a partir de sua publicação no Diário Oficial do 

Município  de Marataízes, limitando-se seus efeitos até 31 de março de 2023. 

 

 

WAGNER J. E. CARMO 
Procurador-Geral do Município 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fls. 85



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO Nº 3614                        MARATAÍZES - ES -  14 de setembro de 2022 - Página 10

MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANEXO I 
 
 
PARECER REFERENCIAL Nº 001/2022-PROCURADORIA SETORIAL DE 
LICITAÇÕES E CONTATOS. 

 

 EMENTA: I- Contratação para realização de 

apresentação. Bandas e apresentações artísticas. 

Inexigibilidade de Licitação. II- Manifestação 

referencial pela viabilidade jurídica da contratação, 

observadas as recomendações do presente parecer, 

bem como juntada de check-list com documentos 

indispensáveis.  

 
I – RELATÓRIO. 
 
1. A contratação de artistas (bandas e cantores) é matéria de análise recorrente por esta 

Procuradoria Setorial, assim, no intuito de se estabelecer critérios mínimos para que esse tipo 

de avença, com base nos princípios da eficiência e legalidade, se procederá a presente manifes-

tação jurídica, que ao fim será submetida à homologação do Procurador-Geral na forma do 

artigo 28, inciso XVI da Lei Municipal nº 1.721/20141. 

 

2. Ante a inexistência de regulamento sobre a utilização de Parecer Referencial, esta Seto-

rial indica a possibilidade prevista no artigo citado acima para aprovar a presente manifestação, 

visando dar eficiência ao ato administrativo, com a utilização de um instrumento amplamente 

utilizado pelas Procuradorias Estaduais e Municipais e Advocacia-Geral da União. 

 
3. A legislação que parametrizará o presente parecer será a Lei nº 8.666/93, conforme dis-

põe o artigo 191 da Lei nº 14.133/20212. 

É relato. Passa-se a FUNDAMENTAR. 

                                                 
1 Art. 28. Ao Procurador-Geral do Município compete dirigir a Procuradoria-Geral do Município, coordenando, 

supervisionando e orientando suas atividades e a sua atuação, cabendo-lhe as seguintes atribuições: [...] 
XVI - uniformizar a orientação jurídica da PGM, homologando os pareceres; 

 
2 Art. 191. Até o decurso do prazo de que trata o inciso II do caput do art. 193, a Administração poderá optar por licitar ou 
contratar diretamente de acordo com esta Lei ou de acordo com as leis citadas no referido inciso, e a opção escolhida deverá 
ser indicada expressamente no edital ou no aviso ou instrumento de contratação direta, vedada a aplicação combinada desta 
Lei com as citadas no referido inciso. [...] 
 
Art. 193. Revogam-se: 
II - a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e os arts. 1º a 47-A da Lei nº 12.462, de 4 
de agosto de 2011, após decorridos 2 (dois) anos da publicação oficial desta Lei. 
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II – FUNDAMENTAÇÃO. 
 
- DA UTILIZAÇÃO DE PARECER REFERENCIAL. 
 
4. Sobre a significação de Parecer Referencial, podemos definir como “peça jurídica vol-

tada a orientar a Administração em processos e expedientes administrativos que tratam de situ-

ação idêntica ao paradigma, sob o ponto de vista das orientações jurídicas ali traçadas”3. 

 

5. É, pois, um instrumento de racionalização do trabalho, e geralmente admissível quando 

existirem processos e expedientes administrativos com os mesmos pressupostos fáticos e jurí-

dicos, para os quais seja possível estabelecer orientação jurídica uniforme, cuja observância 

dependa de mera conferência de dados e/ou documentos constantes dos autos.  

 

6. A adoção do modelo de manifestação jurídica referencial se coaduna com o propósito 

de efetivação do princípio da eficiência, previsto no art. 37 da Constituição Federal, haja vista 

que promove a racionalização dos trabalhos nas Procuradorias Jurídicas, conferindo maior ce-

leridade aos procedimentos administrativos em trâmite e gerando, inclusive, economia aos co-

fres públicos, em consonância com a essência de uma Administração Pública Gerencial.  

 
7. A medida é providencial ao propósito da economicidade, dado que além de agilizar a 

tramitação dos processos de contratação, ainda possui o condão de reduzir ou mesmo erradicar 

possíveis vícios e omissões que poderiam levar o procedimento à declaração de nulidade, ge-

rando celeridade e eficiência.  

 
8. Dessa feita, diante do elevado número de demandas consultivas acerca da regularidade 

dos procedimentos de contratação artística direta fundamentados na inexigibilidade do artigo 

25, III, da Lei nº 8.666/93, verifica-se que o tema já foi amplamente debatido no âmbito da 

Procuradoria Setorial de Licitações e Contratos, o que torna a matéria madura para a edição de 

manifestação referencial.  

 
9. Insta destacar, ainda, que a matéria em epígrafe não é dotada de alta complexidade jurí-

dica, sendo matéria reconhecida pelo ordenamento jurídico e no âmbito da Advocacia Pública 

em geral como passível de ser orientada previamente. 

 

                                                 
3 Definição dada pelo Conselho Superior da Procuradoria Geral do Estado do Amapá – CONSUP, por meio da Resolução nº 
006/2020-CONSUP/PGE. 
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10. Cite-se, como exemplo de utilização de Parecer Referencial sobre o tema, a recente Ins-

trução Normativa nº 01/2021, editada pela Advocacia-Geral da União, que tornou facultativa a 

manifestação jurídica nas contratações diretas de pequeno valor com fundamento no art. 75, I 

ou II, e § 3º da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, assim como em todas as demais hipóteses 

de dispensa ou inexigibilidade que não ultrapassem o limite de valor estabelecidos nos menci-

onados dispositivos. Assim estabeleceu a ementa da IN: 

 

“Não é obrigatória manifestação jurídica nas contratações diretas 
de pequeno valor com fundamento no art. 75, I ou II, e § 3º da Lei 
nº 14.133, de 1º de abril de 2021, salvo se houver celebração de 
contrato administrativo e este não for padronizado pelo órgão de 
assessoramento jurídico, ou nas hipóteses em que o administrador 
tenha suscitado dúvida a respeito da legalidade da dispensa de 
licitação. Aplica-se o mesmo entendimento às contratações 
diretas fundadas no art. 74, da Lei nº 14.133, de 2021, desde que 
seus valores não ultrapassem os limites previstos nos incisos I e 
II do art. 75, da Lei nº 14.133, de 2021”.  

 

11. Os artigos 74 e 75 da nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021) dispõem: 

 
Seção II 

Da Inexigibilidade de Licitação 
Art. 74. É inexigível a licitação quando inviável a competição, em 
especial nos casos de: 
[..] 
II - contratação de profissional do setor artístico, diretamente ou por 
meio de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica 
especializada ou pela opinião pública; 
 
[...] 
 

Seção III 
Da Dispensa de Licitação 

Art. 75. É dispensável a licitação: 
I - para contratação que envolva valores inferiores a R$ 100.000,00 
(cem mil reais), no caso de obras e serviços de engenharia ou de 
serviços de manutenção de veículos automotores; 
II - para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 
(cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras; 
 

12. Verifica-se, portanto, que não há nenhuma “novidade jurídica” ou ilegalidade na adoção 

do Parecer Referencial para contratação artística nos moldes requeridos por esta Procuradoria 

Setorial, some-se ainda que existe Instrução Normativa SJU, que “aprova minuta-padrão de 

contrato administrativo para apresentação artística no âmbito da Administração Pública Muni-

cipal”, aprovada pelo Decreto-N nº 2.918, de 13 de janeiro de 20224. 

                                                 
4 https://www.marataizes.es.gov.br/uploads/diario_oficial/diario-oficial-n-3442-13-01-22-1642107536.pdf 
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13. A existência de uma minuta-padrão de contratos de apresentações artísticas reforça a 

possibilidade de adoção de Parecer Referencial ao caso em tela. 

 
14. E o limite para contratação de pequeno valor disposto no artigo 24, II, da Lei nº 

8.666/19935, será o parâmetro para a situação em deslinde, ou seja, para a contratação artística 

de até R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais) será ser utilizado o Parecer Referencial. 

 
- Do Procedimento a ser adotado pela Secretaria solicitante. 
 
15. Deve o órgão contratante proceder à instrução processual conforme orientações do re-

ferencial e observar os requisitos legais contidos na Check-list anexo. 

 
16. O uso do presente parecer referencial dispensará a elaboração de parecer jurídico indi-

vidualizado e remessa dos autos à Procuradoria Setorial de Licitações e Contratos e Convênios 

para fins de verificação de conformidade orientativa, e atendimento ao prescrito no art. 38, 

parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993. 

 
17. Impera, ainda, ressaltar que a presente medida referencial tem prazo de validade até 

31.03.2023, a partir de sua publicação da aprovação do Parecer no Diário Oficial do Município.  

 
18. Entretanto, resta garantida a atualidade das orientações. Assim, em caso de alteração da 

legislação que fundamentou o Parecer Referencial, o órgão da Administração deverá suscitar 

ao emissor eventual necessidade de substituição da orientação precedente, sem prejuízo do de-

ver funcional dos Procuradores Municipais de se manterem atualizados com a legislação e re-

gulamentos editados e solicitar os ajustes pertinentes. 

 

- DOS FUNDAMENTOS DA CONTRATAÇÃO. 
 

19. O processo licitatório é meio obrigatório para a Administração Pública realizar contra-

tações com terceiros interessados, que deverá sempre observar o princípio constitucional da 

isonomia e a selecionar proposta mais vantajosa para a administração, observando aos princí-

pios da legalidade, da imparcialidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade e da probi-

dade administrativa. 

                                                 
 
5 Art. 24. É dispensável a licitação:  
II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo 
anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra 
ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;      
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20. No entanto, a Lei nº 8.666/93 disciplina casos de dispensa e inexigibilidade de licitação, 

previstas nos artigos 24 e 25. Há diferenças entre “dispensa” e “inexigibilidade” de licitação, 

não se tratando apenas de questões irrelevantes, mas de alternativas distintas em sua própria 

natureza. 

 
21. Na inexigibilidade a licitação não é instaurada por inviabilidade de competição; en-

quanto na dispensa a competição é viável, somente não se realiza por circunstâncias peculiares 

constante no artigo 24 da lei geral. A inexigibilidade é uma imposição da realidade extranor-

mativa, enquanto a dispensa é uma criação legislativa. 

 
22. Assim, avalia-se se a competição é viável ou não, se não for viável caracteriza-se a 

inexigibilidade. Se houver viabilidade de competição, passa-se a verificação de alguma hipótese 

de dispensa. 

 
23. A contratação de artistas se amolda em hipótese de inexigibilidade de licitação, face à 

inviabilidade de competição, haja vista a singularidade do serviço a ser prestado, no caso show 

artístico. 

 
24. Destarte, a espécie de contratação se enquadra no artigo 25, caput, c/c inciso III, da Lei 

nº 8.666/93, que assim dispõe: 

 
Art. 25.  É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, 
em especial: 
[...] 
III - para contratação de profissional de qualquer setor artístico, 
diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado 
pela crítica especializada ou pela opinião pública. (Destacou-se). 

 

25. Os juristas Benedicto de Tolosa Filho e Luciano Massao Saito, na obra “Manual de 

Licitações e Contratos Administrativos”, ensinam que:  

 
“A hipótese de inexigibilidade para contratação de artista é a mais 
pacífica, desde que o escolhido, independentemente de estilo que, diga-
se de passagem, é muito subjetivo, seja consagrado pelos críticos 
especializados e pelo gosto popular. O artista tem que ser conhecido, 
mas não precisa, necessariamente ser excepcional. Com a grande 
extensão territorial e o regionalismo de cultura existente no Brasil, com 
o afloramento regionalizado de tradições e folclore, o conceito de 
consagração popular deve ser tomado de forma particularizada, isto é, 
um artista muito popular no norte, pode não ser conhecido no sul, sendo 
assim, na sua região a licitação é inexigível”. (grifou-se) 
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26. É sabido, pois, que a própria Lei previu a contratação de artistas sem a realização do 

certame licitatório, visto que a contratação leva em conta a qualidade artística do prestador. E 

mais, deve ser consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública, duas medidas di-

fíceis de serem definidas objetivamente. 

