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PREFEITI]RA MUNICIPAL DE SANTA RITA

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

Ofício no 18312022 Santa Rita. 27 de junho 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 VF SHOWS PRODUÇÕES LTDA. inscrita no CNPJ: 39.269.4831000]l -60

contratado no valor de R$ 150.000.00 (cento e cinquenta mil reais), referente ao show de
*VITOR FERNANDES" para as Festividades de São João , o show da banda acima acontecerá

dia 04 de julho do corrente ano.

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

PRtttIIUBA MUt'llClPAt DI 5ANTÂ Rttrr.pu
SÉCRÉÍARIA DI ADMINISIRAÇAC
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TERMO DE REFERÊNCIA

SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER.

1. DO OBJETO

1.1. Constitui objeto desta solicitação: CONTRATAÇÃO DO SHOW DE *vIToR

FERNANDES'PARA A TRADICIONAL FESTA DE SÀO JOÀO DA CIDADE DE

SANTA RITA. PB.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

A contÍatação 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 DO SHOW DE "vIToR Ff,RNANDES' PARA

A TRADICIONAL FESTA DE SÃO JOÃO DA CIDADE DE SANTA RITA, PB; O

município de Santa futa, com objetivo de incentivar os festejos culturais e promover o

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

compor o calendiirio 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 municipio através da

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

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

referida contratação descritas abaixo:

ITEM DESCRJÇAO/ ESPECIFICAÇAO UND QUANTIDADE

I CONTRATAÇAO DO SHOW DE 'VITOR
FERNANDES» PARA A TRADICIONAL FESTA
DE SÃO JOÃO DA CIDADE DE SANTA RITA,
PB.
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SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TI]RISMO E LAZER.
Santa Ritâ/PB

3. DOCUMENTAÇÃO

3.1. HABTLTTAÇÁO JURIDTCA:

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: CeÍificado da

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

www.poúaldoempreendedor. gov.br

3.1.3. No caso de sociedade empresiíria 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 aÍ. 107 da Lei n" 5.764, de 1977;

3.1.7. No caso de empÍesa 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
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER.
Santa Rila/PB

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 certidão 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 Divida Ativa da União (DAU) por elas administrados,

inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n'
1.751, de 0211012014, do Secretário 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 debitos inadimplidos perante a justiça do trabalho,

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

termos do Título Vll-A da consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-

lei no 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 for 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. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

São obrigações da Contratante:

5.f.1. Efetuar o pagamento relativo ao objeto contratado efetivamente

realizado, de acordo com respectivo contrato ou equivalente.

5.1.

ü

4. REGULARIDADE FISCAI, E TRABALHISTA.
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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.

6.1. Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concementes à legislação fiscal,

civil, tribuÍÍí'ria e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos

assumidos, a qualquer título, perante seus fomecedores ou terceiros em razão 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 condigões 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 correspondente à sede ou filial da emptesa que apresentou a

documentação na fase de habilitação.

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

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

técnicas correspondentes.

7. DO CONTROLE E FISCALIZAçAO DA EXECUÇÂO

7.1. Nos termos do arÍ. 67 Lei n'8.666, de 1993, será designado representante para

acompaúar e fiscalizar a entregâ 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.

§anta
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7.2. A fiscalização 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 art. 70 da Lei n'8.666. de 1993.

8. DOS PRAZOS

8.1. 0 prazo mrlximo para a execução do objeto esú 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 RI,AJUSTE.

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

previstos no Art. 65, §§ 59 e 6@, daLei 8.666/93.

10. DO PAGAMENTO

10,1. O pagamento será realizado no prazo miíximo de até 30 (trinta) dias úteis,

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

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

§anta
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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 funcionarios eventualmente envolvidos,

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

encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
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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.

10.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser

comprovação da regularidade fiscal.
obrigatoriamente acompanhada da

10.4. Havendo erro na apÍesentação 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

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

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

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

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

aplicável.

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 tÍatâmento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

10.6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não teúa
concorrido, de alguma forma, para tanto, flca 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 paÍa o pagamento e a do efetivo pagamento;

I 'ü:

VP - Valor da parcela a ser paga

p'q
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SECRETARIA Df, CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER.
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I =índice de compensação financeira : 0,00016438, assim apurado:

l = (rx) 1: (5/100)1 :0,00016438

TX = Percentual dataxa erLual : 6Vo

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 Complementar n9

22/2019, 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:

11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

Contratada que:

11,1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em

decorrência da contratação ;

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

execução do contrato;

11.1.3. Comportar-se de modo inidôneo;

11.I.4. Cometer fraude fiscal.

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

aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

11.2.1. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem

prejuízos significativos para a Contratante;

11.2.2. Multa moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustifrcado sobre o

valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;

11,2.3. Multa compensatória de 570 (cinco por cento) sobre o valor total do contrato,

no caso de inexecução total do objeto;

1 1.2.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do

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

i
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Rita



s I ta
Rita

c$* oc (r
á t(

7ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

Sf,CRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO f, LAZER.
Santa Rita/PB

w.,

Ei

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 ate 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 e 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 as penalidades do art. 87, III e IV da Lei n9 8.666, de

1993. as empresas ou profissionais que:

ll.4.l. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos,

fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

11.4.2. Teúam praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da ticitação;

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-á 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 subsidiariarnente a

Lei n" 9.784. de 1999.

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

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa a Contratad4

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 lavor do município, ou deduzidos da garantia,

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

judicialmente.

11.6,1. Caso a Contratante determine. a multa deverá ser recolhida no prÍvo mríximo

de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela

autoridade competente.
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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 tipificada pela Lei no 12.846, de 1o 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 - P8,27 de junho de 2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

Sf CRETARIA DE CULTLTRA, Df,SPORTO, TI]RISMO E LAZf,R.
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Ofício n" 185A12022

Ao Senhor"

João José de Almeida Cruz
Secretario de Administração e Gestão do Município de Santâ Rita"/PB

Senhor.

Cumprimentando-o. venho através deste encaminhar documentação do fl(-stor: Geraldo
Pessoa l)'Oliveira Neto e Íiscal fi4ggjq§34,!qg. segue em anexo.

Scm mais para o momento. eler,arnos nossos mais sinceros votos de estima c apreço.

Atenciosamente.
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Secretário de Cultura. Desporlo, Turismo e Lazer.
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TI]RISMO E I,AZER.

TERMO DE RESPONSABILIDADE

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

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

responsabitidades ineréntes, 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 PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

soénorama DE ADMINISTruÇÃo r cn'srÃo

TERMO DE RESPONSABILIDADE

I:.u, na qualidade de FISCAL, DECLARO para todos os fins de direito' ter plena

;;";ià"[ de desempenhar ial função, além de deter. plenos conhecimenlos .das
responsabilidades inerentes, todas elas previstas na Instrução Normativa no 00112021 da

controladoria-Geral do Município, atÊm dos manuais, cartilhas e legislação sobre o

tema, que estão disponibilizados na sede do referido Controle Intemo'

Diretor De Cultura - SECDTUR
Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer'
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Petrolina, 27 de junho de 2022

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/P8

Segue Proposta Comercial, sendo a mesma referente à apresentação artística e show,
na cidade de sANTA RrrA/pB que irá se realizar no dia 04 de julho de 2O22,
com duração de show de 1:30h e contará com a participação da seguinte atração: Vitor
Fernandes e banda.

Nos termos da solicitação, apresentamos proposta conforme abaixo:

ARTISTA,/BANDA VALOR

DATA DURAçÃO

Valor Total da Proposta: R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)

Validade: 30 dias.

Atenciosamente,

#
VF SHOWS PRODUÇÕES LTDA

ALBERTO SALOMÂO CAVATCANTI SIMÕES

APRESENTAçÂO

1:30h R$ 150.000,00VITOR FERNANDES
04t07 t2022

vF sHows PRoDUÇÔE5 LÍDA - CNPJ: 39.269.483/0001-60
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Conheça como Vitor Fernandes se tornou o "Rei do Piseiro"

O cantor é um dos precursores do movimento do Piseiro e vem se destacando como
uma das maiores estrelas do segmento

A busca por uma melhor qualidade de vida começou muito cedo para o cantor Vitor
Femandes. Nascido em Petrolina-PE e com uma infância humilde. o artista sonhava com
os grandes palcos desde criança, quando iniciou a vida profissronal junto a sua família,
primeiramente na Íoça catando goiaba e em seguida, ajudando na loja de verduras de seu
avô. "Ficava no meio das plantações cantando sem parar. A música está na minha
vida desde os l0 anos de idade. Cantar sempre foi miúa paixão". conta o artista. O desejo
de encontrar o sucesso quase o levou para os campos como jogador dc futebol, contudo,
com
muito incentivo de sua família, Vitor foi em busca de sua carreira musical. Em 2008, ele
recebeu a oporfunidade de se apresentar pela primeira vez nos palcos.

