
Estado de Rondônia 
Prefeitura Municipal de Cabixi 
Poder Executivo

 

TERMO DE RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Inexigibilidade nº 04/2022 
Processo Administrativo nº 613/2022

O Prefeito Municipal de Cabixi
usando das atribuições que lhesão conferidas por lei
contidas no art. 26 da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993,
de Licitação,para contratação de show artístico gospel 
apresentação durante a noite gospel, dos festejos alusivos ao 34º Aniversário de Emancipação 
Político/Administrativa do Município de Cabixi 
2022, com duração de 1h40min, onde a 
empresário exclusivo, a empresa 
EVENTOS), inscrita no CNPJ n.º 
duzentos e quarenta e dois reais)
como objeto a, conforme documentos e Parecer da Assessoria Jurídica, constantes no Processo 
Administrativo nº 616/2022/GABP

As despesas da presente contratação correrão à conta dos recursos consignad
dotação orçamentária: 

Unidade: 0200 – Gabinete do Prefeito 
Projeto Atividade: 2.003 –
Comemorativas e Cerimonial
Elemento de Despesa: 33.90.39 

Razão da Escolha: Artista Consagrado pela 
potencial para abrilhantar a noite gospel de celebração pelos 34 anos de nosso município.

Justificativa do Preço: Conforme 
comprobatória do valor cobrado pelo artista pretendido em pelo menos 03 (três) eventos de 
características semelhantes, promovidos pelo setor público ou 

Encaminho para publicação da presente ratificação, nos termos do ar
de junho de 1993, para que produza seus efeitos legais.

Estado de Rondônia  
Prefeitura Municipal de Cabixi  
Poder Executivo 

TERMO DE RATIFICAÇÃO 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

613/2022 

Prefeito Municipal de Cabixi,Estado de Rondônia, no exercício regular de 
usando das atribuições que lhesão conferidas por lei,e em cumprimento às determinações 
contidas no art. 26 da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993,RATIFICAa INEXIGIBILIDADE 

contratação de show artístico gospel da cantora Suellen Lima 
apresentação durante a noite gospel, dos festejos alusivos ao 34º Aniversário de Emancipação 
Político/Administrativa do Município de Cabixi – RO, que será realizada em 01 de julho de 

, com duração de 1h40min, onde a contratação da Artista Profissional se dará através do seu 
a empresa JEDSON DE AGUIAR TEIXEIRA 76307905204

, inscrita no CNPJ n.º 32.372.872/0001-12, no valor de R$ 20.242,00 (vinte mil 
duzentos e quarenta e dois reais), com base no artigo 25, inciso III, da Lei nº 8.666/93, tendo 

, conforme documentos e Parecer da Assessoria Jurídica, constantes no Processo 
616/2022/GABP. 

As despesas da presente contratação correrão à conta dos recursos consignad

Gabinete do Prefeito  
– Ações Alusivas ao Aniversário do Município, Dec. Natalinas, 

Comemorativas e Cerimonial 
Elemento de Despesa: 33.90.39 – Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica

Artista Consagrado pela crítica e pela opinião pública e com grande 
abrilhantar a noite gospel de celebração pelos 34 anos de nosso município.

Conforme justificativas assentadas no Projeto Básico e Documentação 
comprobatória do valor cobrado pelo artista pretendido em pelo menos 03 (três) eventos de 

semelhantes, promovidos pelo setor público ou privado. 

Encaminho para publicação da presente ratificação, nos termos do art. 26 da Lei nº 8.666, de 21 
de junho de 1993, para que produza seus efeitos legais. 

Cabixi, 23

Izael Dias Moreira 
Prefeito Municipal  

Cabixi – RO 

,Estado de Rondônia, no exercício regular de seu cargo e 
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apresentação durante a noite gospel, dos festejos alusivos ao 34º Aniversário de Emancipação 
RO, que será realizada em 01 de julho de 

ação da Artista Profissional se dará através do seu 
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, conforme documentos e Parecer da Assessoria Jurídica, constantes no Processo 

As despesas da presente contratação correrão à conta dos recursos consignados na seguinte 

Ações Alusivas ao Aniversário do Município, Dec. Natalinas, 

Pessoa Jurídica 

e pela opinião pública e com grande 
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