 

27. O texto “Como saber se um artista é consagrado para fins de licitação?”6 traz os posici-

onamentos de Tribunais de Contas, que estão fixando alguns parâmetros objetivos para saber 

se determinado artista (banda/cantor/a) é consagrado pela mídia especializada ou pela opinião 

pública. Vejamos: 

 
“[...] o Tribunal de Contas do Distrito Federal entendeu que “a 
consagração pela crítica e pela opinião pública requerida nas 
contratações de profissionais do setor artístico, previstas no item III, 
artigo 25, da Lei 8.666/93, deve ser comprovada pela apresentação de 
curriculum destes profissionais, acompanhada de documentos (recortes 
de jornais, revistas, etc), que a atestem, bem como de comprovantes de 
consultas preliminares sobre os valores cobrados pelos seus 
concorrentes”. 
Para o Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, a contratação de 
artistas por inexigibilidade de licitação deve ser precedida de um 
processo administrativo evidenciando que o profissional é consagrado 
pela mídia especializada ou pela opinião pública. Segundo o TCM-BA, 
“a consagração do mencionado profissional pela crítica especializada 
ou pela opinião pública, comprovada por intermédio de documento que 
justifique a inviabilidade da competição, devendo anexar recortes de 
matérias jornalísticas e da crítica especializada que indiquem tratar-se 
de artista consagrado pela opinião pública local, regional ou nacional”. 
Por sua vez, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná assentou que “a 
consagração pela opinião pública pode ser identificada pelo número de 
vendas, downloads ou qualquer outra forma identificável de consumo 
de músicas, álbuns, peças e demais produtos de arte. E acrescentou que 
podem ser analisados o número e o valor de shows e ingressos 
vendidos; a quantidade de seguidores e fãs identificados nas redes 
sociais, mídias alternativas e convencionais; e a existência de fã-clubes, 
entre outras evidências de aprovação e sucesso do artista”. 
Por fim, o Tribunal de Contas de Minas Gerais decidiu que “a 
comprovação da consagração do artista, contratado mediante 
inexigibilidade, perante a crítica especializada e/ou opinião pública, far-
se-á mediante averiguação de elementos que compõem o seu histórico 
de trabalho, tais como a regularidade de shows significativos 
apresentados”. 

 
28. Verificam-se diversos critérios objetivos que podem ser utilizados pelos gestores públi-

cos a fim de comprovar a consagração do artista, e, consequentemente, a contratação direta 

                                                 
6 https://www.consultordoprefeito.org/single-post/2020/11/13/como-saber-se-um-artista-c3-a9-consagrado-para-fins-de-
licita-c3-a7-c3-a3o 
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mediante inexigibilidade de licitação. Contudo, a relação supramencionada não descarta a exis-

tência de outros elementos capazes de demonstrar a notoriedade do profissional do setor artís-

tico. 

 
29. A recomendação desta Procuradoria é para que a Secretaria solicitante apresente docu-

mentação suficiente a comprovar a consagração do artista, como tem sido feito, como release, 

notícias, canais em redes sociais, e que seja declarado, diante dos documentos apresentados, 

que se trata de artista consagrado pela crítica ou opinião pública. 

 
- DEMAIS REQUISITOS LEGAIS. 

 
30. Dito isso, cabe adentrar na motivação do ato, especificamente a observância aos ditames 

do artigo 26 da LLC (especialmente o “preço”), e ainda a forma de contratação (direta com o 

artista ou por empresário exclusivo). 

 
- Do preço. 

 
31. A imposição de tal justificativa visa apenas aferir se o preço contratado possui razoabi-

lidade, sendo essencial a validade da contratação, já que a inviabilidade de competição não 

constitui o seu óbice. 

 
32. Para tanto, existem diversos parâmetros que poderão ser utilizados para se avaliar a ade-

quação dos preços, mesmo quando se tratar de fornecedor exclusivo. 

  
33. Sobre esse tema, Marçal Justen Filho7 evidencia, de forma objetiva, a existência de 

vários métodos exequíveis para se evidenciar a razoabilidade dos preços. Por exemplo, um dos 

parâmetros poderia ser os preços praticados pelos particulares ou por outros órgãos governa-

mentais, conforme sinaliza, inclusive, o art. 43, IV, da Lei nº 8.666/1993.  

 
34. Em que pese a Administração Pública, por orientações dos Tribunais de Contas, doutri-

nadores e julgados, ter que observar a razoabilidade de preço, isso não significa que nas análises 

de mercado deve-se invadir os negócios jurídicos particulares em busca de igualdade de trata-

mento, quando é induvidoso a existência de questões diferenciadoras nos negócios praticados 

com o Poder Público, bem como se pautar apenas por um tipo de documento. 

 
35. Ademais, as particularidades de cada contratação são cercadas de elementos relativos 

que podem influenciar diretamente no valor da proposta, por exemplo, o tempo de duração do 

                                                 
7 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários..., 2005, p. 290-291. 
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show, a sua composição, os equipamentos que serão utilizados, figurino, tamanho da equipe a 

ser deslocada, o custo com o deslocamento de equipe e equipamentos, etc., e que se forem 

pesquisados a exaustivamente engessariam a Administração Pública. 

 
36. Em suma, os processos de contratações artísticas devem ser instruídos com a de-

vida pesquisa de mercado, utilizando-se preços públicos e privados, objetivando sempre 

a comprovação da razoabilidade da proposta.  

 
37. Ressalte-se também a impossibilidade de pagamento antecipado na Administração Pú-

blica, em observância ao art. 62 da Lei nº 4.320/64. 

 
- Da contratação com o empresário exclusivo ou diretamente com o artista. 
 
38. O Tribunal de Contas do ES possui entendimento quanto à contratação de artistas para 

a apresentações musicais estampado em sede de Parecer Consulta: 

 
[...] Assim, entendemos que as chamadas cartas de exclusividade não 
atendem ao disposto no art. 25, III da Lei n. 8.666/93 para as 
contratações de shows artísticos por inexigibilidade de licitação. 
Destarte, o procedimento para a contratação de shows artísticos por 
inexigibilidade de licitação obedece aos ditames do art. 26 da Lei n. 
8.666/93. Ademais, o ajuste deve ser efetivado diretamente com o 
artista ou através de empresário exclusivo, sendo tal característica 
comprovada por cópia do contrato de exclusividade, registrado em 
cartório, não se prestando, para esse fim, as chamadas cartas de 
exclusividade. (PARECER/CONSULTA TC-015/2016 – 
PLENÁRIO). 

 

39. Como se verifica a contratação de apresentações artísticas podem ser efetivadas de duas 

maneiras: a) por meio do próprio artista – diretamente com a pessoa/banda que irá se apresentar; 

ou, b) por meio de empresário exclusivo – terceiro detentor do status de procurador dos inte-

resses do artista/banda. 

 

40. E como condição para se comprovar a exclusividade do empresário exclusivo a Corte 

de Contas deve ser juntado ao procedimento de contratação “cópia do contrato de exclusivi-

dade, registrado em cartório”, não se estabelecendo como válido, a apresentação de carta de 

exclusividade. 

41. Ainda sobre a contratação de artista por representante exclusivo e imprescindibilidade 

do registro em cartório do contrato de exclusividade, destaca-se a seguinte orientação do TCU: 

Na contratação direta de artistas consagrados, com base no inciso 
III do art. 25 da Lei 8.666/93, por meio de intermediários ou 
representantes, deve ser apresentada cópia do contrato, registrado 
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em cartório, de exclusividade dos artistas com o empresário 
contratado. O contrato de exclusividade difere da autorização que dá 
exclusividade apenas para os dias correspondentes à apresentação dos 
artistas e é restrita à localidade do evento, a qual não se presta para 
fundamentar a inexigibilidade. 
Em Representação relativa a contratações diretas de bandas para 
realização de shows, promovidas mediante inexigibilidade de licitação, 
com recursos de convênio firmado entre município e o Ministério do 
Turismo, a unidade técnica constatara que “as cartas de exclusividade, 
apresentadas como exigência para ratificação do processo de 
inexigibilidade de licitação, conferem exclusividade apenas para as 
datas especificadas e para a localidade do evento”, ou seja, não se 
prestam a atestar a exclusividade de representação dos artistas 
contratados. Em juízo de mérito, o relator registrou que, de fato, “as 
cartas de exclusividade apresentadas, com especificação de dias e local 
dos shows, não cumprem a orientação deste Tribunal, expedida 
diretamente ao Ministério do Turismo, por meio do Acórdão nº 96/2008 
– Plenário, no sentido de que ‘o contrato de exclusividade difere da 
autorização que confere exclusividade apenas para os dias 
correspondentes à apresentação dos artistas e que é restrita à localidade 
do evento’”. O Tribunal julgou procedente a Representação, expedindo 
a determinação proposta pela relatoria.  Acórdão 642/2014-Primeira 
Câmara, TC 016.329/2012-0, relator Ministro Valmir Campelo, 
18.2.2014., dessa forma não há óbices à representatividade do artista. 

  

42. Para as contratações deve ser comprovada também a disponibilidade orçamentária. 

 
43. E ainda cumprido o disposto no Acórdão TC-645/2016, processo TC-12094/2015: “2. 

Determinar à atual Administração do Município de Marataízes que proceda à designação 

do fiscal do contrato de forma anterior, ou ao menos contemporânea, à data da execução 

dos contratos firmados pela Municipalidade na forma do art. 67 da Lei 8.666/93”. 

 
44. É recomendável também a anexação do calendário de eventos aprovado por lei mu-

nicipal, que comprove que a festividade faz parte do calendário de datas comemorativas e fes-

tivas do Município. 

45. Por fim, devem ser cumpridas as disposições do art. 26, caput, da Lei nº 8.666/93. E 

ainda, observados na confecção do instrumento contratual todos os detalhes referentes à 

apresentação, como horário, data, e demais exigências do artigo 55 da Lei nº 8.666/93. 

 
- Da comprovação da aplicação do mínimo constitucional nas áreas de saúde e educação. 
 

46. Tem sido noticiado amplamente nos últimos meses acerca dos gastos excessivos, em 

diversos municípios do Brasil, com contratação de artistas para a realização de shows e eventos, 

enquanto se depara, no local contratante, com educação e saúde, por vezes, deploráveis. 

 

fls. 94



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO Nº 3614                        MARATAÍZES - ES -  14 de setembro de 2022 - Página 19

MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

47. Destarte, seguindo as recomendações dos órgãos de Controle e do Ministério Público, 

impõe-se adotar como parâmetro para a verificação da legitimidade das despesas o atendimento 

dos direitos fundamentais.  

 
48. O principal parâmetro para verificar a legitimidade da despesa pública – principalmente 

diante de contratações por inexigibilidade de licitação da espécie aqui discutida – é o atendi-

mento das despesas prioritárias com saúde e educação, que receberam do Constituinte im-

portância especial, por serem aspectos imprescindíveis para o desenvolvimento do país. 

 
49. Dessa forma, os procedimentos devem ser instruídos com a comprovação da aplicação 

do mínimo constitucional nas áreas de saúde e educação pelo Município de Marataízes, a de-

monstração pode ser feita com a publicação do último Relatório de Gestão Fiscal, acompanhado 

de declaração de que foram observados o mínimo constitucional de saúde e educação. 

 
 
III – CHECK-LIST DE DOCUMENTOS. 
 
50. Em parceria com a Secretaria de Turismo, após anos de análise de processos adminis-

trativos visando à contratação de artistas/banda, revisamos a relação de documentos indispen-

sáveis para instruir as contratações por inexigibilidade do art. 25, inciso III, da LLC. 

 

51. Dessa forma, fixamos no presente parecer, como anexo único, a relação de documentos 

básicos que indispensavelmente deverão acompanhar os processos de contratação de artistas 

(bandas/cantores). 

 
52. Imperioso registrar que a ausência de documentação descrita no check-list e a inobser-

vância dos demais requisitos desse parecer ensejarão a impossibilidade de contratação direta do 

artista.  

 
 
IV – CONCLUSÃO. 
 
53. Em face o exposto, entendemos que o presente parecer trouxe os argumentos necessários 

para nortear as contratações de apresentações artísticas no Município de Marataízes-ES, ex-

pondo os documentos indispensáveis em check-list próprio, que, preenchido em todos os seus 

termos, conferirá ao pedido de contratação o status de apto a contratar, observando-se, conco-

mitantemente, o disposto no artigo 26 da Lei nº 8.666/93. 
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54. Ressalte-se que os demais requisitos para a contratação deverão ser observados, bem 

como procedida a avaliação pelo Núcleo de Admissibilidade dos Processos de Compra, e a 

aprovação da despesa pelo Comitê Municipal de Governança Pública (Decreto - E Nº 805, DE 

01 DE JULHO DE 2022). 

 
55. Por fim, submetemos o parecer à homologação desta Procuradoria-Geral, na forma do 

artigo 28, inciso XVI, da Lei Municipal nº 1.721/2014, a fim de uniformizar a orientação jurí-

dica aqui exposta e adotar o presente parecer como referencial para contratação de artistas por 

inexigibilidade, com base no artigo 25, III, da Lei nº 8.666/93. 

 
É o nosso entendimento, S.M.J. 

 
Marataízes-ES, 30 de agosto de 2022. 

 
 

AMANDA VAZZOLLER SIMÕES 
Procuradora Municipal  

OAB-ES nº 22.454 
 

CYNTIA DAMASCENO PETERLE 
Procuradora Municipal 

OAB-ES nº 16.244 
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Processo: 8352/2023 - SGI 3320/2023 

Atividade Atual: Instrução da UA 

Ação Realizada: Para Instrução da UA 

Próxima Atividade: Instrução da UA
 

 
 

DESPACHO ELETRÔNICO
 

 
 
De: ORCAMENTARIO SUPLEMENTACAO
 
Para: PRÉ EMPENHO
 
 
 
Informo que a despesa será custeada por superávit da fonte 2704 (royalties do petróleo),
através da ficha nº 1119, no valor de R$ 23.250,00. Segue para pré-empenho. 
 
