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MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº001/2020-PMSC 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº013/2020-PMSC 

 

 

OBJETO: contratação de serviços de shows artísticos das bandas musicais de renome regionais: 

“Cantor Erick Tentação”, “Bráys Souza” e "Rodrigão & Banda", para se apresentarem na festa de 

carnaval a ser realizada no dia 22 de fevereiro do corrente ano de 2020, em praça pública, na Sede do 

Município de Santa Cruz, visando assim à realização no Município de Santa Cruz das comemorações 

relativas à FESTA DO V CARNAVAL CULTURAL MUNICIPAL. 

 

TERMO DE RATIFICAÇÃO 

 

A Prefeita do Município de Santa Cruz, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o que 

determina o artigo 26, caput, da Lei Federal nº8.666/93, atualizada pelas Leis nº 8.883, de 21.08.94, nº 

9.648, de 27.05.98 e nº 9.854, de 27.10.99, considerando o que consta do Processo Administrativo de 

inexigibilidade de Licitação nº001/2020, RATIFICA a declaração de dispensa de licitação, para 

contratação de serviços de shows artísticos das bandas musicais de renome regionais: “Cantor Erick 

Tentação”, “Bráys Souza” e "Rodrigão & Banda", para se apresentarem na festa de carnaval a ser 

realizada no dia 22 de fevereiro do corrente ano de 2020”, no Município de Santa Cruz, na realização de 

eventos culturais da FESTA DO V CARNAVAL CULTURAL MUNICIPAL, em praça pública no 

Município de Santa Cruz, em favor dos artistas, a saber:  a) ERISVALDO FERREIRA DE CARVALHO 

(ERICK TENTAÇÃO), pessoa física de direito, inscrita no CPF sob o nº 052.527.634-37, e cédula de 

identidade nº 132.60.396.95 SSp-ba, residente na Rua Nicanor Cordeiro nº075, bairro centro, no 

Município de Santa Cruz, Estado Pernambuco, neste ato representada pelo o Sr. Erisvaldo Ferreira de 

Carvalho, residente e domiciliado(a) no Município de Santa Cruz, Estado de Pernambuco. Valor global R$ 

1.250,00 (hum mil e duzentos e cinqüenta reais) para 01 dia de apresentação; b) BRÁZ ALVES 

SOUZA (BRAYS SOUZA), pessoa física de direito, inscrita no CPF sob o nº 701.506.774-99, e da 

cédula de identidade nº 1105438899 SDS-PE, residente no Sitio Poço do Angico nº020, bairro Zona 

Rural, no Município de Santa Filomena, Estado Pernambuco, neste ato representada pelo o Sr. Bráz Alves 

Souza, residente e domiciliado(a) no Município de Santa Filomena, Estado de Pernambuco. Valor global 

R$ 1.250,00 (hum mil e duzentos e cinqüenta reais) para 01 dia de apresentação. C) JOÃO 

PEDRO MARCAL FERREIRA SOUZA-MEI (RODRIGÃO & BANDA), pessoa jurídica de direito, inscrita 

no CNPJ sob o nº 34.491.181/0001-18, estabelecida na Rua São José nº003, bairro centro, no Município 

de Juazeiro, Estado Bahia, neste ato representada pelo o Sr. João Pedro Marcal Ferreira Souza, 

portador do CPF Nº032.242.145-46, e da cédula de identidade nº 150866860 SSP-BA, residente e 

domiciliado(a) na cidade de Juazeiro, Estado Bahia, para 01 dia de apresentação. Valor global R$ 

6.320,00 (seis mil e trezentos e vinte reais), por terem apresentados as cotações mais econômica, 

estas no valor global de R$ 8.820,00(oito mil e oitocentos e vinte reais). 

Determino que se proceda à confecção do competente contrato e publicação do 

devido extrato, juntamente com este termo de ratificação, nos termos legais. 
 

 

Santa Cruz (PE), 20 de fevereiro de 2020. 

 

 

Eliane Maria da Silva Soares 

Prefeita Municipal 


