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ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RJTA

SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TTruSMO E LAZER.
Santa Rita/PB

Olício no 16812022 Santa Rita,20 dejunho de 2022.

Ao Senhor,

João José de Almeida Cruz

Secretario de Administração e Gestão do Município de Santa Rita/PB.

Assunto: Solicitação de Abertura de Processo.

Senhor.

Cumprimentando-o, venho através deste solicitar abertura de processo para

contratação da empresa IM PRODUÇÔES E EVENTOS LTDA, inscrita no CNPJ:
39.254.45610001- 13, contratado no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais),

relerente ao show da banda "ISRAELL MUNIZ" para as Festividades de São João , o
show da banda acima acontecerá dia 25 de juúo do corrente ano.

Sem mais para o momento, elevamos nossos mais sinceros votos de estima e
apreço

Atenciosamente.

Wend de ente
t)

Secretário de Cultura. Desporto, Turismo e Lazer. A^rfu r.rnSolc6lâD

lrenaceffiffirrrros
trAt.2.afi.02i-2
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ESTADo »l p,rRAisa

PREFEITURA MUNICIPAL Df, SANTA RITA
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TT]RISMO E LAZER.

Santa Rita/PB

TERMO nE nerPnÊNcr,l

SECR-ETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER.

I. DO OBJETO

1.1. Constitui objeto desta solicitação: CONTRATAÇÃO DO SHOW DE "IsRAf,L
MUNIZ, PARA A TRADICIONAL FESTA DE SÀo JoÀo DA CIDADE DE SANTA
RITA. PB.

2. JUSTIFICATIVA E oBJETIvo DA CoNTRATAÇÃo

A contratação acima descrita, que será processada nos termos deste instrumento.
especificações técnicas e informações complementares que o acompanham, quando for
o caso, justifica-se: Pela necessidade da devida efetivação de serviço para suprir
demanda específica - CONTRATAÇÃO OO SHOW DE "ISRAEL MUNIZ.PARÂ A
TRADICIONAL FESTA DE SÃO JOÀO DA CIDADE DE SANTA RITA, PB; O

município de Santa Rita, com objetivo de incentivar os festejos culturais e promoveÍ o

lazer dos cidadãos, promove a realização da Festa de são João do município para

compor o calendririo cultural da nossa cidade. as festas de São João são uma grande

atração turística em vários locais do país. com grandes espetáculos e apresentações de

shows musicais e quadrilhas juninas sendo assim a prefeitura do município através da

Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer irá realizar esse evento seguindo todas

as medidas de proteção e protocolo sanitário, com as especificações do objeto da

referida contratação descritas abaixo:

!

ITE}T DESCRIÇAO/ ESPECIFICAÇAO [.N I) Qt Â){TIDADE

I CONTRATAÇAO DO SHOW DE * ISRAEL
MUNIZ" PARA A TRADICIONAL FESTA DE
SÀo JoÃo DA CIDADE DE SANTA RITA. PB.
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ESTADO DA PARAIBA
PRf,FEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

SECRf,TARIA DE CULTURA, DESPORTO, TI]RISMO E LAZER.
Santa Rita/PB

3. DOCUMENTAÇAO

3.1. HABILITAÇAO JURIDICA:

3.1.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

3.1.2. Em se tratando de microempreendedor individual - MEI: Certificado da

Condição de Microempreendedor Individual . CCMEI, cuja aceitação ficará
condicionada à verificação da autenticidade no sítio

wurry'.poÍaldoempreendedor. gov.br

3.1.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente

registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompaúado de documento

comprobatório de seus administradores;

3.1.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com

averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal,

filial ou agência;

3.1.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil
das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos

seus administradores;

3.1.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da

assembléia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no

Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que

trata o art. 107 da Lei no 5.764, de l97l;

3.1.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País:

decreto de autorização;

3.1.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da

consolidação respectiva.
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ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURÂ MUNICIPAL DE SANTA RITA

SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TT]RISMO E LAZER.
Santa Rita/PB

4. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA.

4.1. CNPJ - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no

Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

4.2. Prova de regularidade fiscal perante a fazenda nacional, mediante apresentação

de ceÍidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita federal do Brasil
(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (P6FN), referente a todos os

créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados,

inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta no

1.751, de 0211012014, do SecretiiLrio da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-

Geral da Fazenda Nacional.

4.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

4.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho,

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos

termos do Titulo Vll-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-

lei n'5.452. de 1" de maio de 1943:

4.5. Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual, através da Certidão Negativa

conjunta junto aos Tributos Estaduais, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual

onde a empresa for sediada;

4.6. Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal, através da Certidão Negativa
junto aos Tributos Municipais, emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal onde a

empresa Íbr sediada;

4.7. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou
empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito
de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição,

sob pena de inabilitação.

5. OBRIGAÇOES DA CONTRATANTE

5.1. São obrigações da Contratante:

5.1.1. Efetuar o pagamento relativo ao objeto contratado efetivamente

realizado, de acordo com respectivo contrato ou equivalente.

:\
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZf,R.

Santa Ritâ/PB

5,1.2. Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel
execução do objeto da presente contratação, nos termos do correspondente

instrumento de ajuste.

5.1,3. Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à
qualidade dos produtos ou serviços, exercendo a mais ampla e completa

fiscalização, o que não exime o Contratado de suas responsabilidades pactuadas e

preceitos legais.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6,1. Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concementes à legislação fiscal,
civil, tributriria e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos

assumidos, a qualquer título, perante seus fomecedores ou terceiros em razâo da

execução do objeto contratado.

6.2. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação, salvo

mediante prévia e expressa autorização do Contratante.

6.3. Manter, durante a vigência do contrato ou instrumentos equivalente, em

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas no respectivo processo licitatório, se for o caso, apresentando ao

Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado.

6.4. Emitir Nota Fiscal conespondente à sede ou f,rlial da empresa que apresentou a

documentação na fase de habilitação.

6.5. Executar todas as obrigações assumidas com observância a melhor tecnica vigente,

enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e especificações

técnicas correspondentes.

7. DO CONTROLE E FISCALTZAçAO DA EXECUÇAO

7.I. Nos termos do ar|. 67 Lei n' 8.666, de 1993, será designado representante paÍa

acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as

ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à
regularização de falhas ou defeitos observados.
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7.2. A hscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da

Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante

de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em

corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade

com o aÍ. 70 da Lei no 8.666. de 1993.

8. DOS PRAZOS

8.1. 0 prazo mriximo para a execução do objeto está abaixo indicado e será

considerado a partir da assinatura do Contrato;

Início: 02 (dois) dias Conclusão: 30 (trinta) dias

8.2. 0 prazo de vigência do contrato será determinado: 30 (trinta) dias, considerado

da data de sua assinatura;

9. DO REAJUSTE.

9.1. OS preços contratados são fixos pelo período de um ano, exceto para os casos

previstos no Art. 65, §§ 59 e 6@, daLei 8.666193.

IO. DO PAGAMENTO

10.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de ató 30 (trinta) dias úteis,

contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária,

para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

Eí Santa
Rita

ESTADO DA PA-RAÍBA
PR-EFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

SECRETARIA Df, CULTURA, DESPORTO, TI-,'RISMO E LAZER.
Santâ Rita/PB

7.3. A Administração designará gestor e fiscal do contrato, que anotará em registro

próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia,

mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos,

determinando o que for necessário à regularização das lalhas ou defeitos observados e

encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
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ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA Mf]NICIPAL Dtr SANTA RITA

SECR-ETARIA Df, CULTURA, DESPORTO, TTruSMO E LAZER.
Santa Rita/PB

10.2, Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que

o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

10.4. Havendo eÍro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à

contratação, ou, ainda. circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por

exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou

Inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as

medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a

comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a

Contratante.

10.5.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei

Complementar n9 123, de 2005, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e

contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará

condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que

faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na rei'erida Lei Complementar.

10.6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha

concorrido, de alguma florma, para tanto, fica convencionado que a taxa de

compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo

adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM:IXNXVP,sendo:

EM : Encargos moratórios;

N : Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

J

§

10.3, A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da

comprovação da regularidade fi scal.

10.5. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação

aplicável.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

SECRETARIA DE CI-ILTI-IRA, DESPORTO, TURISMO E LAZf,R.
Santa Rita/PB

I :indice de compensação financeira : 0,0001643 8, assim apurado

I = (TX) 1= (5/100)l = 0,00016438

TX = Percentual da taxa anual : 6%

365

10.7 Será retido 1,5% para o Programa Municipal de Desenvolvimento aos Pequenos

Negócios - PDPN. conforme dispõe o art. 79, inciso I, da Lei ComplementaÍ n9

2212019, à exceção dos pagamentos contemplados no inciso VMo Parágrafo único do
artigo T da referida Lei.Comete infração administrativa nos termos da Lei n' 10.520, de

2002, a Contratada que:

II. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

I1.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em

decorrôncia da contrataçãoi

11.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 1 I . I .3. Falhar ou fraudar na

execução do contrato;

ll.l.3. Comportar-se de modo inidôneo;

11.1.4. Cometer fraude fiscal.

I1.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode

aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

11.2.1. AdveÍência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem
prejuízos significativos para a Contratante;

11.2.2. Multa moratória de l% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;

11.2.3. Multa compensatória de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato,
no caso de inexecução total do objetol

I 1.2.4. Em caso de inexecuçâo parcial, a multa compensatória. no mesmo percentual do

subitem acima, será aplicada de lorma proporcional à obrigação inadimplida;

ü

11.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei n910.520, de 2002, a

Contratada que:
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PREFEITURA MUNICIPAL Df, SANTA RITA
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER.

Santa Rita/PB

11.2.5. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão. entidade ou

unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente,

pelo prazo de até dois anos;

11.2.6. Impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da administração

pública com o conseqüente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos

11.2.6.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem

também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa
no subitem

11.3 As sanções previstas nos subitens 11.2.1,11.2.5 e 11.2.6 poderão ser aplicadas à

CONTRATADA j untamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem

efetuados.

11.4. Também ficam sujeitas às penalidades do aÍ. 87, III e IV da Lei n9 8.666, de

1993. as empresas ou proÍissionais que:

11.4.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos,

fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

11.4.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

11.4.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração
em virtude de atos ilícitos praticados.

11.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-â em processo

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa a Contratada,

observando-se o procedimento previsto na Lei nS 8.666, de 1993, e subsidiariamente a

Lei n" 9.784, de 1999.

11.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em pÍocesso

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa a Contratada,

observando-se o procedimento previsto na Lei nS 8.666. de 1993, e subsidiariamente a

Lei n' 9.784. de 1999.

11.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos

valores a serem pagos! ou recolhidos em favor do município, ou deduzidos da garantia,

ou ainda, quando for o caso, serão Inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados
judicialmente.

ll.6.l. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo mriximo
de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela

autoridade competente.

,c
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER.

Santâ Rita/PB

11.7. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela

conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente
judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

11.8. A autoridade competente. na aplicação das sanções, levará em consideração a

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano

causado à Administração. observado o princípio da proporcionalidade.

11.9. Se. durante o processo de aplicação de penalidade. se houver indícios de prática de

infração administrativa tipiÍicada pela Lei n" 12.846. de lo de agosto de 2013, como ato

lesivo à administração pública nacional ou estrangeira. cópias do processo

administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser

remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão

sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de

Responsabilização - PAR.

Santa Rita - PB, 20 de junho de 2022.

Wendel de Ara iccntcuJ0
Sccrctír rio
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PRf,FEITURA MUNICIPAL Df, SANTA RITA
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER.

Santa Rita/PB

Ofício no 16912022 Santa Rita, 20 de junho de 2022.

Ao Senhor,

João José de Almeida Cruz

Secretario de Administração e Gestão do Município de Santa Rita,iPB.

Senhor.

Cumprimentando-o, venho através deste encaminhar documentaçAo do gestor: Geraldo
Pessoa D'Oliveira Neto e fiscal f!4ggjgq§44.!9q, segue em anexo.

Sem mais para o momento, elevamos nossos mais sinceros votos de estima e apreço

Atenciosamente.

Wend oV

Secretário de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer

§
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER,

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu, na qualidade de GESTOR-, DECLARO para todos os fins de direito. ter plena

capacidade de desempeúar tal função, além de deter plenos conhecimentos das

responsabilidades inerentes, todas elas previstas na Instrução Normativa n'001/2021 da

Controladoria-Geral do Município, além dos manuais, cartilhas e legislação sobre o

tema, que estão disponibilizados na sede do referido Controle Interno.
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ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

TERMO DI] RESPONSABILIDADE

Lu, na qualidade de FISCAL, DECLARO para todos os fins de direito, ter plena

capacidade de desempenhar tal função. além de deter plenos coúecimentos das

responsabilidades inerentes, todas elas previstas na Instrução Normativa no 001/2021 da

Controladoria-Geral do Município, além dos manuais, cartilhas e legislação sobre o
tema, que estão disponibilizados na sede do referido Controle Intemo.
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Direto'r De Cultura - SECDTUR

Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer.
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rM - PRODUçOES g EVrrurOS LTDA.
Âv. Minktro Josê Arnsrico dê Alm.ida, 340 sâle 40 l CXP§T 0002, CEP 58.04G30O bãino d. ToíÍa -

Joãô P€s.o. -PB- lns{'rí! noCNPJ n 3€.254.456J0001-13 e-msi, ,.r.; ,-.r:,i.,. , : r. r::-r:i r:r ..', . íoôe 83
9ee136550

PROPO§TA DE CACHÊ

A
Prefeitura Municipal de Santa Rita - PB
N esta

Senhor Secretario,

Ao cumprimentá-lo, venho propor a pârticipâção de
IS&{ELL MUNIZ,
Para o dia 25 de junho de 2022. "no evento Festejos funinos 2022" deste
município.

Valor total do Cachê R$ 25.000,00 [Vintê ê Cinco Mil Reais)
Cefto de süa atenção, desejo-lhe votos de êstima e consideraçào.

Santá Ritâ - PB, 15 de iunho de 2022.
Atenciosamente,

/tr /"r
///r ,( i

tM - HrÔÚuçÔES E EVENTOS Lmrl.
Cfl P, ns 39.2§+.456/0001.13
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Pêdido do Rêgistro d6 Marca dô Prcdulo 6/ou SêMço (Mistâ)

Númêro do Procêsso: 920898084

Dâdos Gerâis

}.Iom€: IM PRODUCOES E EVENTOS

CPF/CNPJ/NúmoÍo lNPl: 392 456000113

End€Í€ço: AV MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, 340, SALA 401
cxPST 0002

Cidade: João Pessoa

E8tâdo: PB

cEP: 58040300

Peis: Brasil

NatuÍBzâ JurÍdlca: Pêssoa Jurídica

&.mall: israellmuniz@hotmail.com

Dados do(s) requerente(s)

NOMO: IM PRODUCOES E EVENTOS

CPF/CNPJNúmeÍo lNPl: 392544560001 13

AV MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, 340, SALA 401
Eno€Í6ço: cxpsr ooo2

CHade: João Pessoa

Estâdo: PB

CEP: 58040300

Pai§: Brâsil

NehJreza Jurídica: Pessoa Jurídica

e-mail: israellmuniz@hotmail.com

Dados da Marca

Aprê8ênta9ão: Mista

Nafureza: Produto e/ou serviço

Elêmento Nominetivo: ISRAELL lilUNlz

Marca DoSsui €lomêntoa om
idioma estrangeiro? Náo
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MINISTÉRIO DA ECONOI\,tIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e lntegraÉo
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ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa lM PRODUÇÔES E EVENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

CPF/CNPJ Nome

01211672409 I\,4ARCOS ALLAN MELO LEITE

04946994424 JOSE ROBERTO BARBOSA DA SILVA

06627503452 JERONIIVO PEREIRA OE LIIüA

LUIZ EDUARDO BEZERRA DA COSTA1004581041 I

CEÀaIFICO O RECISTno Ela 03/Ol/2O22 0B:51 sOB Nq 20211921513.
PRoaocoLO: 211921513 oE 27/12/2021.
cóDrGo DE wirErcÀçio: 12200001530. cNpJ oÀ sEDr: 3925ra56000113
NIÀEr 25200909003. COU EAEITOS DO ÀEGISIRO ÉM. LO/L2|2O2!.
r PRoDuçóEs E Ít Errros l,tDÀ

JUCEP rn.,.tÀ DB rÀrrn v,,,..À v,,r.croru'rT^ stcrsríarÀ-@xlr,
E . ...i.ri!. pb . E@. b!

À vàIrdadê deste rhÊr€ssô, !i.r sulert4 À ccÍLpr.raçàô rôs respectrvós pôr:àrs,
inf rfrà.Jr seús dc ver:Íl!àÇã,:.

I

|DENT|FTCAçÃO DO(§) ASSTNANTE(S)
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lmagem Digitâl de Marca
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A eventual dêformação desta imagem, com rela
à constante do arquivo originalmente anêxado, terá
sido resultado da necessária adequação aos
padróes requisilados para a publicação da marca
na RPl. Assim, a imâgem ao lâdo corresponde ao
sinal que efetivamentê sêrá objeto de exame e
publicação, ressalvada a hipótêsê de substituição
da referida imagem decorrente de exigência Íormal.

Especficação de Produtos ou SeMços, sêgundo â Classifcâção de NICE ê llstas auxiliare.s

IqFUAELL
.VIUNIZ

Classe escolhida: NCL(1 1) 41

Descrigão da Especif caçáo:

. Agente ârtÍstico; literário ê cultural lpromotor dê evento]

. ApresentaÇão de canto

. Apresentação de espeláculos ao vivo

. Apresentaçâo de espetáculos de variedades

. Banda de música lserviços de êntíetenimento]

. Cantor(a)

. Composição de cançóes

. Empresário lorganização e produçáo de espetáculos]

. Gravaçôes musicais em VHS/DVo/CD [serviços de eslúdio]

. Grupo musical

. ProduÇão de programas de têlevisão e rádio

. ProduÇáo de shows

. Produção musical

. Promolor de eventos lse artísticos/culturais]

. Serviços de composição musical

. Serviços de entretenimento

. Serviços de espetáculos

. serviÇos de coniunto musical lserviços de entretenimento]

DedârâÉo de Atividâde

Em cumprimento ao disposto nô art. 128 da Lei 9279/96, o(s) requerente(s) do prêsente pedido
declaÍa(m), sob as penas da Lei, que exerce(m) efetiva e licitamente atividade compatÍvel com
os produtos ou serviços rêivindicados, de modo direto ou através de empresas controladas
dirêta ou indiretamente.

a
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Em cumprimento ao disposto no art. 128 da Lei 9279/96, o(s) requerente(s) do pres idq)
declara(m), sob as penâs dâ Lei, que exerce(m) efetiva e licitamente atividade compat
os produtos ou serviços reivindicados, de modo direto ou através de empresas controladas
direta ou indiretamente.

ClassiÍicâcão dos Elsmsntos Fiourativos da Marca - CFEí4). seoundo a Classifcaéo de Mena

Categoria Divisão Segão

27

Descrição

Letras ou algarismos representândo um ser humano ou
uma parle do corpo humano, um animal ou uma parte do
coço de um animal, uma planta ou um objeto

Letras apresentando um grafismo especial

Letras adomadas ou decoradas com desenho

Várias letras

Três cores predominantes

13

27

27

27

29

5

5

5

1

1

4

23

13

Anêxos

Descrigão ilomê do tuquivo

SMART CARO - ISRAELL MUNlZ.pdfSmart card

MDeclaro, sob as penas da lei, que todas as inÍormações prestadas neste formulário são verdadeiras

Obrigado por ecêssar o e-Marcas.

A partir de agora, o número 920898084 identiÍlcârá o seu pedido junto ao lNPl. Côntudo, a aceilaÇáo do
pedido está condicionada à conÍlrmaçáo do pagamento da respectiva GRU (Guia de Recolhimento dâ

Uniáo), que dêverá ter sido efetuado previamente ao envio deste formulário eletrÔnico, bem como ao
cumprimento satisfatório de eventual exigência formal, (prêvista no art. 157 da Lei 9.279196), em até

cinco dias contados do primeiro dia útil após a publicação da referida exigência na RPI (disponível em
formato .pdf no portal www.inpi.gov.br), sob pena do presente pedido vir a ser considerâdo inexislenle.

e.frNDfAS Este pedido foi enviado pelo sistema e-Marcas (Versão 4) emo1l1ot2O20 às 11:26
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CoNTRATO PARTTCULAR DE PRESTAÇAO
APRESENTAçÃO ARTISTIC

D

.4,

{3 FEpJ R3 r9g.2a

Êú€!"l9

pero preseote instrumm'o particurar de conrato paÍicular de prcstagâo de serv.iços de8pÍescnração ardstica- lM pRoDUÇoES E EúEIVTOS r-r»À.txpr: 39.254.45610001-13, rorrlizada naÁvcnida Minisrro Jcse Âmerico de Armeirt4 llo s"r" +oiôipsr 0002 cEp 58.040-300. BaírÍ§ TorÍe.cidade de Joâo pes'soa estaao da pararba-ãmail 
$4&d--dl"* fone 083.9 876s-0ó0?, nesteato rEpÍes€ntadô doravanre denomir4dâ, co,.*rR iimÃ-;:dê outro lâdo: Jeferson Douglas cruz dasirva ' cpF N' 0ó5.972.3 | 4-06, rdentidade n" o^sx.ix';sp/pE_, rocarizsda na Avenidâ Rua Marcchal

8ãffiiTri;r# - poço da paneta _n*ir" pÉ_'c'e-r5206t-250. uoou_," ãío,r,i,"ao

cLAt'jSUtÁ I o presenteonuato tlatase-de apÍesent4ão aÍtisticado aítbta ISRAELL ut{z o bsndr,

ffif:_§ff f.:HàrJ: Hff,,il.J. 
oe zozi na cãõên- Royar Tenrs ouú-.-uaino'ãeÍ,0ço oe

oLÁUSULA [, O contÍârante doverá êíetuaÍ o pâoarênto no varor grobar & Rs 60.000,$ (sessenh MilReâs)' 50 % (cinquenta por cento) no ato da assinatura dã contrato. i'o ,estante oe s0% na ch€gâda da banda naclrde do evenro (aflt.s da apÍesêniâçâo). Em esÉcie ou c;niã ürr.rrru rore.roa peb contratado.

CLAUSIJLA lll, É de intêiÍa Íesponsabilidadê do contrat€do o cumpnmênro dos seryiçg§ especircadc nacLAUSULA t. sâivo porÍrcryo§ &íoça raor.* ão",ro,Ãriliãi-Eâ.

clÂust'tÁ M o coíffâl"rE se limlta a este conrab e, porrãto, náo deve contralar ou envohreí ÍEatum.utrc Profis§bnar desa área oem rediz4á o" qr*qú-üãá'# ,r,to o c'ntratado ser comunicado e rheÍornerf r autorizâção por asarü.

cr'Áusul^ v, o contráado se Íespoírs&irbtra, caso não possâ ebürtr o§ tÊbarhos, em adqúrir umPÍohsionar da áíea paa rediz4âo dos s€"iç"i, r."ã pdiã, ãior* r.p**do na cLAUsuLA r.