Seu pai, dono de um bar local, lhe propôs a cantar durante a virada do âno novo para
alguns amigos e clientes do estabelecimento. O apoio de familiares mudou a vida do John
Victor Ferreira de Souza, e como agradecimento, a escolha do nome ar1ístico
Vitor Femandes, foi uma grande
homenagem ao sobrenome de seus pais. Atualmente, o artista é conhecido como o 'Rei
do Piseiro', porém, a carreira musical se deu início no Arrocha. Wesley Safadão, Gabriel
Diniz e Silvano Sales, suas grandes inspirações, lhe fizeram sonhar ainda mais com o
sucesso. A mudança para o Piseiro ocorreu no começo de 2019. De forma despretensiosa
e simples, o artista gÍavou um video caseiro dentro de seu quarto interpretando a canção
"Bebe, Vem me Procurar", que mais tarde, se tomaria um enoÍrne sucesso. O registro fez
com que Vitor recebesse o pnmeiro grande convite profissional para integrar a produtora
musical Top Eventos, que lhe incentivou a investirno ritmo do Piseiro. Em seguida, Vitor
recebeu uma oportunidade que mudaria sua vida: gÍavar un'ra música ao lado de um dos
seus maiores ídolos, Wesley Safadão. E claro, o sucesso escolhido Íbi o hit 'Bebe, Vem
me Procurar'. A parceria rendeu em mais de 13 milhões de visualizações no video oficial,
publicado no canal de Vitor no YouTube. "O título 'Rei do Piseiro' surgiu porque fui um
dos primeiros músicos a acreditar no sucesso do ritmo. Quando escutei pela primeira vez,
senti que poderia desenvolver projetos muito interessantes com a até então, novidade.

Não demorou para que houvesse o reconhecimento do público. Por gratidão, lancei 'O
Rei do Piseiro Chegou"', conta ele. Desde então, Vitor Fernandes se consolidou com um
dos
maiores artistas nordestinos da atualidade, se apresentando em alguns dos principais
eventos dos grandes polos de entretenimento regional, como Bahia, Pernambuco, Piaui,
Maranhão. Ceará e outros. Com l0 anos de carreira e após se tornar um dos pioneiros do
Piseiro, o músico já soma diversos sucessos musicais em seu repertório. Sempre
lutando pelo reconhecimento artístico, já gravou 8 CDs e está se preparando para gravar
o primeiro registro em DVD. Em 2020, recebeu o convite para participar do DVD
"Churrasco, Piseiro e Paredâo" da cantora Márcia Fellipe. A parceria "A Culpa É do
Amor", se tomou em um dos maiores hits do projeto.
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Sua última música de trabalho, "Roxinho", já conquistou o coração do público brasileiro.
A colaboração com Tarcísio do Acordeon já soma mais de 93 milhões de visualizaçôes
no
Youtube, além de 8 milhões de ouvintcs no Spotify. No ano passado(2021), Vitor
emplacou 2 músicas na playlist "Top 50" do Spotiff Brasil. "Vou Íalar que não quero" e

"Acaso", são fenômenos do Brasil e estão consagrando seu intérprete no cenário musical.
Além da gravação de um DVD em Fortâleza que teve participação de Diego e Victor
Hugo, Nattan e Caio Costa. As músicas que marcaratn a carreira do artista como "Vou
falar que não quero" sornam 106 milhões de views em seu canal do Youtube e "Acaso",
43 rnilhões, respectivamente.

Outro dado importante é a parceria com Joào Gomes, o garoto prodígio do forró/ piseiro.
"Se For Amor" é um sucesso e sào mais de 182 milhões de players. Carregando sua

enorme fé e lembranças de sua infância humilde, Vitor Fernandes deseja levar sempre

alegria aos seus fis e sonha ter o reconhecimento da música nordestina em todo o Brasil.
"Sempre faço o sinal do 'Pai Nosso' antes de subir no palco como sinal de agradecimento
e gÍatidão por estar fazendo o que eu amo. Que Deus continue me abençoando para levar
cada dia mais minhas músicas até o público. Meu maior sonho é levar felicidade para
meus Íãs", descja Vitor. Para esse ano, ele deu o pontapé com a parceriâ com Marclmho
Sensação, na música
"Atende ai Bebezinha" que já soma quase 2,5 milhões de views.
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CTIPAGEM VITOR FERNANDES

Gshow:

httos://sshow.slobo.com/soosle/amp/rêalities/bbb/bbb22/tempo-real/noticia/top-4-do-bbb-
h rna n s-na- ta-memorias html

CA

h s car

httos://observatoriodemusica.uol.com.br/notici a/vito r-fernandes-lan -d iferente-dê-tudô-ca

uol r(

I
m taes n-e-vitor-
l-de-sao.

com-11-musicas-ineditas

PROGRAMA HOJE EM DIA:

https://recordtv.rT.com/hoie-êm-dia/vidêos/conteudo-exclusivo-idolos-do-piseiro-conversam-
com-o-hoie-em-dia-apos-show-surpresa-em-sp-20042022

vF sHows PRoDUçÕES LTDA - CNPJ: 39.269.1183/0001-60
Avenlda João Pernambuco, s/nr, Condomínio Sol Nascente Orla, loja 02, sala À bairro Pedra do Bode, Pêtrolina-PE

+r

Metropoles/ Léo Dias:

httos://www.metropolês.com/colunas/leo-dias/oiseiro-e-forro-vitor-fernandes-e-tarcisio-do-
acordeon-exDlicam

rsToÉ:

httos://istoe.conr. b Í/vito r-fern a ndês- lanca-a lbu rn-d iÍe rente-dgru do-e m-p lataformâs'd isjtais/
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Petição de Marca
Anotação de Transferência de Titular Deconente de Gessão

Número da Petiçpo: 850220207503

Númerc do Processo: 916932192

kT .,,)t

Dados Gerais

Nome:

GPF/CNPJ/Número lNPl:

Enderêço:

Crdadê:

Estado:

CEP:

Pâis:

Natureza JurÍdica:

e-mail:

vF sHows PRUooÇoES LTDA ME

39269483000160

Rua Francisco de Assis Cavalcanti,663, andar'1, sala 4, Cidade
Univêrsitaria

Petrolina

PE

56328800

Brasil

Empresa de Pequeno Porte assim deÍinidas em lei

mario@mâriobra gaearaujomarcas.com

Dados do Procurador/Escritório

Procurador:

Nome: Mário Sebastião Braga Amorim

CPF:37457144820

e-mail: mario@mariobragaearaujomarcas.com

No API: 1253

N'OAB:

UF: SP
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Dados do(s) cessionário(s)

4 G;à

Nome:

CPF/CNPJ/Número lNPl:

Ender€ço:

Cidade:

Estado:

CEP:

Pais:

Natureza Juídica:

e-mail:

VF SHOWS PRUDOÇOES LTDA ME

39269483000160

Rua Francisco de Assis Cavalcanti, 663, anda l, sala 4, Cidade
Universitaria

Petrolina

PE

56328800

Brâsil

Empresâ dê Pequeno Porte assim deÍinidas em lei

mario@mariobragaearauiomarcas.com

/
t( -/'
)

Processo(s) a transferir

Quantidade de pro@ssos a serem transferidos (quantidade inÍoÍmada no ato de emissão da Guia de
Recolhimento): 2

Processos adicionados: 2

Processo Noms da Marca Nome do(s) Titular(es)

916932í 92 Vitor Fernandes
TOP EVENTOS PRODUÇÓES LTDA. M.E

916932362 Vitor Fernandes
TOP EVENTOS PRODUÇÔES LTDA. M.E

Texto da Petição

Simples transÍerência sem ônus.
Cedente com poderes contratuais para alienar a marca.
Cessionária atuâ no mesmo ramo da cedente.
Procuração do cedente e documentos de cessão e transÍerência anexos
Sem transferências anteriores.

Declaração de Aüvidadês do(s) Cessionário(s)

Em cumprimento ao disposto no art. '128 da Lei 9279/96, o(s) cessionário(s) declara(m), sob as
penas da Lei, que exerce(m) efetiva e licitamente, de modo direto ou através de empresas
controladas direla ou indiretamente, atividade compatível com os produtos ou serviços
âssinalâdos no(s) pedido(s)/registro(s), objeto(s) deste documento de cessão.

V
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Declaração de Empresa Controlâdora

)

Anexos

Descrigáo Nome do Arquivo

Cessão Cessao e Transferencia Vitor Fernandess CL
41 .pdÍ

Contrato social da top eventos Contrato Social dâ Top Eventos.pdf

MIOeclaro, 
sob as penas da lei, que todas as inÍormações prêstadâs nesie formulário sáo verdadeiras.

Obrigado por acessar o e-Marcas.

A partir de agora, o número 850220207503 identiflcará a sua petiÉo junto ao lNPl. Portanto guarde-o, a fim de que
você possa acompanhar na Revista Eletrônica da Propriedade lndust.ial - RPI (disponível em formato .pdf no portal
www.inpi.gov.br) o andamento da sua petição. Contudo, trêtando-se de serviço pago, a aceitação da petiÇão está
condicionada à confirmaçáo do pagamento dâ respectiva GRU (Guia de Recolhimento da União), que deverá ter
sido efetuado previâmente ao envio deste formulário eletrônico, sob pena da presente petição vir a ser não
conhecida.

Esta petiÉo foi enviado pelo sistema e-l\rarcas (Verso 4) em 18lOSl2O22 às 14:44e.n@s

Página 3 de 18

O(s) cessionário(s) declara(m), sob as penas da Lei, que é (são) controlador(es) do(s) cedente(s).