 
 
 
 
 

Marataízes-ES, 6 de março de 2023.
 
 

RUIREY ALMEIDA SILVA 
SERVIDOR

 
 
 

 
 

Tramitado por, RUIREY ALMEIDA SILVA
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Ação Realizada: Para Instrução da UA 

Próxima Atividade: Instrução da UA
 

 
 

DESPACHO ELETRÔNICO
 

 
 
De: PRÉ EMPENHO
 
Para: PROCURADORIA GERAL
 
 
 
Anexado Nota de Pré-Empenho nº 709/2023 
Segue para análise e parecer. 
 
 
 
 
 
 

Marataízes-ES, 6 de março de 2023.
 
 

RICARDO GLAUBER LIMA DE SOUZA 
TECNICO EM CONTABILIDADE
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MUNICÍPIO DE MARATAÍZES 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES     

ESPIRITO SANTO 

01.609.408/0001-28

NOTA DE PRÉ EMPENHO Nº 0000709/2023 - LIBERADA  

Determino o Pré Empenho da forma abaixo

Exercício :

2023 0001119

Ficha :

Valor :

23.250,00

06/03/2023

Data :

06/03/2023

Data Ref.:

Órgão :

Unidade Orçamentária :

Função :

Programa :

Elemento Despesa :

Projeto/Atividade :

Fonte de Recurso :

Subfunção :

000023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO

000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO

13 - Cultura

392 - DIFUSÃO CULTURAL

0038 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL

2.185 - APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS, MOSTRAS CULTURAIS E ARTÍSTICAS

33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

270400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS

Histórico : Valor referente a Contratação de empresa para apresentação da "BRAIS OSS" na Festa das Canoas nos dia 12 de Março de 2023 no

horario de 21h a 23h. Conforme solicitação da Secretaria Municipal de Cultura.

Saldo Anterior Ficha Valor Pré Empenho Saldo Disponível 

23.250,0023.250,00 0,00

(vinte e três mil duzentos e cinqü  enta  reais )

Favorecido :

Bairro :

Endereço :

CNPJ/CPF :

Cidade :

UF :

Modalidade :

Objeto :

Dispensa

Nº Processo : 0008352/2023

Nº Requisição :

Subelemento Despesa : 33903922000 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS

S U B E L E M E N T O

33903922000 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS 23.250,00

Débito Crédito

L  A  N  Ç  A  M  E  N  T  O  S

Nº Valor Valor

Pré Empenho - Emissão de Pré-empenho - Reserva De Dotação - Outras Despesas Correntes

O 23.250,0023.250,00522910100000 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS 622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO1

O 23.250,0023.250,00622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL 622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR 1

Local/Data/Assinaturas

MARATIZES, 06 de março de 2023

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S]

Page 1 of 1

E&L Produções de Software LTDA
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Processo: 8352/2023 - SGI 3320/2023 

Atividade Atual: Instrução da UA 

Ação Realizada: Para Instrução do Membro da UA 

Próxima Atividade: Instrução pelo Membro
 

 
 

DESPACHO ELETRÔNICO
 

 
 
De: PROCURADORIA GERAL
 
Para: DTI - PGM - CYNTIA DAMASCENO PETERLE
 
 
 
Segue para providências. 
 
 
 
 
 
 

Marataízes-ES, 6 de março de 2023.
 
 

MARCELE PATRICIO FONTANA 
AGENTE DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS

 
 
 

 
 

Tramitado por, MARCELE PATRICIO FONTANA
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Atividade Atual: Instrução pelo Membro 

Ação Realizada: Para Instrução da UA 

Próxima Atividade: Instrução da UA
 

 
 

DESPACHO ELETRÔNICO
 

 
 
De: DTI - PGM - CYNTIA DAMASCENO PETERLE
 
Para: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PATRIMONIO HISTORICO
 
 
 
Segue parecer jurídico anexo. 
 
 
 
 
 
 

Marataízes-ES, 6 de março de 2023.
 
 

CYNTIA DAMASCENO PETERLE 
PROCURADOR MUNICIPAL
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Processo eletrônico nº 08352/2023.  
 

  

Prefeitura Municipal de Marataízes 
Procuradoria-Geral – Setorial de Licitações e Contratos  

 

1 

 

 
PARECER JURÍDICO 

 

EMENTA: Contratação para realização de apresentação. Cantor 

Brais Oss. Inexigibilidade de Licitação. Art. 25, III – 

Lei nº 8.666/93. Possibilidade Jurídica. Recomenda-

ções necessárias.  

 
Processo eletrônico nº 08352/2023. 
 
I – RELATÓRIO. 
 
1. Para exame e parecer desta procuradoria vem o procedimento em epígrafe, visando a 

contratação do(a) cantor(a) BRAIS OSS, representado neste ato pela empresa B A OSS 

PRODUCOES, CNPJ 08.328.470/000190, para uma apresentação como parte da Programa-

ção da Festa das Canoas, prevista na Lei nº 2.099/2019, a ser realizada na Praça Central, Ma-

rataízes/ES, no dia 12/03/2023, às 21h, apresentação terá duração de 2 horas, no valor global 

de R$ 23.250,00 (vinte e três mil e duzentos e cinquenta reais). 

 

2. O procedimento foi instruído com os seguintes documentos, dos quais se destacam: 
- Id. 1.2. Documento – Estudo Técnico Preliminar; Termo de Referência; Programação da Fes-
ta das Canoas; Demonstrativo de pesquisa de mercado; Proposta inicial; Contrato de exclusi-
vidade e representação artística registrado; Documentos referentes a notoriedade, como fo-
tos de apresentações, programações de festas, notícias, publicações; Documentos referentes 
a pesquisa de mercado; Documentos da sociedade empresária; Certidões e declarações; De-
monstrativo de receitas e despesas com ações e serviços de saúde e educação. 
- Id. 4.2. Justificativa para um preço de contratação usado na pesquisa de pesquisa; 
- Id. 5.2. Avaliação prévia dos Pedidos de Compras com ressalva; 
- Id. 6.1. Manifestação do chefe do poder executivo; 
- Id. 9.2. Reserva orçamentária. 

 
3. Considerando que a pretensa contratação ultrapassa o limite de valor do Parecer Refe-

rencial para contratação direta de artista, proceder-se-á a análise da pretensão. 

   
É relato. Passa-se a OPINAR. 
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Procuradoria-Geral – Setorial de Licitações e Contratos  
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II – FUNDAMENTAÇÃO. 
 
- DOS FUNDAMENTOS DA CONTRATAÇÃO. 
 

4. O processo licitatório é meio obrigatório para a Administração Pública realizar contra-

tações com terceiros interessados, que deverá sempre observar o princípio constitucional da 

isonomia e a selecionar proposta mais vantajosa para a administração, observando aos princí-

pios da legalidade, da imparcialidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade e da probi-

dade administrativa. 

 

5. No entanto, a Lei nº 8.666/93 disciplina casos de dispensa e inexigibilidade de licita-

ção, previstas nos artigos 24 e 25. Há diferenças entre “dispensa” e “inexigibilidade” de lici-

tação, não se tratando apenas de questões irrelevantes, mas de alternativas distintas em sua 

própria natureza. 

 
6. Na inexigibilidade a licitação não é instaurada por inviabilidade de competição; en-

quanto na dispensa a competição é viável, somente não se realiza por circunstâncias peculia-

res constante no artigo 24 da lei geral. A inexigibilidade é uma imposição da realidade extra-

normativa, enquanto a dispensa é uma criação legislativa. 

 
7. Assim, avalia-se se a competição é viável ou não, se não for viável caracteriza-se a 

inexigibilidade. Se houver viabilidade de competição, passa-se a verificação de alguma hipó-

tese de dispensa. 

 
8. No caso em tela, a contratação se amolda, a priori, em hipótese de inexigibilidade de 

licitação, face à inviabilidade de competição, haja vista a singularidade do serviço a ser pres-

tado, no caso show artístico. 

 
9. Destarte, o caso pode se enquadrar no artigo 25, caput, da Lei nº 8.666/93, que assim 

dispõe: 

Art. 25.  É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, 
em especial: 
[...] 

Autenticar documento em https://marataizes.nopapercloud.com.br/autenticidade 
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III - para contratação de profissional de qualquer setor artístico, direta-
mente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crí-
tica especializada ou pela opinião pública. (Destacou-se). 

 

10. Os juristas Benedicto de Tolosa Filho e Luciano Massao Saito, na obra “Manual de 

Licitações e Contratos Administrativos”, ensinam que:  

 
“A hipótese de inexigibilidade para contratação de artista é a mais pacífica, 
desde que o escolhido, independentemente de estilo que, diga-se de pas-
sagem, é muito subjetivo, seja consagrado pelos críticos especializados e 
pelo gosto popular. O artista tem que ser conhecido, mas não precisa, ne-
cessariamente ser excepcional. Com a grande extensão territorial e o regio-
nalismo de cultura existente no Brasil, com o afloramento regionalizado de 
tradições e folclore, o conceito de consagração popular deve ser tomado de 
forma particularizada, isto é, um artista muito popular no norte, pode não 
ser conhecido no sul, sendo assim, na sua região a licitação é inexigível”. 
(grifou-se) 

 

11. É sabido, pois, que a própria Lei previu a contratação de artistas sem a realização do 

certame licitatório, visto que a contratação leva em conta a qualidade artística do prestador. E 

mais, deve ser consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública, duas medidas 

difíceis de serem definidas objetivamente. 

 

12. O texto “Como saber se um artista é consagrado para fins de licitação?”1 traz o posici-

onamento de Tribunais de Contas, que estão fixando alguns parâmetros objetivos para saber 

se determinado artista (banda) é consagrado pela mídia especializada ou pela opinião pública. 

Vejamos: 

“[...] o Tribunal de Contas do Distrito Federal entendeu que “a consagração 
pela crítica e pela opinião pública requerida nas contratações de profissio-
nais do setor artístico, previstas no item III, artigo 25, da Lei 8.666/93, deve 
ser comprovada pela apresentação de curriculum destes profissionais, 
acompanhada de documentos (recortes de jornais, revistas, etc), que a 
atestem, bem como de comprovantes de consultas preliminares sobre os 
valores cobrados pelos seus concorrentes”. 
Para o Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, a contratação de artis-
tas por inexigibilidade de licitação deve ser precedida de um processo ad-

                                                        
1 https://www.consultordoprefeito.org/single-post/2020/11/13/como-saber-se-um-artista-c3-a9-consagrado-para-fins-de-
licita-c3-a7-c3-a3o 
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ministrativo evidenciando que o profissional é consagrado pela mídia espe-
cializada ou pela opinião pública. Segundo o TCM-BA, “a consagração do 
mencionado profissional pela crítica especializada ou pela opinião pública, 
comprovada por intermédio de documento que justifique a inviabilidade da 
competição, devendo anexar recortes de matérias jornalísticas e da crítica 
especializada que indiquem tratar-se de artista consagrado pela opinião 
pública local, regional ou nacional”. 
Por sua vez, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná assentou que “a con-
sagração pela opinião pública pode ser identificada pelo número de vendas, 
downloads ou qualquer outra forma identificável de consumo de músicas, 
álbuns, peças e demais produtos de arte. E acrescentou que podem ser 
analisados o número e o valor de shows e ingressos vendidos; a quantidade 
de seguidores e fãs identificados nas redes sociais, mídias alternativas e 
convencionais; e a existência de fã-clubes, entre outras evidências de apro-
vação e sucesso do artista”. 
Por fim, o Tribunal de Contas de Minas Gerais decidiu que “a comprovação 
da consagração do artista, contratado mediante inexigibilidade, perante a 
crítica especializada e/ou opinião pública, far-se-á mediante averiguação de 
elementos que compõem o seu histórico de trabalho, tais como a regulari-
dade de shows significativos apresentados”. 

 

13. Verificam-se diversos critérios objetivos que podem ser utilizados pelos gestores pú-

blicos a fim de comprovar a consagração do artista (banda) e, consequentemente, a contrata-

ção direta mediante inexigibilidade de licitação. Contudo, a relação supramencionada não 

descarta a existência de outros elementos capazes de demonstrar a notoriedade do profissional 

do setor artístico. 

 
14. A recomendação desta Procuradoria é para que a Secretaria solicitante apresente do-

cumentação suficiente a comprovar a consagração do artista, como tem sido feito, como rele-

ase, notícias, canais em redes sociais, e que seja declarado, diante dos documentos apresenta-

dos, que se trata de artista consagrado pela crítica ou opinião pública. 

 
- DEMAIS REQUISITOS LEGAIS. 