, . . . 
CLAUSI,LÂ Vl, AOos 2a:00tgr1d9-qlrato F'mâdo (assioado) quahu€r umâ das paítes, contraaflE oucurüãEdo que desisLlÍ, pagará uma multa dê 50% (ciÍquêítu p", ffif C, ,a* do Conlrato.E por êstar€rn iu§bs ê eorddos ,*i. o'pro"áo õrto o" pr".taão dê s€rvrço. sm (02) yia§ Íhbud teoí, ficando êreÍh o íom da cid_ade d, ,oâo pãr.*,'óip,üiã roroo da paaba, para s€ drdmíÍem aseventuais drhr as do pÍ6êflb instnrneoto de Contrato.

Joáo Pessoa, 04 de JaneiÍo de 2022
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CoNTRATO PARTTCULAR DE PRESTAçÃO DE SE
APRESENTAçÃO ART|ST|CA

Pelo Present,lTl11rento particular de contratn partrcular de prestâçào de servigos deapresenraçào artísrica, rM pRoDLlÇôES F. EVEN-TOS LTDÀ CNpi: 39.254 456i000 r:ii,lo"r-ri,r"o" uuAvcrrida Minrstro Jose Americô de Armeida, 340 ssla 401 cips r 0002 cEp 5g.040-3m, Bairro .rorÍe.
cidade de Joâo Pessoa estado da paraíba-,_e-mait i§rÂàk,.oiãl8rra,t."a_ fone 083.9 8765-0ô07, nesreato represenrado dôravaote denominada CoNTú'I.AõT-; ao àutro uao, paical Àos Hamed ErTirnani 

' cPF N" 9l I 029 3ó4-72' ldentirrrvk n' 1602199 isr7pe., residcntê na avenida A-utônio rvíarizó00 casa I I 5 Portal do Sol, Joâo pessor _ pB. Doravaate deno*iruao COXTnATANTE.

. cLA,sutA I o pÍ€sênle conHo r-atase de atr§€nüçáo aÍtistica do aÍüsta lsRÂELL HUt{2, com duashorõ de sho , para o dia 30 de ortúío de 202í para o eveno oãáasanenlo no cereio 1ís em Bafian€iras.

CLAUSULA fl, O mnffianrÊ devera eÍetua o paga'nento no vdor grobar de R$ 55.000,m (ciÍquenta ecinco Mil Reais), 50 % (dn$6íltâ poÍ cento) no ato da aasinaura do contraro. e o Íes$te de s0% na chegada dabanda na cidâde do ewntc (illes da {Íesen@áo). Em espécll ar ónta bancaía foírocija pero ú,it a.o"'
CI'AUSULÁ lll, É de inleiB l€§ponsabilidads do contÍ?tado o cumpÍimenb dos seÍyiços especilcadm naCLAUSULA I, salvo por motivos de ÍoÍça maioÍ com a d.riU"c*looAb

- cLAUst'LA lv, o comralante se limita a eíe contrato e, poÍlsnto, n& dew conraraÍ ou envolyer neniumoutro Pmf§siooal desta átea parâ í€atização oa q*aq* ú35'ü ames o c.ontratdo sêr mmunrcado e theÍom€csr autorizâção por escÍito.

cL U§JLA V, O @ntrádo se í€spoÍlrabirizará, caso Ífr pos§a dot aÍ 0s trôarhos, em adquiÍir umProffssiond da área para Íedi7r{^o do§ servilú a serem pregac, *nmr* op*inrao nâ CLAUSULA l.

- . . . 
cLAU§rLÂ vI, Apôs 24:ühor.a. do-cmtrato Frímado (a§§inado) qudqusr uma das paÍtes, contratanp oucontráío gue desis{r, p4aíá ums mdta de $.Á (ctrqueflta por àú1 oo vator do Confao.
E- por estaí€rn jusbs e ry(40s nnrurn o'preserite contraú oe píEst4áo de serviços em (02) üas doird boÍ, fcando ebto o Íoo da cidade.de Joâo pessoa, ca,te õ Estado oá pararoa, pàiã * diaí", ..e{sfihlais dwidas do pre§êÍltê in§lrumento de ContÍdo.
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Pelo presente, instrum"_ll9 p_"ír!q"r de contraro particular de prestaçào de serviços deaprG€atação artisricâ. rM PRODL'ÇôES E EVENTOS LTDÀ CNpJ: 39.254.456;000i:ii, iãú-riou, n,Avenida rltinistro Jose Americo de Armeids, 340 ssrs 401 c$sr oooz cEp 5g.040-300, Bairro Torre.cidade de Joâo Pessos, estado da f*T":::lp ,&o.lúu;ão_"it 
"nn, 

fone 083.9 8765{60?, n€steato represantado doravanrc dsrominad4 CONTRAI.ÀDÂ-;--Ã ourô t"ao, Aluizio Nunes Je Lurxna ,cPF N" 237.tó5.0%-34, Identidadc n'647502 sspÊB, nesiaãte à rua Avenida Airton sena, 16 bainodo Roger - Joâo pessoa - pB., Doravmte denominato COXinAfAXf S.

cLAUsul-A I o pÍêsênb-contÍato trau-se do apíÊsent4áo aÍtístca do atista lsRÂELL 1;u1lz , comdu6 hor6 dê shor,, pera o diâ 06 Fsêí€iro de 2022 ;".*rd iJ;à d€ sr,\í rurâ Lúêfle.

CLAUSULA fl, O cutratante.deverá êíetuaro?aganento no yator gtobd de R$ 45.000,00 (Cinquenh MitReah), 50 % (cinquenta por cento) 
_no 

vator de R$ ã^500:Ài 1r-inr. , ooe mit e quintentos reats) m ao daassinatuía do conmo. e o resrânre do 500Á no vdor de ni zi soo o'ó tünte . ooo ,ii Jqünhãnd 
"Jô'ã 

0,. ooevento.

CLAU§'LA lll, E & int€ira respoÍxsabi0dade do conÍaado o cumpÍiÍrento d6 sêíviços especíbados naCLAUSULA l, salvo poÍ rnoüyoô de ÍoÍça maior com a aevicacoálmv4â.

.LAUSULA rV, O confâante se rimita a este contrâto e, porlamo, não deve coÍdnüaÍ oü en\ot\re. ."nhumoutro Prolssiooar desta áÍBa oam Íei*zqão de quasqrcr urgá'üÀ ,nr"s o conuatã,. sêr comunicado e rheÍomeceÍ alorizaçá, por escrito.

crÁusuLA V' O conffiado 
-sê 

Íosponsabflrzilá, c80 nâo po§sa oíefuaí 0§ trabartlx§, êm adquiriÍ umPÍofissiond da áÍ€a para rearizqão dos servç.,0i a semm presuoos, coniorme especincaoo fia cLAUsuLA r.

CLÀUSULA Vl, Apos 2/í:00horas do ContÍãto FiíÍndo (êsinâdo ) qualquer uma das pales, contÍâtante oucontratado que desisir, peaá uma mutta de 50% (ciíquenlâ poí cênto ) do valor do Contrato.
E por estareín juíos e âcoÍdados lirmam o pÍesêílle Contrato de Pre§açáo de Serv§os em (02) vias deigual teor, ficando eteito o íoÍo da Ciiade de Joâo pessoa, Capital do Estado dá paraíba, para se diÍimirem âsdwidas do píêsente iílstruínentc de conrato.§

CONTRATO PARTICULAR DE PRE§TAÇÂO DE §E
APRESENTAçÃO ARTIST|CA

- J"ãrprsii$

Z;-" .4n,^ ' '.

de Janeiro de 2022

/
CONIRATANTE
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COIIITRATADO:

2â TES HA

Lt
'l-71

nÊGtgÍio 0E ÍITULOE E DOCtfiÊ ÍOS
-ttatttto-
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CoNTRATO PARTTCULAR DE PRESTAçÃO Or S
ArRESENTAÇÃo ARTtsncA
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de de
nascimento 08/1 1/1985, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH): n" 03535 e a por
detran/PB em 02/06/2016 e CPF: n' 066.275.034-92, residente e domiciliado na cidade
Rua PROJETADA, n' S/N, CENTRO, CEP: 58322-000;

- PB, na

MARCOS ALLAN MELO LEITE, brasileiro , cásado com conhunhão parcial de bens, empresário, natural da
cidade de João Pessoa - PB, data de nascimento 0410311982, portâdor da CaÍteira de ldentidade (RG): n"
2188447, expedida por SSP/PB em 27103/1995 e CPF: n" 012.116.724-09, residente e domiciliado na cidade
de João Pessoa - PB, na Rua Aline Bernardo dâ Silva, no 008, Roger, CEP: 58020-348;

LUIZ EDUARDO AEZERRA DA COSTA , brasileiro , solteiro, empresario, natural da cidade de Patu - RN,
dala de nascimento 1311211991, portador da Carteira de ldentidade (RG): n" 00309217, expedida por
SSDS/RN em 17lo2l20og e CPF: n" 100.458.104-19, residente e domiciliado na cidade de João Pêssoa - PB,
na Rua: Gregório Pessoa de Oliveira, nô 85, Apto.405, Cabo Branco, CEP: 58045-280;

JOSE ROBERTO BARBOSA DA SILVA, brasileiro , solteiro, empresário, natural da cidade de Alagoa Grande

- PB, data de nascimento 1410611983, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH): n" 02166212507,
expedida por DETRAN/PB em 1010112017 e CPF: n' 049.469.944-24, residente e domiciliado nâ cidade de
Joâo Pessoa - PB, na Avenida Cabo Branco, nô 2750, Bloco D Apto. 214, Cabo Branco, CEP: 58045-010;

Únicos sócios lM PRODUçÕES E EVENTOS LTDA, com sede na Avenida Ministro José Américo de
Almeida, no 340, Sala 401 CXPST 0002, Torre, João Pessoa - PB, CEP: 58040300, registrada na Junla
Comercial do Estado da Paraíba, sob o NIRE 25200909003, e inscrita no CNPJ sob o no 39.254.456/0001-
13, resolvem assim alterar o contrato social:

DA ALTERAÇÃO DE SÓCIOS

CLÁUSULA I - Retira-se da sociedade o sócio JOSE ROBERTO BARBOSA DA SILVA , Brasileiro , Solteiro,
empresário, natural da cidâdê de Alagoa Grande - PB, data de nascimento '14106/1983, portador da Carteira
Nacional de Habilitação (CNH): n" 02166212507, expedida por DETRAN/PB em 'lOlO1l2O17 e CPF: n"
049.469.944-24, residenle e domiciliado na cidade de João Pessoa - PB, na Avenida Cabo Branco, no 2750,
Bloco D Apto. 214, Cabo Branco, CEP: 58045-010.

DA CESSÃO E TRANSFERENCIA DE QUOTAS

CLÁUSULA ll - O sócio JosE RoBERTo BARBoSA DA stLVA, acima qualificado cede e transfere
em caráter não oneroso R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), representado em 40.000 (quarenta mil)
quotas, com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, para o sócio MARcos ALLAN MELo LEITE,

acima qualificado, e o sócio LUIZ EDUARDo BEZERRA DA cosTA acima qualiflcado cede e transfere
em caráler não oneroso R$ 5.000,00 (cinco mil reais), representâdo em 5.000 (cinco mil) quotas,
com valor nominâl de R$ í,00 (um real) cada, para o sócio JERONIMO PEREIRA oE LIMA acima
qualiÍicado.

Parágrafo primeiro - Valores recebidos totalmente integralizados em moeda corrente deste paÍs,
pelo que dá plena, total e irrevogável quitação.
Parágrafo segundo - Em virtude da alteração contratual, o câpital social da empresa totalmente
integralizado Íica assim distribuídos entre os sócios:

Nome dos Sócios Qtd Quolas Valor Em RS

JERONIMO PEREIRA DE LI[,llA 9.000 15,00

LUIZ EDUARDO BEZERRA DA COSTA 15.000 15.000,00 25,00

MARCOS ALLAN À,lELO LÉITE 36.000 36.000,00 60,00

TOTAL: 60.000 60.000,00 100,00

Parágrafo terceiro -As quotas são indivisívêis e não poderão ser cedidas ou transferidas a
terceiros sem o consentimento do(s) outro(s), a quem Íica assegurado, em igualdade de condiçôes

BJERONIMO PEREIRA DE LIMA, brasileiro, solteiro, empresário, natuÍal da cidade

9.000,00
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ê prêço dirêito de preferência para a sua aquisição, se postas à venda, formali
cessáo delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, art. 1.057, CC|2OO2)

Parágrafo queÉo - As quotas sáo indivisíveis em relação à Sociedade e cada quota confere ao seu
titular o direito a 1 (um) voto nas deliberações sociais.

Parágrafo quinto - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos
os sócios respondem solidariamente pela integralizãÇão do câpitãl social. Os sócios não respondem
de forma solidária ou subsidiária pelas obrigaçóes sociais, nos termos do artigo 46, V, artigo 997,
Vlll e artigo 1 .064 da Lei no. 10.406/02.

Parágrafo seÍo - O capital social poderá ser aumentado por aprovação dos sócios que
representem, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) do capital social.

ParágraÍo sétimo - O capital social poderá ser reduzido por aprovação dos sócios que
representem, no mínimo, 75olo (setenta e cinco por cento) do capital social, observado o disposto
pelos ârtigos 1 .082 a 1 .084 da Lei no. 10.406102. A redução de capital social quando houver perdas
irreparáveis será realizada com diminuição proporcional do valor nominal dâs quotâs, enquanto que
a redução de capital social quando excessivo ao objeto da Sociedade será realizada restituindo-se
parte do valor das quotas aos sócios, ou dispensando-se as prestaçôes ainda devidas.

Parágrafo oitavo - Para preservação do "affectiosocietatis" êntre os sócios, fica consignado que
somentê poderão ingressar como novos sócios da Sociedade terceiros que atendam,
cumulativamente, os seguintes requisitos: (i) à data do possível ingresso, não apresentem restrições
ou pendências jurídicas ou creditícias que possam expor a Sociedade a passivos ou contingências;
e (ii) cujâ admissão seja autorizada, por escrito, pelos sócios que representem, no mÍnimo, 75olo

(setenta e cinco por cento) a maioria do capital social.

CLÁUSULA lll - As demais cláusulas permanecem inalteradas.

Em face das alt€raçôês acima, consolida-se o contreto social, nos termos da Lei n"'10.406/2002,
mêdiante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA I. DO NOME EMPRESARIAL
A sociedade gira sob o nome empresarial lM PRODUÇóES E EVENÍOS LTDA (art.997, ll, Cc/2002).

CLÁUSULA II - DA SEDE E DAS FILIAIS
A sociedade está estabelecida na Avenida Ministro José Américo de Almeida, no 340, Sala 401 CXPST 0002,
Torre, João Pessoa - PB, CEP: 58.040-300.

CLÁUSULA III - DAS FILIAIS
A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar Íilial ou outra dependência, mediante alteração
contratual, desde que aprovado pelos votos correspondentes dos sócios, no mínimo, a três quartos do capital
social, nos termos do art. 1.076 da Lei n' 10.406/2002.
A empresa poderá estabelecer Ílliais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional ou fora
dele, mêdiantê altêraÇão assinada por todos os sócios.

cLÁusuLA tv - Do oBJETo soclAL (art. 997, ll, cc)
Promocao, producao e execucao de shows, espetaculos artisticos, desportivos e culturâis, producao e
execucao de programas de radio e televisao publicidade em geral, merchandising , banda musical, producao
e edicao musical, servicos de estudio de gravacâo audiovisual , direitos autorais de obras audio visuais
licenciamento ou a cessao dos direitos de cds, dvds e Ílas analogicas ou digitais. gestao de ativos,
recebimento de royalties, servicos de licenciamento de produtos ou servicos, licenciamento de propriedade
intêlectual e industrial , agenciamenlo artisticos em geral, promovendo a integracao entre proÍissionais e
empresas, desenvolvimento de portais na internet, aluguel de equipamento de som, imagem e palco,
exploracao de locais em feiras e congressos com finalidade publicitaria ou comercial , e administracao,
gêrênciâmento ê exploracao economica do usô de imagem, nome, marca e voz dê artistas.

ina2de6
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E exercerá as seguintes atividades
)

CNAE N' 9001-9/02 - Produçáo musical
CNAE N' 4616-8/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuário, calçados e
artigos de viagem
CNAE No 4618-4/99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos
não êspeciÍlcados anteriormente
CNAE No 5913-8/00 - Distribuição cinematográÍlca, de vídeo e de programas de televisão
CNAE No 5920-'1/00 - Atividades de gravação de som e de edição de música
CNAE Nô 6319-4/00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet CNAE No
7311-4/00 - Agências de publicidade
CNAEN" 7319-0/02 - Promoção devendas
CNAE N' 7319-0/03 - Marketing direto
CNAE No 73 19-0/04 - Consultoria em publicidade
CNAE No 7490-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamenlo de serviços e negócios em geral, exceto
imobiliários
CNAE Nô 7490-1/05 - Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas
CNAE No 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados
anteriormente, sem operador
CNAE N" 7740-3/00 - Gestão de ativos intangíveis não-Ílnanceiros
CNAE No 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposiçôes e Íeslas
CNAE No 9001-9/99 - Artes cênicas, espetáculos e atividâdes complementares não especiÍicados
anteriormente

cúusuLA v - Do lNÍcto DAs ATIV|DADES E PRAZO DE DURAçÃO (art. 53, , F, Oêcreto n" 1.800/96)
A sociedade iniciou suas atividades em 22logl2120 e seu prazo de duração será por tempo indêterminado.

cúusuLA vr - Do cAprrAL (ART. 997, e rv e ART. 1.0s2 e 't.055, cc)
O capital e de RS 60.000,00 (sessenta mil reais), dividido em ô0.000 quotas, no valor nominal de RS 1,00 (um
reâl) cada uma, formado por 60.000,00 (sessenta mil reãis) em moeda corrente no pais.

ParágraÍo primeiro - O capital encontra-se subscrito ê intêgralizado pelos sócios da seguinte forma:

Nome dos Sócios Otd Ouotas Valor Em R$

JERONIÀ,,lO PEREIRA DE LIIIA s.000 9.000.00 15,00

LUIZ EDUARDO BEZERRA DA COSTA '15.000 25,00

MARCOS ALLAN MELO LEITE 36.000

rOTAL 60.000,00 100,00

Parágrafo sêgundo - As quotas são indivisíveis em relação à Sociedade e cada quota confere ao
seu titular o direito a 1 (um) voto nas deliberações sociais.

Parágrafo tercêiro - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas
todos os sócios respondem solidariamente pela integralizaÇão do capital social. Os sócios não
respondem de forma solidária ou subsidiária pelas obrigaçóes sociais, nos termos do artigo 46, V,
artigo 997, Vlll e artigo í.0M da Lei no. 10.406/02.

Parágrafo quarto - O capital social poderá ser aumentado por aprovação dos sócios quê
representêm, no mínimo, 75olo (setenta e cinco por cento) do capital social.

Parágrafo quinto - O capital social poderá ser reduzido por aprovação dos sócios que
represenlem, no mínimo, 75olo (setenta e cinco por cento) do capital sociâ|, observado o disposto
pelos artigos 1.082 a 1.084 da Lei no. 10.406102. A redução de capital social quando houver perdas
irreparáveis será realizada com diminuição proporcional do valor nominal das quotas, enquanto que
a redução de capital social quando excessivo ao objeto da Sociedadê será realizada restituindo-se
parte do valor das quotas aos sócios, ou dispensando-se as prestações ainda devidas.

15.000,00

36.000,00 60,00

60.000



SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLTDAç
EMPRESARIAL

IM PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
cNPJ No. 39.254.456/0001 -13

Âo DA soctEDADE
Páqina 4 de 6

§

Parágrafo sêxto - Para preservação do "affectiosocietatis" entre os sócios, CO ad e
somente poderão ingressar como novos sócios da Sociedade terceir m,
cumulativamente, os seguintes requisitos: (i) à data do possível ingresso, não ap riçôes
ou pendências jurídicas ou creditícias que possam expor a Sociedade a passivos ou contingências;
e (ii) cuja admissão seja autorizada, por escrito, pelos sócios que representem, no mínimo, 75olo
(sêtenta e cinco por cento) a maioria do capital social.

CúUSULA xII - DA RETIRADA oU FALECIMENTo DE sóc|o
Retirando-se, Íalecendo ou interditado qualquer sócio, a sociêdade continuará suas atividades com os
herdeiros, sucessôres e o incapaz, desdê que autorizado legalmente. Não sêndo possível ou inexistindo
interesse dêstes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta sêrá liquidada após a
apuraçao do Bâlanço Patrimoniâl na data do evento. O resultâdo positivo ou negativo será distribuído ou
suportado pelos sócios na proporção de suas quolâs.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros câsos em que a sociedade se resolva
em relação a seu sócio.

CLÁUSULA XIII . oA cESSÃo DE QUoTAS
As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidâs ôu transferidas a terceiros sem o consentimento do
outro sócio, a quêm Íicâ assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua
aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a altêração contratual pertinente.

CLÁUSULÂ XIV. OA RESPoNSABILIDADE
A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente
pela integralizaÇão do capital social.

CúUSULA xv. Do FoRo
Fica eleito o Foro da Comarca de Joãô Pessoa - PB, para qualquer açáo fundada nêste contrato,
rênunciândo-se a qualquer outro por muito especial que sêiâ.

cúusuLAv - DA ADM|N|STRAçÃo (ART.997, vt; 1.013, i.015; 1.0 ,cc)
A administração da sociedade será exercida pelo sócio MARCOS ALLAN MELO LEITE que representará
legalmente a sociedade e poderá praticar todo e quâlquer ato de gestão peíinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneraçâo de bens imóveis depende de
autorização dâ maioria.

cLÁusuLA vlll - oo BALANçO PATRTMONTAL (art. 1.065, CC)
Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justiÍlcadas de sua
administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado
econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou pôrdas apuradas.

cLÁusuLA rv - DECLARAçÃO DE OESTMPED|MENTO DE ADMTNTSTRADOR (ârt. .t.0,t1, 
§ í. CC e arr.

37, ll da Lei n" 8.934 de 1994 )
O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da
empresa, por lei espêcial, ou em virtude de condenaçãô criminal, ou por se encontrar sob os eÍeitos dela, a
pena que vede, âindâ que temporariamente, o acesso a cargos públicosi ou por crime falimentar, de
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema
financeiro nacional, contrâ normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou
a propriedade.

GúUSULA x - Do PRÓ LABoRE
Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma relirada mensal, a título de pÍo lâbore para os sócios
administradores, observadâs as disposições regulamentares pertinentes.

cúusuLA xt - DtsTRlBUtçÃo DE LUcRos
A sociedadê poderá levanlar bâlanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciâdos nos
mesmos.

\
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E por estarem em perfêito acordo, êm tudo que neste instrumento particulâr Íoi lavrâdo, obrigam-se a
cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada
ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado da Paraíba.