D sim ú Não

Cessão
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F&ÇCU§"4ÇÁO

Por este iilstrumeoto partieular de procuração e na rnelhor forma de direito,
'IIIP EVE§IO§ PROD[IÇÕ§S LTDÂ. M.f,. pessoa juridica de direito
prirdo" com sede aa Rua Dr. Júlio de Melo, n" 102. sala 01, na cidade de
Petrolina- Estado de Pernambuco. CfP 56.30?-150, inscrila no C.N,P-J/]VIF.

sob o n." l?.06q.8ó410001{9, neste ato rçresentada por ssu administrattrr
sr. ÂL§üRTO §ÀLOMÀO CÂVÀl{Àf{'r*l §IMÔ[§, brasileiro.
casado, empresario. residenÍe e deimiciliado na Rua Dr. josé Mali*ao, n"
I ló3. apto. 402. centro. na eidade de Pelrolinâ, Estado de Pernambuco,
portadcr dâ CNH sob o í.o 03351431623 Dsraü-PE e do Cartilo de

klentificaçâo do Contribuirte expedido pelo Ministério da Fazenda scb o n,o

061 0?? 74,{-30, noraeia e constitui seu bastante procurador MÀRJO
§g§AsTlÂO BrL{GA ÀMORIM, Agênte de Propriedade lrdustrial *
Registru n." 01253 {lNPl), potador do CPF/MF sob o n." 374.511.448-ZA.
estabclecido à Rua Guilherme Dias dos Santos Silva, n." 355, cjs. 03 e 04,
ccntro, riÂ cidade de Bom Jesus dos PerdÕes, tistado de Sâo Paulo, C§P
12955-000, ao qual cr:nfere amplos poderes de represettaçâojunto ao INPI
. II§§TIT1ITCI NACIONÂL DÀ PIIOPRI§OADE IN»Ii§TNUL _
lvlinisterio de Desenvolvimento. Indústria e Comercio §xtçior. em todas as

formalidadts legais e regulamentares. podeado reliÍ:§tr dos atttsriormente
praticâdos, receber notificaÇôes judiciais e su I eçsr.

Petrolina,03 de agosto tn0

ALBERTÜ §ÀII}MÂO CÂVÀLCÀ§TI. STMôss

i,iült!I,a,t llr§/§aT!{ §otÁItAl- DÉ 
'[?RÇÉiÀ

ii q.nl

f.t lLO1 03,:0:ú

iIR: i5 03r
S.1.01§951t8

R 0.8:
I lrld

Página 6 de 18

a

ffi



Pâerfiâ Clog:

: : ; .'. :" :'. :":::: :.:..:.
Ar,rERÁÇÀo csnrn, ruÂr r!.3 DiüHúiirúrrrôEs r sr*rÕr.s 11

"-lW, i .: .'.§&rt'rr,ot§a,§§ti{$.! .i. .::
RUI Ât](iUSTO Ds AI,MEIDÀ R s nacionalidade BtL4SlLEt(Á, ms*ido em

-16104/19]14,- 
§OLTSIRO, §Àtr§§§Â§jo, c?r. d o§1,9?4.194-ll, CÂRTEIRA DE

L!ll.'191!§ n" t I4955?t) iti óryio cxpcdidor ssp - BA, xrsidenre e rtomiciliado naR]rAáuRntÍÂsaseâlaelsco NÊr.ir, as, ÀrRÁs Dâ eÀlt&, prTnorn-À
PE CEP 56308t 20, En^sL.

AIÀ§ITO S*&i*O CAV^LCÂNTI §IMOI§ nsciamlt&b BR^§[LBBá"msci& cm o3r00yl9s6. cAsADo crn couuNuÀo--i[acür. De sEsd§!{f§§§ARt0, ePf no 0óL07a.744-lo, CÂRTltRÂ trraCtONet. D§HÁ§lIlTÀÇÃo n. 03153411ó21. ôrgâo expedidür uui«* -"p!, ,".ia"or" 
"&mbitiado na RUÁ DOtjToR JosÉ M^R]ANO, 116l. ApT. 40?, CENTRO,

PET§§LINÁ, PE. CH} 56]02I}0, BÂ,1SÍI

.§á.ohs da cocirfue limit da dc nome ernprssarjal SI},ÍôES E SIMôF§ L.[DA MB
'l8l'stad-a 

lcgalaene pr cootrxo scrcial dcvidamenrc arquiyadô Bêsaâ Jmiâ cornerçial
do tist rlo de Pünanbuco, sob NlX,§ n'262ôlgl§?21, cs,n sedê R Douor Júliio &
lblsr t0â Árdar: l; sata: 011, Ceaso p€{Íülir& pA bsp SO.idz-i:g, dcvidamerrei3sis oo Cadrrtm Naciona! dc prssos JlrfdiçdMf sof " n ú.mC,S6alO00t*9,
ddibarm) de plero e côÍnun ârsrdo ajr.ntarem 

" 
p**",r"-"f-t ."ç:" çontratual, nostciuos dâ Lcl §" 10-.!061 2002, modianre * 

"onjiçÕes 
crlâbele€ida, ms cláusulã§

sôSErnteg

níoME AMpn§i{aIAL

CLÁU§ULâ,e§ralRÀ A socie&dc q.uc gira sob o rome e rprÊsdriai slMôss E
lll4l§,LIDÀ ldE, girard u pa'tir ,ir*d'o*ra *U-o-rü!'fug1*uyrçr,
E\TENTO§ PRODUCOF.S I,MA.'I

. OBJETO§OCâL
CLÁ{§UL- A sf.GülsDá, e sociedade pa.ss* a ter o seguinrc oblero:
PRODIJÇÃ(} MUsICÀL: Â(ielrctÀMttvI.o oÍ mdrrsroN^rs pÂsÂ
ÂTIyItrÂDES ESTORTIVÁ§, CULTURÁIS E ARIi§TICA§

-l

cI{ÂB rI§CÂL
900f -9&2 - prodrçIo ouricel
7{rí}Irt§ - igcidineato de profixiotrrij pln rtividríres crpordvrs, tuthrair crÉirtltes

eli,l§*r.i§siLlidÕ rCt S{.3!a-a! - c&§}ô,/Ào BEatAÀ^ 
^llqlarrh. ' rli*a.ll r ,l.! i7

caülo d. !rr.dir.?aô §6rorciag â,!acJr..Co*úr.ãtuáll"ri.á qrrÀki!.ú ú a6 urEdxd§ág.,r.ítrFó{s^cM4s2d

êltlllcÉ!À ot6rTrt"

Rrqi t19000ô02ó4?75
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.1.

4-/
\/:. ./ ALTEII^ÇAO CO,\.-TRATUAL N.3) t §ltrrô3sr srlrôss

§ rÇa(}

dos dircitos e
, P[.

CLÁU§LllÁ QIIÀR?Â. Às Cláusular e çondiç.Õês esrâbÉleci{res em atos já arquivsdo§
e que ,§3 fôÍam €xprçssalnênle modiÍicadas pot êstê aleüçâo conrinuou ,l* tgor.

tm-hec de.r rlteraçôê§ miml} suroüdt-re D coDtlrlü soclr|, no, lÊrmo! dr Ld no
10,{0óiâ{X}2, nredtda r$ §srdiçõês c .Numkr regdrú '

RLII ÂUCUSTO .Ds ÀLMCIDA RtilS nacionalidde BÃÂSILEItr"Â, nascido em1,6&t/1984, §Or.T§tRO, EMpRE§ARto, CpF no 0it_974.i91-ii àanrnlRA úIDIINTIDADI-: o. I t495S2r) 42, orgâo expcdiiior ssp - BÂ, residenú 
" 

an_i"ili.do ,,'RUA A\IRELTAN0 FRANCI§Co NETà. cs, aTRAíóA;AN..I"ffiRffiN;
PE. CEP 56308I20, BRASIL.

ALBãRTO §Alí)MÂ0 CAVAICAI.JTT SIMOÊS nac.i*natidsde BR.ÂstLsInA,y9{ * 0ir02/1986, CA§AD0 em CÕMUúHÃ0 
'iÀrCrar, 

DE BÊ}f§;EMPR§SARIô, Cpr §. 8ót.072-744-3§, CARrcn;-"üCfOU,:_--O!
llÀBlLlTAÇÀO n 013i343t621, órqao expedidcr »ffnaX -'pE, &§idenrc r
dr.rmiciliarlo na RU,\ DOUTOR JOSÉ MARIANO, 1163, Ápt- 40?, CLtrlRo.r§I&oLrN& P§, cs? 56302t 90, BRÂ§IL.

,fr§DB!
El l'

Ei
§O §OM§ âMPNE§âAIá,L I}À §trD§ § I}Â§ rIIJÀI§

Cf,riU§ULÂ ?EIMEIRÀ, A sociedadc girâ süb {, ntxnc empresaria} Top Fi/fNTo§
PROOUaúss LIDA. ( nl}me fânraiiâ TOpIVr}ffôS 't' '-' ' ""

c_l,.iU§ULÀ §sGU-ltDÂ Á s<xiedaite tern sçde: Ri.iÀ DOÍJTô*. rüLIo DE MELO,
r02, ÂND^R lô §ALÂ 01, CEN1X(], pHrROLtNA, pa, CE *.3ú:ttã
CLÁU§ULA T§§CEIRÂ. Â rirchalEde pod€r4 a qualquçr tempo, abrir ou fcchr filia)ou srtra dr'errd*rsia, mediantc alrcraçào contratual, d;sd€ qú agrorado pelios votosconspônd.rÍês dos sôcios, no rnJnirro. a três qErtos Oo capira,l mcrai, noctcrmos doaí. 1.07ó da Lei n 10.40ó/2@2.