 
15. Dito isso, cabe adentrar na motivação do ato, especificamente a observância aos dita-

mes do artigo 26 da LLC (especialmente o “preço”), e ainda a forma de contratação (direta 

com o artista ou por empresário exclusivo). 
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- Do preço. 

 
16. A imposição de tal justificativa visa apenas aferir se o preço contratado possui razoa-

bilidade, sendo essencial a validade da contratação, já que a inviabilidade de competição não 

constitui o seu óbice. 

 
17. Para tanto, existem diversos parâmetros que poderão ser utilizados para se avaliar a 

adequação dos preços, mesmo quando se tratar de fornecedor exclusivo. 

  
18. Sobre esse tema, Marçal Justen Filho2 evidencia, de forma objetiva, a existência de 

vários métodos exequíveis para se evidenciar a razoabilidade dos preços. Por exemplo, um 

dos parâmetros poderia ser os preços praticados pelos particulares ou por outros órgãos go-

vernamentais, conforme sinaliza, inclusive, o art. 43, IV, da Lei nº 8.666/1993.  

 
19. Em que pese a Administração Pública, por orientações dos Tribunais de Contas, dou-

trinadores e julgados, ter que observar a razoabilidade de preço, isso não significa que nas 

análises de mercado deve-se invadir os negócios jurídicos particulares em busca de igualdade 

de tratamento, quando é induvidoso a existência de questões diferenciadoras nos negócios 

praticados com o Poder Público, bem como se pautar apenas por um tipo de documento. 

 
20. Ademais, as particularidades de cada contratação são cercadas de elementos relativos 

que podem influenciar diretamente no valor da proposta, por exemplo, o tempo de duração do 

show, a sua composição, os equipamentos que serão utilizados, figurino, tamanho da equipe a 

ser deslocada, o custo com o deslocamento de equipe e equipamentos, etc., e que se forem 

pesquisados a exaustivamente engessariam a Administração Pública. 

 

21. Em suma, constam nos autos a comprovação de valores instruído com contratações a 

Administração Pública e justificou a divergência de um dos preços contratados; e pela avalia-

ção do NAP as comprovações de valores guardam razoabilidade com a proposta de pre-

ço apresentada. 

 

                                                        
2  JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários..., 2005, p. 290-291. 
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22. Ressalte-se também a impossibilidade de pagamento antecipado na Administração Pú-

blica, em observância ao art. 62 da Lei nº 4.320/64. 

 

- Da contratação com o empresário exclusivo ou diretamente com o artista. 
 

23. O Tribunal de Contas do ES possui entendimento quanto à contratação de artistas para 

a apresentações musicais estampado em sede de Parecer Consulta: 

 
[...] Assim, entendemos que as chamadas cartas de exclusividade não aten-
dem ao disposto no art. 25, III da Lei n. 8.666/93 para as contratações de 
shows artísticos por inexigibilidade de licitação. 
Destarte, o procedimento para a contratação de shows artísticos por inexi-
gibilidade de licitação obedece aos ditames do art. 26 da Lei n. 8.666/93. 
Ademais, o ajuste deve ser efetivado diretamente com o artista ou através 
de empresário exclusivo, sendo tal característica comprovada por cópia do 
contrato de exclusividade, registrado em cartório, não se prestando, para 
esse fim, as chamadas cartas de exclusividade. (PARECER/CONSULTA TC-
015/2016 – PLENÁRIO). 

 

24. Como se verifica a contratação de apresentações artísticas podem ser efetivadas de du-

as maneiras: a) por meio do próprio artista – diretamente com a pessoa/banda que irá se apre-

sentar ou b) por meio de empresário exclusivo – terceiro detentor do status de procurador dos 

interesses do artista/banda. 

 

25. E como condição para se comprovar a exclusividade do empresário exclusivo a Corte 

de Contas deve ser juntado ao procedimento de contratação “cópia do contrato de exclusivi-

dade, registrado em cartório”, não se estabelecendo como válido, a apresentação de carta de 

exclusividade. 

 

26. Ainda sobre a contratação de artista por representante exclusivo e imprescindibilidade 

do registro em cartório do contrato de exclusividade, destaca-se a seguinte orientação do 

TCU: 

Na contratação direta de artistas consagrados, com base no inciso III do 
art. 25 da Lei 8.666/93, por meio de intermediários ou representantes, 
deve ser apresentada cópia do contrato, registrado em cartório, de exclu-
sividade dos artistas com o empresário contratado. O contrato de exclusi-
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vidade difere da autorização que dá exclusividade apenas para os dias cor-
respondentes à apresentação dos artistas e é restrita à localidade do even-
to, a qual não se presta para fundamentar a inexigibilidade. 
Em Representação relativa a contratações diretas de bandas para realização 
de shows, promovidas mediante inexigibilidade de licitação, com recursos 
de convênio firmado entre município e o Ministério do Turismo, a unidade 
técnica constatara que “as cartas de exclusividade, apresentadas como exi-
gência para ratificação do processo de inexigibilidade de licitação, conferem 
exclusividade apenas para as datas especificadas e para a localidade do 
evento”, ou seja, não se prestam a atestar a exclusividade de representação 
dos artistas contratados. Em juízo de mérito, o relator registrou que, de fa-
to, “as cartas de exclusividade apresentadas, com especificação de dias e 
local dos shows, não cumprem a orientação deste Tribunal, expedida dire-
tamente ao Ministério do Turismo, por meio do Acórdão nº 96/2008 – Ple-
nário, no sentido de que ‘o contrato de exclusividade difere da autorização 
que confere exclusividade apenas para os dias correspondentes à apresen-
tação dos artistas e que é restrita à localidade do evento’”. O Tribunal jul-
gou procedente a Representação, expedindo a determinação proposta pela 
relatoria.  Acórdão 642/2014-Primeira Câmara, TC 016.329/2012-0, relator 
Ministro Valmir Campelo, 18.2.2014., dessa forma não há óbices à repre-
sentatividade do artista. 

  

27. No caso em apreço, quanto ao tema do empresário exclusivo, o contrato apresentado 

possui caráter de exclusividade em favor da pessoa jurídica “B A OSS PRODUÇÕES ME.”, 

representada por Brais Antônio Oss, com abrangência exclusiva para firmar contrato em nome 

do(a) artista “BRAIS ANTÔNIO OSS” no âmbito de todo o território nacional e internacional 

pelo prazo de 05 (cinco) anos a contar da assinatura do contrato (15.04.2022). Presente o de-

vido registro em cartório, que é indispensável para sua validade.  

  
28. Presente a comprovação de disponibilidade orçamentária. 

 
29. Registre-se ainda que todas as cópias juntadas ao processo eletrônico, se houver, 

devem ser autenticadas na forma do artigo 32, da Lei nº 8.666/93.  

 
30. Cumpra-se o disposto no Acórdão TC-645/2016, processo TC-12094/2015: “2. De-

terminar à atual Administração do Município de Marataízes que proceda à designação 

do fiscal do contrato de forma anterior, ou ao menos contemporânea, à data da execução 

dos contratos firmados pela Municipalidade na forma do art. 67 da Lei 8.666/93”. 
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31. Mencionou que a “festa” está prevista em Lei Municipal, assim recomenda-se a junta-

da do calendário de eventos aprovado por lei municipal, a fim de ratificar que a festividade 

faz parte do calendário de datas comemorativas e festivas do Município.  

 
32. Por fim, devem ser cumpridas as disposições do art. 26, caput, da Lei nº 8.666/93. 

E ainda, observados na confecção do instrumento contratual todos os detalhes referentes 

à apresentação, como horário, data, e demais exigências do artigo 55 da Lei nº 8.666/93. 

 
- Da comprovação da aplicação do mínimo constitucional nas áreas de saúde e educação. 
 

33. Tem sido noticiado amplamente nos últimos meses acerca dos gastos excessivos, em 

diversos municípios do Brasil, com contratação de artistas para a realização de shows e even-

tos, enquanto se depara, no local contratante, com educação e saúde, por vezes, deploráveis. 

 

34. Destarte, seguindo as recomendações dos órgãos de Controle e do Ministério Público, 

impõe-se adotar como parâmetro para a verificação da legitimidade das despesas o atendi-

mento dos direitos fundamentais.  

 
35. O principal parâmetro para verificar a legitimidade da despesa pública – principalmen-

te diante de contratações por inexigibilidade de licitação da espécie aqui discutida – é o aten-

dimento das despesas prioritárias com saúde e educação, que receberam do Constituinte 

importância especial, por serem aspectos imprescindíveis para o desenvolvimento do país. 

 
36. Dessa forma, os procedimentos devem ser instruídos com a comprovação da aplicação 

do mínimo constitucional nas áreas de saúde e educação pelo Município de Marataízes, a de-

monstração pode ser feita com a publicação do último Relatório de Gestão Fiscal, acompa-

nhado de declaração de que foram observados o mínimo constitucional de saúde e educação. 

 
 
III – CONCLUSÃO. 
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37. Em face o exposto, desde que cumpridas as ressalvas apontadas neste parecer, 

principalmente as destacadas nas linhas 22, 29, 30, 31 e 32, opina-se pela possibilidade da 

contratação direta, eis que juridicamente encontrar-se satisfeitos os demais requisitos legais. 

  
38. Por derradeiro, cumpre salientar que o presente parecer tomou por base, exclusiva-

mente, os elementos que constam, até a presente data, nos autos do processo administrativo 

em epígrafe. Destarte, incumbe a esta Procuradoria, prestar análise sob o prisma estritamente 

jurídico, não lhe competindo adentrar à conveniência e à oportunidade dos atos pratica-

dos, nem analisar aspectos de natureza eminentemente técnico-administrativa. 

 
É o parecer, S.M.J. 

Marataízes-ES, 06 de março de 2023. 
 

CYNTIA DAMASCENO PETERLE 
Procuradora Municipal 

OAB-ES nº 16.244 
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DESPACHO ELETRÔNICO
 

 
 
De: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PATRIMONIO HISTORICO
 
Para: CONTRATOS 02 - MICAELA
 
 
 
Segue para providências. 
 
 
 
 
 
 

Marataízes-ES, 7 de março de 2023.
 
 

Matheus de Oliveira Veronez 
ASSESSOR(A) ADMINISTRATIVO(A)

 
 
 

 
 

Tramitado por, Matheus de Oliveira Veronez
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LEI Nº 2.099, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2019
 

ALTERA O ANEXO I DA LEI 1.839, DE
08 DE DEZEMBRO DE 2015, QUE
INSTITUI O CALENDÁRIO DE DATAS
COMEMORATIVAS E DE EVENTOS DO
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES/ES,
PARA FAZER INCLUIR NO
CALENDÁRIO OFICAL DO
MUNICÍPIO A FESTA “NATALINA� E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE MARATAÍZES, ESTADO DO ESPIRITO

SANTO, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a câmara municipal aprovou e
ele, em seu nome, sanciona e promulga a seguinte lei:
 

Art. 1º O Anexo I da lei 1.839, de 08 de dezembro de 2015, que institui o
calendário de datas comemorativas e de eventos do município de Marataízes, passa a
vigorar com a seguinte redação:
 

FESTA DO COCO
 Primeiro final de semana de janeiro;
 
ENCONTRO DE JONGUEIROS
Segundo final de semana de janeiro;
 
CELEBRAI PRÓ-SOCIAL – AÇÃO GLOBAL E CULTURAL
Segundo final de Semana do mês de janeiro de cada ano;
 
FESTA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES
Dia 02 de fevereiro – Lei Municipal nº 1.824/2015;
 
FESTIVAL GASTRONÔMICO LAGOA DO SIRI
Penúltimo final de semana que antecede o carnaval;
 
FESTIVAL DE MARCHINHAS
Penúltimo final de semana que antecede o carnaval;
 
FESTA DO HAWAI
Final de semana que antecede o carnaval;
 
FESTA DAS CANOAS
Segundo domingo de março;
 
FESTA DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE NOVA MARATAÍZES
Primeiro final de semana de abril;
 
FESTA DE “NOSSA SENHORA DA PENHA”
 2ª Segunda-feira após a Semana Santa – Lei Municipal nº 40/1997;
 
MARATAÍZES COUNTRY FEST
1º Fim de semana  de junho;
 
FESTA COMUNITÁRIA DE SÃO JOÃO DO JABUTI
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Segundo final de semana de maio;
 
GINCANA ESPECIAL DO SUL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Ultima semana de maio;
 
FESTA DA COMUNIDADE DE JABUTI
Segundo final de semana de junho;
 
FESTIVAL DA QUADRILHA
Terceiro Final de semana de junho;
 
FESTA DO BAIRRO FILEMON TENÓRIO
Terceiro final de semana de junho;
 
FESTIVAL DE INVERNO DE MARATAÍZES
Primeiro final de semana de julho;
 
FESTA DOS MORADORES DO BAIRRO ACAPULCO
Segundo final de semana de julho;
 
FESTA DO ABACAXI
 Terceiro final de semana de julho;
 
FESTA DO SIRI
Terceiro final de semana de julho;
 
MOTO FEST
Último final de semana de julho;
 
FESTA DOS MORADORES DO BAIRRO CANDINHA II
Primeira semana de agosto;
 
FESTA DOS MORADORES DO BAIRRO SANTA TEREZA
Primeiro final de semana de agosto;
 
FESTIVAL DE VIOLA DE BOA VISTA DO SUL
Segundo final de semana de agosto;
 
FESTA DA COLHEITA DA LAGOA DO SIRI
Terceiro final de semana de agosto;
 
 
FESTA DOS MORADORES E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE

JACARANDÁ
Terceiro final de semana de setembro;
 
FESTA DA COMUNIDADE DE SANTA RITA
Último final de semana de setembro;
 
FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS
Dia 12 de outubro;
 
FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE MARATAÍZES
Dia 16 de outubro;
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FESTA DA REFORMA PROTESTANTE
Dia 31 de outubro – Lei Municipal nº 1.825/2015;
 
FESTA DA LAGOSTA
Dia 15 de novembro;
 
FESTA DO PEROÁ
Penúltimo domingo de dezembro
 
FESTA NATALINA
Dia 25 de dezembro.