João Pessoa - PB, 10 de dezembro de 2021

Jeronimo Perêira de Lima

Marcos Allan Melo Leite

Luiz Eduardo Bezerra Da Costa

Jose Roberto Barbosa da Silva

\
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lâedsoííâlc€o@qmáí 6m

065.972.314,06JEFERSON OOUGLÁS CRUz OA SILVA

NÜvEROLOGRADOURO

300Ruô MaEchál Brtten@!í

ESTAOOÍuNtciP10

TELEFOiIÊ

eÉs .ômpêtiçées êsponlvas dê dêslEzã lnGledu6l oo

52C61,?50

IÍEM OA LISIÀ DE SERVI

dê ílôes. enÍêúsrás. musieir. espeiáculos show§ ó.@nos, de

DESCRÇÁO OÉIAIHÂOA

ESTADOMU,!tciPto

oEouÇÀôrEc roEscoNÍo coNorcloNAcrov^LoR DOS SERVIçOS DESCONÍO INCONOTCIONAOO

rNss CSLLcoFlNs
R§ 0,00R$000R!000

v roREs
VALOR rÍOúlOOrssOUÍÊAS REÍENçôES BASE DE cÁLcuLo
Rt 60.000 00R$ 000

o! EPPootanrê pêlo Smplês Nacioná|. NàÔgôÉ dnêibá úód[o

.OMPLEMENÍO

F RMAOO DIA 04 OE JANEIÂO DE 2022
ISÍICA DO ARÍISTA ISRAELL MUNIZ, NO DIA 15 A CASA D€ RECEPÇ ROYÁL ÍENIS ClU ME ôONÍRÁTO

(

.l
'lRÂvlxcuuD - coNsrRuçÀo ctvtt

oÀDôs §Àstcc6

PÊÉ§ r^oo8 Dos sÊRvrço§

ÍoM^DOR OO§.§ERVIÇO§

Pn€§ÍAOôS

§os

VAIORlS
v roRÉs a^§côs

DÉREIENÇÔE§ TRIAL]ÍÔS F€DERÀlS

COMPTEMENÍARES

U§O DA

COôIPLEMÊN] AÊE S

I cpr r cr,tp,r

I .jpr^NrE PFr .r sruÊr

lr-ro ÔPÍANÍE PEIO SIMPLES NACIONAL

oAoos BANcaRrol
SRADESCO S/A
aG t425
cc 4939{
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NUMÊRO

1000001

CÓOIGÔ DEVERIFICAÇÃO

a02BsYoJ5

N' DA NFS4 SUBSTIÍUIOÁ

NOÍA FISCAL OE SERV]ÇOS ELETRôNlCA- NFS,E

N" DA NF+e SUBSIIÍUIDOROAÍÀ DA EMISSÀO COMPEÍÊNC Á

PREFEIÍURA MUNICIPAL DE JOÀO PESSOA

SECREÍARIA DE RECEITA MUNIC!PÁL

NOME / NOME EMPRESARIÀL

ISRAELL MlJNIZ 39.254.456/0001-13IM PROOUÇÕES É EVENÍOS LÍDA

ÔFlANÍÉ 
'ÊLO 

SIMEItNscRtÇÀo MUNICIPAL EXIGIBILIDÁDE TRIBUÍÁRIA OPÍÂNTÊ PÊI Ô SIMPLES NÀClÔNAL

2AE4Da22

1590413 Exiqivêl

NÚMEROLOGRÁDOIJRO
AV MIN JÔSE AMERICO DEALMEIDA

COMPLEMENIO

ÍOFREsL 401 SALA 401 CXPST0002

MUNIC,PIO ESIÀDO

CEP ÍELEÉONE E.MAIL

t\scRtÇÁo MUNTcTPA!

54040-300

NOME I NOME EMPRESÀRIAL

AIDAN ROORlGI]ES OE MOI]RA 046.321.064{r

LOGRADOI,]RO NÚMERO

RUA SOT:RO CAIO 2T

CENÍRO

ESTAOÔ

CEP TELEFONE E,MAIL

trEM DA LtSÍÀ OÉ SÊRúÇAS
12.1ô - Exibiç5ô dê frlfies enrrevislas, mus eLs espélá@los shows, corcêrt6, dêsflês ópéÉs, @hDêllpés êspônivâs, de desÍê2á intêleclúál o! @ngé.eres.

DESCRTÇÁO OÊTALHAOÀ

ESTADO

DEDUçÃO LE6ALVALÔR DOS SERVIÇOS D€SCONTÔ INCÔNDIêIONADO DÊ§CONÍO CONOICIONADÔ

lNSS CSLL

R$0,00 R$ 0.00

OUTFÀSRÊTÉNçÓES 6A5É DÉ CÁLCULO rss VALOR LIQUIOO

Dôcumêntô omilido po. ME ôu EPP ôptântê pêlo simpl.s Nâcioná|, Não oôrâ dnêib a Íeditô is€lde lPl

R§ 50,000 00

COMPLEMENÍO

ENÍ ARÍISTICA DO ARTISTA ISRAELL MUN12, FESTA DE FORMAÍURA DE DIREITO NO DIÁ 08 DE JANEIRO DE 2022 NA CASA DE REC
CON ÊOR ME CONTRATO FIRMAOO O]A 27 DE OEZEMêRO DE 2021

BELÁNA NA

BRAOESCOS]A

cc 4s39-5

CIVIL

_l

(:

a

§l\§{ts

2010412022

PãÊ31ÂOOâ DOS $*rvçOs

ÍoirlDoÂDo§

úuNtclPto

55870{00

sÊa\lqi§ PRa§ÍÂoos

a§s

vÁte§ts
VÀLORES BÁSICOS

DE TRIBIJTOS ÊÊD€RÀIS

VALORES COMPLEMENÍÀRES

USô ôÀ

côuPaã&xrà§t§



NÚMERO

1000002
§d,,U,,

':iFtFí---

ütE*ar
@

PREFEIÍURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECREÍARIA DE RECEÍIA MUNICIPAI

NoÍ^ Ftsca! oE sERvços ELErRôNtcÁ, NFsÉ

N' DA NFg6 SI.rBST|TúIOORCOMPÉIÊNCIA

cóorGo oE vERtFrcAÇÃo

N" OA NFS€ STJBSTTTUÍOA

QRQTJZL5Il

NOME / NO[IE EMPRESARIAL

ISRAELL MUNIZ

tNscRtÇÀo MUNtcIPAL FYIGIBIIIDAÔFÍRI JÍÁRIÂ N. OO PROCESSO OPTANÍE PEIO SIMPIES NACIOiIÀL

1590413

LOGRÁOOURO NÚMERO

0034cÂV MIN JOSE AMER CO DE ALMEIOA

COMPLEMENÍO

sL 4ô1SALA!01 CXPST 0002 TORRE

ESÍAÔO

CEP TELEFONE

(83) 356&3723

NÔME 7 NÔME EMPRESÀRIÂL

l'êd$nlâleo@sma @m

FAIÇAL ANIS HAMAO EL ÍIMANI 911 .029.3U-72

NÚMERO

Ruà Anlonlo Campos dâ §lva 600

ÍuNrciPto ESTAOO

CEP TELEFONE

12- 16 - Eiibiçào dê ílmês, ênlr.estas, musi6is, êpelá@los shos§, côncêno§, dêsfiles ópeÉs. omÉllçóes de dêslÉ:a rnr6lêcr@lou cônqénees

54046,502

DESCRTCÃO OETAI-HÀOÂ

6lrt rt

I

§

@

ESTAOO

DESONÍO CONOTCTÔNAOO OEÔUÇÀO LEGALv^LoÊ oos sERvtÇos DFSôôNÍô lNôôNórarôN^Dô

R! 55.m0 00

RE]ENçOES OE IRIBUTOS IÊDÊRÁIS

RSOOO R$000 RS 0.00R$ 0,n0

OUTRAS RETENÇÓES ALÍOUOTÂ rssBÀSE DE CALCULO

D@runto àmilido porME ou ÉPPoptanl. pôlo Simplês Naciônã|. Nàô9âlá dt€ito á.rédno lscáló.lPl

ARTISTICA DO ARTISTA ISRÂELL MUNIZ, FESTA DE CASAMENTO NO DIA 30 OE OUÍU o
FIRMAOO OIA 05OE OUÍUBRO OE 2021

oÂoos B NcaRto
SRAOESCO §^
AG 3,125
cc 4939{

t' \^

ctvtL

oAÊos aÀs€os

2A1Mt2A22

sER\4çO§DO§

SERMÇOS PAÊ§IAê§

ÔG

vÀroREs
VAIORES &rrSlCôS

CSLL

VALORES COMPLEMENIÀRES

U§O DA ÍÃIBUIINLÂ

33.254.456/0001- 13

OFÍAN'IÉ PÊLO §IUEI

COMPL€I,IENIO



03101 12022 0908 http§i//www.redesim.pb.gov.br/sigfacil/processo/imprime-modelo/tipo_alvara/4/cod_alva.al17707143lcoJ)tolocoloi PBN2í47

ESTADO DA PARAíBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO

PESSOA
SECRETARIA DA RECEITA

MUNICIPAL

áq
ã

2+
TNSCRTÇAO MUN|CIPAL
Número 1590413

Data do deferimento da inscrição: 0711012020

RAZãO SOCiAI: IM PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA

Nomê Fantasia: ISRAELL lvlUNlZ

CNPJ: 39.254.456/0001-1 3

Atividade Principal: 9001-9/02 - Produção musical

/

Atividade(s) Sêcundárias: 5913-8/00 - Dislribuição cinematográÍicâ, de video e de prograrnas de televisâo,
9001-9/99 - Aíes cénicas, espetáculos e atividades complementares nào especiflcados antêriomente,
8230-0/01 - Serviços dê organização de feiras, congressos, exposições e Íestas, 7319-0/M - Cohsultória êm
publicrdade, 6319-4/00 - PoÍtais, prcvedores de conteúdo e outros serviÇos de informação na intemet,7311-
4i 00 - Agências de publicidade. 7739-0199 - Aluguel de outras máquinas ê equipamentos comerciais e
industriâis não especificados anteriormente, sem operador, 4616-8/00 - Represênlântes comeràiáis e
agentes do comércio de têxteis. vestuário, calçados e artigos de viagem. 7740-3/00 - Gostão dê áivos
intangíveis nào-Íinanceiros, 7319-0102 - Promoçào de vendas, 7490-1/04 - Atividades de intermediâção e
agenciamênto de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, 46184/99 - Outros représentante§ .

comerciâis e agêntes do comércio especializâdo em produtos não êspeciflcados anteriorrnente, 7490-1/05,
AgenciamentodeproÍissjonaisparaatividadesesportivas,culturaiseartíslicas,5920-'!/00-Atividade§de.
gravação de som e de ediçào de música. 7319-0/03 - Marketing diÍeto

CEP: 58040300

Código de Autenticidade: GD5IXJlV

EMITIDO ELÊIRONICAMENTE PELO REDESIM PB

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no
empresarial

SEBASTIÃO FEITOSA ALVES
Sêcretariâ dâ Receita Municipâl

httpsJ/www.redesim.pb.gov.br/sigfacil/processo/imprime-modeto/tipo_alvêra/4/cod_alvaGl17707143lcoJ)tolocololPgN2147287449l 1t1

HÊDESIIMI ::,:I

Endereço:
TORRE

AVENIDA MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, 340, 340, SALA 40í CXPST OOO2.
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Tambaú de Verão' será
transmitido neste sábado; veja

atrações
o programa especiar será transmitido ao vivo a partir das 1zh3ol , i-1.. -,,.

Por RedaEãr: Portal T5

Golrgh News

./à

SÂ,BADO 22tA1- 12H30
.,i-{*'

ÉDUrO 00 sAfB^ rsn^Erl nrIE

.r. 3
Tambaú de Verão seni transmttldo pelo portzl TS. (Fob: Dtvutgoçtu)

ouça êste conteúdo

play_circle_outl
CadasFe-se e receba novos conteúdos

ok

readme

tne

0 I arnl;*ri dt 
'trãr 

l{}ll prcntete esqusntar as tardes do fim de semana dafarnifia pariubana. 0 programa. apre."oiado por Femandinha Albuquerque,
:T: úT:i_r,,!o ao vivo a partir das 12h30 deste sábado (22). na TV Tambaú
e -l',rtal 

'l 5'A atração terá muita música ao som de Reduto do samba e IsraeMuniz alem da participaçâcr de in{ltrenciadore's digtais, que estão atentos aoque acontece nas redes.
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- f lbultth'-
PULAR NAVEGAÇAO

Música: Eu vou tÍrar você do cabaré

Composição;

MOSTRÂN MAS

lsraell Muniz - Eu vou tirar você do cabaré

T4e3svrsuatizaçôes... ú 800 Olâ3r., $ couelnrLxln -+ sALvAR

1\
.? @ FAZER LOGIN

I

I g Pacotes Viagens
1 23m.lhôs.coír'r

Vou Devolva Voeê pro CaberÉ (Rcrnix)

Dani Viroie - Topic

4 milvisuahzaÇóes . há 1 aro

INSCfIEVER-SE

SAIBA MAIS

Perfeita paz Gabriela Rodíigue6
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lsraçll Muniz
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DIbüIiúe " @ mzen loeru

PULÂR NÂvEGÂÇÃo

feuvoutirarvcdocabare lisraellmuniz

lsraell Muniz - Eu vou lirar você do cabaré - Feat: Wesley Safadão

4.334.6rr vrsuahzaçóes... ú 7óMtL 
" ãâ3r., â coMpARTtLHÂR =+ saLvAR

lsraell Muniz
95.1 mrlrnscr[o5

lsrâêll Muniz - Eu vou tirar você do cabaré - Feat: Wesley Safadão

Compositores:

MOSTRÂR MAIS

Effecti.com.br

clit{:tl artr L,t

MOST RÀR RÊPLÂY DO CHÀT

6

lsreêll Murlz - Eu vou tlraÍ você do cabaré (Cllpa OÍiclal)

lsraellMunrz

§T

'õà

,\
Çq

\

§

L. I

Libcrdrdê pa,ô cre3c€Í.

INSCREVER.SE

SAIBA MAIS



ElYoulirbe "
PULAR NAVEGÂÇÃo

Tapão na Raba - lsraell Muniz

91 1.888 üsualizações... 6! r O Utt_ q j couelnrllHln =+ sÀLvÂR

q .'? FAZÉR LOCIN

nÃo
GOSTEI

úfldF€
tl

l§-âCl Muniz
95,.1 milrnscíitos

Cliquê para ouvir e bâixãr no sêu app de músics prefêrido

t ttts.llesü§!.isldiieiio que o Oilvo

MOSÍRAÊ MÂIS

Ses Polícia - leraell Muniz

ls.aell Muruz

2l .nilúsuahzâÇóes . ha 1 ano

Mix de Tepão na Raba - lsraell Muniz

YouÍube

l$aell Munlz - Mademê

lsrâÉllÀruni2

153 mil vrsualzações ' há 1 ano

INSCREVEÊ.§E
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§Yorilube"
puLÂR l{AvEGÀçÃ0

@ azrr roorN

lIo§IâÂR Ê€PtÀY OO ütiÂT

slsíael,Muniz #Xandyayiêg *Diterertenão

lsraell Muniz, Xand Avião - Virote Louco (Clipe Of,cial)

4.re3eã] vi§ualizâçÕês.- d5 40 utl , tâSra, lâ coMpA§flLHAB ;+ §ALVÂR

lsraêll Muniz
95,1 m lrsclltot

Clique para orvir a baixar YIROTE LOUCO'no seu âpp dê música preferido:

h1'tps:,,7umusicbrâzil. ink.lo/VaroteLôu.o

MOS'TRÁII MA'§

lryae[ Muniz - Porra Louca rlDlÍerentenão

lsÍâêll Àr!riz
119 rrtl visull"Âaie5 ' hi 1 enô

Mix de lsraell Munir, Xand Avião - Vlíote Louco (clipe OÍciâl)

YouÍrrbe

--*h 7A

ffiWtx
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EYouTube'" 4§
PULAR NAvEGAÇÃo

GKAY O
1,67 rni de inscÍttôs

Spoqífy : hrps.//opcn,spotjfy. com/aÍ1isv60HFy

MOSTRÂR MATS

ii'.r ur

lsíãeü Msniz
'108 mil visualizacões . há 3 meses

1ái FÂZER LOctil

,Gis! íÁlvÉr, !Lü,- ãrc!.-{el

COMBATE DE BUMBUM - GKAY, ISRAELL MUNIZ
I271 803 visualizaçôes... (3 ToMtL * ãâ3rr, $ couRlnnlxlR 

=+ sALvAR

§?
*Gkay áAlyaro *Lucâsgtreeiez #lsraelMuniz #CombaleDeBumgum

B TÁDÀ SALIENTE . ROGERINHO

oG - TOP Htl§ 5 t)

51 |nü si$uâlizüçies . há I dra

Xovo

lsraell Muniz - Colinho do Vaqueiro

Mix dê Mú§ce do Brasil

YüuTt be
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§lhuTube"
putÂa NAvEcAçÃo

íls.ãêllMuni: *DlfeÍentênâo rpqxâriclin

lsraell Muniz - Colinho do Vaqueiro

108.517 vrsuâlízâçõe§... 6) St: q

qÇ § *zrn loerN

NÃo
GO§TEI $ corammlHln =+ SÀLVAR

lsÍacll Muniz
95,1 ínil inscrÍto§

Música: Colinh! do Vaqüêiro

Composição: lsr3ell Muniz / D.i Nonony
Filmâgem: Lx Filmes

M*§TRÀE M§§

lsraell Muniz - Fêrdôa o càlte
lstêeil Mtrrt
69 mll vrsllâlrâÇô*s . tá 'l ano

Mix de laraell Muniz - Collnhô do Vâqueiro
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HoHÊ NorclAs ARÍrsrAs i§oBRE lunlversa t ,on

§

It8x
CADA§TRE-SE

& RECÉBA
AS

NOVIDADES

CÂDASTEA§

lsraell Muniz

uirvarrlr rutrc
norícrls Do ARTIsrA

O CÀNTOR
I§RAE,LL
HUNIZ
LÂNçA A
FAIXÂ "NO
COLINHO
DO
VAQUEIRO"

lsraell Muniz já
começa 2022 a
toda velocidade:
o cantor
apresenta hoje
seu novo single,
(.)

§

assltNTo§
POPU LARES

Novld.dê6 laúcmãcigrtals

Novidrdcs NraioÍtak

E m.ÍE Funh Hhr

LtnçrmÊ[to Lira

5cbàetián Yal!a

Dcspàcito I Balün

Th€ weêl(nd

I

T
L

,i

t 1-,À Âri , iÕNaoÀDo



qqISRAELL MUNIZ
CONTA COM A
PART|CTPAÇÃO DE
SAIA RODADA NA
FAIXA E CLIPE DE

R

x
..SAUDADE DO CARAI"

icone do batidão eletrônico, lsraell Muniz
traz a colaboração de seu parceiro RaíSaia

Rodada para o lançamento da faixa "Saudade
d9 car1i", que chega hoje às plataformas

digitais. Composta por lsraell e o DJ NoNoNy,

a música fala sobre como o amor e a saudade

da'ex'pode mexer com a cabeça de alguem.

Junto com a faixa, eles também estreiam o

respectivo videoclipe oficial, que foi dirigido
por Ricardo Lago. O vídeo foi gravado na

Bulevar Casa de Eventos, em Natal, sob a
produção da Dronando Filmes. Assista

agora:

CAOÂSTRE.SE
§ RECEBA

AS
HOVIDAOES

tt
CurtN Paítuá

*

i*xmdI*fd

t'l r Truas
NOTíCrÂS

í Facebook O PintÊrêst

HOHE trotÍcrls ARItsTÂs soaRE f§,8ô

busgue 1

I

, T§,itler

CÀDÂsTRÀR

t't .
§
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LEiA üAIS r/ CONCORDO
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Do Jeito Que o Povo Gosta
2:37
ó

Cabaré
, Vei da Pisadinha

erao
2:15
I

Sextou
Pisadinha kaceteira
2020
2:16
10

i

ôãiàt, na t\íão
Kevi Jonny
Até o Ultimo Gole
2'.28
11

Como Você Fazia
Os Parazim
O Som do Bbq
2:39
12

Cachorrão
lsraell ÍVluniz, ÍVlC tVlatheuzinho
Cachorrão
1:59
't3
ÊT

Quem Nao Teve
Hugo Regis
Entardecer
1:16
14



ffi
Eita Porra
Lipe Lucena, Jonas Esticado

Eita Porra
2:23
't5

ffi
lvtaria João
Bruno Luz
ÀIaria Joâo
2:39
16

Beijo das Galáxias
Eric Land, Wesley Safadão
Start DELUXE
2'.32
't7
f#t"ü
Saudade Do Carai
lsraell [Vluniz, Raí Saia Rodada
Saudade Do Carai
2:49
18

Wol We Go no Piseiro Deixa Ela Passar
Edinho Pakera O Barão Da Pisadinha
Wol We Go no Piseiro Deixa Ela Passar
2:02
19

lnveste em Ít4im
Baroas Da Pisadinha
lnveste em Nlim
2:36
20
.Õ
,ÊmIE
Deus Na Frente



N
q II

Pedrinho Pisadinha
O Sucesso dos Paredões
2:31
21

Vidrado em Você
Juliano Couto
Baile do Brega
2:44

I

r$Ê!
É claro
Os Parazim, César l\4enotti & Fabiano
Pisadinha dos Parazim
2'.45
23

Bateu A QuÍmica
Raquel dos Teclados
Recordaçôes
2:09
24

Eu Sei Que Acabou
lsraell Ít4uniz
Eu Sei Que Acabou
2:57
25

Recairei
Edinho Pakera O Barão Da Pisadinha
Ívleu Novo Vício
3:06
26

fà
Chama Eu
Rico Henriques
Chama Eu
3:00



Qr->

27

Saudade Daquela Sentada
Neto LX
Meu Piseiro E Diferente
2:30
28

Ela Senta Rebolando - Arrocha
GS O Rei do Beat, Ir4c Gw
Ela Senta Rebolando (Arrocha)
2:38
29
?

Virote Louco
lsraell [Vluniz, Xand Avião
Virote Louco
2:17
30

ü
Desafio do Copo Na Cabeça
Dan Valente, La Furia
DesaÍio do Copo Na Cabeça
2:55
31

5à
Rita
Petter Ferraz, Menor Nico
Rita

:09

Sua Ívlelhor Versão, Pt. 1 - Ao Vivo
Elias ttíonkbel
O Carpinteiro (Ao Vivo)

a2
33



\

t

Sentada Braba
Neto LX
O Gordinho no Piseiro

:04
34
t#

Liberado - Chacoalha
Boyzinho o Rei da Bregadeira, Braba e Japa

á Liberado (Chacoalha)
2:34
35

Agora Estou SoÍrendo
Raquel dos Teclados
VOL 1

3:07
36

Colinho Do Vaqueiro
lsraell Muniz
Colinho Do Vaqueiro
2:34
c,

Pegada Diferente
Victor Àíoreira
Pegada Diíerente

'.17

38

Pinga e Paieiro
Piseiro do Barão, Dj Alle mark, t\tlc Well Ferrari

Pinga e Paieiro
2:08
39

lnfeliz
Lambasaia
Lambada na Chácara



2:46

Véi da Lancha
Boyzinho o Rei da Bregadeira
Véi da Lancha
3:26

1

Pra [\/udar À/inha Vida
Os Parazim
Pisadinha dos Parazim
3:09

2
E

Botadão Concentrado
lsraell lVluniz
Botadão Concentrado
2:00

lncapaz de Amar
Forró do HF
lncapaz de Amar
2:49

Colocadinha
O Boy da Seresta

Colocadinha
2:01
45

ffi]JE
Eu Vou ltlorar no Sítio
Pisadinha do Vaqueiro

aqu
2:50
46

eiro na Pisadinha



,a

Cangote
Zé Vaqueiro
O Original
3:51

7

â
Coração Piriguete
Kevi Jonny
Coração Piriguete
2:48

Perdoa o Chifre Amor
lsraell l\4uniz
Do Jeito Oue o Povo Gosta
2:23
49

Pode Penetrar
Lucas Boquinha, Í\4c Danny

Promocional de Setembro
1:58
50

So Quem Ja Ficou
Carlos keops
Raizes Sertanejas
l. t I



ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

oFícto No 659/2022ISAG Santa Rita-PB, 20 de junho de 2022.

