
Proc. Administrativo 185/2021

De: Marta S. - GP-DA

Para: GP-DF - Departamento de Finanças 

Data: 13/12/2021 às 11:59:15

Setores (CC):

GP-DC, GP-DF, GP-DA-SCOM, GP-CJ-PROC3

Setores envolvidos:

GP, GP-DA, GP-DC, GP-DF, GP-DA-SCOM, GP-CJ-PROC3

Reunião de finalização de exercício e confraternização

 

 CONSIDERANDO o teor do memorando presidencial, que sinalizou sobre a possibilidade de reunir todos os setores
que compõem a CÂMARA DE VEREADORES para a apresentação das ações de 2021, o planejamento das ações
de 2022, e, oportunamente, confraternização com os servidores, ato de extrema relevância pública dada todas as
perdas e dificuldades motivadas pela pandemia;

Resolve-se implementar as seguintes providências:

1. A PROCURADORIA para manifestação de possibilidade/legalidade considerando o objeto e a estimativa de custa
que não excederia o valor da dispensa, atendendo também aos ditames dos órgãos de fiscalização.

2. SETOR DE COMPRAS apresentar possíveis fornecedores do serviço;

3. CONTABILIDADE/FINANÇAS para apresentação de viabilidade de dotação e recursos;

4. Para ciência da PRESIDENCIA; 

_

Marta Regina Pereira Dos Santos  
Diretor

Anexos:

em_94A6156C11FABCDDAF1D5765_memorando_261_2021_completa.pdf

termo_de_referencia_confraternizacao.pdf
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Memorando 261/2021

De: Aerolande C. - GP

Para: GP-DC - Departamento de Contabilidade 

Data: 08/12/2021 às 19:06:43

Setores (CC):

GP-DA, GP-DC, GP-DF, GP-DA-SCOM

Setores envolvidos:

GP, GP-DA, GP-DC, GP-DF, GP-DA-SCOM

Realização de confraternização entre os seus servidores

 

 

MEMO– PRESIDÊNCIA

 

 

Petrolina, Pernambuco, 08 de dezembro de 2021.

 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA, PERNAMBUCO,
cumprindo com as suas obrigações regimentais;

 

CONSIDERANDO a chegada do fim do ano de 2021 e a premente necessidade de
confraternização e agradecimentos por todas as realizações, a Câmara de Vereadores de
Petrolina estabelece como imprescindível a realização de confraternização entre os seus
servidores, por se tratar de uma das formas de manter a união da equipe, além criar um
momento de descontração e lazer tornando próximas pessoas de setores diferentes e fazendo
com que todos conheçam melhor uns aos outros.

 

CONSIDERANDO a existência de Recursos Orçamentários Próprios necessários para a
execução do serviço;

 

Fica AUTORIZADA a realização de procedimento para a contratação.

1Doc:  Memorando 261/2021        1/21Doc:  Proc. Administrativo 185/2021  |  Anexo: contrato_confraternizacao.pdf (3/4)        2/56



 

Tão logo autorizado o serviço, que os setores da Casa Legislativa empreendam os esforços
para a execução, seguindo os ditames da legalidade.

 

 

_

Aerolande Amós da Cruz 

PRESIDENTE
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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. JUSTIFICATIVA:  

 

Considerando a chegada do fim do ano de 2021 a Câmara de Vereadores de 

Petrolina acredita ser imprescindível a realização de reunião de apresentação das ações 

de 2021, planejamento das ações 2022 e confraternização com os servidores, por se 

tratar de uma das formas de manter a união da equipe, além criar um momento de 

descontração e lazer tornando próximas pessoas de setores diferentes e fazendo com que 

todos conheçam melhor uns aos outros. 

