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INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº009/2022-PMSC 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº029/2022-PMSC 

 

 

OBJETO: Contratação de prestação de serviços de shows artísticos das bandas musicais de renome 

regionais; “CANTOR SÉRGIO DO FORRÓ”, para realização de shows artístico a ser realizada no dia 01 

de julho do corrente ano de 2022, em praça pública na Festa de Inauguração de Obras Públicas no 

Povoado de Varzinha, interior do Município de Santa Cruz 

 

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 e suas atualizações posteriores, considerando o que consta 

do Processo Administrativo de Inexigibilidade de Licitação nº009/2022, RATIFICA a declaração de 

dispensa de licitação para contratação de serviços de shows artísticos das bandas musicais de 

renome regionais; “CANTOR SÉRGIO DO FORRÓ”, para realização de shows artístico, na realização 

de eventos culturais da FESTA DE INAUGURAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS, em Praça Pública, no 

Povoado de Varzinha, interior do Município de Santa Cruz, em favor da empresa exclusiva do artistas, a 

saber empresa EDINALVA FERREIRA XAVIEREVENTOS EIRELI (SÉRGIO DO FORRÓ), pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 22.678.145/0001-89, com sede na Avenida Eliseu 

Martins do Nascimento, nº 144, sala-01, bairro Jardim Novo Encontro na cidade de Juazeiro/BA, neste 

ato representado pela a Sra. Edinalva Ferreira Xavier, brasileira, casada, empresária artística, portadora 

do CPF nº373.746.805-20, RG:03.993.540-00 - SSP/BA, residente e domiciliado na cidade de Juazeiro 

Bahia, por ter apresentado a cotação mais econômica, estas apresentam no valor global de R$ 

10.000,00 (Dez mil 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), 28 de junho de 2022. 

 

 

 

Eliane Maria da Silva Soares 

Prefeita Municipal 