Ao lluskissimo Senhor
SEVERINO ALVES DE SOUZA

Secretário de Planejamento do Município de Santa Rita/PB

Assunto: Ref: Oficio n" 168/2022-SECDTUR- Solicitação de Dotação Orçamentária para

contratação da empresa lM PRODUçOES E EVENTOS LTDA.

Senhor Secretário,

Ao tempo que lhe cumprimento, venho, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria,

solicitar Dotação Orçamentária para contratação da Empresa lM PRODUÇOES E EVENTOS

LTDA, referente ao show de "ISRAELL [/UNlZ", para Festividades de São João no Município de

Santa Rita - PB.

Ressalte-se ainda que, o referido pleito se faz necessário em razão da demanda solicitada

pela Secretaria solicitanle, bem como para que a CPL possa analisar o aludido pedido de acordo

com a legislaÇão vigente e a capacidade orÇamentária do Municipio, consequentemente,

decidindo pelo deferimento, ou nã0, da solicitação requerida.

Atenciosamente,

JOA CRUZ
e Gestáo

c)t

PMSR - SEPLAh
RECEBTúO AS I §9 :ú7
SantaR*$/fr./§-2

JOS É

rio de

Página I de I
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ESTADO DA PARAÍBÀ
PREFETTURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

SEPLAN _ SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

OFICIO N'237/2022 - SEPLAN/DOT

JOÃO JOsÉ ALMEIDA CRUZ
Secretário de Adminislmção eestão
Secretaria de Administraçâo e Gestão

Ref: Resposta as Solicitações Indicação de Dotâção Orçamentária

Prezado Senhor-

Conforme solicitado. informamos o Saldo Orçamentário/Autorizado requerido pela Secretaria de

Administração, ref. Oficio de n" 659/2022ISAG, ânteriormenle solicitâdo através do Oficio n" rc8n022 -
SECDTUR a administração. visando a previsão de Dotação Orçamentária Referente a Contratação de

Empresa IM PRODUÇOES E EVf,NTOS LTDA. Referente ao show de *FORRO DA LIVE', para as

Festividades da Festa de São João do Município de Santa Rita/PB.

Assunto: Dotação Orçamentária, Referente ao show de "ISRAEL MUNIZ"' para as Festividades da
Festa de Sâo Joâo do Município de Sânta Rita/PB,

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: O2.IOO_SECRETARIA Df, CULTURA, ESPORTE, TURISMO E

LAZER

PROJETO/ATIVIDADE: 13 392 1018 2047 - Realizações de Eventos Culturais

ELEMENTOS DE DESPESAS: 33.9039- Outros Serviços de Terceiros - Pessoâ Jurídicâ

FONTE DE RECURSOS: 500 - Recursos Nâo vinculados de Impostos

Obs: Visualização em registro contábil nesta data.

Que sejam cumpridas as informações expostas, reiteramos nosso apreço e considerações

Respeitosamente

Santa Rita, 20 de junho de 2022

IMA
Diretora de Dep nto de Planejamento e Orçamento
Secretaria Municipal de Planejamento
Prefeitura de Santa Rita - Paraíba

Av. Juarez Távora. 93 - Centro, Santa Rita - PB 58300-410 -
*Telefone - +55 83 3049-9400*e-mail:secom@santarita.pb.gov w

Ao Ilustrissimo Senhor



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

SECRETARTA DE ADMTNTSTRAçÃO E GESTÃO

Santa Rita - PB, 20 de junho de 2022.

À llma Dra.
Vina Lucia Carvalho Ribeiro
Coordenadora de Licitações e Contratos Administrativos
Município de Santa Rita - PB

Referência: ofício no 1ôB/2022lSECDTUR - solicitaçâo de abertura de processo licitatório para
contrataçâo da empresa lM PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.

DESPACHO

Senhora Coordenadora,

JOÃO OSE
odeSecretá

"à
I

Ao tempo em que a cumprimenlo, sirvo-me do presente para informar que recebemos da
Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer o Ofício n0 168/2022ISECDTUR.

Nesse contexto, solicitamos os bons préstimos de Vossa Senhoria, no sentido de solicitar
abertura de processo licitatório para contratação da empresa llV PRoDUÇôES E EVENTOS
LTDA, referente ao Show de "ISRAELL MUNIZ', para as festividades de São João, caso a presente
demanda esteja em conformidade com a legislação em vigor.

Atenciosamente,
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASTL

NúMERo oE rNscRlÇÀo
39.254.456/000r-í 3
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIçÃO E DE SITUAçÂO
CADASTRAL

DATA OE ABERTURA

30109t2020

NOME EMPRÊSARIAI
IM PRODUCOES E EVEIiITOS LTDA

Í TUI O OO ESTÀBF. ECIMENTO {NOME DE FA\IASIÂ)
ISRAELL MUNIZ

PORTE

ME

O E DESCRI OAS AÍIVIOADE§ EC MlcÁs sEcuN
46'í6€'00 ' Reprêsentantes comerciais e agentes do comércio de têíeis, vestuário, calçados e artigos dê viagem
(Dispensada')
46.184'99 ' Outros Íeprêsêntantes comerciai3 ê agentes do comércio êspecializado em produtos não ê5pêciÍicados
anteriormente (Oispensada t)
59.í3{.00 - Di3tribuição cinematográÍica, de video e de p.ogramas dê televisão
59,20-í.00 - Atlvldade3 de gravação dê som ê de odlção de mústcâ (Dispensada .)
63.19'4'00 - Portals, provêdorês de conteúdo e outros servlços de l;formação na internet (obpen3adâ.)
73.1í.4{O . Agênclas de publicidadê (Dtspensads .)
73.19.0-02 " Promoção de vendas (Oispensada .)
73.í9.0.113 . Marketing direto (Dispensada .)
73.í9.0-04. Consultoria errl pubticidade (Dispensada ,)
74.90-'l'04 ' Atividades de lntetmediâção e agênclamento de seliços e negóclos em ge6l, exceto iÍhoblllárlos
(Oispensada')
7i1.90'í'05 ' Agênciamento de profissionais para atividades esporlivas, culturais e aíÍ3ticas (Dispen3ada *)
77.39'0'99 ' Aluguel de outra§ máquinas e equlpahentos comerclais ê industriais não especiÍcaàos anteriormente, sem
oPêlador
77.{-3{0 - Gestão de ativos intangívels não-ínãncelros
l-2.19M .:êrviço-s de organizaçâo de fotres, congressos, êxposiçôes e íêstas (Olspensada .)
90.01-9-99 - Artes cênlcas, êspetáculos e ativldado3 complementarós não especlilcaàas anteriórmenle

c E OÊSCR|ÇÃO OA AIIV|OAOE EC
90.0'1.9.02 - P.oduçâo musical (Oispensada .)

IGO E OESCRI DA NÂTUREZA J

LOGRÂOOURO

ÀV MINISTRO JOSE AMERICO OE ALMEIDA

aÂtRRo/orsTRtÍo
TORRE

MUNIC

JOAO PESSOA

COMPLEMENÍO
saLA 40í cxPsT 0002

PB

CEP

58.040-300

ENOEREÇO

N MERO

340

TELEFONE

(83)87654507

ENTE FEOETIATIVO RESPON VEL {EFR)

s
ATIVA

DATA DA sITUAÇÀo CADASTRAL
30/09/2020

MOTIVO OE SIÍUAÇÀO CADASTRAL

sl ESPECIAL

l'l A dispêlsê-do alvàÉs e licenças é direito do empreendedot que etêncle eos requisrtos corsrsntss ,â Rêsoluçáo CGSIM n" sl, de 11 de
iunho dê..2019, ou da lêgislâráo píópia encaminhada ao CGsrM pelos entds Íederatiws, nâo tendo a Receita Fecleral quatquet
rcspohsabilidaale qoanto âs áÍrvidades disp€nsadás.

OAÍA OA SIÍ ESPECIAL

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB no 1.863, de 27 de dezembro de 2018

Emitido no dia 1510612022 às 15:09:44 (data e hoÍa de Brasília). Página: 1/1

1t1

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

206.2 . Sociedadê Empresária Limitada

ISRAELLMUNtZ@GMAtL.COM



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

CERTIDÂO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO

Nome: lM PRODUCOES E EVENTOS LTDA
GNPJ: 39.254.456/0001 -13

o).J

Ressalvado o dlreito de a Fazenda Nacionâl cobrar ê inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito pâssivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relâtivas a creditos tributários administrados pela Secretaria
da Receila Federal do Brasit (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da união IDAU) iunto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (pGFN).

Esta certidão é válida para o eslabelecimento matriz e suas filiais e, no câso de ente federativo, para
todos os órgãos e Íundos 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. 1.1 da Lei no 9.212, de 24 de julho de 1991.

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

I

certidão emitida gratuitamente com base na portaria conjunta RFB/PGFN no.1.751, de 2t1012014.
Emitida às 18:23:56 do dia 3010312022 <hora e data de BrasÍlia>
Válida alé 2610912022.
Código de controle da certidão: Cg64.A6D9.2EDC.22D3
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



§

l

9\g
.,LLI

,I]D: CIÁF.IC
DO TPSBALHO

)

us;T1ÇÀ

CERTIDÃO NEGÀTIVÀ DE DÉBITOS TRÀBÀLHTSTÀS

Nome: IM PRODUCOES E EVENTOS TTDA (MÀTRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 39 .254. 456/ 000L-13
Certidão no: 1610185 9 / 2022
ExpediÇãÕ: 20/05/2022, às L0:23:52
Validade: L6/1,L/2O22 - 1,80 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expediÇão.

Certifica-se que IM PRODSCOES E EVENTOS LTDÀ (MÀTRrZ E PILrÀrS),
inscrito(a) no CNPJ sob o no 39.25i.45610001-13, NÃO COÀISTA como
inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da ConsoJ-idação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns." L2,440/2Oll e
13.461 /2017, e no Ato 0L/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabifidade dos
Tribunais do Trabal-ho.
No caso de pessoa juridica, a Certidão atesta a empresa em relaÇão
a todos os seus estabefecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação d.e sua
autenticidade no portal do Tribunal Superi-or do Trabalho na
Internet (http: / /www. tst. jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INEORMAÇÃO TTíPORTÀNTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabafhistas constam os dados
necessários à identificaÇão das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Traba]ho quanto às obrigações
estabelecidas em sentenÇâ condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recol-himentos previdenci á rio s, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recol-himentos determinados em .l-ei; ou dêcorrentes
de execuÇão de acordos firmados perante o Ministério púb1ico do
Trabal-ho, Comi-ssão de Conciliação prévia ou demais titulos que, por
dj-sposição legal, contj-vêr forÇa executj.va.
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ffi GOVERNO DO ESTADO DA PARAíBA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ

CERTIDÃO

cóDtGo: oz44.E689.Dcc3.9EDc Emitida no dia 19/05/2022 às 11:40:48

ldentificação do requerente:
cNPJ/cPF: 39.254.456/000 I -1 3
R.G. :

Certifico, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os
assêntamentos existêntes neste órgão, que o requereÀte súpra idêntificado está em situação

- RFqU.LAR.perante a Fazenda Pública Esiadual, com relação a débitos fiscaisv administrativos ê inscritos em Dívida Ativa.A reierida iOeniiiiãáção não pertence acontÍibuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Éstado dá paraíba.

A presente Certidão não_compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem
exclui o direito de a Fazenda Pública Estadual, a quálquei tempo, cobíar valores a elaporventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão e válida por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão,
devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço Vatidar Certidao de Débito na
página www. sefaz.pb.gov. br.

OBS: lnválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ouprêstação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não
compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supiacitadoestiver localizado no estado da Paraíba, ressalvada quando a licitação se referir à

- -pres.tação de serviço de transporte entre municípios côm característiêas urbanas no
-âmbito das regiões metropolitaias no estado da Pàraíba, reconneciàá por Lei específica.

Válida com a-apresentação conjunta do cartão de inscÍiÇão no CpF ou no CNpJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério áa Fazenda.

Cêrtidão dê Débito emitida via ,lnternê1,.

\\
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CAIxA ÊCoNÔMIcÂ FEDERÁT

CertiÍicado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 39.2s4.4s6looo1-13
Razão Socaal:r[,r pRoDUcoEs E EVENToS LTDA
ENdCTeço: AVT'4IN.IS-T ]OSE AMERICo DE ALI4EIDA 340 / ToRRE / JoAo PEssoA / PB/ 58040-030

Câ.IxA

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 aclma 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 dequaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Velidadê:31/05 /2O22 a 29/06/2022

CeÉificâção Número: 2O22OS3|O447 57 6997 6A7 L

Informação obtida em t5/O6/2O22 15:12:05

A utilização deste Certificado pa
condicionada a verificação de
www.caixa.gov,br

ra os fins previstos em Lei esta
autenticidade no site da Caixa:

https://consulta-cí.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregadorjsf
1t1

->.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA OÂ RECEITA MUNICIPAL

PROCURÂOORIA GERAL DO MUNICIPIO

Data

Hora

08106t2022

21:54

CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS MUNICIPAIS

Númêm dâ Certidão

2022tO6120',|

Nô de Controlê de Autenticação

585.625.472.373

IOENTIFICAÇÂO DO REQUERENTE

c.N.P.J./C.P.F.

3925rí456000í í3
Nome do Contíibuinte

IM PRODUçÕES E EVENTOS LTOA

Endereço

AV MIN JOSE AMERICO OE ALMEIDA

Númem

003/t0

Apto/Sala

40í
Bloco

Ba irÍo

TORRE

CEP

58040300

Cidade

JOAO PESSOA

UF

PB

'lessalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal lançar e inscrever quaisquer dividas que vierem a ser apuradas, fic€ certiÍicado que, até a
resente data, não constam em nome do requerente acima qualiÍicado pêndências relativas às rêceitas municipais, inclusivê as de natureza

tribuláriâ ou náí) inscritas ou nào no istro da DÍvida Aliva do Munici

INSCRIçôES VINCULÂDAS AO REQUERENTE

MERCANTIS: 159041-3

IMOBILIARIAS

OBSERVAÇÕES

Esta
t\,tun

ceÍtidão é valada por 60 (sessenta) diâs, coníorme o artigo 138, §1", da Lei Complementar no 53, de 23 dê dêzembro de 2OO8 (Código lributário
acipal).

A aceitação desta certidáo está condicionada à inexistência de emêndas ou Íasuras, bêm como à veÍiÍlcação de suâ autenticidade na lnternêt, no
endereço http://www joâopêssoa.pb. gov. br.
Certidão emitlda Étuitamente em 08/06 12022 21.54.56

,-)
Ad-

sr.{iê

)

1t1

Complemento

sALA 40í CXPST 0002
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EsrÀDo DÀ PÀnÀÍBÀ
PREEEIEI'RÀ MUNICIPÀI DE SÀNTÀ RITÀ

SECRETÀRIÀ DE CT'LTTJRÀ

REEERENTE I PROCEDIMENTO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITÀÇÃO

monrzaçÂo

ÊxpêdieDte :

Àssurtto:
Àrt€xo i

SOLICITÀÇÃO
Cooldenadoria de Conpras.
Procedimento de inexj.gibilidade de licitaÇáo.
Solicitação correspondente devidamente instruida com a
justificâtiva para a nêcessidade da demanda requêrida.

DESPÀCHO

AUTORIZO a
inciso III.

rêalizaÇão do procedimento de Ínexigibilidade de LicitaÇão, nos têrmos do Art. 25,
da Lêi Feder:a1 n" A.666/93 ê suâs â1têraçôês postêliorês, objetivando:

coNTRÀEÀêo Do sHow DE rsRàELL t{t Nrz (EupREsÀ: Dí pRoDUÇõEs E EvENros LmÀ}, À sER REÀlrzÀDo No
DrA 2s DE JITNHo DE 2022, Et, rrIRruDE DÀs rEsrrvrDÀDBs nn sÃo ,roÃo Do M[rNrcrpro DE sÀlÍrÀ RrrÀ/pB.

Cônformê
orÇamento

informaÇõês do sêtor responsávê1 existê disponibilidadê dê dotaÇão
vigêntê, apropriada pâra a dêvida execuÇão do objeto a ser contratádo.

especifica no

Remeta-sê a solicitação em têla, instruida de todas as informaÇões e eLementos colrêspondêntes
ipclusive com a justificativa para a necessidade da dêmanda rêquêrida, à Comissão Permanente de
LicitaÇão destê órgão, para a formalização do rêferido processo de contratação dirêta por
Ínexiqibilidadê de Licitação.

Santa Rl ta PB 2A ê Junho de 2022.

WENDEL JO
SECRETÁRIo DE CULTURA

lf
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GÜ



b1

PREFE]TURA iJiUNICIPAL DE SANTA RITA
Rua Juarez Távora, s/n, Centro

cNPJ 09.159.866/000í-61
GABINETE DO PREFEITO

PORTARTA \".023/2022

Dispôe sobre designaçãr.r para composição da Comissão Permanente dc
Licitaçào I e adota oufas providências.

O PR.EFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICiPIO OE SIXTA RITA. EStAdO dA
Paraiba- no uso das atribuições previstas na Lei Orgânica do Município e com base na
Lei Complemcntar Municipal n' Ió12018 de 06 de julho de 2018:

RF,SOLI'E:

AÉ. lo Designar. os sen,idores abaixo relacionados. sem prejüzo de suas funções. para
comporem a Comissão Permanente de l.iciraçâo II. pelo prazo de 0l (um) ano.

I- - Maria Neuma Dias - matricula n'963967830 - Presidente

II- Joab Furtado Leite. Matrícula: 201 3l 185 - Membro

III- Suely llerminio da Silva matricula n" 0007706 - Membro

Aí. 2' O presidente em seus impedimentos. será substituído por um dos mernbros da
comissão.

Aí. 3" Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. revogando as disposições
r'm contrano.

Santa Rita - PB. I I de fevereiro de 202f

./-
Zr4F.

Emerson Fcnrf nde" A. Pent
Pretbito
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DIÁRIo oFICIAL ELETnÔruTco
l

Cri.do p€L tri Municip.l n. 1.52{/2013, Publ.zda no DOE na 01, Âno 01 ,d. 01/O4 /2013.

uullclpto DEsÁNTA Rrr - peneine

Nc 1659 ANO 10 Sextâ-Fêira, 11de fev€relro de 2022 pÁcrte r

PCTRTARtA \..02212022

Drspõc sobrc dcsiSlação pora

composiçâo da Comissào de Liiaçâo e

adú ourss pÍoüdênciss-

o pREFErro coNsrrrucroNAl Do Muutcipto
DE SÂNTA ruTA, Estsdo da Par-Àíb€. no uso das
aaibüçõcs p(rúst&s n8 l-,ei OÍgÂnica do Município e com
bcc na tri Complcrneotar MuÀicipal o' ló/2018 de 06 de
julho d. 2Ol Ei

RESOI,\'E:

^rü 
lo Dattut, os servidorts abaixo rclrciorudoq sem

prcjuizo dc suas ftr4ões pqta compoÍcm I Comissão
Pcmaientr de Licitaçio I, pelo pÍazo de 0 I (url) ano.

l- - ValquiÍú Silw dÊ AÉújo, Matriculs: 9ó3 8002-
Prcsidcnte

Il- ValteÍ Wagr.Í da Sihr Duta, matrícula n" 20140m6 -
McÍúÍo

tll- Joseüto Can"alho Fcrreira - rnatrictla n' 000M27 -
Mcmbrc

AÍü I O Fesideote ern s€us impedirncmc, será substiàríô
poÍ um dos oeolbÍos d8 coÍnissio.

Art 3' Esra portsÍia entrà cm úgor na data de sua

púlicâçâo, revoSaÍdo as disposiçôes em cortráÍio.

9nta fuE - PB, I I de fevereiro dc 2022

Ettrcrton Fernltrdca À Prlta
PÍEfeitô

FORTARIA I'("O23NO22

Dispõc sórc dcaiSÍraÉo p6râ
cornpoição da Conissão PcmDÍrÍlE dc
Licitação Ile odo{s outas providênciss.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO ITUXTCiNO
DE SANTA R-[TA, EsÍado da P8rzibs, no urc das

aribuições previstes na Lri Orgfoi:a do Municfoio e com
bose nâ tei CoÍnplcínentar Municipal n' ló/2018 de 06 dc
julho de 201 8;

RESOLYE:

Emelson Fêrnrndca 
^. 

Pant

A-rt lô D('karr. os scÍvidores ahôixo Elrionadoo, sem
prcjuia de suas §lçõcs, p6.â compoÍsm a CoÍnissão
Pemrarcote de Liçitr{âo II, pelo prazr de 0 I (rrn) ano.

l- - Maria Neuma Dias - matdcula n' 39ó7830 -
Presidcntc

n- Joôb Furtado ttie. Marícula: 20 I 3 I I 85 - Mcmko

IIl- Suely HeÍminio da Silva, matricuta n' m07706 -
McÍnhü

AÉ f O presidãÍc €ír sans impcdi'ttcDtos,5êá srbstiirido
por um dm rnembrs da comissâo.

Art 3' Esta poÍt8ria eoua cm ügoí oa data de sua

B$liraçâo, Íevog8rô as disposições em conrniÍio.

Sanra tuta PB. I I de fevceiro & 2022

EDerso.l Ferundê ,{. PrÍtr
PÍlfcito

DÍSóE SOBRE A DESICNAçÀO DE
SERVIDOR PARÂ ATUÂR COMO
PRE@EIRO E EQUIPE DE APOIO E
AMTA ÔUTRAS PROVIDÊNC IAS

O PREFTITO CONSTITUCIONAL DO MUNTCTHO
DE SANTA RITÀ Erbdo da Panibs, no uso de suas

atribüções legais prcüstar na Lri Orgánica do Município e

com base na I ti Complcnrntar no 16201 8 de 0ó dc julho
de 2018 e nos termos ô art 3', inciso IV, da [Êi FedeÍal

10.520, de l7 de jullxr de 2002:

RESOL\ E:

ArL l'. Desi8naÍ pregoeiro e Egürpe de Apoio. para
desernpenhar as fimçne,s ineÍentes a modalidade hegào,
desta Unidade Fedemd4 conformc dcscriçâo infra:

I - PrÊgaiÍo(a):
a) Valquiru Silva dc Anújq Matricula: 9ó3 t0O2
b, João Bsúta GJedes SoaÍes JrÚlior. Matríc'ulÂ:
9ó3 7988

Il-Equipc&Apoio:
a) Vahcr Wagner da Silla Dutra: MatriculÀ: 20l4O0Oó
b) Joab Futâdo Leite, Matrkula: 20 I 3 I I 85

Art ? - Esta Ponâlia cÍra em ügq na dala de sua
publiczçân. rwogando as diqrosições em contrárkr.