§

ôô.rÊ,,ró ô.e.ô6tôE . tEr 53a 3&.{2 . C*8rC'!rO áaJÊRRÁ ArroEliaH.-rtú?01elt.ê17
côd§ô d! 

^.rrl!iá9Áo 
laaBÁa?a raEr_?_aac

lffirr,*aaÉ'F1à PKJi/s'n -*'Bt&-er,Iãnri-;-

Rcq:8l9O00iXr26{r?J
Fági.a 2

s na

---w:õô-

!
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DÀ§oCIE,üÀ'tr

rrD4r§.
cNru !' r2.051.*Ílffimi.0:.i

Do oBJEro socril d ta run r,ôÂ

Ct ÁUSUIA qV,Lnf^. A rodr{ido r.rll por otujero(r) rociat(ais):
PRODUÇÃO MUSICAL; AGENCIAME}{TO DE PROFISSTONAIS
ATIVIDÂDLS E§rcX,TIVA§, CTJi,,TI JRAIS E ARTISTICAS.

9ítot-9/ll2 - prodraâo ausical
7,|!XLI/ll!í - agca[W dc profissionais para arividades espo«ivar, cuturais c
âíisticâc

CÍ,ÁUSUle qtmVfA. A emFÊsâ iniciou sras advidadcs cm 02l06/20t 0 c scu p ao
de &aç* é indc*tarinaôo.

DO CAPITÂL §Oú'IAL

CX,ÁU§ULA §f,ffA: ô capital socill subsc.íto senl ale R$ 5.000,00 (Circo Mil Rrds)
dvllido en 5000 (cimo mil) qr:cxas de vator nominal R$ 1,00 (um Eal) cada umq
tolalürírra irí%ralizado em moGdr coÍÍanlc do prís.

Pt8rt6 Único: O câpital rociâl fica assim diEtribtrldo cntrc os sócios:

RIrI AUGUSTO DE ALMEIDA REIS, com 2500 (duâs mil e quinhcatâs) quot s,
pcrfazodo ua d dc R-S 2.50Q00 (dois mil c quinheatos nais) inregraliado;
ALBERTO SÂITMAO CAVÂLCAN11 SIMOES. com 2500 (duas mil e quinhcntas)
quof8, pcÍfazesdo um total de RÍ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) integralizalo;

CIáUSUU SÉTIMÀ AB quotas sló individveií e não poderão sff odidas oq
üaúf€ridas â l*;iro§ 8çm o consentimenb do ostr! sócio, a qucm fica âsscgurado, ct[
igualdrda rlc condi$es e prcço dircito dc prcferência para sua aqüsiç,ão, sÊ postas à
vcrda fcnnaliratldo, rc rcalizada a cc-s-cão dcla3, a nlte sçso coÍf!&ul peíinsnle.

CLÁü§ULA OfTAVA. A nsponsabilidade de cada sôcio é rcstrita ao valor de sras
guotas, ú4 tl)dos re{pondem solldrdamelre pelÀ inGsrÊlirâçfo do capital social.

ALTERAÇÃO CONTRATUAL N' 3

Rcq: t 190@002ó4?75

D@r!.nb di.aarà&.rrr. Oll t l.!&r2 L'ÀlsÍo\rAO EZEaR 
^J\tO€Ur,l& - l}{aorl tl:at.!7

Cdd(o d. Àr.úçb eBrorc^a!4 ?Àr
ri''ieil,hrâr. rre Ú!rffiú.q'r'.*-.i§^0r(r.r.z{E

c|!hr!E8, OIolTA

.ry..q'ol*!e&'eàl,cl:Bl.nlÚ

§Innôtss E srMôÍrs

7)uo

PAL4

é$
§§

PÁsina l

iu'üsF

I -_--FG-õõil-]



q

Srrôt{§ssrMôE§
l

lTERÂqÃo co§TRÂTuAL Irí§

I}Á

Rlq: r 190S00026.17?J

§au,lÚ@ ê.lddàarrdô
Oa. . rT aloit lr.a lr . !4, ,§§2.30r-a, , Ctlslovao !ÊICRF^ ,'i{§Eatt
caat ô d. &i&ú..r& oloB ,ro7c"|§a 2aoc

trrrssível
de seus

à dâta

Pae,iàa 4

eíÁl,lcEiÁ otctT&

Í§,jft-;ffiH,ffi§::*!-É,' *'*l.nàÚ.*,&,'*?4'9!aer.À...}i,r,

LÁAoRX

PrÍg'rrfo úniro, No excrsício dâ administraçâô, o â&nini§râdor tlrá rlirciro a mr
f;§ml* a durlo de pro labore, cujo ..atàr ,*e a.n.iO"'a.'.r;;;;d";;

I}o BALÁ§ÇO ?Á?nIMo}IIIAjL Ix}§ LUCRos § P§RDA§

CLÁUSL'LA DÉCÍMÀ Ao tórmino dc csdâ ex.rcJcio social, em.]l de dcz€mbm. o

ffi#ffii ilYsff".HH#:g:§ 
-* .*-jit'#e"l pocedenr,o e

.,b.;'&-ili;; ; ffi #r,Hff H ;l*ff"rtr$.'ào econó,,, co.

§ I§ Por dcli§@o do§ sôciôs I disrribuiçe dc lucrss podêaá ser e,x $Elq§.Í É€aiodo ,ô ano a partk &tçsulado do pçríodo apurado

I
CLÁUsUfÁ oÉCIl!ÍA f RIMsln,4,, ),los gualro me*s seguintes ao t&mirs do

;::::i:;f""§:' 
sócio* deriberarão *b'" ; ;';*' ;;;i;:;;;'-à,"";d'iõ

AO rÀt,ECTMf,§TO D§ §ÔCIO

a
§,1I íu.'o t§:

Ç€*s
E};
E,.

soclô,

It
l't

,A

g4"u,Y4 l\$xÀ À e&&ü§!§s.' ,!âe*É8.«ibx* !§0LADÁM§NTE ao&,(,0,11.88x.T0 sÂtouxo**vÁlcamírlroEs 
""ln 

;;ã*" * âsibuiçõ.sde rqrcsertaçâo Íin a p.rsw na .rociodade. judiciat o *tqi.liàr"" p.a"U"
ffii3|s :.yT31ct1g ry :br.b "..ú. ;!." ãffi* * soci.d*,.*un ra .Àr u lÀx) oo norac empnxarial volado. no entanlo, faaàlo o uivrdndesÊsaaüras ro it&le* soci&l * Tr1a" ot"ig*çô"" *iuã'õiL'. q*fq,rs d§edi{âs ou de upç}as, bcm mmo snÊfir ôu à;rnar tens imOois ia socrtrl*c, ,mataonaçáo do outo rócio.



á-
,§ ?-i ii:" il'i': ii'. r. a

âLrE*ÂçÂs.§sreÀ"u*" r* r nilioffiiuit sinrôrs e $Mors
LrD4r{:.

a.c§rudrlr*ql@§!{$.! 
.!. .:i

ártco. O Íse3rDo lrEoútsesls Êers ado{aíh eD outIos çiros çm qus a
sociodedc r rrgolva cm rcleçÍo a seu sócio.

:riÂ s'§cLÀR dçÂo Da DsslMrBllrMsxto

clÁUSUle DÉCIMÀ TfXCslRÂ, 0 Âdministraiior d']clarq dlb as pcnas da lei,
qü§ !ilo cstá irüpedido de cxctçer a adminisrqâo da srxicdadc, px lci espccial ou un
l1rdr.q condeoâçfo criminal. ou Íxx se rn§oÍttraÍ sob os cfihor dda, a pena quc
vodc, aínda que temporariamente, o ecês§o a cargos públieos, ou por crirne Atirn«ràr,
de lqcvsÍicâçãô, $if, ou subomo, cüncussâq pecular ou *nt"o'" u"onoriu popular,
csn§a o sistcma ãirân§lim naÊional, coÍrsâ normas de defess da conçorrência. coúra c
@er de oonsumc, fé públic* ou pmp,ricdade.

Dô§ t'À§o§ olt{l§so{

CLÁUSUI a DúCIUÁ QUARTÂ. 03 câs§ü ômi&ros ns pressnac contr§o ser!ô
reolvidos pel* cotsçnsa dos sócios, §Õm obçsrrâncir da Lc.i n' i C.gOeACo2-

FIORO

ctáusurrr }§gul QUINTÂ. Fics dáto o foro de pETROLI§jt, pÊ para o
úxâcfuio e o e{tàFrim{r Íúo dÔ3 diÍsi&§ e obrigaçõel r€§ultanles deste conas.