 

2. OBJETO 

a. O OBJETO DESTE PROCEDIMENTO É A 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS DE BUFFET, PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÃO DE 

APRESENTAÇÃO DAS AÇÕES DE 2021, PLANEJAMENTO DAS 

AÇÕES 2022 E CONFRATERNIZAÇÃO ENTRE OS SERVIDORES DA 

CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA, NO DIA 16 DE 

DEZEMBRO DE 2021, CONFORME ESPECIFICAÇÕES A SEGUIR:  

b. DETALHAMENTO DO OBJETO 

a) A contratada deverá disponibilizar material de apoio 

(cadeira/mesas/toalhas/talheres/prataria) para servir entradas, almoço e 

sobremesa para 130 convidados sentados; 

b) A REUNIÃO E CONFRATERNIZAÇÃO ocorrerá no horário das 

12:00hrs às 17hrs, no dia 16 de dezembro de 2021 em espaço 

disponibilizado pelo contratante; 

c) Deve ser servida entrada de churrasco (Pão de alho/linguiça/Coração de 

galinha/frango/queijo/bananinha/cupim/maminha) e caldinho de feijoada; 

d) A refeição a ser servida será feijoada; 

(feijão/arroz/farofa/vinagrete/couve/laranja) 
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e) As bebidas disponibilizadas serão: sucos (02 tipos), refrigerante, água e 

gelo para consumo. 

f) Sobremesa (02 tipos) 

 

3. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS 

a) O serviço deverá ser executado no espaço disponibilizado pela 

contratante; 

b) Deverá dispor de pessoal especializado para servir os convidados 

(garçons/cozinheiro/churrasqueiro/copeiro). 

 

4. PRAZOS  

4.1 O prazo de vigência do contrato para prestação do serviço será de 5 (cinco) 

horas, das 12:00hrs às 17:00hrs do dia 16 de dezembro de 2021. 

 

5. TIPO DE CONTRATAÇÃO 

 5.1 Pelo fato do objeto ter características comuns, uma vez que a caracterização 

dos serviços enseja definições objetivas com base em especificações de mercado, 

pontuando-se que será um serviço por demanda específica, mas de baixo custo e 

pequena demanda, acreditando-se ser possível a aquisição através de contratação 

direta, através de dispensa de licitação, nos termos do art.24, inciso II da Lei 

8.666/93. 

 

6.  DO VALOR ESTIMADO  

6.1 O valor disponível para a proponente ou a contratada será no máximo de R$ 

17.400,00 (dezessete mil e quatrocentos reais). 

 

7. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

7.1 O pagamento será imediato com o envio da nota fiscal dos serviços que 

foram solicitados, através de transferência bancária em conta corrente da empresa 

contratada, devidamente atestada pelo setor competente. 
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8.  PRAZOS, LOCAL E CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

8.1 A prestação do serviço deverá ser realizada no espaço disponibilizado pela 

empresa. 

 

9. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 

 

Órgão: Câmara de Vereadores de Petrolina 

Projeto Atividade: 01 031 0001 8001 000 

Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 – outros serviços de terceiros pessoa 

jurídica. 

Fonte: 013 

 

Petrolina/ PE, 08 de dezembro de 2021. 

 

 

Marta Regina Pereira dos Santos 
Diretora 
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Proc. Administrativo 1- 185/2021

De: João S. - GP-CJ-PROC3

Para: GP-DA - Diretoria Administrativa 

Data: 13/12/2021 às 17:01:50

Setores envolvidos:

GP-DA, GP-DC, GP-DF, GP-DA-SCOM, GP-CJ-PROC3

Reunião de finalização de exercício e confraternização

 

 Em atenção à solicitação realizada, segue o parecer em anexo.

 

Atenciosamente,

_

João Paulo de Oliveira e Silva

          Consultor Jurídico
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: 5DBE-2C22-073A-2D06

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

JOÃO PAULO DE OLIVEIRA E SILVA (CPF 054.XXX.XXX-60) em 13/12/2021 17:04:21 (GMT-03:00)
Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://camarapetrolina.1doc.com.br/verificacao/5DBE-2C22-073A-2D06
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PARECER JURÍDICO 

 

 

 

 

SOLICITANTE: Câmara Municipal de Petrolina 

EMENTA: Elaboração de parecer jurídico acerca da legalidade na contratação 
de empresa especializada em prestação de serviços de buffet, para realização 
de reunião de apresentação de ações de 2021, planejamento ações de 2022 e 
confraternização entre os servidores da Câmara Municipal de Petrolina/PE.   