 
Art. 2º As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por meio de

dotação própria que serão suplementadas se necessário for.
 

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
 

Marataízes/ES, 28 de novembro de 2019
 

ROBERTINO BATISTA DA SILVA
 

Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Prefeitura Municipal de
Marataízes
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DESPACHO ELETRÔNICO
 

 
 
De: CONTRATOS 02 - MICAELA
 
Para: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
 
 
 
Segue para ratificar. 
 
 
 
 
 
 

Marataízes-ES, 7 de março de 2023.
 
 

MICAELA LIBERATO DE BRITO 
DIRETOR(A) DE LICITAÇÃO

 
 
 

 
 

Tramitado por, MICAELA LIBERATO DE BRITO
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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES

RATIFICAÇÃO

Em cumprimento ao Artigo 26 da Lei Federal N.º 8.666/1993 e suas alterações, o Excelentíssimo Senhor Prefeito de 
Marataízes - ES, no uso de suas atribuições legais, torna público que nos autos do Processo Administrativo N.º 
008352/2023, RATIFICOU a contratação direta da empresa: B A OSS PRODUCOES, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 08.328.470/0001-90, com sede na RUA ANA SILVIA, 60 - JARDIM NOVA 
CACHOEIRA - CACHOEIRA PAULISTA - SP - CEP: 12630000, no valor total de R$ 23.250,00 (vinte e três mil 
duzentos e cinquenta reais), visando a CONTRATAÇÃO DO CANTOR BRAIS OSS PARA UMA 
APRESENTAÇÃO, no dia 12/03/2023, por inexigibilidade de licitação N.º 000131/2023, ID TCE-ES N.º 
2023.044E0700001.10.0130, com fundamento no Artigo 25, Inciso III, da Lei Federal N.º 8.666/1993.

Marataízes - ES, 07 de março de 2023.

ROBERTINO BATISTA DA SILVA
Prefeito
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Processo: 8352/2023 - SGI 3320/2023 

Atividade Atual: Instrução da UA 

Ação Realizada: Para Instrução da UA 

Próxima Atividade: Instrução da UA
 

 
 

DESPACHO ELETRÔNICO
 

 
 
De: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
 
Para: CONTRATOS 02 - MICAELA
 
 
 
Segue para providências. 
 
 
 
 
 
 

Marataízes-ES, 7 de março de 2023.
 
 

THIELLE ALANE DA SILVA NASCIMENTO 
GERENTE DE GESTAO ADMINISTRATIVA

 
 
 

 
 

Tramitado por, THIELLE ALANE DA SILVA NASCIMENTO
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Processo: 8352/2023 - SGI 3320/2023 

Atividade Atual: Instrução da UA 

Ação Realizada: Para Instrução da UA 

Próxima Atividade: Instrução da UA
 

 
 

DESPACHO ELETRÔNICO
 

 
 
De: CONTRATOS 02 - MICAELA
 
Para: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PATRIMONIO HISTORICO
 
 
 
Segue contrato para assinatura. 
 
 
 
 
 
 

Marataízes-ES, 8 de março de 2023.
 
 

MICAELA LIBERATO DE BRITO 
DIRETOR(A) DE LICITAÇÃO

 
 
 

 
 

Tramitado por, MICAELA LIBERATO DE BRITO
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MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 0069/2022

ATA REGISTRO DE PREÇOS N.º 012/23

CONTRATO N.º 0169/2023

CONTRATANTE MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - ES 
CONTRATADA: WMS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 46.717.232/0001-66
CERTAME: Pregão Presencial N.º 0069/2022
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
TIPO CARNES, PARA A MERENDA ESCOLAR
PRAZO: 28 de fevereiro de 2023 A 31 de dezembro de 
2023
VALOR: 886.320,00 (oitocentos e oitenta e seis mil 
trezentos e vinte reais)
DOTAÇÃO:  0000011230600242.038 - MANUTENÇÃO DA 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
0000011230600242.039 - MANUTENÇÃO DA 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
0000011230600242.040 - MANUTENÇÃO DA 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
0000011230600242.041 - MANUTENÇÃO DA 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
0000011230600242.042 - MANUTENÇÃO DA 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 0069/2022

ATA REGISTRO DE PREÇOS N.º 013/23 

CONTRATO N.º 00170/2023

CONTRATANTE MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - ES 
CONTRATADA: X ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 14.030.015/0001-07
CERTAME: Pregão Presencial N.º 0069/2022
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
TIPO CARNES, PARA A MERENDA ESCOLAR
PRAZO: 28 de fevereiro de 2023 A 31 de dezembro de 
2023
VALOR: 515.424,00 (quinhentos e quinze mil 
quatrocentos e vinte e quatro reais)
DOTAÇÃO:  0000011230600242.038 - MANUTENÇÃO DA 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
0000011230600242.039 - MANUTENÇÃO DA 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
0000011230600242.040 - MANUTENÇÃO DA 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
0000011230600242.041 - MANUTENÇÃO DA 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
0000011230600242.042 - MANUTENÇÃO DA 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

EXTRATO DE CONTRATO
TOMADA DE PREÇOS N.º 0011/2022

CONTRATO N.º 0172/2023

CONTRATANTE MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - ES 
CONTRATADA: QUEEN EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ: 28.123.374/0001-13
CERTAME: Tomada de Preços N.º 0011/2022
OBJETO: OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 
DO TRECHO SEAG X TOMAZINHA (TRECHO 
COMPREENDIDO ENTRE A IGREJA ASSEMBLEIA 
DE DEUS DE ALTO BREJO DOS PATOS (BENEDITO 
TEREZA) ATÉ A LIGAÇÃO ENTRE A RODOVIA DE 

LAGOA DO SIRI X BREJO DOS PATOS)
PRAZO: 06 de março de 2023 A 06 de outubro de 2023
VALOR: 911.463,83 (novecentos e onze mil quatrocentos 
e sessenta e três reais e oitenta e três centavos)
DOTAÇÃO:  0000011545100141.093 - PAVIMENTAÇÃO, 
DRENAGEM, GALERIAS E MELHORIAS DE RUAS E 
AVENIDAS44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

RATIFICAÇÕES

RATIFICAÇÃO

Em cumprimento ao Artigo 26 da Lei Federal N.º 8.666/1993 
e suas alterações, o Excelentíssimo Senhor Prefeito 
de Marataízes - ES, no uso de suas atribuições legais, 
torna público que nos autos do Processo Administrativo 
N.º 008351/2023, RATIFICOU a contratação direta da 
empresa: MANOEL ROGERIO DE MOURA 81200432704, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 
sob o n.º 13.498.826/0001-74, com sede na RUA CJ 
RESIDENCIAL COIMBRA RESENDE, 1 - POMBAL - 
MIMOSO DO SUL - ES - CEP: 29400000 vencedora no 
valor total de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), 
visando a CONTRATAÇÃO DA BANDA AÇO DOCE 
PARA UMA APRESENTAÇÃO, no dia 11/03/2023, por 
inexigibilidade de licitação N.º 000132/2023, ID TCE-ES N.º 
2023.044E0700001.10.0131, com fundamento no Artigo 25, 
Inciso III, da Lei Federal N.º 8.666/1993.

Marataízes - ES, 07 de março de 2023.
ROBERTINO BATISTA DA SILVA

Prefeito

RATIFICAÇÃO

Em cumprimento ao Artigo 26 da Lei Federal N.º 8.666/1993 
e suas alterações, o Excelentíssimo Senhor Prefeito 
de Marataízes - ES, no uso de suas atribuições legais, 
torna público que nos autos do Processo Administrativo 
N.º 009367/2023, RATIFICOU a contratação direta da 
empresa: CARLOS SOUZA CRUZ 12666546748, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 
28.596.788/0001-60, com sede na RUA URUGUAY, 147 
- CENTRO - VITORIA - ES - CEP: 29015680 vencedora 
no valor total de R$ 7.300,00 (sete mil trezentos reais), 
visando a CONTRATAÇÃO DO GRUPO LACARTA CIRCO 
PARA UMA APRESENTAÇÃO, no dia 12/03/2023, por 
inexigibilidade de licitação N.º 000125/2023, ID TCE-ES N.º 
2023.044E0700001.10.0124, com fundamento no Artigo 25, 
Inciso III, da Lei Federal N.º 8.666/1993.

Marataízes - ES, 06 de março de 2023.
ROBERTINO BATISTA DA SILVA

Prefeito

RATIFICAÇÃO

Em cumprimento ao Artigo 26 da Lei Federal N.º 8.666/1993 
e suas alterações, o Excelentíssimo Senhor Prefeito de 
Marataízes - ES, no uso de suas atribuições legais, torna 
público que nos autos do Processo Administrativo N.º 
008207/2023, RATIFICOU a contratação direta da empresa: 
RCA COMERCIO E SERVICOS INTEGRADOS LTDA, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob 
o n.º 41.560.023/0001-38, com sede na RUA DONA IRENE, 
49 - SANTA RITA - MARATAIZES - ES, no valor total de 
R$ 8.000,00 (oito mil reais), visando a CONTRATAÇÃO 
DA BANDA BRASIL METAL PARA UMA APRESENTAÇÃO, 
no dia 11/03/2023, por inexigibilidade de licitação N.º 
000126/2023, ID TCE-ES N.º 2023.044E0700001.10.0125, 
com fundamento no Artigo 25, Inciso III, da Lei Federal N.º 
8.666/1993.

Marataízes - ES, 06 de março de 2023.
ROBERTINO BATISTA DA SILVA

Prefeito fls. 129
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MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RATIFICAÇÃO

Em cumprimento ao Artigo 26 da Lei Federal N.º 8.666/1993 
e suas alterações, o Excelentíssimo Senhor Prefeito 
de Marataízes - ES, no uso de suas atribuições legais, 
torna público que nos autos do Processo Administrativo 
N.º 008208/2023, RATIFICOU a contratação direta da 
empresa: GRUPO TEATRAL GOTA, PO E POEIRA, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 
sob o n.º 28.404.168/0001-81, com sede na RUA JOAO 
SPALA, 97 - SAO JOSE - GUACUI - ES - CEP: 29560000, 
no valor total de R$ 12.000,00 (doze mil reais), visando a 
CONTRATAÇÃO DO GRUPO GOTA PÓ E POEIRA PARA 
DUAS APRESENTAÇÕES, nos dias 09 e 10/03/2023, por 
inexigibilidade de licitação N.º 000127/2023, ID TCE-ES N.º 
2023.044E0700001.10.0126, com fundamento no Artigo 25, 
Inciso III, da Lei Federal N.º 8.666/1993.

Marataízes - ES, 07 de março de 2023.
ROBERTINO BATISTA DA SILVA

Prefeito

RATIFICAÇÃO

Em cumprimento ao Artigo 26 da Lei Federal N.º 8.666/1993 
e suas alterações, o Excelentíssimo Senhor Prefeito 
de Marataízes - ES, no uso de suas atribuições legais, 
torna público que nos autos do Processo Administrativo 
N.º 008353/2023, RATIFICOU a contratação direta da 
empresa: LUZ REGIA FLORINDA DIAS 17838383706, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 
sob o n.º 48.711.202/0001-78, com sede na AVENIDA 
OLGAMITHO RODRIGUES, 23 - SANTA MONICA 
POPULAR - VILA VELHA - ES - CEP: 29105615, no valor 
total de R$ 7.760,00 (sete mil setecentos e sessenta 
reais), visando a CONTRATAÇÃO DA BANDA VIXLAND 
PARA UMA APRESENTAÇÃO, no dia 09/03/2023, por 
inexigibilidade de licitação N.º 000128/2023, ID TCE-ES N.º 
2023.044E0700001.10.0127, com fundamento no Artigo 25, 
Inciso III, da Lei Federal N.º 8.666/1993.