Santa Rita - PB. I I de feveÍ€irs dÊ 2022

P1ODUR EXNCT-TI!'Í)

DO

PORTÂRIÂ \" 02{2022



ESTÀDO DÀ PÀRÀÍBÀ
PREFXITURÀ MUNICIPÀL DE SÀIÍTÀ RITÀ

COMISSÃO PERMÀNENTE DE LICITÀÇãO

E Er/ENTOS LMÀ), À SER
sÃo JoÃo Do MUNICIPIO DE

(>-,s,
,á,1t . ,. 
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RETERENTE: PROCESSO DE INEXIGIBILIDÀDE DE LICÍTAÇÃO

PRC,IOCOT,o
PROCESSO ADMINISTRÀTIVO

Realização do rêfêrido

N" ),8), / 2022

processo de contrataÇâo direta ôbjetivando:

origêm: Coordenadoria de compras

objero: coNPRÀTÀÇÃo Do sHolr DE rsRÀrLL MIrNrz (EMPRESÀ: rr,r enoouções
REÀIIZÀDO NO DÍÀ 25 DE JI'NHO DE 2022, EM VIRTUDE DÀS FESTIVIDÀDES DE

sÀNTÀ RITà/PB.

Protocoto: obsêrvado o disposto na .Iêg.islaÇão perlinêntê, bêm como os elementos que instluem os
autos, em especial a justificativa para a necêssidade da demanda requeli.da ê p.incipalmênte a

devida autorização para a formafização da leferida cont.ataÇào direta por Inêxigj.bj.Iidade de
Licitaçâo, nos termos do AÍt. 25. inciso I1I. da Lei Federal n" 8.666/93 ê suas alterações
postêriores, esta Comissão protocolou o processo em tela:

rNEXrGrBrLÍDÀDE N" rN00033/2022 - 20/06/2022

procedimento: Àos autos do procêsso ora protocolado e numêrado, o quâI está instruido cofl a

autorizaÇão respectiva, a indicação sucj.nta dê sêu objeto, bêm como do rêcurso apropriado para
realizar a referj-da despêsa; após a dêvida autuâÇão nos termos do Alt. 38 da Lei Federal no

8.666/93 altelada. serão juntados oportunâmente âs considelaÇõês da Comissâo Julgadora, a
competente exposiÇâo de motivos e seus e1êmentos constitutivos, inclusivê a collespondente
minuta do côntrato, que posleriolmênte devêrâo ser submêtidos à aprêciação da Àutoridadê superior
bem como da Àssessoria Julidica.

Santa Rita PB, 20 de Junho dê 2022-

MÀR]À NEUMÀ DIAS
Presidenta da Comissâo

t
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E EVENTOS LMÀ), À SER
sÃo JoÃo Do I{I,NÍCIPIO DE
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EsTÀDo DÀ PÀRÀÍBÀ
PREEEITT'RÀ MT'NICIPÀI DE SÀ}flIà RITÀ
coMrssÃo PER!.íÀNENTE or r,rcrr.a.çÀo

TERtío DE euruaçÂo DE pRocEsso r.rcrrnrónro
PROCESSO ADMfN]STRÀT]VO N" 781/ 2022

oblerô: coNlRÀTÀÇÃo Do sltow DE rsRÀELL M(JNrZ (EMPRESÀ: nr enOOUçõZS
RE"âIIZÀDO NO DTÀ 25 DE JI'NHO D8,2022, EM \/IRIrUDE DÀ's EESTIYIDÀDES DE
sÀNTÀ RITÀ/PB.

Í - RECEBIIIETTTO
Nesta data recebemos a documentaÇão inerente à êxêcuÇão do objeto acima indicado, composta pelos
seguj-ntes elementos: solicitaÇão para realizar procedimento de Inexigibilj-dade de Licitaçáo,
nos termos do Art. 25, inciso III, da Lei Eederal n" A.666/93 e suas aItêrações posterioles,
com justificativa para a nêcessidadê da contrataÇáo, pesquisa de preÇos colrespondentê, a

autolizaçâo devida e declaraÇâo dê êxistir a respêctlva disponibilidâdê orçamêntária.

II - PRCIIOCOIO
Observâdo o disposto na legistaÇão pêrtinêntê, bem como os e1êmêntos que instluem os autos, em

especial a justificativa paÍâ a necessidade da demanda requerida ê principalmente a dêvida
autorização para a forma.IizâÇão da referida contrataçâo direta por lnexigibilidade de LicitaÇão,
Dos teúnos do Àrt. 25, i.nciso III, da Lêi Eêdera1 n" 8-666/93 ê suas altêraÇões posterioles,
esta Comissão protocolou o procêsso em tela:
In.rj'Eibil.id.adê n" IN00033/2022 - 20/06/2022.

IÍÍ - EI.E!{ENTOS DO PROCESEO
Após devidamentê autuado, pr:otocoLado e numerado, aos autos do presente processo, o quaf êstá
instruido com a autorização respectiva, a j.ndicaçáô sucj-nta de seu objeto, bem como do recurso
apropriado para realizâr a referida dêspesa, nos têrmos do Art. 38 da Lei Fêdêrâ1 a" a.666/93
alterada; serão juntados oportunâmênte as considêrações da Comissâo Julgâdora, a competente
exposiÇão de motivos e sêus elementos constj.tutivos, inclusive â corlespondênte minuta do
contrato, que posteriormente devêrâo ser subrnetidos à apreciação da Autoridade Supêrior bem como

da Assessoria Juridica.

rV - PROCEDII{EISIO
Rerneta-sê a(ao) Coordênâdoria de Compras '

Encaminhamos ôs eLêmentos do procêsso ora autuado palâ a dêvida instruçâo, dêvêndo ser juntada
a competente exposiÇâo de notivos elaborada por este(a) Coordenadoria de Compras. a qual
iodicará, necessariarentê, dentre outras j-nforÍnaÇôês, a razão da escolha do fornecedor ou
executante e â justificativâ do prêço, com a correspondêntê minuta do contrato. Em seguj.da, o§
autos devidamente instruidos, deveráo sêr submeti-dos à apreciaÇão da Àutoridadê Superior para
ratj.ficaÇáo ê pub.Iicaçâo na imprensa oficiâ1, conformê âs disposiÇóes do À!t. 26, da Lei Fêdêra1
1" 8.666/93 ê suas alterações postêrlores, e do A.t. 61, Parágrafo único, do mesmo diploma
1egal:

. E1êmentos do prôcesso ora autuâdo'

. Considêraçôes da Cômissão Julgadora.

Prezados senhorês,

Santa Rita PB, 20 de Junho de 2022-

MÀR ] EUMÀ DIAS
Presidenta da Comis s

é
\



tt''

.'jl; r-I -r-i,\'
.$1.. ..,.....,ü;
.:4í L it-_:.,!:rri+-

r!: '.\.r: Ã,.1.J4.
'í?i.':''.:r i 'i,i.<;

iiai'É-.
;

I
ESTÀDO DÀ PÀRÀÍBÀ

PREFEITT'RÀ MUNICIPÀT DE SÀIFTÀ RITÀ
CoI'ÍISSÀO PERMÀNENTE DE LICITÀÇã.O

INEXIGIBIl,IDÀDE DE LICITAÇÃO N' INOOO33,/2022

1.0 - oB,JErO
CONTRÀTàÇÃO DO SHOW DE ISRÀELL MI'NIZ (EMPRESÀ: I},Í PRODUÇôES E EVENTOS LMÀ), À SER RE,ÀIIZàDO NO
DIÀ 25 DE JI'NIIO DE 2022, Ê14 \,IRTUDE DÀS ETSÍII,:IDÀDES DE SÀO JOÃO DO I{T'NICIPIO DE SÀI TÀ RITÀ/PB.

2.0 - JUSIIFIC.ÀTTVÀ
À unidadê demandante - Secretaria Muni.cipal de CuItula, Desporto,
considêrar os aspectos e a singularidade da prêsente contrataÇáo,
contidas na 1êgislaÇão vigentê, entendeu sêr inexigivel a licitaÇão.

TurismoeLazer-após
bêm como as dispos i çÕês

3.0 - FI'NDTIIEIIaO I.EGàI
Conformê o êntêndimênto ê âs informâÇões aprêsêntadas pê1a Íêferida unidade demandante, a
contrataÇão em tela será acobertada por Inexigibilidade de LicitaÇáo, nos termos do Àrt. 25.
inciso 1I1, da Lei Fêderal n' 8.666/93 e suas alterações posteriorês:

V "Att. 25. É inexigive) d licitaÇãa quando houver invidbiliddde de conpetiÇão, ên especiá]i "

"III - para contrdtaÇão de prafissiondT de quaTquer setar drtistico, diretamente ou attavés dê
empresário excTusivo. desde que consaqrado peTa ctiticd especiaTizdda ou peTa opiniáo ptibfica-"

rl.O - tNsrRuÇ.ão Do PRocÊggo
Deverá ser observado o disposto no Art. 26, especialtnente os
único, bem como no Art. 61, todos do referido diploma legaI.
salvo mê1hor juizo à consideração supê!ior.

Sânta Rita - PB, 20 de Junho de 2022.

2-,/ -,/MÀRrA5Énffi D:IÃs---\-

JOAB EURT

SUEI,Y HERM NlO DA S ]LVA

incisos Ir e rrr do seu parágrafo
É o que recomênda êsta Comi-ssâo,

ttc.

LEITE
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ESTÀDO DÀ PÀRÀÍBÀ
PREE.EITT.,R,À MI'NICIPÀI DE SÀNTÀ RITÀ
courssÃo PERMÀNENTE DE LrcrrÀÇÂo

MINUTA DO CONTRÀTO

COIÍIRÀIO N": ..../...-CPL
INEXIGIBILlDADE NO INOOO33,/2022
PROCESSO ADMINISTRATÍVO N" I81. / 2022

TERMO DE CONTRÀTO OUE ENTRE SI CELEBRÀM À PREEEITURA MUNICIPÀL DE

SANTA RITA, POR INTERMÉDIO DA SECRETÀRLÀ DE CI,LN,RÀ E A
EMPRESA. PARA ExEcuÇÃo DE sERVrÇo coNFoRME DrscRrMrNADo
NESTE INSTRUMENTO NÀ EOR}44 ABAIXO:

Pelo presentê instrumento de contrâto, de um tado Prêfeitura Municipal de Santa Rita - R Juarez
Tawora, SN - Centro - Santa Rita - PB, CNPJ n" 09.159.666/0001-61., neste ato rêpresentada Pelo(a)
Senhor (a) ., resj.dentê e domiciliado
na ., . - CPF n" 000.000,000-00, carteira de rdentidade n" . , doravante simpfêsmente
CoNTRÃTANTE, e do outro lado ......... .. ., CNPJ n'

, neste ato reprêsentado por ,.. residentê ê domiciliadô ôâ ,,..,
.,., CPE n" ...'...--, Cartêira de Idêntidade n" ...., doravantê

simplêsmente CONTRATADO, decidiram as pârtes contratantes assinar o prêsente contrato, o qual
se regerá petas cfáusul-as e condiÇões seguintes:

crÁusur.e. pRrt ErRÀ - Dos FUNDÀttEtEos:
Este conttato decorre da Inexigibilidâde dê Licj,taçeo n" fU00033/2022, processada nos termos
Lei Eêdêral ^" 8.666, de 21 dê Junho de 1993; Lej" Cômplêmentar n'123, de 14 de Dezembro
2006; e legislaÇâo pertinênte, considêradas as alteraÇões posteriores das referidas normâs'

da
de

cuiusu[À SEGUNDÀ - Do oBJETo:
O presenL- con rdLo rem por ob'êlo: CONTRÀTÀÇÃO DO

E EVE}TIOS LMÀ), À SER REÀ,.IZÀDO NO DIÀ 25 DE JI'NHO
,roÃo Do MlrNrcrpro DE sÀIIrÀ RrrÀ,/PB.

SHOW DE ISRÀELL MITNTZ (EMPRESÀ: ru PAOOUçôES

DE 2022, EM VIRN'DE DÀ.s FESTIVIDÀDES DE SÃO

O serviÇo devetá ser executado rigorosamênte de acordo com as condiÇÔes êxpressas neste
instrumento, proposta apresentâda, especificaÇões técnicas correspondentes, pIocesSO de

Inexigibilidadê de Licitâçáo n' 1NOOO33/2022 e instruÇóês do Contratante, documentôs esses qlrê

ficêm fazendo partes integrantes do prêsente contlato, indêpendentê de transcriÇào'

cuíusur.À TERCETRÀ - Do \rÀrpR E PREços:
\J O valo! total deste cootrato, a bâse do prêÇo proPosto, é de Rg ... ("')

cLáÍrsuÁ elrâRrÀ - Do REÀirusrÀritENto EM sENTrDo EsrRrro:
4.1. Os prêÇos contratados são fixos e irreajustáveis no prazo dê um ano.
4-2. Dêntro do prazo dê vigência do contrato ê mediântê solicitaçâo do Coôtratado, os PreÇos
poderáo sofrer reajustê após o intêrregno de um âno, na mêsma ploporÇão da vaÍiação verificada
no IPCA-JBGE acumulado, tomando-sê por base o mêS de aprêsentaÇâo da assinatura do contlato,
exchlsivamente parâ as obrigâÇões iniciâdas ê concluldas após a ocorlência da anúalidadê.
4.3. Nos rêajustes subsequentes ao plimeiro, o interrêgno minirno de um ano será contado a paltj-r
dos efeitos financeilos do úItimo rêaiuste.
4.4. No caso de atraso ou não divulgaÇão do indice de rêajustamentô, o Contlatante paga!á ao

Contratado a importância calculada pela última vaÍiação conhêcida, liquidando a diferenÇa
correspondente tão logo seja divulgado o índice definitlvo. fica o Contratado obrigado a

aprêsenta! memória de cálculo referentê âo reajustamênto de preÇos do valor lemanescênte, semprê
quê êste ocorrer.
A.S. l.tas afêriÇôes finais, o indicê utilizado para reajuste sêrá, obrigatoriamente, o definitivo.
Caso o indice estabelecido para reajustamênto venha a sêr êxtinto ou de qualquer foEna não possa
mais ser utilizado, sêrá adotado. êm substituição, o que viêr a ser detêrminado pêIa I'egislaÇão
êntão en vigor.
4.6. Na âusência de plevisão ]êgal quanto ao índicê substituto, as partes êIêgerão novo índice
oficial, pala reajustamento do preço do valor remânescente, po! meio de têrmo aditivo'
4,7, O reajustê poderá ser realizado po! âpost.i1aftento.

clÁrrsur.À ouÍNrÀ - oa ooraçÀo:
As despesas correrâo por conta da seguinle dotâÇâo, constante
Recursos Prôprios do Municipio dê santa Rita:
IrNrDÀDE oRçàtGNTi(RI,À: o2.1oo - SECREÍÀRIÀ DE cul,ruRÀ, ESPoBTE,

do orÇamento vigentê:

TURIS}{O E I.ÀZER

3
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PROJETO ÀTnrrDÀDE: 13.392 .1018.20ir? - REÀrrZÀÇôgS Op EVENTOS Ct LTOR.ÀrS
ELEMENToS DE DEsPEsÀs: 33.9039 - ourRos sERvrÇos DE TERcErRos - PEssoÀ;unÍorce
EIC!ÍIE DE RECT'RSOS: 5OO - RECT'RSOS NÀO IrINCUI.ÀDOS DE IMPOSTOS

crÁusur.À sE:(TÀ - Do PÀeà!íENto:
6.1.Para efetivaÇão dos pagamentos rêspectivos, deverâo ser apresentados junt
Faturas e Notas Fiscais, as Cêrtidôês Nêgativas de débito CND do INSS, CRF do
Fazenda Municipaf do domicilio do proponentê, devidamente atualizada;
6.2.O náo cumprimeDto dô subitem antêrior, implicará na sustaÇão do pagamento que só será
processado após a apresentaÇáo das rêferidas cêrtidôês, não podendo ser considerado atrâso dê
pagamento.

cuiusur.À sÉrrxÀ - Dos pRÀzos g ol vrdxcrl:
Os plazos máximos de inicio de etapâs dê execuÇâo ê dê conclusào do objeto ora contratado, que
admitêm prorroqaçâo nas condiçôês ê hipóteses previstas no Art. 57, § 1', da Lei 8.666193, estão
abaixo indicados ê sêrão considêrados da assi.natura do Contrâto:
a - Inicio: 3 (três) dias,
b - Conclusáo: 2 (dois) dias.
À vigência do presênte contrato sêrá detêrminâda | 30 (trinta) dias, considêrada da data de suâ
assinatura; podendo ser prorrogada nos termos do Àrt. 57, da Lêi 8.666/93.

cr.i(ust r.À ottÀ\rÀ - DÂs oBRrGÀçôEs Do coNrRÀtÂlt?E:
a - Efetuar o pagamênto rêfativo a execuÇão do serviÇo êfetj-vamente reafizado, de acordo com as
respectivas cláusulas do prêsêntê contrato;
b - Proporcionar ao Contratado todos os mei.os necessáiios para a fiel execução do serviÇo
contratado;
c - Nôtificar o Contratado sobre qualquer i!regularidade encontrada quanto à qualidadê do
sêrviço, êxêlcendo a mais ampla ê compfêta fi-scalizaÇáo, o quê nâo eximê o Contlatado de suas
rêsponsabi lidades contratuais ê legais;
d - DesignaÍ reprêsentantes com atribuições de Gestor e Fiscal deste contrato, nos termos dâ
norma vj.gente, especiâlmêntê para acompanhar ê fiscaliza! a sua execução, respectivamênte,
penhitlda a contrataÇão de tercei-los para assj.stência e subsidio de informaÇôê§ pertinentes a

essas atribuiÇões.

clJíúst r.À Not{À - DÀs oBRrcÀÇôEg Do col$TRÀrÀDo:
a - Executar devidamêntê o serviÇo descrito na C1áusula corrêspondente do presênte contrato,
dêntro dos melhores parâmêtros dê qualidade êstabeLecidos pâra o ramo de atividade relacionada
ao objeto contratual, com obselvância aos prazos estipulados;
b - Responsabilizar-sê por todos os ônus e obligaçôês concelnentes à legislaÇão fiscal, civi1,
tributária ê trabalhista, bêm como por todas as despesas e compromissos âsslrmidos, a gualquer
titulo, perante seus fornecedores ou têrcêiros em razão da execuÇão do objeto contratado;
c - Manter prêposto capacitado e idôneo, aceito pêlo Contratantê, guando da execução do contrato,
quê o rêprêsênte integÍalmente em todôs os seus atosi
d - Perinltir e facj-litar a fiscafizaÇão do Contlatantê devendo prêstar os informes e

êsc-Larecimentos so1 icitados;
e - Será rêsponsável pelos danos causados dirêta$ente ao Contratante ou a terceilos, decorrentês
de sua culpa ou doLo na êxecuÇão do contrato, náo excluindo ou reduzindo es§a rêsponsabilidade
a fj-scalizaÇão ou o acompanhamento pelo órgâo interessadoi
f - Não ceder, ttansferir ou subcontrata!, no todo ou em partê, o objeto dêste instrumento. sên
o conhêcimento e a devida autorizaÇâo êxpressô do Contratante;
g - Mante!, durante a vigência do contrato, em compâtibilidade com as obrigaÇões assumidas,
todas as condiçôês de regularidadê e qualificâção exigidas no rêspêctivo procêsso de contrataÇão
dirêta, apresentando ao Contratantê os documentos nêcessários, sêmpre que solicitado.

cuíust r.A DÉcurÀ - DÀ Àr,TERàÇÃo g nssc:gÃo:
10.1. Este contrato podêrá ser aItêrado corn a dêvida justif.icativa, un j-lateralmentê pelo
Contlatante ou por acordo entre as partês, nos casos prêvistos no Art. 65 e sêrá rêscindido, de
pleno direito, conforlne o disposto nôs Àrts. '71 , '78 e 79, todos da Lêi 8.666/93.
10.2. O Contratado fica obligado a acêitar, nas mesmas condiÇôês contlatuais, os acréscimos ou
suprêssóes que se fizerêm nos serviços, até o respectivo limite fixado no Àrt. 65, § 1'da Lei
8.666/93. Nenhum acréscimo ou suprêssão podelá êxceder o limite êstabelecido, salvo as supressõês
lêsultantes de acordo celêbrado êntre os contratantes.

cLúsur,À oÉcnn pnncrnl - Do REcEBrrGtt:ro:
11.1. Executado o prêsente contlato e observadas as condiÇõês de adinplêmênto das obrigaçÕes
pactuadas, os procedimêntos e plazôs para lecebêr o sêu objeto pêIo Contratante obedecerão,
conforme o caso, às disposiÇões dos Àlts. 13 a'76, da Lei 8.666193.

cuíusur.À DÉcrt À sE@r@À - DÀs PENAT.TDÀDES:

12.1. A recusa injusta em deixar dê cr.mprir as obriqaçôes assumidas ê preceitos 1ê9ais, sujeitará
o Contratado, garantida a prévia dêfesa, às seguintes pênalidades prêvistas nos Arts. 86 e 87

da Lei 8.666,/93: a - advertência, b - mul-ta de mora de 0,5t (zero virgula cinco por cento)
aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrêga, no inicio ou na execuÇâo do
objeto ora contratado; c - multa de 10E (dez por cênto) sobre o valor contratado pela inexecuÇão
totâ1 ou parcial do contrâto; d - suspensáo temporária de participar em lic.itaÇão ê impêdimentô
de contrâtar com a AdministraÇão, por prazo de até 02 (dois) anos; e - declaraçâo de inidonêldade

§* Ç

il
Í



para licitai ou contratar com a Àdministração PúbIica enquanto pêrdurarem os Ítotivos
determinantes da puniÇão ou até que seja prohovida sua reabititaçáo perantê â próp.ia autoridade
quê âplicou a penâIidadê; f - simultaneamentê, quâlquêr dâs penalidades cabÍveis fundamentadas
na Lêi 8.666/93.
12.2. se o val-o! da multa ou indênizaÇão devida não fo! recolhido no prazo de
comunicaÇâo ao Contratado, será autohâtica$ênte descontado da primêir:a patcel-a
que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratóriôs de 1t (um por

15 d SA

ô )ao
ou, qtlando for o caso, cobrado judicialmente

5
crÁrrsuÍ.À DÉcr!,rÀ rERcErRÀ - DÀ co.{pENsÀÇÀo FrNÀlÍcErRÀ r

13.1. Nos casos de eventuais âtrasos de pagamento nôs têrmos dêste instlumeút

9_

:,
Contratado não tênha concorri.do de atguma forma para o atraso, sêrá admiti
financeira, devida dêsdê â dâta limite fixada para o pagamento até a data co

dêsde
c

g

o

rgos
efetivo pagarento da parcela. os êncargos moratórios
sêrão calculados com utj-fj.zaçâo da seguintê fórmula

devidos
EM:N

Santa Rita - PB,

PELO CONTRÀTÃNTE

êm râzão do at rasô
x VP x 1, onde: EM

moratóri.os; N = númelô de dias êntre a data prevista para o pagamento e a do êfêtivo pagamento;
vP = valor da parcêl-a a ser paga; e I = lndice de conpensaÇão financêira, assim apurado: I =
(TX + 100) + 365, sendo TX = percentual do IPCÀ-IBGE acrmul.ado nos últimos doze meses ôu, na
sua falta, um noeo indice adotado pelo Govêrno Federal que o substitua. Na hipótesê do referido
indice estabelecido para a compensação financeira vênha a ser extinto ou de qualquer forma não
possa mais sêr utilizado, será adotado, êm substituição, o que vier a sêr deterrninado pel"a
legisfaÇâo êntão em vigor.

cuiuguÍ,À DÉcruÀ et ÀRrÀ - DÀ FrscArÍzÀçio E GEsrÃo Do coNTRÀTo
14.1. A êxêcuÇão do contrato será objeto de acompanhamento, controLe. fiscafização e avaliâção

por representantê da Contratante, dêsiqnamos parâ Gestor do presente contrato o(a) Sr(a) .