 

I. DA CONSULTA 

Recebida a presente solicitação da Câmara Municipal de 
Petrolina, para fins de análise da legalidade da contratação de empresa 
especializada em prestação de serviços de buffet, para realização de reunião 
de apresentação de ações de 2021, planejamento ações de 2022 e 
confraternização entre os servidores da Câmara Municipal de Petrolina/PE. 

O presente parecer tem por escopo a análise de aspectos 
exclusivamente jurídicos, observando critérios como: competência 
legislativa, compatibilidade com as normas da Constituição do Estado de 
Pernambuco, da Constituição da República Federativa do Brasil, técnica 
legislativa e princípios gerais do direito. 

Isto posto, passa-se à análise do teor do Memorando 261/2021, 
bem como do Termo de Referência anexado aos autos. 

II – DA FUNDAMENTAÇÃO 
 

Preambularmente, impende consignar que a atribuição desta 
Consultoria Jurídica está disciplinada no competente Regimento Interno da 
Casa, dispondo no seu art. 59, § 1º referida competência: 

 
§ 1º - À Consultoria Jurídica da Câmara compete:  
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I – analisar, opinar, assessorar e prestar informações e orientação 
jurídica aos processos administrativos que lhe forem submetidos por 
meio de fluxo natural ou por encaminhamento especial.  

 
Com efeito, exercendo tal mister, nos procedimentos e pareceres 

que lhe são solicitados regimentalmente, ampara sua opinião e entendimento 
na literatura técnico-jurídica e na legislação vigente, sem olvidar, por 
importante, de consagrados pronunciamentos jurisprudenciais exarados 
pelos Tribunais pátrios.   

 
Por fim, cumpre asseverar que esta Consultoria Jurídica não tem 

a atribuição de adentrar no chamado mérito administrativo ou na esfera 
política do ato, mas esmiuçar-se nos aspectos técnicos e jurídicos das 
consultas solicitadas. 

 

III. DA ANÁLISE DO TERMO DE REFERÊNCIA 

Pretende o Poder Legislativo Municipal contratar empresa 
especializada para prestação de serviços de buffet para oferecer durante uma 
reunião de apresentação das ações promovidas no ano de 2021, bem como 
planejar ações futuras relativamente ao ano de 2022, aproveitando a 
oportunidade para confraternização dos servidores da casa. 

 
No caso em tela, percebe-se claramente que em razão do serviço 

a ser prestado, bem como a limitação ao valor a ser destinado a tal despesa se 
enquadra no disposto do inciso II, do art. 24, da Lei 8.666/93, ou seja, a 
licitação é dispensável quando para outros serviços e compras de valor até 
10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo 23, 
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. 

 
Foi estipulada uma quantidade limitada ao número de 

convidados, todos servidores da Câmara Municipal de Petrolina/PE, com 
duração de horário de início e término (cinco horas de duração), não havendo, 
frise-se, oferta de bebida alcoólica, conforme item b, do Termo de Referência.    

 

Na mesma senda, verifica-se que há recursos orçamentários para 
que seja realizada a despesa mencionada anteriormente.  
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Verificada a justificativa e adequação ao procedimento a ser 
realizado, passa-se à análise da sua legalidade. 

 

IV. DA POSSIBILIDADE DE CUSTEIO A EVENTOS INSTITUCIONAIS 
EVENTUAIS E ESPORÁDICOS 

De acordo com a melhor doutrina, um evento institucional é 
qualquer acontecimento de especial interesse, a fim de divulgar ou discutir 
assuntos de interesse próprio da instituição organizadora.  

 
Uma observação importante sobre um evento institucional é o 

seu caráter eventual e temporário, ou seja, não permanente, algo não 
corriqueiro.  

 
No dizeres de Edicarlos Lima Silva e Bruno Anselmo Bandeira, 

consultores do Tribunal de Contas de Mato Grosso:  
 “a promoção de um determinado evento deve submeter-se a um efetivo 

interesse público, seja esse interesse próprio da instituição pública que 
o realiza ou da coletividade social que este órgão ou entidade assiste ou 
representa”. 