7

:

u
ê

§, por eskrcm ascirn justos e co*lmtados, as$mm ese inssurnento

PETROITN À, I 2 dc a§rit de 20 I t)

/l
RUI §T() R€I§
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ALBEÊTO SALOMÂO CAVALCÂNTI §IMOE§
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ALTSRÂçÃO CON?RÂTUÀL 
'* 

2 DA SO,CIEDADE VF §HOW§ PROD(,C(}E§ LTDA, Csp, no 39.21r&.4tA&O0l-6O

soLTEIRo, EMPRESÂRIo, cPF n' 7 i6.7o-tzí-§9, CÀBT!{IRÂ Ds IDENTIDÂDR Í.2331rE2136,
ór8ão erpêdido( §P-cREfARfA !E sF:filR^NÇA pÚ§LrcÀ - BA, rcaidcrrte e dryiçitiado(a) no(a)
Rr]Â (x, §rN, p§Nc Nucl§o 6r' M^.§§ÀN(iÂ]r{O, PETROIIN.{ FB C§§ 56353?0{}, BRÂ§IL.
()EI'A§D() CAMI'()§ l)tl S()tI,17-Á' NETO, rrcioorridad! BRASILAIRA. rr«cido orn 23;l1tr98t,
CASADO €'ü COMI]NHÃ() PARCTAT, DB EEN§ EMPNE§À§O, CPtr N' 790.065-5A5.9I,
CARTEIRÂ §ÂCi()§AL DA ITABILITAçÃO f Or 399"802ó0, 618ã{} (8PAdi{Kr DBrNÂN - BÁ*§aidê{le c damiçilido{a} ao(a) RUÂ ÀLMIB.ÀMIE ERNESTO MELI_O ,UNI(}R, 106, EDIF
PUERTô }úÀr)ER(} ÀpT r3O4, prruBA, SÂL\/ÂDOA, BÀ, CEp 4rt10750, BRÂ§IL

§óçi<xr da íoc'icdâdc limirrd. -dc rsne .tnptçstrkl vF slrows pRÕDUcoEs LTI)A, rcgieirarta
lêgaltneob pcr comtrxto cocial dêvid3r!!.,:niê srquiv{do trrst{ Iuntir Crxrrercial do Bttado dc pqnanüuíjrll,
solr NIRB n'26?02594159, csrrr se{tê l{rra Frarcisoo dÉ Arsis Cava!çmi,,663, A:cdar: t;sola:4::*olnnia
hryeÍisl, Ckla& Univertritúria Perrçlila, PE" CEp 56323&00, dcvidamoac inscrira m Caja*rn sacionat
dç Pespe lurÍdicâ/MF aob o o" 39-26§.48!10001.6(}. d€rib.zr§o de ptero ê co.nurn aÁrc,rdrr du§rarnm aprcse*tc oltcraç*r c{xlkasral, r:os trrrg.]§ .rr [,ei no I O.,t0ó, 2OOa ÍnodianrÊ ss c(sd{ões esÍabe.Lsidss n&s

QüAD§OÉmcrDr'Ámô

clÁu§uL^ PRrMErraÁ- TAPá, PÊ.0DUCÀô L't'DÂ âtmirido n§rre áo csFJ c46828l9o0o13r,
!üRE 29?05129948, eora eodo no(a) ÁV§.NIDr{. DA FIiÂNCÀ 000393, EDIF TERMII{ÂI. DB
NÀVIO§ E IURI§Mô pAvMl§ 2 ANDÁIL COrrlrERCIO, SÂL,i/ÀDOF- BÁ, CEp 4OOIO«X),
BRA§IL' rêpÍês{ntadâ n s!" alo por R§"P&ESENTANTE NErsoN cÂL}rAu Dâ srl-lrÀ cÀt.LÀDo.
naêioodidedÊ BRÂSII-ErRÁ- nrrcido co t't0r,L987, SOI,TEIRO, EMPR"ESÁI(IO, CpF ni
o18.85?.?it'a9, CÂRTEIRâ. }IACTONÁ_L DE, rIÂ§ILITAçÃO u" 037768848S7, ôrsl., rxpçdidor
DETRÁN - §!r, eÍdereço: RUÂ SIL1rSIRA rvlAlralNs, 243?, CÀBULA, §AL\/ÂDOR, e4 cSp
4l 15000{} -

Rcrira-rc da »oçicdade o cócio oRLÀNDO CAMpOS D* SOUZÂ NETA. dercnrm dc I Íl.{XX} {Cênt(} êCi«lu.*ltâ Mil) quotâa ao valor norninal & R$ I,OO (§rn Rcal ) errrt uma, c6prcspcfierUç a n§
t 5O.fi,O.í)O (C€nro E Cinquêtr'l lt,tü R€ai§r.

+HE.E

ffi

E:E!

??

ÇE§§ÃO ri'rRÀN§FER8,NC!À rrE QrjôTÀ§
,.CE:};r

flt" sr,rp'r
\;,i-s

Rcrl; 8l20OOOOl4235? Página I
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ALTEIT^çÃO CONTRÀTUÂL N.2 DA §OCIEDADE 1rF SIIO§iS PR()DUCOBS I-'rDA
CNP, n' 39,2ó9.483rr0OOr-óO

cl-Âu§{.n À §E§t NDÂ. o sócio oRI-ANr)o cAM',os f)E sotrzA NEro trâosfoÍE sü& quoras de
capital social, quc perfaz o valor totâl de R$f5O.OOA,OO (Cants B Cirqü€Írta Mil Resis), diÍera e
iíestritmÊnts ao Éócio TÂPA ?R.OrIUCAO I-TfrÂ, da següinte forrnâ: O Sóü(, ORI-AÀIDO
CAMPOS DE SOIJZA NETO TRÀSNFBRB §UAS 15O.OOO {CS§TO E CINQUENTA MIL) QUOTAS
EQUT\I.ÀLENTES A R:S I SO.OOO,OO (CÊrirTO ê CTNQUITr\ITA MrL R§ÁrS) pA§ O SóCIO TApÂ
PROI)UCAO |,TD.{-, darrdo plena, geral c irrevogávct quitação,

DO Cá'PTTÂL §OICIAL

CLÁUSULÀ IE§CDIRA- 0 cryitaf tot lrnentc intcgralizado dê Rg 5OO.OOO,0O (qui]rh€rlao§ mil reais),
êm ÍDocdÂ. correntê n*ional, reprotenrado por 5OO.A00 (quinbcqtos mil) quotàs de capital. no valor
nonisal dc R$ 1,ü) (uo real) cda urnâ. plssa a s€r assim dirrribuído;

el
I}A ADMINI§T RÂ ÇÃ(}

+w&-q
ffif#á#
EiÊ.itrj!+â

JRS §HOW§ tlTDA. co1[ t5.W (dtlziotos e üntc c ciÍco rnit) $rotss, perfazãdo um tomf de R$
225.OOO,OC (duza.rtos c r.hte e ciaco mil rêab) ifie8rafi"&.
,I{ON \/](rOR r!1RRBIRA DÊ SOUZÀ, corn 125.OOO (ceato Ê yirrrc e cinco mit) quotas, perfazctrdo
um total de R$ I25.OO0,OO (ccÍto e rlhte e cincâ mil reais) inregralizado.

{Õral deTAPA PRODIrCAO LTDÁs çorn 1í).O0O (crrrto e cinqrt€rrta mil) quotÀs, perfuzendo uú
i 5O.OOO,oo (cantlr e cinquêtns. mil Íeais) integralizado.

F-

??

/>6
CLÁU§IILA QUÀRTA. A administrq;tu rla socicdade
ÂLBER,TO SÂT"C}MAO CAVAI-CANTI §I]I,ÍOES ,
03,02.T1986, CÀS.AD(} cIN COMUNHÂ() PÂRCIÂL DÉ
3(}, CARTEIR,{ NÀCIONÀL DE HÀBrr-rTÂçÃO o" 03353431623, órgão expedi&r DETRAN - pEi,
residcrtê e domiciüdo(a) ao(â) A\.ENIDA JOAO pERNÀMBUCO, ró1, FERNÂNDO IDALINO.
PETROLINÂ, PB, CEP 56332710' B&Â§IL com os poderes e a&ibui@s dc repÍêsentação ativa e
t âssiYa nli eociedade, judicial e êxtrâjudicialmentê, podeado lraticâr todos os atos coõptlreüítidr,§ rro
objeto §ocial, scr4re dc interes:c da sociedade, aotorizado o uso do noírrc qmpresariãI, vedado, no
eotsfio. feê-lo co atividades cstranhâs m iatercssê eocial ou assumir obrigações sêja cm frvor de
quâIqlãr &s ooti3tat qt dê ttÍseirü§, trem como onerar ou alierrar trcns im&Ê|is da sciedartc, sem
autuização do(s) outrc(s) sóçio(s),

$,&"
§t-

DÀ DECtÀnÀÇÃ(} DA DE§IIEEDII,GNTO

cLÁu§t r"À Qtr [arÀ. o(s) adminisazdor(es) decka(m), sob as pcnas da lci, que não eetá irpedido dc
êre{cêr a admiaistraçãrr da sociedade, grr lei especial ou em virúrde dc condcnação crirninal, ou por se
€nconlrs sob os cfcitoc dels" a pcra que vede, aioda quê tên4lcsÍiüúcírE" o ffiso a csgos públicos, ou
por crimc hlilnçote, dc prrvricaçío, pcit ou suborrre, coúcussfu, pGcufaúo or contra a economiâ
poplrlaÍ, co[trâ o sistÊrna fiIanceim msional, corrtra trormas dê dcfcsa da coacorrência, cmlra a releç6es
de consomo, E p6b§ea ür gü,Friedadc.