GERAIDo PEssoÀ D' oLrvErRÀ NETo, portador(a) do cPF 083.446.534-52, com lotaçâo fixada na
Secretaria de Cuftura do Muoicipio de santa Rj-ta - PB-

14.2. O fiscat do contraro, o(a) sr(a) . TIÀco Dos gÀNTos, portador(a) do cPF 071.056.594-16,
com lotaÇão na Sêcrêtárià dê Cultura do Municipio de Santa Rita - PB, formalmente designâdo.
ê complovadamente habilitado para gerênciar o presente termo, sêrá o responsáve1 pelo fiê1
cumptimênto das cIáusulas contratuais, inclusive as pertinentes aos êncârqos complêmêntares.

CIáÚSUÍ.À DÉCD'IA QSINTÀ - DO EORO:

15.1.Para dirimlr as questões decorrentes deste contrato, as partes êIêgêm o Eoro da Comarca de
santa Rita.
15.2. Por êstarem de pleno âcordo, foi l-avrâdo o presente contrato em 02(duas) vias, o gual vai
assinâdo pêIas partes ê por duas testemunhas.

de dê

PELO CONTRATADO
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ESTÀDO DÀ PÀRÀIBÀ
PREFEITI'RÀ MT'NICIPÀL DE SÀ§TÀ RITÀ

SECRETÀ.RIÀ MUTICIPÀI DE CULfURÀ, DESPORTO, ST'RISMO E LÀZER

1.0 - DO OBirEArvO
Tem a presentê êxposiÇão de motivos o objetivo dê esclarêcêr, em consonância com a Iêgis1aÇão
vigente, âs razóes da siogularidade da seguintê despesa: CONTRÃTÀÇÀO DO SHOW DE ISRÀELL
MUNIZ (EMPRESA: IM PRODUÇÔES E EVENTOS LTDÀ) , A SER REALIZADO NO DIÀ 25 DE JUNHO DE 2022, EM
VIRTUDE DÀS FESTIVIDADES DE SÁO JOÃO DO MUNÍCÍPIO DE SANTÀ RITA/PB.

2.0 - DÀ NECESSIDÀDE DÀ CONÍRÀIAÇãO
A contÍatâÇão dô objeto acima descri-to se!á efetuada, nos têrmo das espêcificaÇões técnicas e
informaÇões complementares constante desta exposiçâo dê motivos, quando for o caso, motivada
pê1á: Pela necessidâdê da devida êfêtivaçâo dê serviÇo para suprir dêmanda êspêcifica -
CONTRÀTAÇÃO DO SHOW DE ISRÀELL MUNIZ (EMPRESÀ: IM PRoDUÇÔES E EvENTos LTDA), À SER REÀLIZÀDO NO
DIA 25 DE JUNHO DE 2022, EI4 VIRTUDE DAS FESTIVIDÀDES DE S.ÃO JOÁO DO MUNICIPIO DE SÀNTÀ RITÀ/PB
-, considerada oportuna ê .imprêscindlve 1, bêm como rêlevantê rnêdida dê intêrêssê púb1ico; ê
ainda, pela nêcessidade de desenvolvimento de aÇôes continuadas para a promoção de atividades
pertinentês, visando à mâximizâÇão dos reclrrsos êm rê1ação aôs ôbjêtivos prog!âmados, obsêrvâdas
as dirêtrizês ê metas definidas nas ferramentas de plaDejamento aprovadas.

3.0 - DàS RÀZõES Dà ESCOIJIÀ DO FORIIECEDOR OU EXTCUIÀIITE
Em dêco!rência das caracteristicas e particularidades do objeto da contrataÇão em tela, a mesma
poderá sêr efêtuada junto a: IM PRODUCOES E EVENTOS LTDÀ - RS 25.000,00. - Entidade ou
profissionãI muito bem conceituado no desempenho das atividades inerentes ao ramo pertinente a
sua êspeciafidade, apresentando ótima qualidade e preÇos dos seus produtos ofertados e/ou
sêrviÇos prestados, já comprovados anteriornente, justificando, destâ foma, a sua escolha.

,1.0 - DÀ JusrrFtcÀTnrÀ Do PnEço
O valor da rêfêrida contrataÇão está satisfatóriô ê compâtivef com os prêÇos praticados no
mercado, conforme a corrêspondêntê proposta aprêsentada ê lêvantamento efetuado, Inediante
pêsquisa aplopriada, em aoexo,

Santa Rita - PBt 2A de Junho de 2022

"Art. 25. É inexigiveT d licitdÇãa quando hoDvêr inviabilidade dê conpetiÇão, en especidl:"

ExposrÇÀo DE MoTÍvos N" rNooo33,/2022

5.0 - DO EO}IDÀIG}IEO I.EGÀI
Entêndê-se quê â rêgra da obrigatoriedade dâ licitâÇão úão é absoluta, contêmp.l.ando exceÇões,
quê a própriâ 1êgisLação enumêra. Portânto a contrataÇão êm comênto podêrá ser acobertada por
Inêxigibitidade de LicitaÇão, nos termos do Art. 25, inciso 1II, da Lei Fedêral n" 8.666,/93 e
suas a.Iteraçôês posteriorês:

6.0 - DÀ CONCLUSàO
A concretizaÇâo da rêfêlida contrataÇão poderia ocorrer com a aprovaÇão de Vossa Excefência do

documêntaÇâo pertinente, incfusiveprocesso em apreÇo, o
a minuta do respêctivo

Atênciosame te,

WENDEL DE

qual está devidamente
contrato.

instruido com a

Secrêtário Muni cipal
NTE
Secult I

4III paÍa contÍataÇâo dê piofissionaf de qrafqúer setor artístico, diretamente ou através de
enpresário excfüsiva, dêsde quê consaqtado pela ctitica especia.lizada oú peld opiniáo pública."



ESTADO DÀ PÀRAIBà
PREFEITUB,A MT'NICIPÀI DE SÀIITÀ RITÀ

SECRETÀRIÀ MI'NICIPÀI DE CI'LTORA, DESPORTO, TI'RISMO E I,ÀZER

QUÀDRO DEI,íONSTRÀTIVO DE PREÇOS - }APÀ DE ÀIURÀçÃO - EXPOSIÇÀO DE !{OTIVOS N" INOOO33/2O22

TM PRODUCOES E EVENTÔS LTDA l 2a.a ,0

Sanra Rita - PB, 2A de Junho de 2022

RTST'Í,TÀDO FINÀI,:
Í'IENDEL DE ABAUJO ICENTE
Secrêtário Municipal Secu1t I- IM PRODUCOES E EVENTOS LTDA

Item (s ) : 1.
valor: RS 25.000, 00

0 1

Partacipàntês Unid. Quânt. vL Unj.t. vI. TôtaI cless. Obs.
1 - CONTRÀÍÀÇÃO OO SHO9I DE I SRAEI-T MT'NIZ (EMPRESÀ: TM PRODUÇóES E EI,ENTOS LTDÀ), À SER RE,ÀIIZÀDO NO DIÀ 25
DE JUNHO DE 2022, É1' \rIRTI'DE DÀS !-ES?IVIDÀDEs DE SÀO JOÀO DO MUNÍCIPIO DE SÀIITÀ RITÀ/PB
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ESTÀDO Dà PÀRÀÍBÀ

PREETITI'RÀ MT'NICIPÀI DE SÀNTÀ RIÍÀ
SECRETÀRIÀ DE CULfi'RÀ

Expediente:

ÀsauDto :

Lêgis1ação :

Àn€no :

DESPÀCHO

Remeta-se o processo, devj-damêntê instruido de todÔs os sêus
ap!êciação da Assêssorla Juridicâ, para os fins e efeitos legais'

Santa Rita 21- de Junho de 2022 .

DE ÀRÀU VÍCENTE
SECRETÁRÍO DE CULTURÀ

ExposrÇÃo DE Morrvos N.' rNo0033/2022
CÔORDENÀDORIA DE COMPRAS

coNTRÀTAÇÃo Do sHoví DE rsRÀELL MUNrz (EMPRESA: rM
pRoDUÇÕEs E EvENTos LTDÀ), A sER REÀLrzÀDo No DrÀ 25 DE

JUNHo DE 2022, Er4 VTRTUDE DAS rEsrrvrDÀDEs DE sÃo JoÁo
DO MUN1CIPIO DE SANTÀ R]TA,/PB.
Àrt. 25, inciso 11I, da Lei Fêdêral n" 8.666193 ê suas
altêraÇóes posteliores.
Exposição de motivos collespondênte e seus elementos.
inclusivê a minuta do respectivo contrato.

APROvo a correapondentê proposta nos termos do êtpedientê suplamênciÔnado ' ÀcoLho a

Inêxigibilidade de LicitaÇâo, na forma como se apresenta neste procedimento dê

dileta, para atênder a nêcessidadê da dêmanda i ustificadamentê rêquêlida'

situaÇâo de
cont!ataÇão

e1êmenEos const.i !ut ivos, à

(8

)
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PREFEITURA MUNICIPAL OE SANTA RITA
COMISSÃO PERTiANENTE DE.LICITAçÃO

COORDENADORIA JURíDICA

PARECER JURíDICO

Sonro Riro/PB,2l de iunho de 2022.

PROCESSO ADTYITN|STRATIVO N". t 8r /2022

Assunlo: Contrctlgão do show de teroell Muniz (Emprcso: !M Produções e Eventos LTDA), o ser
reqtizodo no dio 25 de iunho de 2022, em virlude dos festividodes do 5õo João do Prefeituro
Municipol Sonto Rilo, P8.

EIYIENTA

[ôI
:s

Direilo Adminielrotivo. ContÍlloçõo do show de lsrcell
Ílluniz (Empreso: I*l Produçôes e Eventos ITDA), a ser
rsolizodo no dio 25 de iunho ile 2O22, em viràrde dqs
feetividoder do Sõo Joôo do Prcfeitsrc íIlunicipol §anto Rita,
PB. Requieitos legcie. Cumprimonlo. Prossoguimerúo.

RETATóRIO

Troto-se do Processo Administrotivo n".l8l /2022, destinodo Controtqçõo do show

de lsroell Muniz (Empreso: IM Produçôes e Eyentos LTDA), o ser reolizodo no dio 25 de iunho de 2022,

em virtude dos festividodes do sõo Joõo do Prefeituro Municipol Sonto Rito, pB, do quol se requer

onólise iurídico do formolidode do procedimenro de lnexigibilidode de n". O33 /2022.

Até o momênto desle porecer, os oulos forom regulormente formolizodos e

encôntrom-se instruídos com os seguinles documenlos, no que importo à presente onólise:

o) Monifestoçõo Íécnico solicitondo e iustificondo o necessidode do
controtoçõoi
b) Termo de referêncio;
c) Autorizoçõo do outoridode competênte poro o obêrturo do licitoçõo;
d) Documentoçõo do controtodoi
e) Comprovoçôo do quolificoçõo técnico. do hobiliroçõo iurídico, do
reguloridode fiscol e trobolhisto do controtodoi
f) Comprovoçõo do copocidode técnico-proflssionol do controtodo;
S) A rozõo do escolho dq controtodo e iustificotiyo do preço;
h) Certidões Negotiyos de Reguloridode Fiscol ê Trobolhisro do
controtodo;
i) Minuto do controto;
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Após o breve reloÍório. possemos à onólise do controto.
g
't

ANÁtISE

J
Prefociolmente, osseyere-se que o presenle monifesloçõo lem poÍ referênci oos

Em obediêncio o Corto Mogno de 1988, os controtoções públicos devem ser

precedidos do reolizoçõo de certome licitotório, cumprindo oo odministrqdor o escolho do ovenço

que seio mois vontoioso oo interesse público, respeitondo-se o princÍpio do impessoolidode, que

regulo o porticipoçõo dos licitontes, nos termos do ortigo 37, incíso XXl, do Constituiçõo do Repúblico

de I988 e do Lei n'. 8.óóó/1993.

Nesse sentido, o reolizoçõo do licitoçõo é, em regro, conditio sine quo non poro

o consecuçõo do controloçõo público. Com efeito, é preciso que o Adminislroçõo oblenho o proposto

mois vontoioso oo interesse público e, oindo, concedo o todos os interessqdos iguoldode de condições.

Entretonto, excepcionolmente em situoções de inviobilidode de compeÍiçõo, o

próprio lei estobelece hipóteses de inexigibilidode de licitoçõo, confoÍmê preceituo o ort. 25 do Lei

n".8.666/93, outorizondo o Administroçõo Público o reolizoçõo de controtoçõo direto, sem licitoçõo.

Possondo à onólise iurídico, temos que o Lei n" 8.66ô/93, que institui normos sobre

Iiciroção e Controtos Administrotivos, êm seu ort. 25. inciso lll e §l ", dispõe o seguinte:

Art.25. E inexigível o licitoçõo quondo houver inviobilidode de compêtiçõo.

em especiol:

I - Poro oquisiçõo de moteriois, equipomentos, ou gêneros que só possom ser

fornecidos por produtor, empresq ou representonte comerciql exclusivo,

vedodo o preferêncio de morco, deyendo q comprovoçõo de exclusividode

ser feilo otrovés de oleslodo fornecido pelo órgõo dê registro do comércio

do locol em que se reolizorio o licitoçõo ou o obro ou o serviço, pelo Sindicoto,

Federoçõo ou Confederoçõo Potronol, ou, oindo, pelos entidodes

equivolentesi

ll - Poro o controtoçõo de serviços lécnicos enumerodos no ort. l3 desto Lei,

de noturezo singulor, com profissionois ou empresos de notório especiolizoçõo,

yedodo o inexigibilidode poro serviços de publicidode e divulgoç6o;

lll - poro conlroloçõo de profissionol de quolquer selor ortístico, diretcmenle

ou qlrovés de empresório exclusivo, desde que consogrodo pelo crítico

especiolizcdo ou pelo opiniõo público.

2

elemenlos constontes dos outos do processo odministrotivo em epígrofe.



Nesto sendo, o obielo de oprecioçõo dêste porecêÍ esló elencodo no inciso lll do

ortigo suprocitodo, o quol dispõe ser inexigível o licitoçõo "poro conlrotoçõo de profissionol de

quolguer setor ortístico, direlomente ou otrovés de empresório exclusivo, desde que consogrodo pelo

crílico especiolizodo ou pelo opiniõo público."

E importonte esclorecer, oindo nos hipóteses de inexigibilidode, que o

odministrodor público nôo eslá iniêiromente livre poro o controtoçõo. É preciso o observôncio de

determinodos requisilos legois e constitucionois, tudo devidomente demonstrqdo em procestôlfàimol "'

Ide inex ig ibilid o d e.

A visto disso, poro o controloçõo de p

controto firmodo pelo próprio controtodo ou por meio de

ortisto pelo crílico especiolizodo ou pelo opiniõo público;

rofissionol do seior orlístico é

empresório exclusivo; ll) consog

é necessório que o controtoçôo observe oindo o disposto no ort.2ó do

Art.2ó. As dispensos previstos nos §§ 2" e 4o do ort. l7 e no inciso lll e

seguinles do oÍ1. 21, os siiuoçõês de inexigibilidode rcferidos no orl. 25,

necessoriomenle iustificodos, e o retordomento previsto no finol do porógrofo

único do oí. 8'desto Lei deverõo ser comunicodos, dentro de 3 (três) dios, à

outoridode superior, poro rotificoçõo e publicoçõo no imprenso oficiol, no

prozo de 5 (cinco) dios, como condiçõo poro o eficócio dos otos.

Porógrofo único. O processo de dispenso. de inexigibilidode ou de

retordomenio, preyisto neste ortigo, seró instruído, no que couber, com os

seguintes elementos:

| - corocterizoçõo do situoçõo emergenciol, colomlloso ou dê grove e iminente

risco à seguronço público que luslifique o dispenso. quondo for o coso;

ll - Rozõo do escolho do fornecedor ou exe€ulonte;

lll - iustificotivo do preço.

lV - Documênlo de oprovoçõo dos proietos de pesquiso oos quois os bens

serõo olocodos.

Ademois,

mêsmo Lei, que ossevero:

Com efeito, qlém dos requisitos do ort. 25, é imprescindível o publicoção, no

imprenso oficiol, do inexigibilidode, do iustificotivo do escolho do conlrotodo e do iustificoÍivo do

sêu preço, êvitondo-se preiuízos oo erório em rozôo de superfoturomêntos, requisitos estes

devidomenle expostos nos outos do procedimento em telo conforme os documentos iuntodos oos outos.

Destorle, vemos que os condições forom preenchidos no presente procedimento

odministrotivo poro o formolizoçõo do controto em telo, quois seiom, l-controto firmodo pelo próprio

controtodo ou por meio de empresório exclusivoi ll- consogroção do ortisto pelo crítico especiolizodo

3
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ou pelo opiniõo público; lll- Rozõo do escolho do profissionol do sêtor ortísticoi lV- Justificotivo de

preço e V- publicidode do conlrotoçõo.

Nessê contexto, êm reloção oo disposto no item ll, é relotivo o onólise ocerco do

consogroção do ortisto, umo vez que o consogroçõo é fotor de extremo relolividode e vorio no

lempo e no êspoço. Pode um ortisto ser reconhecido. por exemplo, openos em certos locois, ou por

deierminodo público ou críticos especiolizodos, Nem por isso deveró ele ser oliiodo de eventuol

controtoçõo. A nosso sentir. quis o legislodor prestigior o figuro do ortislo e de seu tolento pessool,

e, sendo ossim, o orte o que se dedico ocobo por têr preyolêncio sobre o consogroção.

Com efeito, o consogroçõo do ortisto, oindo que notório, foi devidomente

comprovodo nos outos do processo de inexigibilidode, medionte o [untodo de noticiórios de iornois,

demonsiroçõo de conÍrotoçôes pretérilos olroções relevqntes iunto o entes públicos.

Desto formo, temos umo oulorizoçõo legol poro o conlroloção dos serviços

constonles do processo odministrotivo n". 181 /2022, eis que presente os requisitos outorizodores, em

especiol por se trolor de profissionol de renome locol e reconhecido por seus shows.

Foz-se presênte do mesmo formo os nuonces inscritos no orl. 27 e seguintes,

relocionodos à hobilitoçõo do profissionol controtodo.

Portontô, q conlrotoçõo por porlê do Administroçôo Público do profissionol

ortístico por lnexigibilidode de Licitoçõo é plenomente possível, eis que expressomentê contido no

inciso lll do ortigo 25 do Lei 8.óóó/93. .rlr lt Ix
Possemos à conclusõo.

coNcrusÃo

Anlê oo êxposto, OPINAMOS pelo prosseguimento do processo odministrotivo no.

181 /2022, que dó origem o Controtoçõo por lnexigibilido de n". O33/2Q22. No mois, todo o

Processo estó de qcordo com os ditomes legois insculpidos no Lei 8.ôóó/93, especiolmente no ort.

25, il.

E&

L
YA DRE ODR UE
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PREFEITURÁ f,IUNICIPAL DE SANTA RITA
coNTRoLADoRIA GERAL Do MUNtcípto

PARECER

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO.
LtclrAÇÃo. tNExtctBtLtDADE. LEt No
8,666/í993. CRITERIOS DE REGULARIDADE
ATENDIDOS.

í. RELATORIO

Tratam os autos da inexigibilidade no 03312022, que objetiva a CoNTRATAÇÃo Do

SHOW DE ISRAELL MUNIZ (EMPRESA IM PRODUÇÔES E EVENTOS LTDA) A SER REALIZADO NO

DIA 2s DE JUNHo DE 2o2z EM V|RTUDE DAS FESTTVTDADES DE sÃo JoÂo Do MuNrcÍpro DE

SANTA RITA - PB. Da análise do caderno processual, temos que:

01) CONSTA a solicitaçáo da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer com resposta
positiva à abertura do processo de inexigibilidade;

02) CONSTA termo de referência, com justificativa da necessidade da contrataçáo, obrigação do

INTERESSADO: COMIS O PERMANENTE DE LICITA o
REFERENTE: LICITAÇÂo - tNExtctBtL|DADE No 03312022

PROCESSO ADlt: N' 18112022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DO SHOW DE ISRAELL MUNIZ (EMPRESA IM PRODUÇÔES E EVENTOS

LTDA)ASER REALIZADO NO DIA25 DE JUNHO DE 2022 EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES DE SÃO

JOÂO Do MUNICIPIo DE SANTA RITA - PB

Página I de 5

t

contratante e do contratado, prazos entre outros elementos informativos;

03) CONSTA indicação de dotação orçamentária;

04) CONSTA exposição de motivos que justificam a contrataçâo;

05) CONSTA carta proposta no valor de R$ 25.000,00;

06) CONSTA documentos atestando a notoriedade da banda em comento;

av. Juarez Távora, 93, Centro I Santâ Rita - PB ICEP: 58300.410 | Tel. (83) 3049-9400



Santa
Rita

Á§"--=.

ESTADo oA PARAíBA
PREFEITURA MUNICIPAL OE SANTA RITA

coNTRoLADoRtA GERAL Do MUNtciPto
3q

"l})'J

07) CONSTA lNPl atestando que a banda e de propriedade da contratada;

08) CONSTA documentação pertinente a empresa e certidões atestando a sua viabilidade
jurídica e comprovando seu serviço técnico de natureza singular e notória especialização;

09) CONSTAM Portarias dispondo sobre a designação dos membros da CPL, com as devidas
publicações na impressa oficial;

l0) CONSTAM notas fiscais de contrataçóes realizadas com demais edilidades do estado onde
se comprova o preço praticado;

10) CONSTA minuta do contrato;

11) CONSTA informação consoante o gestor e fiscal do contrato;

12) CONSTA Parecer Jurídico da Coordenação Jurídica da CPL, opinando pela regularidade e
prosseguimento do certame;

Por fim, chegou-se a esse Setor de Controle para análise o caderno processual. É em

síntese o relatório.

2. CONSIDERAÇOES

CONSIOERANDO as atribuiçóes da Controladoria Geral do MunicÍpio, previstas na Lei

Com lementar no 161201

CONSIDERANDO que é dever do Controle lnterno indicar a ocorrência de irregularidades

e, a depender do caso, determinar providências;

CONSIDERANDO a modalidade adotada para realização da despesa em face do

em tela;

1 AÉ. 26. À Conlroladoria-Geral do Municipio compete:
Vlll - Íiscalizar e examinar as Íases de execuÉo dâ despesâ, inclusive verificando a regularidade des licitações
contratoa, sob os aspectos formais da legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade;

Av. Juarez TávoÍa, 93, centro I santa Rita - PB I cEP: 583oo41o I Tel. (83) 3049-9400
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CONSIDERANDO que fora analisado o caderno processual da !!B!.9!E!t!89.E--!ll
03312022. que objetiva a CoNTRATAÇÂO DO SHOW OE ISRAELL MUNIZ (EMPRESA lM

PRODUÇÓES E EVENTOS LTDA) A SER REALIZADO NO DIA 25 DE JUNHO DE 2022 EM VIRTUDE

DAS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA - PB;
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CONSIDERANDO que a Administração deve guardar as boas práticas de Gestão a fim de

atender aos princípios constitucionais previstos no art. 37 da Constituição Federal da República,

sobretudo os da impessoalidade, publicidade, legalidade e isonomia;

CONSIDERANDO que o atendimento do check-list e o meio mais didático para se

âlcançar ao objetivo maior quanto à legalidade, à transparência e regularidade no tocante ao

procedimento de licitaÇão adotado, razáo pela qual é fundamental a observância deste;

Segue abaixo o check-list com os apontamentos realizados por esse Setor de Controle

lnterno:

Êxigências pare Formalização do Procedimento Folha

1. A licitação foi formalizada por meio de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado

e numerado?
N

2. A autorização (emitida pela autoridadê competente) para realizaÉo do procedimento de licitaÉo
consta do processo?

4. Consta cotaÉo de preço de mercado para justiíicar o valor a ser contratado?

5. Consta do processo a indicaÉo do recurso próprio para a despesa e comprovação da existência de

previsão de recursos orçamentários (com a indicaçáo das respeclivas rubricas) que assegurem o

pagamento das obrigações a serem assumidas no exercício financeiro em cuÍso, de aco.do com o

íespectivo cronogrâma?