 
Nesse segmento, pode-se considerar um “evento institucional”, 

algo eventual, que reúne agentes públicos, para se apresentar, discutir ou 
decidir assuntos de interesse público afetos às atividades próprias, típicas e 
finalísticas da instituição (entidade ou órgão públicos) realizadora, tendo 
como objetivo contribuir no aperfeiçoamento e melhoria das atividades do 
órgão. 

Desta forma, a realização dessas despesas pode ser justificada 
em razão do alcance da finalidade da entidade realizadora. 

 
Observa-se que o Tribunal de Contas da União - TCU – 

posicionou-se de forma cristalina no sentido de reconhecer a legitimidade de 
despesas com buffets, coffee breaks e pequenos lanches para atendimento à 
eventos institucionais, vedando a possibilidade do custeio de tais 
despesas quando não se relacionarem às atividades e objetivos 
finalísticos do órgão ou entidade realizadora.  

 
Nesse sentido, posicionou-se o Tribunal de Contas de Santa 

Catarina: 
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Prejulgado nº 1663/2005 É admissível a realização de despesas com 
fornecimento de refeições e "coffe break" para funcionários em eventos 
e seminários de capacitação para a consecução dos objetivos societários 
da empresa, atendidos o interesse público, os princípios a que está 
sujeita a Administração Pública e a legislação aplicável à prestação de 
contas das despesas, e ao seguinte: a) restringir as despesas aos casos 
estritamente necessários; b) observância das diretrizes da Lei Federal 
nº 8.666/93 para a contratação de fornecimentos e serviços.  

 
A jurisprudência das Cortes de Contas recomendam ainda que as 

despesas devem se pautar pela moderação dos valores despendidos, 
conforme precedentes do Tribunal de Contas da União:  

 
ACÓRDÃO 6259-29/11 - 2ª Câmara, Julgado em 16/08/11, Relator 
Ministro André Luís de Carvalho VOTO 7. Relativamente às despesas 
efetuadas com solenidades, lanches e refeições (item "f"), o Tribunal, 
ante a inexistência de norma legal que as autorize, tem se manifestado 
no sentido de que os conselhos de fiscalização das atividades 
profissionais somente podem efetuar despesas com comemorações, 
festividades, solenidades e outros eventos congêneres quando esses 
forem inerentes à finalidade institucional e desde que observada a 
devida moderação na realização desses gastos (v.g. Acórdão 
367/2009-2ª Câmara, Decisão 188/1996-TCU-Plenário, Acórdão 
676/1994-TCU-2ª Câmara). 8. Acerca do tema, vale destacar que, ex vi 
do Acórdão 128/1998- TCU-2ª Câmara, esta Corte deliberou no sentido 
de que "(...) despesas com festividades, eventos comemorativos, 
hospedagens, recepções e homenagens somente podem ser realizadas 
se vinculadas à finalidade do Órgão/Entidade e desde que haja 
comedimento com tais gastos".) (destaque nosso). 

 
Frise-se que as despesas públicas com eventos devem 

apresentar caráter excepcional, observando os princípios insculpidos nos art. 
37, da CF, notadamente a legalidade, razoabilidade, proporcionalidade e 
economicidade. 

 
O caso em tela nos remete a um evento esporádico, que tem 

como finalidade a apresentação/ balanço das atividades realizadas no 
primeiro ano de gestão da nova Mesa Diretora, bem como discutir as ações a 
serem desenvolvidas no ano seguinte, com o objetivo de otimizar, trazer 
melhorias aos serviços prestados pelo Poder Legislativo Municipal.  
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Na mesma senda, verifica-se que desde o início da pandemia o 
trabalho home office (remoto), a privação das atividades fora do ambiente 
doméstico, afastou as pessoas, tendo aumentado ainda mais os casos de 
depressão e ansiedade, de acordo com o estudo apresentado pelo periódico 
The Lancet, sendo comprovado que, mediante o estabelecimento de medidas 
de prevenção e combate ao coronavírus, a reunião de pessoas, especialmente 
em épocas notadamente festivas, auxilia no processo de enfretamento dessas 
patologias.   