DÂRÂTTFICÁ.çÃO ú nORO ffi-\-íái,f

caberú ISOI-ADAMENTE
uacionalidade BRASII-EIRA,

BEN§, EMPRESÁRIO, CPF n' O6l- 44-

Req: Al2tl00(x)142357 Página 2
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C()NTRA'TUAL IiI'2 DA SOCIEDADE 1/F SHO§,IS PRODUC()ES LTDÀ
CNPJ n' 39.2ó9.443ÂIXll -ót)

§EXTÂ. () fors para o ererçJcio e o cumprirnento dos drreitog e o,brigações res-ulturtes do
c$rtrâto §ocia.l p€rm8lrcc€ ern PETR()LIN.À-PE-

CtátfSUf-f Sfff,fÂ. As Clár3ulâs ê condições esrâbÊIccidâs €m 'ÍG já c,qniyados e quê oão forsrn
ÊxÍxEssârncEie Ínodificadas por esta aleração cotirmam em ügcr.

Bedlârte is coodlçõcs e dftrslag s.Clrillteg

CI-Â.IJ§[ LÀ PRIIlllEfn.A- A sociedâdê girê 30ô o oorrE arprosrial \.F sl{O§rs PROiDUCOÊ§
LTD/i"-

CLÀI]§I.,LA §EIGLTNDA. A sociedsds tem sodÊ na trtUÀ FRANCL§CO DE ÀSS§ CA\/AI-CÀNTI,,
ó,ó3, Á.NDAR: I;SÀI.A:4;:COI-ONIÁ IMPERIAL. CtDADg UNTVBRSTTÁRTA PETR()T-INA. PE' CEP
5632aaOO.

CLAU§ULA TERCEIRÂ- A socicda& p<dcrá, a qüãlq&r npo, abrir rxr íecüar fili.rl oü oulÍa
dependênciâ. medisite alt§r3ção conrÍ:§sâl sssinada pu tÕdÕs os rócios.

CNA r.I§CAL

9@1999 ARTB§ Cà\ÍICAS" ESPE ÁCULOS E ATIVII)ADB§ COMPIIMENTAI,E§ NÃO
BSPECIFTCADO§ .A.NTERIORMENT§
4ó1óEOO REPRB§ENTÂI§TES COMF-RCIAIS E A§ENTE§ DO COM&.üO D8 TÊ>(TEIS,
\/ESTUÁRIO, CÁI§ADOS E ARTIG{)S DE \.IAGEM
4ói8499 OUTRC,S REPI'E§IINTANTPS C()MERCIÀIS E ACENTES DÔ
ESPKIAIZAEN BM PRODUTOS NÃO ESPtsCtr:ICADO§ ANTERIORMEMTS
5811flO EDIçÃO DE I-TIrROS

1â §N
"lr,*;-),

Píieinâ 3

f

,il

":

7?

xl

=q

9

CLÀUSÍJL.{. QUÀR?A. Á sociedlde tcrn por o§ctoc snciais:

pRoMoçÃo, pRorruçÃo E ExEcuÇÂo DE s}I(}ws, B§pETÁcur-()§ ÂRTÍsficos,
DESPORTryOS E CULTURÁ.I§, PRODUçÃO E EXECUÇÃO DA PROGRAIIIAS DB RÁDIO E
TEIE\/ÍSÃq PI]BIJCIDÀDE BM GERAT* MERCHANDI§ING : B.ANDA MUSrcAT* PRODUçÃO
E ED1çÃO MUSICAL SER\/IçOS DB ESTÚDIO E GRÂ\ZAÇÃO ATIDIOVISUAL: DIP TOS
AIJTORAIS DE OBRÂS ÀUDIOVI§UAIS, LICENCIAMEIITO OU CESSÃO DOS DIREITOS DE CD
S. D\rD S E FITAS ANA1óGICAS OU DIGITAI§; GE§TÃO DE ATIVOS, RECEBIMENTO DE
ROYALTIES. SERYIçOS Dfi I-I(§NCIAME§TO DE I.RODI'TOS OU
SBRVIÇOS.LICENCIÂMENTO DE PR()PRIEDADE INTEI§CTUAL E INDUSTRIÀLi IiDIçÂO DE
REVISTÀS, LTVn'O§ E CON§âVI]RESI REPRB§EN?AÇÃO E COMÉR,CIO DE 

'OIAS 
E

BIruTERIAS. BRINQTJE.DOS E . PASSATBMPOSÁRTI(3OS DEVIAGEM: CONFECÇõES EM
GERÀI; ÀGENCIAMENTO ARTIsTrcO EM GERAI. PROMOVENDO ÁINTEGRAçÃO ENTRE
PR()FISISI()I\IAIS R ÉMPEESAS: T}F§ENvoLvtrvIENT() DE PoRTAIS NÂ INTERNET; ALIJGUEL
DE EQUIPAMENTO§ DE §OM, IMA§EM E PAI.C()i E>@I§8á,ÇÃO EM I-OCAIS. EM FEIRA§ E
C()NGRE§§O§ COM FINÂI-IDADE PUBLICTTÁRi.À OU COI,CRCIÀL; ADMINI§TRÂ.ÇÃO,
CiERENCIAMENTT] B E,(PI-ORÁ.ÇÃ() ECONÔMICA D() USO DB IMACEM. NOME. MÂRCÀ E
VOZ DTI ÀRTI§TÀS.

LI

P

REq: 8l2OO(»O142357
ejÁ itu

Yl*
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ALTERAçÃO CONTRATI,AL N- 2 DA SOCIEDADE \rF SHO§iS PRODUCOES I_TDA
CNPJ o" 39.2ó9-483r'0OO1 -60

59138@ DISTRIBUIçÃO CINEM.ÀTOGRÁFICA, DE VfDEO E DE PROGRAMAS DE TEI-EVISÃO
592Or0O ATryIDADES DE GRAVAçÃO DE SOM,E DE EDIçÃO DE MúSrcA
63I94{N PTORTÂIS. PRO\,EDORES DE CONTEÚDO E OUTROS SER\rIçOS DE INFORM,{ÇÃO
NÂ' INTERNET
?3 t I4OO AGÊVCIAS DE PUBLICIDADR
749OI(N .ÀTT\rIDADES DE INTERMEDIAçÃO E AGENCIAMENTO DE SER\.IÇOS E NECóC.IOS
EM GER.AI. EXCETO IMOBILIÁRIOS
749OIO5 AG&YCIAME,NTI' DE PROFISSION.AIS PARÂ. ^ATTVIDADES BSPORTTVAS,
CI.'I-TURAIS B ARTÍSNCAS
7739í,99 ALUGI,.IEL DE oUTR.AS MÁQUTNAS E EQUIPAMENTOS COMERCIÂIS E
INDUSTR I.AIS NÃO ESPECIFTCÀDO§ ANTEÚORMENTE, §EIV1 OPERADOR
774O3(n GESTÃO DB ATTVO§ INTANCTVEIS NÃO-FÍNANCEROS
&r3fix)l SER\,|çOS DE ORGÂNtZÀÇÃ() DE FErRÁ'S, CONGRESSO§, EX§IçôtsS E FESTAS
9«' r 9@ PRODUÇÂO MUSICÁ r

CLAUSULA QUIIYTÀ- A empresa iÃiciou Eu.as úiüd!,rca om Ol.rfO/2O2O Ê cu praj?o de doração é
indc&rminsdo-

CLAUSLTLA sFx'I'A. O c{pitd &rbcrito é d€ R§ 5@.0oo,m (Quinflcstos Mit Rcsis) di".]di{6àrr
soo.ün (Quinhcntos Mil) Quotas dê vstoí nominat R$ r.ü) (u'o Real) cad. r,'D4 : ibtskrc;(ó '
intêgralizEdo cím ÍlroGda corl€írtc legel do paÍs-

frrlgrúo Údco: O cspitst smial Êca assim distrib!ído:

,RS SHOWS LjTDÀ com 2Z5.O0O (duzerhc c üntc c cinco
225.q)O,ü) (duzcntoe c vintc e ciaco loil rcais) intÊgrtlizádo.
,}ION VICTOR FERREIRA DE SOUT-A, com t 2-5-0ü) (çcüto e vintÊ
um total dÊ R$ 125.qrc,(D (cêoto e ün!ê e cinco mil reâis) int€gralizâdo.

e cire nil) quotas,

TAPÂ PRODUCÂO LTDÀ com lso.ffiO (cÉrrto € cinqu€nta mit) quoras, pcrfa?Êne um total dç R$
l5O-OOO,OO (ccÍrto c cinquênrr mil rÊâis) irrêgr8lizádo.