Marataízes - ES, 07 de março de 2023.
ROBERTINO BATISTA DA SILVA

Prefeito

RATIFICAÇÃO

Em cumprimento ao Artigo 26 da Lei Federal N.º 8.666/1993 
e suas alterações, o Excelentíssimo Senhor Prefeito 
de Marataízes - ES, no uso de suas atribuições legais, 
torna público que nos autos do Processo Administrativo 
N.º 008480/2023, RATIFICOU a contratação direta da 
empresa: GABRIEL DOS SANTOS MARONI, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 
21.050.567/0001-42, com sede na RUA LAUROMIR 
ANHOLETE, 95 - CENTRO - ICONHA - ES - CEP: 29280000, 
no valor total de R$ 7.500,00 (sete mil quinhentos 
reais), visando a CONTRATAÇÃO DA RADIO FANFARRA 
PARA UMA APRESENTAÇÃO, no dia 12/03/2023, por 
inexigibilidade de licitação N.º 000129/2023, ID TCE-ES N.º 
2023.044E0700001.10.0128, com fundamento no Artigo 25, 
Inciso III, da Lei Federal N.º 8.666/1993.

Marataízes - ES, 07 de março de 2023.
ROBERTINO BATISTA DA SILVA

Prefeito

RATIFICAÇÃO

Em cumprimento ao Artigo 26 da Lei Federal N.º 8.666/1993 
e suas alterações, o Excelentíssimo Senhor Prefeito de 
Marataízes - ES, no uso de suas atribuições legais, torna 
público que nos autos do Processo Administrativo N.º 
008209/2023, RATIFICOU a contratação direta da empresa: 
AGITUS PRODUCOES E EVENTOS LTDA, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 
40.613.595/0001-75, com sede na RUA LUMINATA ALVES 
PECANHA, 61 - PRAIA DE ITAOCA - ITAPEMIRIM - ES - 
CEP: 29330000, no valor total de R$ 9.000,00 (nove mil 
reais), visando a CONTRATAÇÃO DA BANDA FREQUENCY 
PARA UMA APRESENTAÇÃO, no dia 10/03/2023, por 
inexigibilidade de licitação N.º 000130/2023, ID TCE-ES N.º 
2023.044E0700001.10.0129, com fundamento no Artigo 25, 
Inciso III, da Lei Federal N.º 8.666/1993.

Marataízes - ES, 07 de março de 2023.
ROBERTINO BATISTA DA SILVA

Prefeito

RATIFICAÇÃO

Em cumprimento ao Artigo 26 da Lei Federal N.º 8.666/1993 
e suas alterações, o Excelentíssimo Senhor Prefeito de 
Marataízes - ES, no uso de suas atribuições legais, torna 
público que nos autos do Processo Administrativo N.º 
008352/2023, RATIFICOU a contratação direta da empresa: 
B A OSS PRODUCOES, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 08.328.470/0001-
90, com sede na RUA ANA SILVIA, 60 - JARDIM NOVA 
CACHOEIRA - CACHOEIRA PAULISTA - SP - CEP: 
12630000, no valor total de R$ 23.250,00 (vinte e três mil 
duzentos e cinquenta reais), visando a CONTRATAÇÃO 
DO CANTOR BRAIS OSS PARA UMA APRESENTAÇÃO, 
no dia 12/03/2023, por inexigibilidade de licitação N.º 
000131/2023, ID TCE-ES N.º 2023.044E0700001.10.0130, 
com fundamento no Artigo 25, Inciso III, da Lei Federal N.º 
8.666/1993.

Marataízes - ES, 07 de março de 2023.
ROBERTINO BATISTA DA SILVA

Prefeito

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E 
ADJUDICAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N.º 0011/2022

ID TCE-ES N.º 2022.044E0700001.01.0053

O Prefeito de Marataízes - ES, Exmo. Sr. ROBERTINO 
BATISTA DA SILVA, no uso de suas atribuições legais e de 
conformidade com a legislação em vigor, resolve:

HOMOLOGAR E ADJUDICAR
O procedimento licitatório N.º 051604/2022, realizado 
através da modalidade de TOMADA DE PREÇOS 
N.º 000011/2022, para OBRA DE DRENAGEM E 
PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO SEAG X TOMAZINHA 
(TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A IGREJA 
ASSEMBLEIA DE DEUS DE ALTO BREJO DOS PATOS 
(BENEDITO TEREZA) ATÉ A LIGAÇÃO ENTRE A 
RODOVIA DE LAGOA DO SIRI X BREJO DOS PATOS), 
favor de QUEEN EMPREENDIMENTOS EIRELI, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 
28.123.374/0001-13, com sede na RUA PROJETADA, 
S/N.º - BALNEARIO ATLANTICO - MARATAIZES - ES - 
CEP: 29345000 vencedora no valor total de R$ 911.463,83 
(novecentos e onze mil quatrocentos e sessenta e três reais 
e oitenta e três centavos), com fulcro na Lei Federal N.º 
8.666/1993. Publique-se na forma da Lei.

Marataízes - ES, 23 de fevereiro de 2023.
ROBERTINO BATISTA DA SILVA

Prefeito fls. 130



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 181/2023

CONTRATAÇÃO DO CANTOR BRAIS OSS PARA UMA APRESENTAÇÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES, ESPÍRITO SANTO, E A EMPRESA B A OSS PRODUCOES.

Pelo presente instrumento contratual, regido pelas normas de DIREITO PÚBLICO, o MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - ES, com sede 
na Avenida Rubens Rangel, N.º 411, Cidade Nova, Marataízes - ES, CEP: 29345-000, inscrito no CNPJ sob o N.º 01.609.408/0001-
28, representado pelo Prefeito Municipal, Sr. ROBERTINO BATISTA DA SILVA, inscrito no CPF sob o N.º 577.558.257-87, portador 
da CI N.º 359794 SGPC-ES, domiciliado e residente na Rua Dinorah, 53, Bairro Acapulco, Marataízes, Espírito Santo, 
CONTRATANTE, e de outro lado a firma B A OSS PRODUCOES, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o N.º 
08.328.470/0001-90, com sede na RUA ANA SILVIA, 60 - JARDIM NOVA CACHOEIRA - CACHOEIRA PAULISTA - SP - CEP: 
12630000, Telefone: (12) 3103 - 2262, representada por BRAIS ANTONIO OSS, pessoa física, inscrito no CPF sob o N.º 
896.220.577-72, doravante denominada CONTRATADA, resolvem mutuamente celebrar o presente instrumento contratual, nos 
termos aqui pactuados, mediante as cláusulas e condições a seguir, tal contratação fundamenta-se com base no Processo de 
Administrativo N.º  008352/2023 - Inexigibilidade N.º 000131/2023, de conformidade na Lei Federal N.º 8.666/1993, Artigo 25, 
inciso III, e suas ulteriores alterações.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - O presente instrumento tem por objeto a contratação da empresa B A OSS PRODUCOES para atender a programação da 
Secretaria Municipal de Cultura e Patrimônio Histórico, como parte da Programação da Festa das Canoas, no dia 12/03/2023, 
conforme Anexo I, deste Contrato.
1.2 - As despesas com hospedagem, alimentação, transporte, combustível, carregadores, produção de camarim, impostos ou 
qualquer outra despesa decorrente das apresentações serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA.
1.3 - A CONTRATADA será responsável pela execução total dos serviços / objeto do presente Contrato, pelo preço proposto e 
aceito pelo CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO E DAS ESPECIFICAÇÕES DA CONTRATAÇÃO

2.1 - O presente Contrato terá sua vigência até 31 de maio de 2023, iniciando na data de sua assinatura.
2.2 - A realização do show seguirá com a programação descrita em anexo.
2.3 - O local da apresentação artística, bem como as demais condições estabelecidas no anexo deste Contrato não 
poderão ser alteradas, exceto com expressa e prévia concordância das partes CONTRATANTES, sob pena de acarretar a 
resolução imediata do presente Contrato.
2.4 - O (s) Show (s) descrito (s) no anexo deste Contrato, compreende unicamente a apresentação pública do (s) ARTISTA 
(S) / CANTOR (ES), não podendo ser entendido em qualquer hipótese, sob qualquer alegação ou pretexto, que este 
Contrato esteja vinculado ou associado a qualquer outro tipo de atividade que não a especificada, ficando ainda consignado que 
os dados e / ou informações acima mencionados servirão de base para todas as negociações que resultam nas condições e 
cláusulas ora pactuadas.
2.5 - As par tes dec laram que a preparação do show,  ass im como a veiculação das peças publicitárias (cujo conteúdo 
devera se submeter à prévia aprovação da CONTRATADA serão de incumbência do CONTRATANTE / MUNICIPIO).
2.6 - O repertório musical será de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 - O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pela realização da referida apresentação, o valor global de R$ 23.250,00 
(VINTE E TRÊS MIL DUZENTOS E CINQUENTA REAIS), de acordo com descrição em anexo.
3.1.1 - O pagamento se dará em até 30 (trinta) dias após a prestação do serviço.
3.2 - Para efetivação do pagamento e obrigatória a apresentação das Certidões Negativas de Debito do INSS, FGTS, Trabalhista e 
para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, devidamente atualizadas, (originais ou cópias autenticadas em cartório), que 
deverão ser anexadas a (s) nota (s) fiscal (is) devidamente liquidada (s) e entregue (s) ao Setor de Contabilidade.
3.3 - O CONTRATANTE fará a retenção do IR na alíquota de 1,5%, com exceção dos casos previstos em Lei.
3.4 - O CONTRATANTE fará a retenção do ISS na alíquota de 5%, com exceção dos casos previstos em Lei.
3.4.1 - A empresa ME ou EPP optante pelo Simples deverá indicar na nota fiscal a alíquota a ser retida, caso não aponte 
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será retido o ISS no percentual de 5%.
3.5 - O CONTRATANTE fará a retenção do INSS na alíquota de 11%, com exceção dos casos previstos em Lei.
3.6 - Caberá ao CONTRATANTE encaminhar a CONTRATADA, por fac-símile ou e-mail, as cópias do (s) comprovante (s) de 
depósito efetivado (s).
3.7. O pagamento da importância referida na Cláusula anterior deste instrumento será efetuado de acordo com as liquidações 
devidamente apresentadas, acompanhadas de Nota Fiscal apta, observando os seguintes termos:
3.7.1 - Os pagamentos só serão efetuados mediante apresentação da Nota Fiscal e dos documentos pertinentes, constantes na 
minuta do Contrato, a SEFIN (Secretaria Municipal de Finanças). Estando os documentos aptos, o pagamento será efetuado em até 
30 (trinta) dias da sua efetiva entrada na Contabilidade.
3.7.2 - O pagamento será creditado em nome da CONTRATADA, mediante Ordem Bancária em Conta Corrente por ela indicada ou 
por meio de Ordem Bancária para pagamento de faturas com código de barras, uma vez satisfeitas as demais condições do 
presente Instrumento de Contrato.
3.7.3 - A CONTRATADA, optante pelo SIMPLES, deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal / Fatura, declaração, conforme 
modelo constante do Anexo IV da Instrução Normativa SRF N.º 480, de 15/12/2004 (substituído pelo Anexo IV constante da IN RFB 
N.º 791, de 10/12/2007). Caso não faça, ficará sujeita à retenção de imposto e contribuições, de acordo com a referida Instrução.
3.7.4 - A Nota Fiscal / Fatura que contiver erro será devolvida à CONTRATADA para retificação e reapresentação, interrompendo-se 
a contagem do prazo fixado no subitem 3.7.1 que recomeçará a ser contado integralmente a partir de sua reapresentação.
3.7.5 - A atualização financeira é admitida nos casos de eventuais atrasos de pagamento pela Administração, desde que a 
CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para o atraso. É devida desde a data limite fixada no Contrato para 
pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela.
3.7.5.1 - Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento poderão ser calculados com a utilização da seguinte 
fórmula:

EM = N x VP x I

Onde:

EM = Encargos Moratórios
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento
VP = Valor da Parcela a ser paga
I = Índice de compensação financeira, assim apurado:

I = (TX/100) / 365

TX = Percentual da taxa anual do IPCA - Índice de Preço ao Consumidor Ampliado, do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatísticas - IBGE.

3.7.6 - É vedada a antecipação de pagamentos sem a contraprestação dos serviços.