6. Foi elaborado termo de reêÍência com a indicação do objeto de íoíma precisa, suficiente e claÍa? s

s

s

7. O têrmo dê referência contém elementos capazes de propiciar a avaliação do custo pêla

Administraçáo, diantê de orçâmento detalhado, considerando os preços praticados no mercado, a

definiÉo dos métodos, a estÍatégia de suprimento e o píazo de êxêcuÉo do contrato?

8. O termo de referência foi aprovado pela autoridade competenle?

s

s

S

S

Santa
Rita
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CONSIDERANDO que a Administração deve primar pelos princípios encartados na Carta

Magna;

CONSIDERANDO que a Controladoria, além de inúmeras atribuiçôes previstas na lei,

tambêm cumpre o dever de zelar pelo erário, e, portanto, fazer com que se atendam aos

preceitos Constitucionais no sentido de atingir a economicidade nos gastos públicos;

S/N/NA

3. A justiflcâtiva para contrataÉo (emitida pela autoridade competênte) consta do processo?



6**
ESTAOO DA PARA|BA
PREFEITURA MUNICIPAL OE SANTA RITA

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICíPIO
b

) .J: /

10. O parecer jurídico e homologação aprovando as minutas do edital, do contrato e da Ata consta do
processo?

S

S

S

s

N

N

9. O têrmo de referência consta do processo?

11. Os documentos necessários à habilitaÇão (originais ou ópias autenticadas por cartórios

competentes ou por servidorês da administração ou publicação em órgão da imprensa oficial) constam

do processo?

12. Os originais das propostas escíitas constam do procêsso?

13. Os pareceres técnicos ou juíídicos êmitidos sobre a licitação constam do procêsso?

14. Consta despacho para CGM?

15. Se for o caso, consta do processo despacho dê anulaÉo ou de revogação da licitação?

3. CONCLUSÕES

lsto posto, e mediante análise dos documentos acostados ao caderno processual,

ENTENDEMOS pela REGULARIDADE do procedimento, têndo em vista o atendimento das

formalidades necessárias.

Ressalte-se que o mérito da qualificação técnico-juridica da(s) empresa(s) habilitada(s) é

de responsabilidade da Comissão, sendo a presente análise apenas de natureza jurídico-formal

do procedimento, sem prejuízo de ulteriores intervenções desta Controladoria e demais órgãos

de controle externo.

Considerando a ausência de numerário na dotação orçamêntária constante nos autos,

recomenda-se que hajâ efêtiva análise, por parte da autoridade competente, da disponibilidade

orçamentária para fins de contratação.

lmpulsione-se para prôvidências dos demais atos essários à validade da lic

Santa 2 nh )^))

LI UCENA
CONTR E JURíDICO

Santa
Rita

Av. JuarêzTávoÉ,93, CentÍo I Santa Rita-PB lcEP:58300410 I Íel. (83) 3049-9400
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIçA DA PARÂIBA

TELEJUDICIÁRIO - CENTRAL DE CERTIDÕES
Praça João Pessoa, s/n - CEP 580'13-902 - Joáo Pessoa (PB)

Telefone: (83) 3216-í 440

CERTIDÃO NEGATIVA

FALÊNCIA / RECUPERAçÃO JUDTCTAL E EXTRAJUDTCTAL

CertiÍicamos que, em pesquisa realizada nos registÍos de distribuição de feitos de falência e rêcupêraÉo

alivos nos cartórios comuns e/ou êspecializâdos, em todas âs comarcas do Eslado da Paraíba, nada consta

mntra:

CNPJ: 39.254.456/000í-13

RAZãO SOCiAI: IM PRODUÇÔES E EVEENTOS LTDA

Nome Fantasia: ISRAEL MUNIZ

Certidão emitida às 11157 de 2210612022

Validade 30 dias

1 . Esta certidáo foi expedida gratuitamente, através da intemet, com base na Resolução no 17t2010, da

PÍesidência do TJPB e na Resolução n" 121l2010 do CNJ.

2. O número do documênlo constante nesta certidão foi infoÍmado pelo prôprio solicitante. Sua autenticidade

deverá ser conferidâ pêlo interêssado conÍrontando com o documênto original (ex: CPF e RG).

3. Esta cêrtidáo não tera validade para Íins de instruÉo dê procêssos judiciais.

4. A pesquisa é restrita aos dados fomecidos pelo solicitante, ficando rêssalvados os registros cadastrados

de forma divêrsa.

5. A pesquisa foi realizada nos seguintes sistemas processuais: PJE'l G, SISCoMW.

Pâra confirmâr â âutenticidade dêste documento acesse htfp://âpp.tipbjus.br/ceío/validarcêrtidao e insira o
ódigo de validâção: Guqg.crlR. Você pode também lêr o codigo QR apresentado no cabeçalho.
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÂO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES IMDÔNEOS

Nome completo: IM PRODUCOES E EVENTOS LTDA

CPF/CNPJ: 39.254.456/000r-13

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente
acima identilicado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos
termos do art. 46 da Lei n' 8.443192 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidâo os responsáveis ainda não
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às I l:55:00 do dia 2210612022, com validade de trinta dias a contar da
emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio
httos://contas.tcu. sov.br/ords/flp:INABI LITADO:5

Código de controle da ceÍidão: OY51220622115500

ç

AtenÇão: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

a tlr
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Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

CeÉifico que nesta dala (22t06t2022 às í1:55) NÃO CONSTA no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de lmprobidade Administrativa e

lnelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa

quanto ao CNPJ no 39.254.456/0001-13.

A condenaÉo por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da

inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em httpJ/divulgacandcontas.tsejus.brl

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle

6283.2D7A.0636.8754 no seguinte endereço: httos://www.cni.ius.br/imorobidade adm/autenticar certidao-pho

dt ltc

)Íedo em: 22lOBl2O22 às 11:55:54 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Pádna 111
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ESTÀDO DÀ PÀRÀÍBÀ
PREFEITURÀ MI'IIICIPÀI DE SÀIITÀ RITÀ

SECRETÀRÍÀ DE CIJLTORA
Santa Rita - PB, 22 de Junho de 2422.

O SECRETÁRIO DE CULTURÀ DO MUNICÍPIO
atribuiÇôes legais,

DE SÀNTA RITA, ESTÀDO DÃ PARAÍBÀ, NO USO dE SUAS

R E S O L V E:

RÀTIEICÀI] o procêsso dê Inexigibil,idade dê LicitaÇão n" IN00033/2022, que objetiva:
coNTRÀrÀçÃo Do sHow DE ISRÀELL r.ít NÍZ (EIíPRESà: IM PRODUçõES E EVENTOS LmÀ), À SER REÀIIZÀDO NO

DIà 25 DE .fI,NIIo DE 2022, EÜr VÍRTT,DE DÀS FTSTIVrDÀDES DE SÃO .,OÃO DO MI,NIC:PIO DE gÂTÍIÀ RIIÀ,/PB;
coln base nos êlementos constântes da ExposiÇão de Motivos correspôndênte, a quâf sugere a

contrataÇão de:

- IM PRODUCOES E EVENTOS LTDA.
CNPJ: 39. 254. 456l0001-13
valor: RS 25.000,00

Publique-se ê cumpra-se.
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o sECRETÁRro DE CULTURÀ Do MUNrcÍPIo
atribuiÇôês legais,

ESTÀDO DÀ PÀRÀIBÀ
PREFEIfT'RÀ MI'NICIPÀ! DE SÀ}ITÀ RITÀ

SECRETÀRI.À DE CU',TUR,À
Santa Rita - PB, 22 dê Junho de 2422.

DE SANTA RrrÀ, EsrADo DA PARÀÍBA, no uso de suas

R E S O L V E:

ADJUDICAR o objeto da lnexigibilidâde de l.icitação n" IN00033/2022, quê objetiva:
coxrutrçÃO Do SsOw DE ISRÀÉL,, lít NIz (EYPRESÀ: n.t pnOouçõtS E EVENTOS LrDÀ) , À sER REÀlIzàDo NO

D1À 2s DE gu1no DE 2022, Etr vrRTt DE DÀs ErsrrwDÀDEg og sÂo ,roÃo Do MUNtcrPÍo DE 9ÀrÍrÀ RrÍÀ/PB;
corrl basê nos elemêntos constaÍltes do processo correspondênte, a:

\./ - ru PRoDucoEs E EvENTos LTDA.
CNPJr 3 9. 2 5 4 . 4 5 6/00 01- L3
valor: RS 25.000,00

Publique-se ê cumpra-sê.

SECRETÁRIO DE CULTURÀ

-.



ESTAOO DA PARA|BA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

SECRETARIA OE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER

RAT|FtCAçÃO E ADJUDTCAçÃO - tNEX|GtBtLtDAOE N. INOOO33/2022
Nos termos dos elementos constantes dâ respêctiva Exposição de Motivos que instrui o
processo e observado o paÍecer da Assessoria Jurídica, referente a lnexigibilidade de
Licitação n. tNoo033/2022, que objêtiva: CoNTRATAÇÃO DO SHOW OE ISRAELL
IúUNIZ (E['PRESA: IM PRODUÇÓES E EVENTOS LTDA), A SER REALIZADO NO DIA
25 DE JUNHO DE 2022, EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO DO
iIUNICIPIO DE SANTA RITÁ,,/PB| RATIFICO o correspondênte procedimento e
ADJUDICO o seu objeto a: li/l PRODUÇÔES E EVENTOS LTDA - CNPJ:
39.254.456/0001-13 - VALOR R$ 25.000.00.

Santa Rita - PB, 22 dê Junho de 2022.
WENDEL DE ARAÚJO VICENTE

SECRETÁRIO DÊ CULTURA, DESPORTO, TURISMO E TAZER
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d. Lt frd.!.l n' 4.666. dc 2t d. Juaho.t. 1993, Lr cóPI-.íBar a' l2l, <!c l{ d' D"dúo dc
2006, . leriill.çlo p€!!lnânt., conrló.t.d,t .r altêr.çôaa Pôtt laottt dr' trr"kLt áoü"'

E&loanmr-Doa.ÉÍgr
2.1,O pr...n!o contr..ô :co PoÍ obreto: CCtrrs* !a lEf !a EdE" ÉlEE r' U
ircçái r rtuu rorr , r rri rqr.ríeaá pore ãidi lre u tdt, r rirc rt ãtrllxou
I rL do !D Ercrtto Dl arl'a !.tlr/fl.
2 .2 .o í,,tr lç. ô.v!!á 3a! aracstroo rlgoloaatnti! & rc.!Íto êÔ ra çdleLt eD!"t" nü't'
rnrtrurnto. progô.t. .p!.!.nt.d.. ;t9icltrc.ç{Ft tacolc.t câí! FccÚtrt", -ryq:9 -!trdrrtólli.á; ó r,rortrâ" À. DOOOTyàO:t . r...!ruça.r do cd!rr.!-r!.. aiocrrltcot .tt . .Irr.
ítcE í...n.!o 9a!!at iô!!í!d..ta! do Pta..Âtâ coítr.to, 1ãd.PtÍtda!!a da !r'Üêtlç'ô'

ct almÀ r*,,ll - Do rlll I ltHl:
3.1.o lor tat.1 il.r!. aoDlrlto, . b.t. .to F.G9. ProPôlto, a Ô rl t!.í!'r'o- {lt|l ! GG
§. Ilrl,.

EO

..,-I
almr cEE - D E tlrt3to f aGllo ErllSlar
l.t. Or pragoa cÍrnt tàtallc*i, aao Ílrol o ltnaluâtltala iô paaro da La alto.
r.r. o"ni ro lk, 9t... & tlttnci. do contl.ço ã rdlrât. ,oll§llllÉo Cê e!íl'li.dcr o. Pr.!d
tà.ia{o .o!r., iorl,rlr rpó: , lntarr.gno d. E .no, ôa }a.s Pllra§lo afa tdflfaô Er.Ítt€aül
;o r!CÀ-IÀ6t actôslrdê. ia'aodo-ro por batr a liat (i. Qtrl.ntaelô da rlrrrr.trÍl d' êoíttllo,
.r.lurlt.a.nt. plrt .t ê!rr!.Çô.! tnlêlad.t à contluldaa aÉl . ocôltarelt rra anlralld.da.
a.r, ttot r..1ura.a rlbt§rlu.nt.t .c Arlt :rc, o 1nE..r.tno tlnlro da §a lnt rtta tontldô a lalttt
dor .C.ltot ítn.ac.1rq! dt últirô t.rJu.t..
t.a. lo c.!o d. atr.to ou.to divul{rçro dÔ iad1c. d. lrarutln.nto. ô qo.liDag.nb. 9a(1.Íl .o
Cóôt!ri..lo . irQôltlnc,.r c.!6rl.d. ,.1. úl!rt t , t.çlÔ cêôlr.âlab, Ii$rtÚ.,r.lo t dlt.r.Ír§.
colrali}oodant. !lô !39. tarr dlütl§rrlo o lorir§â datlalllto. fLa o CatrtlatÉ olaltxlo r
rp.t tittrr ríóa:a da calculo r.lalanta /lo ttrlusta rnto caa Prtoa (b ealoa l-&atct!a, Lq*a
qtra .rt. oc?r!.Í.
4.5. ,aa alari?Aat llmttr â ialtlc. ulllltadc ,.t. t..rú.t. taaa, â!t1talô3i§ta. o dallôl!lÚq.

we/
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e.tô ê Indlct ratüralacido pira .aaruti.n nto ,aôha a ta! aütlntú ru da luafflt toú. tf9 ?at!aeri! tar ul1l1u..lo, ,.rl a.t*trtô, o n brrlrutsto, o !r'. 1Lr. r.r ô.tar.Ioaô Ffl lagllla§to
.atlo !a r1tor.
a.6. tL .u.ansl. d. prrílllo lig.l qú.nto .o :'ldlc. lubrlfírtê, tr p.t?.r .Lít tt !d€ lrtdl!.
olfcbf, !Et. !.alú!a.r.?lro qo piaço óo ?úIô! Í&rna,r§.tt!a. por Eilo da tar- aattttn.
4.7, O lralirlla gld.rt r.r !ÊâIlzailo po! âpoltllaEítâ.
ELIqr grà - !r Etrçtor
!.1.àt datp...r c!tr.r& pôt cort da rc<rulôt. dot.çlê. aôoataâta do ôrc-trEo ülíÚlrta3
i!cu!tâ! Prô9!1o! da túnlclplo arê s&ta Flra:
'irNir ..Íâr-.ib'r: o2.r,oo - EcIãrEr t[ cE/trcl, rE, tD ! taI
f,o,Et( rtarEtE. tt,!rz.lota.2oa, - Err.!Írcfrt ü EE ca ftrrGa E Enllrr: !!. tori - oa rü,tlÚ r EIlü l rE ini!úarEE T tsC'CI tOO - GTTD' ÉO tÍtE'E I I U
ct.üeJr lElr - tp tr alE!ê:

€.1.Patô atrtlvaqlo c!ô! psg.r.|rlo! !.qracti,yoa, ôat rrlô ,ar arraaantldor ,itllFntr €- a,
!âttl.!t ê lôtt! Flrc.l!, .! C.rrldlh, iLgrtlr.r d. .táâltô clIO d. txff. CP dô !ü!!, . .!a .
tatatÉr líunlclpal al,o .roãIcllio rlo propoôanla, .Lr1a!r-Dtc atú.lltada,

6,:.0 oto crlrerlr.nto dô rubitE ân!.r!or, iellcarl .. ürrtaclo do FfnEo {I !ô rttl
9rôc:ê.!.do .lú! r .gr...nh§ao d.r r.t.rl.L. critrOOor, nfo r*â.fc..t @atL.lt -c qltato ó.

W Õtr*

-rE-1 Ê!a - EalEtLTt-[.
1.1.o. p!.!o. alrlEr ib lnlc1a <i. .!.Drr d. .r.êrrçlt . (l. ccaEltttlo <ac rllÍatr lnl ütaalb,
6rr ràiter tro!.og.glo n r êe,tdlcõ.r i ulot.... prorlt!.t sô.rr!. tr, I tt. aa L, a.r*Urr.
t i& abalro lndl,c..tor . r.rlo aan!!ía!âáor d. .arliatüra llô C6ttat!,r
. - Inlêlo: 3 (t!e.t dl.r,
! - c§âclc.lo! 2 (óolr, dl.r.
Â vr,!aocl,. clo 9r...ôr. ca.tr.!o r.!a dr!rr.ln..b | .{ ,lrg"l§r oonrtÔsaêa Cl &. da arl!
rrrlo.turr, Dod.tElo &r prorrotf,d. ro. !.r... ô Àrt. 57, A r*L a.aaln,-

-rsr oElB - art anodÉ D (Eaaã!
r - E êt,uaÍ § pag.Énr. r.Ir'-19o t araÊrlça§ do râlrt€o atatlüsc. tllallraát, da aGÚadÕ air at
aa'lr.tlyan claulular ôo prGranta cêatlrto,
b - rs.toscloí.t ro coriítrdo tô.ict o. t to! aacataltlca ?ara a ttil aLÉÚçD óâ -gdeÉ
caRtratadoi
c - troitficat o Corrtrat.áo .obr. $[lqu.r itr.gulartd.da oloa.Ítt.da rllantr} a Or.lldad. ô
!aílço, dcrcafilo I B1! aapta a cla?latt íttaaltra§lô. ô $ra ito dl- c cqatratô lb &§
!ÉFoa&1l1drd.t cootr.tu.l! . Lgf,L,
a -'ooriqarr r.?r...ntrn!.r c.. raÍlàulçê.. d. c.ttor c Elrc.l -.!a G|cntl}l.ta, t§a laet Ô
ns;s rtttatr, arDact.blnla ,riir â.ô@aah.. ê lllc.Llta, t E üIlao. rqlcllvrÍrta,
,arrtt{da a côntrrarglú d. t.rcalrôr É.ra arrlatatrcll a tuhatdtc at lnÍonatl- Frtlrintal a
raaat a:rlà[lç{ra.
ÊtIEa r - I' ürapir !o êa!üâDor
a - &cculta dautdarlrnti o !ãtv:çp aLaclilo na Clluaula eorratlrcaúrâlr do Paaaaala c!'ll!Íato.
(brÉ.o q6r ratàôraa p.raÉtrêa ch EoaltdarL.rt.b.lac:t!ô!t,r!a o rÊ ah atltlltaóa lrlrclaaadr
aa obrato cürltaturl, caa 6b!ôrel,rc1r aol P?.:o! artiPoll(ho,
b - t 4on.!r.l1trr-ra ,.r tidos ot ôlrut a oõtiqrçat! clrltaar!.ataa a l.{i.L§lo lfrcal, ctral,
trtD.llrla a lrrbalhlrt.. b!. êe por todr.t daâtl...!. dParat.loa aalrarÕa, r SaaISr
etlolr, ti.lanla aaua fornaca<lotaa qo talctlrol aú !âtao .lt .Écscaô ib oürl.!. ê!íritat*,
c - L.n!t! prq,orlo cap.clt.áo i ldôiao, .càll.ô 9.lo cotrt!.iranta, qqÍÉÔ ô tÔGÚ9aê ab ettta!!,
rFa ô raraaaantc tntatr.l-nt. a. loaloa oa taut ato.,
d - ,.arlalr . írcltltra a ,1.c.1t .çlo Élo Co.rtt.talta aLtaialo Dtaatat ôa llf6ltaaa a
atrlrraclraritor rol 1cl!.do',
a - tialil rarpoô.aval pêlr! .L.rcr cagaaío! ólsol.ranla ao conlrtEaÍrlr §o a larcaLoa, íLcatErrtrlt
aL rua csltx ou éolc n. .r!i|]Ça. (Íô côGtlato, .ao.rclulttlô oi, taCtatlôdo aata ôltPanlabÁUíada
a ttlca:ttacaE ou o à.anpal!_h.ta.tEê p.lo ólglo lni.rêtractol
I - ,{aâ cadar, rrân!Írllr ô{ tüàrontatltt, no todo ôe 6 Drtlt. a 9br$o daata latatr&lrtôr ra§
ê rôn}1.a.lranto a r.l,arrara au!.tllraçit etpttall alo caniLtaÉiat
t - l.ar!rr, ôr..nt. i eirtnct. do ccnt!.to, G! c{oatlbLlrdarL coÊ .r ôrlaLeLt aêrlaldar.
t-rdar ar co.dlçô.! dr ,.Eolarld.& a qt.llltêôçlo .r19Íüt úô .atf.cltrÉ pr€tlo í!a ê.ecllt çao
dl-rata, rgaaaatlando êo contlaltala ct doêulEnlor nac.lalallrt, a-9aa rlla ,§llclfado,
crlEa A - Dr &ancb r Etst lo.
,O-1- tata <alrt!.tô pod.ll rai .liaraóo caú à .Lütala rurtltlca!1?a, l5lltita-hrta aratêcêrtraanta ô{ ,ô! a.cldo .nr!c r' Earlar, hoia c.ro. 9r3rlrloa no Àrt. a3 a aÉa t.rdâáfrb, da
plÍra dl.r.lro. cantôrr. o dlrro.to âor Àrr.. ,1, ,l . ,9, !!&r é. Ll l.a3ó,1t3.
1t.2. O .-oatr.t do írca obrlqrltc r ..rlt!r. ,'a. -a.a eocal!,!ôaa c€rtraturla, € aat{aÉlrôa oo
,rlr!.ttt.r lua aa ttr.!ú no! ,.ry!9oar a!ó o Í.+ac!trc lLlta ,r3óo ôo 

^at. 
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f
i.a6(/t!, r&rà$ a.rar.!ü, ôu aufl..itr Fdala .rcGL! r tltt!. ertaàatacldô, talÉ at actr.taa"
aatlrltarEÚ da raoldo c.l.br.dq art.a ra coô:!átiletaa.
qlmr &a rrÚn, - Do cuú'
: ! , I . Eracllaate o pt.lanr. con!'rtê a ôDtarradar aa sorÉl9ôar {a aár+l-to daa oàllgacôat
P.Ê"u.d.r, a. prâc;dlnrakr . Frr:rà par. r.oabr o rÊ! ;braro P.lo CdrtÊGaltla olra.t Ê.rlo,
c§rttntt§ o caro, aa .[,rDc.iça.r do! Àr!r. 13 . ,6, ár l,at t.669/93.

t!lc

!.n1. À1 . - P!, a, Úa Jnúào úa 2022.