 
V. DA CONCLUSÃO  

Dessa forma, sobre despesas com buffets, coffee breaks, lanches 
e bebidas não alcoólicas para suprimento de eventos institucionais eventuais, 
considero ser possível o custeio por parte da Administração Pública, 
observada a vinculação de tais gastos às atividades finalísticas do órgão, e à 
moderação dos valores despendidos. Com base na legislação colacionada, 
bem como jurisprudência cristalina sobre o tema, opino pela legalidade na 
contratação por dispensa, esteada no inciso II, do art. 24, da Lei 8.666/93. 

 
Sem mais ponderações no momento. 
 
É o parecer que submeto à apreciação.  

 
Petrolina/PE, 13 de dezembro de 2021. 

 
 

JOÃO PAULO DE OLIVEIRA E SILVA 
Assessor Jurídico 
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  Proc. Administrativo 2- 185/2021

De: Marta S. - GP-DA

Para: GP - Gabinete Presidencial 

Data: 13/12/2021 às 17:06:19

Setores (CC):

GP, GP-DC, GP-DF, GP-DA-SCOM, GP-CJ-PROC3

 

CONSIDERANDO que o setor de compras, tão logo recepcionou o memorando presidencial, dada a brevidade da data da
comemoração, realizou as providências para a localizar potenciais interessados, para a prestação do serviço nos moldes solicitados.
Acudiram interessados, sendo que a proposta mais adequada veio alçada no valor de R$ 16.980,00 (dezesseis mil, novecentos e
oitenta reais), da empresa JT DE SOUZA RESTAURANTE LTDA - ME - CNPJ nº 07.086.882/0001-07.

Logo, no aguardo do posicionamento JURÍDICO e CONTÁBIL/FINANCEIRO para a possível viabilização e execução da
contratação.

Ciência da PRESIDÊNCIA

_

Marta Regina Pereira Dos Santos 

Diretor

Anexos:

COTACAO_DE_PRECO_NILDA_FESTAS.pdf

Cotacao_JT_Souza.pdf

cotacao_preco_Fernando.pdf

Gmail_COTACAO_DE_PRECO_NILDA_FESTAS.pdf

Gmail_Solicitacao_de_orcamento_Camara_de_Vereadores_de_Petrolina.pdf

Gmail_Solicitacao_de_orcamento_da_Camara_de_Vereadores_de_Petrolina.pdf
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COTAÇÃO DE PREÇO 

 

EMPRESA: JT DE SOUZA RESTAURANTE LTDA -ME 

CNPJ: 07.086.882/0001-07 

ENDEREÇO: RUA MONTE HOREBE, NÚMERO 160, JARDIM MARAVILHA 

PETROLINA-PE 

RESPONSÁVEL: JOSAMAR TADEU DE SOUZA 

CONTATO:_87-9 8866 2356 

 

Constitui objeto para esta cotação: 

 

 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE BUFFET, PARA REALIZAÇÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO 

ENTRE OS SERVIDORES DA CÂMARA DE VEREADORES DE 

PETROLINA, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME 

ESPECIFICAÇÕES A SEGUIR: 

 

DETALHAMENTO DO OBJETO 

a) A contratada deverá disponibilizar material de apoio 

(cadeira/mesas/toalhas/talheres/prataria) para servir entradas, almoço e 

sobremesa para 130 convidados sentados; 

b) A confraternização ocorrerá no horário das 12:00hrs às 17hrs, no dia 16 

de dezembro de 2021 em espaço disponibilizado pelo contratante; 

c) Deve ser servida entrada de churrasco (Pão de alho/linguiça/Coração de 

galinha/frango/queijo/bananinha/cupim/maminha) e caldinho de feijoada; 

d) A refeição a ser servida será feijoada; 

(feijão/arroz/farofa/vinagrete/couve/laranja) 
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e) As bebidas disponibilizadas serão: sucos (02 tipos), refrigerante, água e 

gelo para consumo. 

f) Sobremesa (02 tipos); 

g)  O serviço deverá ser executado no espaço disponibilizado pela 

contratante que poderá ser de até 15 km da zona urbana;  

h)  Deverá dispor de pessoal especializado para servir os convidados 

(garçons/cozinheiro/churrasqueiro/copeiro). 