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 - O pagamento da importância relativa a contratação correrá por conta de Dotação Orçamentária própria do exercício de 
2023, já consignada, assim discriminada:

0000011339200382.185 - APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS, MOSTRAS CULTURAIS E ARTÍSTICAS
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

CLÁUSULA QUINTA - DA FISCALIZAÇÃO

5.1 - O presente instrumento de Contrato será fiscalizado por servidor a ser nomeado por meio de portaria editada pelo secretário 
da pasta requisitante.
5.2 - O CONTRATANTE, através da Secretaria Municipal de Cultura e Patrimônio Histórico exercerá permanente fiscalização à 
execução do presente Contrato. O exercício desse direito não eximirá a CONTRATADA de cumprir com suas obrigações.
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CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES

6.1 - CABERÁ AO CONTRATANTE:
6.1.1 - Efetuar o pagamento na forma convencionada nos termos deste Termo, após a apresentação da Nota Fiscal.
6.1.2 - Alocar recursos orçamentários e financeiros necessários a execução dos serviços.
6.1.3 - Providenciar as condições necessárias para a realização das apresentações, qual seja: Custear e montar o palco com os 
equipamentos de sonorização e iluminação.
6.1.4 - Acompanhar, fiscalizar, conferir, avaliar a execução do fornecimento e as obrigações da CONTRATADA, rejeitar, no todo ou 
em parte, os objetos entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo fornecedor, bem como atestar na Nota Fiscal / 
Fatura a efetiva entrega do objeto contratado e o seu aceite, através do servidor designado pela Autoridade competente.
6.1.5 - Disponibilizar um servidor da Secretaria Municipal de Cultura e Patrimônio Histórico para atuar como fiscal de Contrato.
6.1.6 - Não permitir que outrem cumpra as obrigações a que se sujeitou a CONTRATADA.
6.1.7 - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.
6.1.8 - Comunicar à CONTRATADA todas e quaisquer ocorrências relacionadas com a aquisição do objeto.

6.2 - CABERÁ À CONTRATADA:
6.2.1 - Executar o objeto do Contrato no dia, local e horário específicos, de acordo com o Termo de Referência elaborado pela 
Secretaria Municipal de Cultura e Patrimônio Histórico.
6.2.2 - Não efetuar despesas, celebrar acordos, fazer declarações ou prestar informações em nome do CONTRATANTE.
6.2.3 - Não divulgar nomes de empresas ou qualquer instituição no evento, com exceção dos patrocinadores e / ou apoiadores do 
mesmo, disponibilizados em briefing pela Secretaria requisitante.
6.2.4 - Credenciar pessoas, junto a Secretaria requisitante, para acompanhar os bastidores com o ARTISTA / CANTOR antes da 
apresentação no palco.
6.2.5 - Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução deste instrumento, como 
estabelece no Artigo 71 da Lei Federal N.º 8.666/1993 e alterações.
6.2.6 - Assumir inteira responsabilidade Civil, administrativa e penal por quaisquer danos e prejuízos materiais ou pessoais 
causados pela CONTRATADA, seus empregados, ou prepostos à CONTRATANTE, ou a terceiros.
6.2.7 - São de inteira responsabilidade da CONTRATADA quaisquer obrigações devidas ao Escritório Central de Arrecadação e 
Distribuição - ECAD ou outras instituições relacionadas às apresentações artísticas vinculadas a esta contratação, nos termos do 
Artigo 71 da Lei Federal N.º 8.666/1993.
6.2.8 - Fica, a contratada, encarregada de efetuar o pagamento dos direitos autorais pela realização do show, junto ao ECAD -
Escritório Central de Arrecadação e Distribuição de Direitos Autorais antecipadamente e apresentar ao fiscal do contrato o 
comprovante de pagamento com no máximo de um dia útil de antecedência a realização do referido show, sob pena de desconto 
em dobro no valor do contrato.
6.2.9 - Fica a contratada no momento de abertura do processo de pagamento, anexar a confirmação de pagamento da Taxa ECAD.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

7.1 - Pela inexecução total ou parcial do objeto contratado, a CONTRATANTE poderá, garantida a defesa prévia, aplicar à 
CONTRATADA as seguintes sanções:

a) Advertência;
b) Multa de 15% (quinze por cento), no caso de inexecução total, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da 
comunicação oficial;
c) Multa de 10% (dez por cento), no caso de inexecução parcial, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da 
comunicação oficial;
d) Suspensão temporária e impedimento de contratar com Administração Pública, por até 02 (dois) anos;
e) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes 
da punição ou até que seja promovida a reabilitação na forma da Lei, perante a própria autoridade.

7.2 - Caso o evento não se realize por qualquer motivo, a parte que der causa a suspensão do evento se obriga:
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I - Se for o CONTRATANTE: Pagar os custos realizados pelo contratado para o cumprimento do objeto do Contrato, que ficarem 
devidamente comprovados, até o limite de 20% do valor do Contrato;
II - Se for o CONTRATADO: Ressarcir ao contratante o valor integral do Contrato.

7.3 - Na ocorrência de caso fortuito ou / e força maior, e ainda quando houver interesse público devidamente justificado, nenhuma 
das partes se indenizará, devendo, entretanto, comunicar o fato imediatamente à outra parte e ratificar por escrito a comunicação 
em até 24 (vinte e quatro) horas, informando os efeitos danosos do evento.
7.4 - Caso a CONTRATADA não realize o show artístico por qualquer motivo, deverá ressarcir ao CONTRATANTE os valores que, 
porventura, forem recebidos.
7.5 - Em todos os casos de aplicações de penalidades será instaurado o devido processo administrativo, garantidos o contraditório 
e a ampla defesa.
7.6 - Ficará impedida de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da 
citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a CONTRATADA que:
I - Ensejar o retardamento da execução do objeto contratado;
II - Não mantiver a proposta, injustificadamente;
III - Comportar-se de modo inidôneo;
IV - Fizer declaração falsa;
V - Cometer fraude fiscal;
VI - Falhar ou fraudar na execução do objeto contratado.

CLÁUSULA OITAVA - DA SUBCONTRATAÇÃO E DA CESSÃO

8.1 - É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto deste Contrato.
8.2 - É vedada a cessão total ou parcial do objeto deste Contrato.

CLÁUSULA NONA - DAS OMISSÕES

9.1 - Este Contrato rege-se pela Lei Federal Nº 8.666/1993, inclusive em suas omissões.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

10.1 - Havendo interesse público, o presente Contrato poderá ser rescindido de pleno direito, independentemente de 
notificação judicial, não importando com isso, no pagamento de qualquer indenização a CONTRATADA.
10.2 - Rescindir-se-á a presente avença, por qualquer uma das partes contratadas, ressalvados os direitos legalmente protegidos, 
nas seguintes situações:

I - Por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, na ocorrência dos casos previstos nos incisos I a XII e XVII do Artigo 78 da Lei 
Federal Nº 8.666/1993;
II - Por livre e comum acordo entre as partes, que deverá ser reduzido à termo e juntado aos autos do processo licitatório, vedado 
ocorrência em casos de inconveniência para a CONTRATANTE;
III - Judicial, nos termos da legislação nacional aplicável à espécie;
IV. A CONTRATADA reconhece os direitos Administrativos, transcritos no Artigo 77 da Lei Federal N.º 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO

11.1 - O presente Contrato será executado na forma de execução indireta, no regime de empreitada por preço global, nos termos do 
Artigo 10, inciso II, "a" da Lei Federal N.º 8.666/1993.
11.2 - A CONTRATADA assume integralmente a responsabilidade pela execução do Contrato, ficando sujeita à fiscalização 
do CONTRATANTE, em todas as suas fases e etapas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO
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12.1 - Fica eleito o Foro da Cidade e Comarca de Marataízes, Espírito Santo, como único e competente órgão para dirimir quaisquer 
dúvidas decorrentes do presente instrumento. E, por estarem justas e combinadas, as partes firmam, em 04 (quatro) vias de igual 
teor e forma, o presente Contrato, que segue ainda subscrito por duas testemunhas.

Marataízes - ES, 08 de março de 2023.

__________________________________________
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES

ROBERTINO BATISTA DA SILVA
CONTRATANTE

__________________________________________
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO

RUIMAR DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTRATANTE

__________________________________________
B A OSS PRODUCOES
BRAIS ANTONIO OSS

CONTRATADA

Testemunhas:

_____________________________ CPF: ______________________________

_____________________________ CPF: ______________________________
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ANEXO I
INEXIGIBILIDADE Nº 000131/2023

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 000181/2023

Especificação Quantidade
Valor

MarcaLote Unidade
Unitário Total

SHOW
DO CANTOR BRAIS OSS PARA APRESENTAÇÃO
NA PRAÇA CENTRA EM MARATAÍZES, NO DIA
12/03/2023, ÀS 21H, COM DURAÇÃO DE 2H, COMO
PARTE DA PROGRAMAÇÃO DA FESTA DAS
CANOAS.

UN 1 23.250,0023.250,000

Valor Total R$ 23.250,00
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Processo: 8352/2023 - SGI 3320/2023 

Atividade Atual: Instrução da UA 

Ação Realizada: Para Instrução da UA 

Próxima Atividade: Instrução da UA
 

 
 

DESPACHO ELETRÔNICO
 

 
 
De: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PATRIMONIO HISTORICO
 
Para: CONTRATOS 02 - MICAELA
 
 
 
Segue contrato assinado. 
 
 
 
 
 
 

Marataízes-ES, 8 de março de 2023.
 
 

Matheus de Oliveira Veronez 
ASSESSOR(A) ADMINISTRATIVO(A)

 
 
 

 
 

Tramitado por, Matheus de Oliveira Veronez
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CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 181/2023

CONTRATAÇÃO DO CANTOR BRAIS OSS PARA UMA APRESENTAÇÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES, ESPÍRITO SANTO, E A EMPRESA B A OSS PRODUCOES.

Pelo presente instrumento contratual, regido pelas normas de DIREITO PÚBLICO, o MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - ES, com sede 
na Avenida Rubens Rangel, N.º 411, Cidade Nova, Marataízes - ES, CEP: 29345-000, inscrito no CNPJ sob o N.º 01.609.408/0001-
28, representado pelo Prefeito Municipal, Sr. ROBERTINO BATISTA DA SILVA, inscrito no CPF sob o N.º 577.558.257-87, portador 
da CI N.º 359794 SGPC-ES, domiciliado e residente na Rua Dinorah, 53, Bairro Acapulco, Marataízes, Espírito Santo, 
CONTRATANTE, e de outro lado a firma B A OSS PRODUCOES, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o N.º 
08.328.470/0001-90, com sede na RUA ANA SILVIA, 60 - JARDIM NOVA CACHOEIRA - CACHOEIRA PAULISTA - SP - CEP: 
12630000, Telefone: (12) 3103 - 2262, representada por BRAIS ANTONIO OSS, pessoa física, inscrito no CPF sob o N.º 
896.220.577-72, doravante denominada CONTRATADA, resolvem mutuamente celebrar o presente instrumento contratual, nos 
termos aqui pactuados, mediante as cláusulas e condições a seguir, tal contratação fundamenta-se com base no Processo de 
Administrativo N.º  008352/2023 - Inexigibilidade N.º 000131/2023, de conformidade na Lei Federal N.º 8.666/1993, Artigo 25, 
inciso III, e suas ulteriores alterações.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - O presente instrumento tem por objeto a contratação da empresa B A OSS PRODUCOES para atender a programação da 
Secretaria Municipal de Cultura e Patrimônio Histórico, como parte da Programação da Festa das Canoas, no dia 12/03/2023, 
conforme Anexo I, deste Contrato.
1.2 - As despesas com hospedagem, alimentação, transporte, combustível, carregadores, produção de camarim, impostos ou 
qualquer outra despesa decorrente das apresentações serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA.
1.3 - A CONTRATADA será responsável pela execução total dos serviços / objeto do presente Contrato, pelo preço proposto e 
aceito pelo CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO E DAS ESPECIFICAÇÕES DA CONTRATAÇÃO