SEctEtiaro Da cultuaÀ

tEtS collt& lâE

CIFJ n' 19,l5l. a:a/0001-l:
n§ llrlr Era rrtll
0!2.116,l:a-09

ii
W

.lá!tE. D-ta E - llr rrúDrlt.
12.1. À lacut lnrurla 5 d.lr t oa ô.Éprl! .r ob!tí.9.Ú6 r.ürttd.t. art.c.ttot ltatr, tÚalt'r'
o contr.!&tô, g.;.rt1dr r prark d.!;., tr rcAuútrs Fndf&r ri.rl4l.r lcr Àrta. aa. Í'
a. r..l a.666/93: r - .dv.itaoclr, b - Drlt dr rr. ô o.5t lt t'o rr4ira €ílao tEt ctàt'ó
apltcad. .obaa o satot do contra:o pô. .11a rra .tiato !a.trtraía. !o f.Àloia É !a @& ilc
oàltto or. êcôttrll(b, ê _ !ult..li ior tÁi p". cên!êt !ôü,r. o ilot qttâtÉ F - 

rG.€íçt'
tot l oú Írüêlrl óo êôntrt!ô, <l - !ut!.,t ro iogorarU tlt D.rtlclD., .. rt.lLaaà. l?+9!!
or soatrrier cür r Àd!.1nt.t!.Çlo, f"r ç..ro <f. aia Ol ídãt.t anô., . _.tsctrt 9la rl laldõrd'{'
D.Sa l:.cl?rr .u 3oatr.t.! êG . ÀltlnÍatraflo ?Él1u€. -llFaÉt laãlilaata aa .llll'Ê'
ilctcrrlarater d^ Duniçto ôu .ta qu. ,!1. prüttdi aca raablttla§ló DaraaL a tEqE '. .Úlot:á''l!
Ç.r. .911cô,r r P.n l1d.d., I - rúuttaicairntr, $rllÍn at daa púaladr.fa e&latlr Ílrr,'let'd'r
lt. I.l 1.666/9!.
12.2. 3a c tt.l3. rla tuit. âir ind.nl2.ato d.elda tÚo fo! .lcolàídô ro P io dâ l3 dLt 
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c.í$nlc.çlo an Canrõladô. rêrâ .u!cn r ic.úrnt. daacêitrdô da Ptl-lr. gatcrL alo lra4r,Eaato -'guc o coô!Íata{o vla! a íata! ,at, .ctâ!ci(b da lqrot &ratôliot rlc lt ti.t F r "'lc' 'o 
_i'

ou, griandô to! o e.to, c(ürado jo{lcJôltbn!..

slsEr&r úctrtr - ú mE|o rú*latlr
l!.I. taot qaraoa .}a avaotual, .tt..ot à P.gú-rto tL, latÍa darta hatrl. ôtt. 
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d"'|. ÇL o

coâtlrt.óo Àlô tt'ntt côncôtrariô d. llqràa- tott a P.t o.tt.Ío. ,aí' 
'Ô&tt' ' 

aé*rt-clo
(lrr.Írê.1!., é.rrtó. .Lt.L . a... iI"ri.'JIt a.- prt-. 

' 
err.-ato .ta 

' 
dalr €st@oôd"tr :?

.tcttro p.í.Ento d! D.rcàlô. oe cnàtgor toÍ.!ô!lo! aàliaor .'lo (b 
'tr'É 

eo ,.tDt6L
lr.rlo c.lcrrt dot cd utllt!.9aô ar '.glriatr fótsrL! gt ' d r llt t l, !í!dt: El ' 60'190'
Eratôrloa, N - nttalc cla clla! .ntts r ôt: p!.rtetr graa c Da!Éaóto a a dê 

"*tÉ 
PlÉ'ôtÔ'

vP - y.lor d. p.!c.r. . !.r p.95, à : . rnàr.. or c-ocçsrrirã ,!âaá€tk', rtttr 
'Ftr.áôt 

I '
(ta - !001 - !65, t.ndo ?x -,r!.€n!qrl do lttâ-:86! a{!irl..b nol ól!1!' ôtÊ -"t ôu' r'
r"r. Í.rir. lra Ào?o :tiólc. .oo."oo [1" ãr.tni r.a"t.t c"" o rúttltu'' tl' àtÉt"r 'lo-t""lilo1rÉ:c. .!t.b.l.cléo Frrr o .orp"tt .cr" Íln.nc.irt v.rüa . ... .tlloto o'r cl. (.il+Ít-t, 

-Í::]i-"por.. r.rr !.! utrlirróo, t.!t À.to.-.doi ar aultcltslglo. a ç. vltÍ a 
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alltteaar"E P'r^
l.Errla9lô ârllo i6 tloê! -

(,á81 6a Ollrtr - Dr ,tãrrtl!|â t -lÉto e.ÊalltE
It.t. r Gr.cúCo 60 .ont..to 

".ra 
ãlIIo d.-.;.Ç.th"to. c.ortolr, !i."Lb"lê :.:P:=:"

po! !.9rÊ6aít.nta ôr coatr.t nt.' d.aríi.Ea 3,rta 6aato! (b Pr'llst' Êâ'ltLs lLl srl"'

-rtrt 
rtlr !' 6,srrtrr E;'FÍ;ã;.(;t ão crr ór'(c'ilr-Í!' ca l*'clo lzLr'rb n'

!.clatatlr é. cúItut. d. IunlcÍPlo .1ê !aie. lr _ P!'
1..2. o !t c.t ito conu.to, "r.l'àiiir.-t1ô 

r Er, Do.txtct 1., óo C;1' Ür1'053'5t'-16,
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tnclualrr aa tGrttfirn!ôa aorr anaratt êt ê!.ÉIÊntÚal.

(rlrrEr úÕ oErtl - !o taor
1l,1.Ptla dlrltlit ta! qr,tltêâr dac4,at*atôa Óaatc êdl!ra!a, at Í»ltai alagÚ o llao iL c-'L' ô'
g.n!â lla.a.
t!.2. lo! ..!arc d. Dl..o .crr4ô, íol lavtrdo o Pl'r'nl' c<'ntllto I 02 (rir't) sl. 
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ESTADO DA PARA|BA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

SÉCRETARIA OE CULTURA, OESPORTO, TURISMO E LAZER

q+
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÁO DO SHOW DE ISRAELL MUNIZ (EMPRESA: IM
PRODUÇÔES E EVENTOS LTOA). A SER REÂLIZADO NO DIA 25 DE JUNHO DE
2022, EM VIRÍUDE DAS FESTIVIDAOES DE SÁO JOÁO OO MUNICIPIO DE SANTA
RITÂ/PBi lnexigibilidade de LicitaÉo no 1N00033/2022. Vigência: Até 2110712022.
considerada da dâta de sua assinatura. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURÂ DE
SANTA RITA/PB. ATRAVÉS DA SECREÍARIA DE CULTURÂ, DESPORTO, TURISMO
E IAZER e: CT No 00298/2022 - 22 06.22 - rM PRODUÇÔES E EVENTOS LTDA -
CNPJ: 39.254.456/0001 -1 3 - VALoR R$ 25.000,00.



base na tri ComplementaÍ MuÍricipal n' 16/2018 de 06 de
julho de 2018 e lri Complementar Municipal n'029 de 23

de março de 2022,

RESOLVE:

Arü I " Exotrerar o Seúor Otoniel Inocencio dâ Silvâ, do
cargo de Secreúrio Adjunto Municipal de
DesenvoMmento Econômico Sustentável, símbolo CCM-
It, de provimento em comissão, com lotaçào fixada na

Secretaria Municipal de Desenvolümento Econômico
Sustenúvel, Ciência e Tecnologia -SMDESCT, de Santa
Rita - PB.

ÀrL 2'Esta Portaria tem seus efeitos retroativos a data de
trinta e um de maio de dois mil e ünte e dois, revogadas as

disposições em contnirio

Santa futa - PB, 23 dejunho de 2022

PÁGINA 4

de Licitaçào n' IN00033/2022, que objetiva:
CONTRATAÇÃO DO SHOV'/ DE ISRAELL MUNIZ
@MPRESA: IM PRODUÇÔES E EVENTOS LTDA), A
SER REALZADO NO DIA 25 DE JUNHO DE 2022, EM
VIRTIJDE DAS FESTN'IDADES DE SÃO JOÃO DO
MUMCIPIO DE SANTA NTA/PB; R{
correspondente proc€dimento e ADruDICO
IM PRODUÇÔES E EVENTOS
39.254.45610{ot-13 VALOR R$ 25.

CNPJ:

DoE Ne 1746 ANO 10 Quinta-Feira, 23 de iunho de 2022.

9-

PORTÁRLA N'.207l2022

Dispõe sobre nomeação do cargo de

proümento em comissão e adota outas
providências.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL Irc MUNIChIO
DE SAIITA R.ITÀ Estrdo d8 PÜÀibs, no uso das

atribuições preústas na l-ei OÍgânica do Município e com
base na ki Corrplanentar Municipal n" 16,2018 de 06 de
julho de 2018 e Iri Complemena Municipal n' 029 de 23

de março de 2022;

RESOLVE:

Aí. l' Nom€{r o Senhor Brunno Inocêncio da Nóbrega
Silve, para exercer o cargo de Secreüário Adjunto
Municipal de Des€nvolümento Econômico Sustentável,
simbolo CCMJI, de proúmento em comissão, com lotaçào

hxada na Secretaria Municipal de Desenvolümento
Econômico Sustentável, Ciência e Tecnologia
SMDESCT. de Santa Rita PB.

Art 2'Esta Portaria tem seus efeitos retroativos a data de

um de juúo de dois mil e vinte e dois, revogadas as

disposições em contrário

Emerson Fernandes A. Pântr
Prefeiüo

Emerson Fermtrdes À Prnts
Prefeito

RATIFICÂÇÀO E ÂDJI]DICAÇÃO
INE)OGIBILIDADE N" INOOO33/2O22

Nos termos dos elementos constanúes da respeativa

Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o
parecer da Assessoria Juridica, referente a lnexigibilidade

Santa Rita - PB, 22 de Juúo de 2022.
WENDEL DE ARAÚJO VICENTE
SECRETÁRIO DE CULTUIRJ\ DESPOR
E LAZER )t

EXTRÂTO DE CONTRÂTO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DO SHOW DE ISRAELL
MIJNTZ (EMPRESA: IM PRODUÇÔES E EVENTOS
LTDA), A SER REALIZADO NO DIA 25 DE JTJNHO DE
2022, EM VIRTIJDE DAS FESTTVIDADES DE SÀO
JOÃO DO MUN'ICIPIO DE SANTA RITA,/PB:
lnexigibilidade de Licitação n' IN00O33/2022. Vigência:
Até 2l/0712022, considerada da data de sua

assinatura. PARTES CONTRATANTES: PREFEITL'RA
DE SANTA zuTA/PB. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE
CULTURA, DESPORTO, TURISMO E Iá-GR e: CT N"
cD298t2022 - 22.06.22 - lM PRODUÇÔES E E!',ENTOS
LTDA - CNPJ: 39.254.456/0001- 13 - VALOR R$

25.000,00.

RÂTTTICAÇÃO E ADJI]DICAÇÃO
INE)OGIBILIDADE N' INOOO36NO22

Nos termos dos elementos constantes da respectiva
Exposição de Motivos qlÉ iÍlstrui o processo e observado o

parecer da Assessoria Juridica, r€êÍente a Inexigibilidade
de Licitação n" IN000362022, que objetiva:
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA EDUARDO KLEBER
RAMOS SILVA, REFERENTE AO SHOW PADRE
PUAN RAMOS A SER REALIZADO NO DIA 26 DE
JTJNHO DE 2022, EM \'IRTIJDE DAS FESTIVIDADES
DE SÀO JOÃO DO MLINICIPIO DE SANTA RITA/PB;
RATIFICO o corres?ondente prccedimenlo e ADJUDICO
o seu objeto a: EDUARDO KLEBER RAMOS DA SILVA
85327638472 CNPJ: 24.483.29410001-18 - VALOR R§

10.000,00.

Santa Rita - PB, 22 de Junho de 2022.
WEI\'DEL DE ARAÚJO VICENTE
SECRETÁRIO DE CLILTURÀ DESPORTO, TURISMO
E LAZER

EXTRATO DE CONTRÂTO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA EDUARDO
KLEBER RÁMOS SILVÀ REFERENTE AO SHOW
PADRE PUAN RAMOS A SER REAIIZADO NO DIA
26 DE JUNHO DE 2022, EM VIRTUDE DAS
FESTN'IDADES DE SÃO JOÂO DO MI]NICIPIO DE
SANTA RITA./PB: Inexigibilidade de Licitação n'
IN00036/2022. Vigência: AÉ 2110712022, considerâdâ da

data de sua assiiâtuÍa. PARTES CONTRATANTES:
PREFETTURA DE SANTA RITAPB, ATRAVÉS DA

Santa Rita - PB, 23 de juúo de 2022.

Secretorii de Admlnlstração e Gcstiio
Cond$ão

e)



ttt
DOE Ns 1746 ANO 10 Quinta-Feira, 23 de lunho de 2022.

base na ki Complementar Municipal n' I 6/20 I 8 de 06 de
julho de 2018 e I*i Complementar Municipal n'029 de 23
de março de 2022;

RESOLvE:

ArL 2'Esta Portaria tem seus efeitos retroativos a data de
trinta e um de maio de dois mil e ünúe e dois, revogadas as

disposiçôes em cont'ário

Santâ tura PB,23 de luúo de 2022.

Emerson Ferll&ndes A, Pa[ta
Prefeito

RÀTIFICAÇÃO E ADJTJDICAÇÁO
INE'fl GIBILIDADE N' INOOO33/2022
Nos termos dos elementos constantes da resp€ctiva
Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o
parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade

PORTARIA N'.20712022

Dis@ sobre nomeação do cargo de
proümetrlo em comissão e adoa ouFa§
proüdências.

O PREFETTO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO
DE SANTA RITÀ Estado da Parsíba, no uso das
atribuições previstas na ki Orgânica do Município e com
base na L€i Complementar Municipal n' 162018 de 06 de
julho de 2018 e tri Complementar Municipal n" 029 de 23
de março de 2022;

RESOLVE:

ArL 1" Nomear o Senhor Brunno Inocêncio da Nóbregr
Silva, para exercer o cargo de Secretário Adjunto
Municipal de DesenvoMmento Econômico SusteDtável,
simbolo CCM-ll, de provimento em comissão, com lotação
lxada na Secretaria Municipal dc Desenvolümento
Econômico Sustentável, Ciência e Tecnologia
SMDESCT. de Santa Rita PB.

Art 2'Esta Portaria tsm seus efeiúos retroativos a data de
um de junho de dois mil e vint€ e dois, revogadas as

disposições em contrário

Santa Rita- PB, 23 dejunho de 2022.

PÁGINA 4

de Licitação n" IN00O33/2022, que objetiva:
CONTRATAÇÃO DO SHOW DE ISRAELL ML]NIZ
(EMPRESA: IM PRODUÇÔES E EVENTOS LTDA), A
SER REALIZADO NO DIA 25 DE JtÍNHO DE 2022, EM
!.IRTl-]'DE DAS FESTTVIDADES DE SÀO JOÀO DO
MI]NICIPIO DE SANTA RITA,/PB;

e ADJUDIC eto
o

u-{'correspondente
IM PRODU ES E EVENTOS L J:

39.254.456/0001-13 - VALOR RS 25.

Santa futa - PB, 22 de Junho de 2022.
WENDEL DE ARAÚJO VICENTE
SECRETÁRIO DE CTJLTURÀ DESPO
E LAZER

RÂTIFICAÇÃO E ÁDJUDICÀÇÃO
IND(GIBILIDADE N' INOOO36/2022
Nos temos dos elementos constantes da respectiva
Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o
parectr da Assessoria Jurídic4 referente a Inexigibilidade
de Licitação n' IN00036,2022, que objetiva:
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA EDUARDO KLEBER
RÁMOS SILVA. REFERENTE AO SHOW PADRE
PUAN RAMOS A SER REALIZADO NO DIA 26 DE
JI,NHO DE 2022, EM IIIRTUDE DAS FESTTVIDADES
DE SÃO JOÃO DO MUMCIPIO DE SANTA RITA/PBI
RATIFICO o correspondente pÍoc€dimenlo e ADJUDICO
o seu objeto a: EDUARDO KLEBER RAMOS DA SILVA
85327638472 - CNPJ:24.483.29410001-18 - VALOR R$
l0_000,00.

Santa Rita - PB, 22 de Junho d€ 2022.
WENDEL DE ARAÚJO \'ICENTE
SECRETÁNO DE CIJLTURA DESPORTO, TTJRISMO
E LAZER

EXTRÂTO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA EDUARDO
KLEBER RAMOS SILVA" REFERENTE AO SHOW
PADRE PUAN RAMOS A SER REALIZADO NO DIA
26 DE JUNHO DE 2O?2, EM VIRTIJDE DAS
FESTT!'IDADES DE SÂO JOÃO DO MUMCIPIO DE
SANTA RITA,TPB: Inexigibiüdade de Licitaçâo n'
IN00036/2022. Vigência: Ate 2l/0'7/2022, considerada da
data de sua assinanrra. PARTES CONTRATANTES:
PREFEITI]RA DE SANTA RTTA,/PB, ATRÂVÉS DA

-t

ArL l' Eronerff o Seúor Otoniel lnocencio d{ Silvs. do
cargo de Secretário Adjunto Municipal de
Desenvolümento Econômico Sustentáve[ simbolo CCM-
lI, de provimento em comissão, com lotação fixada na
Secretaria Municipal de Desenvolümento Econômico
Sustentível, Ciência e Tecnologia -SMDESCT, de Santa
Rita PB.

Emcrson Fernatrdes À Prntr
Prefeito

Sêcretrrir d€ AdmüistrrçÂo e Gcsüio
Comissío Permenente de Licitacão

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DO SHOW DE ISRÀELL
MI]NIZ (EMPRESA: IM PRODUÇÔES E EVENTOS
LMA), A SER REALIZADO NO DIA 25 DE Ji-]NHO DE
2022, EM VIRTUDE DAS FESTWIDADES DE SÃO
JOÃO DO ML]NICIPIO DE SANTA RITA,?B:
Ineigibilidade de Licitaçâo n' IN00O33/2022. Vigência:
Até 2l/07/2022, considerada da data de sua
assinâtuÍa. PARTES CONTRÀTANTES: PREFEITURA
DE SANTA RITA,?B, ATRA\,ÉS DA SECRETARIA DE
CULTURÀ DESPORTO, TURISMO E LAZER e: CT N"
$298D022 - 22.06.22 - rM PRODUÇÔES E EVENTOS
LTDA - CNPJ: 39.254.456/Unl-13 - VALOR R$
25.000,00.

l

t
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RECIBO DE PROTOCOLO a)
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O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certiÍica que em 3010612022 às 09:57:19 Íoi prolocolizado o documento
sob o N" 64672/22 da subcategoria Licitaçõês , exercício 2022, ÍeÍercnle a(o) Prefeitura Municipal de Santa Rita,

mediante o recebimento de infoÍmâçÕes/arquivos eletrônicos encaminhados por Emerson Fernandes Alvino Panta.

Jurisdicionado: PreÍeitura Municipal de Santa Rita
Número da LicitaÉo: 0003312022
Órgão de Publicação: Jornal Oflcial do Município

r)ala de Homologação: 2210612022v Responsável pêla HomologaÇão: PreÍeitura Municipal de Santã Rita
Modalidade: lnexigibilidade
Tipo do Objeto: Compras ê Serviços
Tipo de Compra ou Serviço: Outros
Valor: R$ 25.000,00
Fontes de Recursos: Recursos Ordinários (91 ).
Objeto: CONTRATAÇÃO DO SHOW DE TSRAELL MUNIZ (EMPRESA: lM PRODUÇÔES E EV,ENTOS LTDA),

ASÊR REALtzADo úo DtA 2s DE JUNHo DE 2022, EM VTRTUDE DAS FESTTDTDADES DE sÃo JoÀo Do
MUNICíPIO DE SANTA RITÂJPB
Utilizou prerrogativas da Lei 13.97912020 (COVID- 19)?: Náo

IINFoRMAÇÃO DO SISTEMAI Envio Fora do Prazo: Não
Proposta 1 - Valor da Proposta: RS 25.000,00
Proposta 'l - Proponente Pessoa Jurídica (Nome): lM PRODUCOES E EVENTOS LTDA

Proposta 'l - Proponente Pessoa Jurídica (CNPJ): 39.254.456/000'l -13

Proposta 1 - Situação: Vencedora

1 c62467794984fcgdb691 c98fTeÍmo de Ratificâção m

João Pessoa,30 de Junho de 2022

L:,
t_.,

Assinado Eletronicamente
@ídtu LC 16/93,dlmde p.lá LC 012009 á

p€lo R.Or,@lo lnL@. âll..do 0€b

6
RECIBO PROTOCOLO. Ooc. 672122. Data 3010612022 09:57. Responsável: tÍamita

\

TRÂMITA - Sistema de T.amilação de PÍocessos e OocuÍBentos

lnÍormado? hutenricâÉo-utttêrlo

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB
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RECIBO DE FROTOGOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 30/06/2022 às 10:24.04 foi protocolizado o documento
sob o N" 64698/22 da subcategoria Contralos , exercÍcio 2022, ÍeÍercnle a(o) Prefeitura Municipal de Santa Rita,

mediante o recebimento de informaÇões/arquivos eletrônicos encaminhados por Emerson Fernandes Alvino Panta.

Número do Contrato: 000002982022
Data da Publicação: 2310612022
Data da Assinatura: 221061202?
Jâta Final do Contrato: 2110712022t'Valor Contratado: R$ 25.000,00
Situação do Contrato: _Vigente
objetô: coNTRATAÇÃo Do sHow DE TSRAELL MUNrz ( EMPRESA: tM PRoDUÇÔES E E_vENTos LTDA), A
SEil REALIZADO NO DIA 25 DE JUNHO DE2022, EM VIRTUDE DAS FESTIDIDADES DE SÃO JOÃO DO

MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB
Contratado (Nome): lM PRODUCOES E EVENTOS LTDA
contratado (cNPJ): 39.254.456/000 I -1 3

IINFORMAÇÃO DO SISTEMAI Envio FoÍa do Prazo: Não

972f6080702f 34f 54f653r0676c9 1 293[PDF]Contrato im

32e58443a5abd496809c47628a87e5ceIPDF] DesignaÉo do fiscal do contrato
lsrm

e cÁa 4 a2 55b3967 7 7 1 í683b8440 5ê2 b53[PDF] Designaçáo do gestor do contrato
lsim

d8b75ffâ84402f c023584039cafl 447 dSim

Sim 687b5a7254aíac33'1 6 1 cdfsb0Tadaf cf

'1Fl Documentos comprobatórios da regularidade da contratada

Publicidade do(s) contrato (s)

Joâo Pessoa, 30 de Junho de 2022

Assinado Eletronicamente
6ídm LC 13.€3. dtrEb Ér5 LC 9112009 6

p6lo RôliNnlo lnllóo, .nâado p.la
RÂÍC 1&2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

RECIBo PROTOCoLO. Doc. 64698/22. oala:301061202210:24. Responsável: tÍamita
õl

t-

TRÂM|ÍA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

:;$\" de (

,/Á'' 
-,/d 

,

{g -to}__§i
\ii&4"%ir"