 

 

VALOR 

 

R$ 16.980,00 

 

 

Petrolina –PE, 09.12.2021 

 

ATENCIOSAMENTE 

 

______________________________ 

JOSAMAR TADEU DE SOUZA 
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 COTAÇÃO DE PREÇO 

 EMPRESA: _FERNANDO TEIXEIRA DE PAULA EVENTOS 

 CNPJ: 21.347.247/000159 

 ENDEREÇO: RUA ANA FEITOSA DA SILVA 13 RIO CORRENTE 

 RESPONSÁVEL: FERNANDO TEIXEIRA DE PAULA 

 CONTATO: (87) 98831-8425 

 Constitui objeto para esta cotação: 

 CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  ESPECIALIZADA  EM  PRESTAÇÃO  DE 

 SERVIÇOS  DE  BUFFET,  PARA  REALIZAÇÃO  DE  CONFRATERNIZAÇÃO 

 ENTRE  OS  SERVIDORES  DA  CÂMARA  DE  VEREADORES  DE 

 PETROLINA,  NO  DIA  16  DE  DEZEMBRO  DE  2021,  CONFORME 

 ESPECIFICAÇÕES A SEGUIR: 

 DETALHAMENTO DO OBJETO 

 a)  A  contratada  deverá  disponibilizar  material  de  apoio 

 (cadeira/mesas/toalhas/talheres/prataria)  para  servir  entradas,  almoço  e 

 sobremesa para 130 convidados sentados; 

 b)  A  confraternização  ocorrerá  no  horário  das  12:00hrs  às  17hrs,  no  dia  16 

 de dezembro de 2021 em espaço disponibilizado pelo contratante; 

 c)  Deve  ser  servida  entrada  de  churrasco  (Pão  de  alho/linguiça/Coração  de 

 galinha/frango/queijo/bananinha/cupim/maminha) e caldinho de feijoada; 

 Praça Santos Dumont, s/n° - Centro, TEL: (87)3862-9265, Petrolina – PE / CEP: 56304-200 
 Internet:  petrolina.pe.leg.br  – Email: gabineteaerocruz@gmail.com 
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 d)  A  refeição  a  ser  servida  será  feijoada; 

 (feijão/arroz/farofa/vinagrete/couve/laranja) 

 e)  As  bebidas  disponibilizadas  serão:  sucos  (02  tipos),  refrigerante,  água  e 

 gelo para consumo. 

 f)  Sobremesa (02 tipos); 

 g)  O  serviço  deverá  ser  executado  no  espaço  disponibilizado  pela 

 contratante que poderá ser de até 15 km da zona urbana; 

 h)  Deverá  dispor  de  pessoal  especializado  para  servir  os  convidados 

 (garçons/cozinheiro/churrasqueiro/copeiro). 

 VALOR  R$ 17.280,00 

 Petrolina –PE, 09.12.2021 

 Praça Santos Dumont, s/n° - Centro, TEL: (87)3862-9265, Petrolina – PE / CEP: 56304-200 
 Internet:  petrolina.pe.leg.br  – Email: gabineteaerocruz@gmail.com 

1Doc:          19/56



Marta Regina <licitacaocamarapetrolina@gmail.com>

COTAÇÃO DE PREÇO NILDA FESTAS 
1 mensagem

Marta Regina <licitacaocamarapetrolina@gmail.com> 13 de dezembro de 2021 12:17
Para: Marta Regina <licitacaocamarapetrolina@gmail.com>

Segue cotação enviada pela empresa Nilda festas.

Atenciosamente,

Hérica Briene

COTAÇÃO DE PREÇO  NILDA FESTAS.pdf 
171K
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Marta Regina <licitacaocamarapetrolina@gmail.com>

Solicitação de orçamento para Confraternização da Câmara de Vereadores de
Petrolina 
2 mensagens

Marta Regina <licitacaocamarapetrolina@gmail.com> 9 de dezembro de 2021 09:30
Para: valerefeicoes@hotmail.com

Bom dia,

Segue em anexo solicitação de orçamento para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, PARA REALIZAÇÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO
ENTRE OS SERVIDORES DA CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA. 