2.1 - O presente Contrato terá sua vigência até 31 de maio de 2023, iniciando na data de sua assinatura.
2.2 - A realização do show seguirá com a programação descrita em anexo.
2.3 - O local da apresentação artística, bem como as demais condições estabelecidas no anexo deste Contrato não 
poderão ser alteradas, exceto com expressa e prévia concordância das partes CONTRATANTES, sob pena de acarretar a 
resolução imediata do presente Contrato.
2.4 - O (s) Show (s) descrito (s) no anexo deste Contrato, compreende unicamente a apresentação pública do (s) ARTISTA 
(S) / CANTOR (ES), não podendo ser entendido em qualquer hipótese, sob qualquer alegação ou pretexto, que este 
Contrato esteja vinculado ou associado a qualquer outro tipo de atividade que não a especificada, ficando ainda consignado que 
os dados e / ou informações acima mencionados servirão de base para todas as negociações que resultam nas condições e 
cláusulas ora pactuadas.
2.5 - As par tes dec laram que a preparação do show,  ass im como a veiculação das peças publicitárias (cujo conteúdo 
devera se submeter à prévia aprovação da CONTRATADA serão de incumbência do CONTRATANTE / MUNICIPIO).
2.6 - O repertório musical será de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 - O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pela realização da referida apresentação, o valor global de R$ 23.250,00 
(VINTE E TRÊS MIL DUZENTOS E CINQUENTA REAIS), de acordo com descrição em anexo.
3.1.1 - O pagamento se dará em até 30 (trinta) dias após a prestação do serviço.
3.2 - Para efetivação do pagamento e obrigatória a apresentação das Certidões Negativas de Debito do INSS, FGTS, Trabalhista e 
para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, devidamente atualizadas, (originais ou cópias autenticadas em cartório), que 
deverão ser anexadas a (s) nota (s) fiscal (is) devidamente liquidada (s) e entregue (s) ao Setor de Contabilidade.
3.3 - O CONTRATANTE fará a retenção do IR na alíquota de 1,5%, com exceção dos casos previstos em Lei.
3.4 - O CONTRATANTE fará a retenção do ISS na alíquota de 5%, com exceção dos casos previstos em Lei.
3.4.1 - A empresa ME ou EPP optante pelo Simples deverá indicar na nota fiscal a alíquota a ser retida, caso não aponte 
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será retido o ISS no percentual de 5%.
3.5 - O CONTRATANTE fará a retenção do INSS na alíquota de 11%, com exceção dos casos previstos em Lei.
3.6 - Caberá ao CONTRATANTE encaminhar a CONTRATADA, por fac-símile ou e-mail, as cópias do (s) comprovante (s) de 
depósito efetivado (s).
3.7. O pagamento da importância referida na Cláusula anterior deste instrumento será efetuado de acordo com as liquidações 
devidamente apresentadas, acompanhadas de Nota Fiscal apta, observando os seguintes termos:
3.7.1 - Os pagamentos só serão efetuados mediante apresentação da Nota Fiscal e dos documentos pertinentes, constantes na 
minuta do Contrato, a SEFIN (Secretaria Municipal de Finanças). Estando os documentos aptos, o pagamento será efetuado em até 
30 (trinta) dias da sua efetiva entrada na Contabilidade.
3.7.2 - O pagamento será creditado em nome da CONTRATADA, mediante Ordem Bancária em Conta Corrente por ela indicada ou 
por meio de Ordem Bancária para pagamento de faturas com código de barras, uma vez satisfeitas as demais condições do 
presente Instrumento de Contrato.
3.7.3 - A CONTRATADA, optante pelo SIMPLES, deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal / Fatura, declaração, conforme 
modelo constante do Anexo IV da Instrução Normativa SRF N.º 480, de 15/12/2004 (substituído pelo Anexo IV constante da IN RFB 
N.º 791, de 10/12/2007). Caso não faça, ficará sujeita à retenção de imposto e contribuições, de acordo com a referida Instrução.
3.7.4 - A Nota Fiscal / Fatura que contiver erro será devolvida à CONTRATADA para retificação e reapresentação, interrompendo-se 
a contagem do prazo fixado no subitem 3.7.1 que recomeçará a ser contado integralmente a partir de sua reapresentação.
3.7.5 - A atualização financeira é admitida nos casos de eventuais atrasos de pagamento pela Administração, desde que a 
CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para o atraso. É devida desde a data limite fixada no Contrato para 
pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela.
3.7.5.1 - Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento poderão ser calculados com a utilização da seguinte 
fórmula:

EM = N x VP x I

Onde:

EM = Encargos Moratórios
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento
VP = Valor da Parcela a ser paga
I = Índice de compensação financeira, assim apurado:

I = (TX/100) / 365

TX = Percentual da taxa anual do IPCA - Índice de Preço ao Consumidor Ampliado, do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatísticas - IBGE.

3.7.6 - É vedada a antecipação de pagamentos sem a contraprestação dos serviços.

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 - O pagamento da importância relativa a contratação correrá por conta de Dotação Orçamentária própria do exercício de 
2023, já consignada, assim discriminada:

0000011339200382.185 - APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS, MOSTRAS CULTURAIS E ARTÍSTICAS
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

CLÁUSULA QUINTA - DA FISCALIZAÇÃO

5.1 - O presente instrumento de Contrato será fiscalizado por servidor a ser nomeado por meio de portaria editada pelo secretário 
da pasta requisitante.
5.2 - O CONTRATANTE, através da Secretaria Municipal de Cultura e Patrimônio Histórico exercerá permanente fiscalização à 
execução do presente Contrato. O exercício desse direito não eximirá a CONTRATADA de cumprir com suas obrigações.
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CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES

6.1 - CABERÁ AO CONTRATANTE:
6.1.1 - Efetuar o pagamento na forma convencionada nos termos deste Termo, após a apresentação da Nota Fiscal.
6.1.2 - Alocar recursos orçamentários e financeiros necessários a execução dos serviços.
6.1.3 - Providenciar as condições necessárias para a realização das apresentações, qual seja: Custear e montar o palco com os 
equipamentos de sonorização e iluminação.
6.1.4 - Acompanhar, fiscalizar, conferir, avaliar a execução do fornecimento e as obrigações da CONTRATADA, rejeitar, no todo ou 
em parte, os objetos entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo fornecedor, bem como atestar na Nota Fiscal / 
Fatura a efetiva entrega do objeto contratado e o seu aceite, através do servidor designado pela Autoridade competente.
6.1.5 - Disponibilizar um servidor da Secretaria Municipal de Cultura e Patrimônio Histórico para atuar como fiscal de Contrato.
6.1.6 - Não permitir que outrem cumpra as obrigações a que se sujeitou a CONTRATADA.
6.1.7 - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.
6.1.8 - Comunicar à CONTRATADA todas e quaisquer ocorrências relacionadas com a aquisição do objeto.

6.2 - CABERÁ À CONTRATADA:
6.2.1 - Executar o objeto do Contrato no dia, local e horário específicos, de acordo com o Termo de Referência elaborado pela 
Secretaria Municipal de Cultura e Patrimônio Histórico.
6.2.2 - Não efetuar despesas, celebrar acordos, fazer declarações ou prestar informações em nome do CONTRATANTE.
6.2.3 - Não divulgar nomes de empresas ou qualquer instituição no evento, com exceção dos patrocinadores e / ou apoiadores do 
mesmo, disponibilizados em briefing pela Secretaria requisitante.
6.2.4 - Credenciar pessoas, junto a Secretaria requisitante, para acompanhar os bastidores com o ARTISTA / CANTOR antes da 
apresentação no palco.
6.2.5 - Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução deste instrumento, como 
estabelece no Artigo 71 da Lei Federal N.º 8.666/1993 e alterações.
6.2.6 - Assumir inteira responsabilidade Civil, administrativa e penal por quaisquer danos e prejuízos materiais ou pessoais 
causados pela CONTRATADA, seus empregados, ou prepostos à CONTRATANTE, ou a terceiros.
6.2.7 - São de inteira responsabilidade da CONTRATADA quaisquer obrigações devidas ao Escritório Central de Arrecadação e 
Distribuição - ECAD ou outras instituições relacionadas às apresentações artísticas vinculadas a esta contratação, nos termos do 
Artigo 71 da Lei Federal N.º 8.666/1993.
6.2.8 - Fica, a contratada, encarregada de efetuar o pagamento dos direitos autorais pela realização do show, junto ao ECAD -
Escritório Central de Arrecadação e Distribuição de Direitos Autorais antecipadamente e apresentar ao fiscal do contrato o 
comprovante de pagamento com no máximo de um dia útil de antecedência a realização do referido show, sob pena de desconto 
em dobro no valor do contrato.
6.2.9 - Fica a contratada no momento de abertura do processo de pagamento, anexar a confirmação de pagamento da Taxa ECAD.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

7.1 - Pela inexecução total ou parcial do objeto contratado, a CONTRATANTE poderá, garantida a defesa prévia, aplicar à 
CONTRATADA as seguintes sanções:

a) Advertência;
b) Multa de 15% (quinze por cento), no caso de inexecução total, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da 
comunicação oficial;
c) Multa de 10% (dez por cento), no caso de inexecução parcial, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da 
comunicação oficial;
d) Suspensão temporária e impedimento de contratar com Administração Pública, por até 02 (dois) anos;
e) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes 
da punição ou até que seja promovida a reabilitação na forma da Lei, perante a própria autoridade.

7.2 - Caso o evento não se realize por qualquer motivo, a parte que der causa a suspensão do evento se obriga:
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I - Se for o CONTRATANTE: Pagar os custos realizados pelo contratado para o cumprimento do objeto do Contrato, que ficarem 
devidamente comprovados, até o limite de 20% do valor do Contrato;
II - Se for o CONTRATADO: Ressarcir ao contratante o valor integral do Contrato.

7.3 - Na ocorrência de caso fortuito ou / e força maior, e ainda quando houver interesse público devidamente justificado, nenhuma 
das partes se indenizará, devendo, entretanto, comunicar o fato imediatamente à outra parte e ratificar por escrito a comunicação 
em até 24 (vinte e quatro) horas, informando os efeitos danosos do evento.
7.4 - Caso a CONTRATADA não realize o show artístico por qualquer motivo, deverá ressarcir ao CONTRATANTE os valores que, 
porventura, forem recebidos.
7.5 - Em todos os casos de aplicações de penalidades será instaurado o devido processo administrativo, garantidos o contraditório 
e a ampla defesa.
7.6 - Ficará impedida de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da 
citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a CONTRATADA que:
I - Ensejar o retardamento da execução do objeto contratado;
II - Não mantiver a proposta, injustificadamente;
III - Comportar-se de modo inidôneo;
IV - Fizer declaração falsa;
V - Cometer fraude fiscal;
VI - Falhar ou fraudar na execução do objeto contratado.

CLÁUSULA OITAVA - DA SUBCONTRATAÇÃO E DA CESSÃO

8.1 - É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto deste Contrato.
8.2 - É vedada a cessão total ou parcial do objeto deste Contrato.

CLÁUSULA NONA - DAS OMISSÕES

9.1 - Este Contrato rege-se pela Lei Federal Nº 8.666/1993, inclusive em suas omissões.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

10.1 - Havendo interesse público, o presente Contrato poderá ser rescindido de pleno direito, independentemente de 
notificação judicial, não importando com isso, no pagamento de qualquer indenização a CONTRATADA.
10.2 - Rescindir-se-á a presente avença, por qualquer uma das partes contratadas, ressalvados os direitos legalmente protegidos, 
nas seguintes situações:

I - Por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, na ocorrência dos casos previstos nos incisos I a XII e XVII do Artigo 78 da Lei 
Federal Nº 8.666/1993;
II - Por livre e comum acordo entre as partes, que deverá ser reduzido à termo e juntado aos autos do processo licitatório, vedado 
ocorrência em casos de inconveniência para a CONTRATANTE;
III - Judicial, nos termos da legislação nacional aplicável à espécie;
IV. A CONTRATADA reconhece os direitos Administrativos, transcritos no Artigo 77 da Lei Federal N.º 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO

11.1 - O presente Contrato será executado na forma de execução indireta, no regime de empreitada por preço global, nos termos do 
Artigo 10, inciso II, "a" da Lei Federal N.º 8.666/1993.
11.2 - A CONTRATADA assume integralmente a responsabilidade pela execução do Contrato, ficando sujeita à fiscalização 
do CONTRATANTE, em todas as suas fases e etapas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO
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12.1 - Fica eleito o Foro da Cidade e Comarca de Marataízes, Espírito Santo, como único e competente órgão para dirimir quaisquer 
dúvidas decorrentes do presente instrumento. E, por estarem justas e combinadas, as partes firmam, em 04 (quatro) vias de igual 
teor e forma, o presente Contrato, que segue ainda subscrito por duas testemunhas.

Marataízes - ES, 08 de março de 2023.

__________________________________________
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES

ROBERTINO BATISTA DA SILVA
CONTRATANTE

__________________________________________
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO

RUIMAR DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTRATANTE

__________________________________________
B A OSS PRODUCOES
BRAIS ANTONIO OSS

CONTRATADA

Testemunhas:

_____________________________ CPF: ______________________________

_____________________________ CPF: ______________________________
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ANEXO I
INEXIGIBILIDADE Nº 000131/2023

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 000181/2023

Especificação Quantidade
Valor

MarcaLote Unidade
Unitário Total

SHOW
DO CANTOR BRAIS OSS PARA APRESENTAÇÃO
NA PRAÇA CENTRA EM MARATAÍZES, NO DIA
12/03/2023, ÀS 21H, COM DURAÇÃO DE 2H, COMO
PARTE DA PROGRAMAÇÃO DA FESTA DAS
CANOAS.

UN 1 23.250,0023.250,000

Valor Total R$ 23.250,00

Página 6
Autenticar documento em https://marataizes.nopapercloud.com.br/autenticidade 

com o identificador 3200300033003600380038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.
fls. 145



Autenticar documento em https://marataizes.nopapercloud.com.br/autenticidade 

com o identificador 3200300033003600380038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documen to  ac ima  fo i  ass inado  e le t r ôn i camen te  e  pode  se r  acessado  no  ende reço  

h t t p s : / / m a r a t a i z e s . n o p a p e r c l o u d . c o m . b r / a u t e n t i c i d a d e  u t i l i z a n d o  o  i d e n t i f i c a d o r  

3200300033003600380038003A00540052004100

Assinado eletrônicamente por ROBERTINO BATISTA DA SILVA em 08/03/2023 11:19 

Checksum: C7F9C43C27C77AF09C0A22C5D9FCC3C5027DA5E3867D2E4489065FD11484D991

Assinado eletrônicamente por RUIMAR DE OLIVEIRA JUNIOR em 08/03/2023 13:57 

Checksum: C9BC9F058D9C38C3FE639CB0AE8554D106799F464D65DD16C3BA8021637E14EF

fls. 146