CLAIr§ilJLA §Éflllií - As g[rw §ão iDdiviíveiE e não podcÍão ser çedidas ou transfcridâs a taÍcciÍos
sem o cotrrGoüttrcrllo do só€io, aa qucm fica asrcgurado, cm igualdadc dê cúndiçõêE, e preço direito de
geftrÊncia para sua aquisi@, § posla à veoda formalizarxlo, sê rEalizãda a cessão dclas, a alteração
contrÍúual peÍtiEnte-

CLI\USUL/\ OffAYA- A rcsporrabilia-L dc cada sócio é rcstrita & valr de suâs quotas, mas todqs
respondcm solidariãDeute pela iotcgralizâção do cpital social-

CLAU§LLâ' NONA- A âdmhisrração da sociedadc csbe ISOLADAMENI? {o) n o Sócio AI-BERTO
SAI-OMAO CAVAI-CANTI SIMOBS , nacidralidtdê Btra/qsrr ErRr{, nagcido crn O3Ã121986, CASADO
CrD COMUNI{ÃO P.ARCI/{L DE BENS. EMPRESÁRIO, CPF NO cÍI.072.744-§, CARTEIRÁ
NACIONAL DE HABtrjITAçÃO n 03353431ó23, órgão cxpodidr DETRÂN - pE, GsidÊntÊ e
doÍnicilirdo(a) oo(s) AVENTDA toAo PERNAMBTJCo, lót, FERNANDo IDALTNo, PETRoTJNÀ
PE CEP 563311O, BRASIL com oe poderco e tibuiçOos <to rcprcscota6eo diva c plosiva na sociodêdê,
judicial c cxErjudicialmcntê, podãrdo Írdicar todos os atos comfrdidos no oüjao socilt, sc'mpre de
intcresse da sociGdadê, autorizado o uso rlo rroma c{ÍrlrÍEsarial, vedsdo! Íto e.ntento, fazê-lo em atividadcs

mil) quot8s, perfazeado "iÍt
/ 

"\'trÍ
'./t.

Re<1;8120OO(x1142357

0^,uL 
/tL Página 4 {
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O CONTRATUAL ÀI"2DÂ §OCIEDADE \rII §HO§/S PRODUMES I.TDA
CNPJn'39. 9.4{t3loro0r-6{}

a{, irlteÍêisê soçial otr assumir ntn:igarç6Gs sejÊ em favor & quâl$rcr ds GotisÍas ou de tsrceims.bem o0'tfro orlerrr ou alienar bens imóveis da sociedadç, setn altodzâção do{s) outo(s) sócio(s).

JBS §I{íJWS LTDA
Reprê§6ntado por: ÂLBÊRTO §ÂLOMÁO CAVÀLCÀNÍ| SllúOEs

Req: 8l 200(]OOr 42357 Página 5

'+W,+E

ffiffi

..;

.\

Prrógr&ro {Hco: oB sócios poderão, ds comrrm acordo, fixa uÍrs Írtirrda merrst, 8 úrub de .r}í§laborê", observadas as disposições regrakmentaÍGs llertillcÍts§-

CLAU§IILÀ Dúg§,lÂ- Ao térrniao dê csds ereryício reial, em 3l & Dezcmbrc, o &idstrãdírr
P'estârá c§rtã§ juetificadas dÊ {â adrdnistrôçâo, pfocodÊodü à el&Íafáo ao uytntfrio, do balançopatrimorial e do balanrço & r€sultado ;Edc''d- âo8 s&ioE rs pw<rrçao dê §.ras quo.u§, o§lucro ou pcrda* almradoc.

cu\u§Ul.À DÉ'crl1ÍÀ PRTMEIIRÂS. No3 quúo mcscÊ scguinGo ao rÉr'aino & exGrsício sÕciâ|. o§sócios delibcraão sokç as e(mtâs a d€signar& .dmirisado(;), qlredo for o caso,

(LAII§I LÀ rúcnh SEGUÀIDA. Fatecetrldo ou intctÉirrdo qualqucr sóci(}, a sociê,râ.b coãtin,âú
su.a atiüdade c.am os hêrdciros @. tucêssqes- Sârl se.do f,m§fuel à, i;"*"U*ri"t"r** Àg ot do(s)rerDa'É§€êfieds)r o valor & scus haverc's s€Íá â1xrado e iiqaiaaao corn bas€ ua situação ú*morriat dasocirdadc, à rt*g da rcaoruçã§, verificada em baltrço ê3poci;fmcnte leyântle-

hí§d: Úucot o nrerre goccdr'rnento serâ a&tâdo €rm Gürss cas(R arr! qsÊ I sociÉdrdÊ se 16s§avrem Íelação a seu sócio.

CLAU§UU\ DúCS,Â TERCst*Â. O administrâds deçlara. sú as tEaas da lei, SrÊ não estáimpedirto de exercer a adrrinistração da socicdade, por lci espciar ; ; ;ráAã;Ã;ã" cri^inal,ou por §e ençaa'rs sôb 06 efêitos tlq o perra que vcde, airaa q!Ê Errlpo.TlaÍErrê, 
" u"*o ê cargoôpúblirp§, oü por crirre farimãrt r, * e{evãic"!,ão, pÉit orr 

"oicoo, "d.Ã,;ãrãà oo .or,."u .economia popular' cqltrâ o sist€ma finaÍt§eir§ 
"adorra!. 

c{xrtra rurnas de defesa da-coocorràrcia, conüaas relaç6cs dê çúrfiúlo, É trúbliea ou prep{ic,t.dr.

gl+usltÔ DÉc[ua QUARTA. Â srriodade se regerá pclo código civir ügcnte L€i to,tr{xt de 1(} .bJaneiro dc 2flI2 c suplctiv*mate pclas aornrns da soci&&'anôrrim8.

cLÀU.§t r,a -Dtr{'MÂ Qt TNTA- Frça creito o f*o d.' pBTRoITNA-pts 
Far-a o c:crsício e oormprimcnto <loc dirsitc ê okigaçôcs ,esultânt€s dÊctÊ contreo.

E, pôt e3brtrn .csim rEsaos e c8lrt!.rur6, r..d'-Ér eatc lE§tutreato.
PETROLINÀ-f$ 26 dcJausho de 2O2A

.:{/
. / -'/#

^r'nE t" sttp-r'rà ., ,§
'+J*à-"

3,

tt^ l^n

23t0312022
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Nomê da empresa VF SHOWS PRODUCOES LTDA
Este documênto pode ser vêrificâdo em htlpi//redesim.jucepê.pe.gov.br/aulenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancgla 22933202257 1 868

-r!i§*pê

Página '16 de 18

é-'-à

e.* &e



ALTERÂçÃO CONTRÁ.TUAL If2 DA SOCIEDADB \,F S}IOq,S PR()DUCOES LTDA
C]\IPJ n' 39.2@.4E3l(xx)r -60

â
JHON VICTOR FERREIRA DE SOUZA

Íi:t:;a;a'r;ltt
a1.É.;r-:l

#{4

/-t
4{;

h tr4

..;

l'<

ORLANDO CAMPOS DE SOUZA NETO

;J/
AW.,- di.- Ç 6fr"1*

TAPA P LTDA
R€presârtado poÍ: NELSON LLAOO

ALBERTO SAI-OMAO CAVÀI-CANTI SIIVíoBS (ADMINI§TRâ.DO'R)

IRIMEII,A SEIS'EMTA NOTAT.tAL DE PEIIOLIIIA
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ALTER.ÀçÃo CoI{TRATUAL r§ 2 DA SOCTEDADE \/F SHOWS PRODUC()ES LTDA
CNPJ n" 39.269.2í83/000r -6{)

Sóçios dÂ srcicdadc limitrdô dê rprnc ernpresarial VF SHO§|S PRODUC()ES LTDÀ, regisuarta
lôgaltn€ntc Ílor coüIrêtl} cocia! dsvidamcrrte arqúvâílo rrGrti fufü. C(r$cÍcial do Bsfado dc PaaanrbucQ,tob NIR-8. n' 262D5 159, corn sedo Rua ftâ*isoo dc Ascir Cavafcâlti,, 663, Andaa l;safa-4;:colonia
tmpcrial, Ci.lq.L UniveBitár.ia pctrolina_
de Fesroâ JurÍdicalMF sob o n" 39.2ó9 483rcoof {O. derib(rsrn dc plcno
prcscotr altcração cr.xrEatual, no8 tcÍlrros da l,ei no 10/06, 2O§2- mediante

QUAI'RO §OCITTÁRIO

E Í.:::.-,': El.,<-aqêB.

à*ÊÉ#
Eti td'rgi^

rRs sHows LTDA cNPr 42.t44ryróm(1t56, NIRE zÍitÍrzffi9lr,com aodc rc(a) RUA FRÂt{cIsc€DE ASSIS cAvALAIvn, 6ó3, ANDÂR: !;§Af,,1:S;:COITONIA D,rfriiÀa CTDADEUNIVERSITÁRIÂ" PETROIJNA. pll CEP 5ó3áSoo, BRASII- Í€pÍtsctri-rq rgle arr., porREPnBSENTANIE ALBERTo sAt,roMAo cAvAI'cÀNn srMoEs, 
"ictar"ria.ac BRASTI-EIrRÂ,

NASCidO CrN {XMO?/I9A6, CÂSADO s,lr Co{IíUNHÂC) PA§CIÂL DE ÀEYS, BMIâESÁR}à. CFç tt'ú1.ü72'74-X, CARTETRA ry|§lg§,\L DB irABrr-ITÂÇÃo n" o$srdsiiã, a&-'e*p.aio.
PB{Y!- -- PE, _codatço: AvF_Nrr)A ,oAo PERNAüBUCo. tóI, FR,NÀsx6 rDArlNo.PBTRCX-INÂ. PÊ. CEF 56332? I O .