Atenciosamente,

Hérica Briene

cotação preço confraternização.doc 
52K

valerefeições valerefeições <valerefeicoes@hotmail.com> 9 de dezembro de 2021 22:10
Para: Marta Regina <licitacaocamarapetrolina@gmail.com>

RESPONDENDO COTAÇÃO DE PREÇO CONFORME SOLICITAÇÃO DE VOSSA SENHORIA, SEGUE ANEXO
CONFORME.

De: Marta Regina <licitacaocamarapetrolina@gmail.com> 
Enviado: quinta-feira, 9 de dezembro de 2021 10:30 
Para: valerefeicoes@hotmail.com <valerefeicoes@hotmail.com> 
Assunto: Solicitação de orçamento para Confraternização da Câmara de Vereadores de Petrolina
 
[Texto das mensagens anteriores oculto]

CONFRATERNIZAÇÃO DA CAMARA COTAÇÃO.pdf 
583K
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Marta Regina <licitacaocamarapetrolina@gmail.com>

Solicitação de orçamento para a confraternização da Câmara de Vereadores de
Petrolina 
2 mensagens

Marta Regina <licitacaocamarapetrolina@gmail.com> 9 de dezembro de 2021 09:31
Para: sucessoeventos2015@gmail.com

Bom dia,

Segue em anexo solicitação de orçamento para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, PARA REALIZAÇÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO
ENTRE OS SERVIDORES DA CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA. 

Atenciosamente,

Hérica Briene

cotação preço confraternização.doc 
52K

fernando teixeira <sucessoeventos2015@gmail.com> 13 de dezembro de 2021 12:02
Para: Marta Regina <licitacaocamarapetrolina@gmail.com>

SEGUE EM ANEXO A COTAÇÃO SOLICITADA
[Texto das mensagens anteriores oculto]

COTAÇÃO..pdf 
110K
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  Proc. Administrativo 3- 185/2021

De: Aerolande C. - GP

Para: GP - Gabinete Presidencial 

Data: 14/12/2021 às 09:44:37

 

Ciente.

_

Aerolande Amós da Cruz 

PRESIDENTE
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  Proc. Administrativo 4- 185/2021

De: Antonio B. - GP-DC

Para: GP-DF - Departamento de Finanças  - A/C Ana G.

Data: 14/12/2021 às 10:21:52

 

_

Antonio Carlos Benevides 

CHEFE SETOR CONTABIL

Anexos:

EMPENHO_13120004.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Antonio Carlos Benevides 14/12/2021 10:22:21 1Doc ANTONIO CARLOS BENEVIDES CPF 289.XXX.XXX-68

Para verificar as assinaturas, acesse https://camarapetrolina.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 8326-E010-5ACB-7879 
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CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

11.473.675/0001-74

NOTA DE EMPENHO

13120004

NOTA DE EMPENHO Nº 13120004 FICHA: 18 DATA: 13/12/2021 REQUISIÇÃO Nº: 

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 

NOME: VALE REFEICOES BUFFET E EVENTOS
ENDEREÇO:

CÓDIGO: 94207.086.882/0001-07
PETROLINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE BUFFET, PARA REALIZAÇÃO DE
CONFRATERNIZAÇÃO
ENTRE OS SERVIDORES DA CÂMARA DE VEREADORES DE
PETROLINA.

SOMA 16.980,00GL - Global

CÓDIGO

01
01

3.3.90.39.74
01.031.0001.8001.0000

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
SERV.ADMINIST.E CONTROLE DA INTERNO DA CAMARA

DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL

2.197.000,00 2.149.735,04 16.980,00 30.284,96

VALOR A SER PAGO R$

dezesseis mil, novecentos e oitenta reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
* * * * * *

16.980,00

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/12/2021

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

ELABORADO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO CONTA CHEQUE VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

01 01

DESCONTOS

16.980,00
Liquido

0,00
Desconto

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
TESOURO01
Recursos Ordinarios00

110 GERAL

Fonte de Recurso

000 GERAL
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: 8326-E010-5ACB-7879

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ANTONIO CARLOS BENEVIDES (CPF 289.XXX.XXX-68) em 14/12/2021 10:22:19 (GMT-03:00)
Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://camarapetrolina.1doc.com.br/verificacao/8326-E010-5ACB-7879
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  Proc. Administrativo 5- 185/2021

De: Marta S. - GP-DA

Para: GP - Gabinete Presidencial 

Data: 14/12/2021 às 11:26:38

Setores (CC):

GP, GP-DC, GP-DF, GP-DA-SCOM, GP-CJ-PROC3

 

Considerando a existência de dotação e prévio empenho, ao SETOR DE COMPRAS para acionar o possível contratado para as
seguintes providências:

1. Manifestação de interesse;

2. Apresentação das certidões de Regularidade;

3. Assinatura do contrato.

_

Marta Regina Pereira Dos Santos 

Diretor
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  Proc. Administrativo 6- 185/2021

De: Hérica B. - GP-DA-SCOM

Para: GP-DA - Diretoria Administrativa 

Data: 15/12/2021 às 10:00:57

 

Bom dia,

Conforme solicitado seguem as certidões de regularidade e contrato assinado.

Salienta-se que a empresa JT DE SOUZA RESTAURANTE LTDA-MEmanifestou interesse na contratação por
telefone através de seu representante, Sr. Josamar Tadeu, em seguida encaminhou as certidões por e-mail.

Atenciosamente,

_

Hérica Ingrid Briene Vilas Boas  

Assistente Legislativo

Anexos:

Certidao_fazenda.pdf

certidao_trabalhista.pdf

CERTIDA_O_NEGATIVA_MUNICIPAL_DEZEMBRO_DE_21.pdf

contrato_confraternizacao.pdf

FGTS_DEZEMBRO_DE_21_1_.pdf

PREmitirCertidaoRegularidadeFiscal.pdf
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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: J T DE SOUZA RESTAURANTE LTDA
CNPJ: 07.086.882/0001-07 

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.

constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos
em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou
garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de
execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de
certificação da regularidade fiscal.

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 21:39:23 do dia 30/08/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/02/2022.
Código de controle da certidão: D2C1.0802.9DDF.5864
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: J T DE SOUZA RESTAURANTE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 07.086.882/0001-07

Certidão nº: 27584947/2021

Expedição: 06/09/2021, às 07:47:11

Validade: 04/03/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

 

Certifica-se que J T DE SOUZA RESTAURANTE LTDA (MATRIZ E FILIAIS),

inscrito(a) no CNPJ sob o nº 07.086.882/0001-07, NÃO CONSTA do Banco

Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias

anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se 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 ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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Nº 59854 / 2021

RAZÃO SOCIAL

J T DE SOUZA RESTAURANTE LTDA ME
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 16711
Endereço

Monte  OREBE,  160 ,  , jardim maravilha, Petrolina CEP: 56306-650

Dados do Contribuinte ou Responsável

J T DE SOUZA RESTAURANTE LTDA ME
Numero Documento Jurídico

07.086.882/0001-07
Endereço

Rua  MONTE OREBE,  160 ,  , jardim maravilha, null CEP: 56306650 

C E R T I D Ã O
CERTIFICO para os devidos fins, na forma do disposto na Lei Complementar Municipal nº 017/2013 (CTM) e no
Código Tributário Nacional, que na presente data, em nome do contribuinte acima identificado, NÃO CONSTA A
EXISTENCIA DE DÉBITOS referente aos tributos municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, estando o mesmo
em SITUAÇÃO REGULAR, perante a Fazenda Municipal.

Ressalvando o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima que
venham a ser apuradas posteriormente.

PETROLINA - PE, Quarta-feira, 1 de Dezembro de 2021

Esta Certidão é válida por 90 dias contados da data de emissão

VÁLIDA ATÉ:  01/03/2022

Chave de Validação:  d7d85b56
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