JI{ON VIC[O*. FEIIIEIRÁ DE SOu7.A, nr:iooali&nlc BRASIIIIFÂq narcido cro gut?].9f;6\
soLTEIRo, EMPRESARTO, cpF n' 716.7!e-t24-§9, cARTEnÁ DE TDENTTD^DB n" 233r,la213ó,óÍtão êxpedidor SECRETARIA_ DE s-FÍx-rRÂNÇA púgLrce - BA, ÍÊsidrtrtc c dç.-iciliado(a) no(a)RUA (}4' S/N, P§NC NIJCLEO 6r' MA§SANGANô, PBIROI-INÁ- PE. CBP 56353700. BRA§II-.

ORL/\NDO cAMPros DL sorlz-A NETtf,, nrionâ.lidrd. BRÁsrLarRa,, urscido €m 22rtlngat,CASAIX) ErA @IVÍUNHÃO PARCIAL D8 BENS, EMPRESANIO, CFF NC 790.065-585-9I,
CARTEIRÂ NACI()NAL DE lrÂBILtrAçÃo !'01399780260, ór8ro cnpcdi&x DETR^N - BA.g9!1P c &micilido(a) no(e) RUA ALMTX.ANTE ERNESTo -MEIr-Cr ruNrq- loó, EDIFPUBRTOMA'DET,O APT 1304, PITUBA. §ALVÀDOÀ BÀ. CEP4IEIT'sO. BRÂ§IL

='o

E:.

Rçtira-!Ê dr socicdrdc o eócio oRr.ANrro cAM"§ I)E sollzA NET0. daaror do I í).fi» (cêÍrro eCi$!G!rúa Mil) qlroaâ3, Do v"atü nominat dc RS t,OO (l,rn RcaJ ).sd; uma. "**$ra€rra. " nS
lsO.üX!.OO (Ccírto E Cittqueffr lti! Rcâi§).

§4,o
§t"snp!
\;iJ

cEssÃo E TnAN§lEnÊNcrA DE e)rrrlras
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, ALrER^ÇÃo coNTRATUAL N. 2 DÀ socIEDADB vF suoqrs pRoDUcGs LTDA
V cNp, n- 39.2ó9.4E3/roml -6t)

al.
SEGUNDA. O sttcio ORI-ANDO CAMPOS DE SOTIZA NETO tÍ@sferc sua quotas de
goc pcrfaz o valor total de R$I5O-OOO,@ (CcÍrto E Cirquerta Mrl Rêais), drÍ€ra e
rc róçio TAPA PRODUCAO I-TfrA, da seguirte form"a: () SÓCIO ORI-ÀNDO

CAMPC'S DE SOIJZ.A NETO TRASNFERE SUAS TsO.fr}O (CENTO E CINQUENTA MIL) QUOTAS
EQUrVAI-ENTBS A R$I5O.üX),OO (CENTO E CINQUENTA MIL RBAI§) PÂRA O SóCIO TAPA
PRODUCAO LTDA-, dardo plcoa, geral e irrcvogávcl quitação-

r){, CAPITÂ.I- S(X]IÀL

CLÁUSULA TEB'CEIRÂ- O c4itÀl tôtalÍrEntc imegralizado dc R$ í)O.O0O,OO (quinlEúoE mit reais),
em trroeda coÍtentê nrcional, repÍssentad{, por 5OO.OOO (quinbEtrtos rail) qrldi.s dê capitâ|. no va]or
nominal rle R$ l.ü) (u- rcal) cad" ümâr pãssa â scr assim disúibuído:

DA ADMTNTSTRAçÃO

CLÁU§ULA QUART]I. A adminisuqao ds socicdadê c.aberrí ISOLADAMENTE a(o) nâo S6cio
ALBERTO SAI-C»MAO CAVAI-CANTI SIMOBS , nrcionali.l-.1ç BRASIMRA, nascido cm
O3ru;UI9E6, CASÂDIO CrN COMUNHÃO PÂRCIA.L DE BBNS, EMPRESÁRIO, qF Íí'úI"U?2.744-

residênte e domiciüdo(a) Eo(a) A\/FNIDA JOAO PERNI\MBUCO. 161, FERNANDO IDAI-INO,
PETROLINA, P8, CEP 56332710, BRÂSIL com os lndÊrçs e aribuições dc rep.esentação ativa e
passiva na s{rciedâdc, judicial e exrajudicialmênta, podcrrdo lraticaÍ todos os atoa coürprEcodidos no
objeto scial, somFe dc inrêÍ€§sê da sociedade, aütqizado o uso do norrre crnpresarial. vodado, nr.r
entanto, fazê-lo eur atividades esànhas m intcresse social ou asrumir obrigaq§cs seja em fEvôr de
qualqucr dos cotistas ou de terceiroc" bcm como oncrar ou alienar bens irnóveis da socieda&, sem
sutqização do(s) ouED(s) sócio(s),

DA DEICLAR.AçÃO OE OTSN,TTEDIMENTO

g-Áusur*fl QUn\mA- o(s) a&Írinisador(ec) <leclsrdl|r), sob as pG'rB da lei, que oâo está ilrtpedido dc
exer§er a administr4ão da soçiedadc, por lci espccial orr cm virtude de con&f,raa criminat, ou por sê
€írconlr8 sob os cfeitos dclq a pena gue vede, ainda que tcrnporarirnenE, o rcao a cargos públicos, ou
por crirrre hlirnqttar, de prcYaÍicação, pcirâ ou guborno, corrcussão, p€{ ldo orr cootra a cconomia
popular, conts'Ír o sistema finarrceim naci
de coosumo, fé tública ou proçriedade.

onal, conúa ocmas dc dcf,esa da cqloo.Ífucia, çqoüa a5 rçla{6cs

DÂ RÂTrI'rCAçÃO R rOnO

Rcq: al2(nofi)I42357 $r,' tJ'^' Página 2
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JRS SH()§y'S [iTDÀ corn ar§-OOO (duzêrrtoc c üDtc c cinco mil) qude& pçrfazcodo um total de R$
225-(xx),@ (duzc on c vhte Ç ciDco mil rcsis) ifirgralizaalo.
IHON VICTOR FERREIRA DE SOU2ZA, com 125.ü[ (üúo c vinb c cinco mil) gootas" perfrzendo
um total de R$ f 25-ü)O,OO (ccrlto e vint€ e citrcô mil rcais) intcgralizado.
TAPA PRODUCAO LTDÀ com 1í).ün (ccnto c cinqucnta mit) quoae, perftzsodo um total de R$
l5O-O(}0.0O (cato e ciDquÊírta mil reais) intêgrElizado.
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ALTERAçÃO CONTRATT AL lf 2 DÀ SOCIEDADE \rF SHOWS PRODUCOES LTDA
CNPJ n'39269.4a3 Xx)l -6()

CIáU§UI-A sFxTÀ, O foro pa:a o c.rercíçio e o crruriDcnto dos diÍGitc ê obrigsções re*útsntes do
csrÉo rocial pcírn.tEcc cm PETROLINA-PE"

Cf-ÁffSU.e dfUrff. As Ctáusulasr e csrdiç6er e€hbereci.l.( Gzn stos já Equiyrdoa c $rê não forarn
cxpcssanloic arodiEcãdas por cats altÊtrÊ{5o continusrn eÍn ügor,

ncdlsD& G @d§,õGs G daushs r.aldrEs

cLAUSt L.{ PRTMETRA. A sociodEdê girâ rob o rxnt,Ê c'prcsãri'I vF sl{ows pRoDUCoEs
LTDA..

CLAITSULÁ, SEtrt NDÂ,. A soçiodadÊ têrn Epdc na RUÀ FRANCISCO DE A§SIS CA\/ALANTI,,
6ó3, ANDAR: I:SÀI-Aí::COI!NIÁ. IMP&,IAL. CIDADA UNTVERSITÁRTA PtsTROLINÀ PE. CEP
5632aa(x).

CLAUSLTIJ\ TERCEIRA. A saicdadc p<rderá a qua!ryer tEmpo, rbrir ou fechr qid'ol' outra
,r.pre,ylêqcir, mcdiúte altersçôo cdltratual sssinadâ pú tôdos os sócios.

CLAIJSITLA QUAXIÂ. Á sociÇdadr tcín pr objcooc rociais:

PTROMOçÃO. PROTXJÇÃO E EXBCUçÃO DE SIIOWS. ESptsT
DESPC}RTryOS E CULTUR.AIS. PRODUçÃo E ExEc.rrçÃo DE É
TELEVI§ÃO; PIIBLICIDADE EM GERAI- MERCHANDISING ; BANDA MUS o
E EDIÇÃO MU§ICÁI-; SER\/[çOS DE F-STÚDIo E G*-A\/AÇÃO AITDTOVISUAL;
ÀUT()RAIS DE OBRÂS AUDIOVI§ UAIS. LICENCIAMENTO OU CESSÃO DOS DIR-EITOS DE

FTTAS .ÀNATóGICAS OU DI

Et.,.::::';: rn
ail#)f--:

#à4

§*

=õ

lr

S.D\rDSE
ROYALTIES, sm.Ylços DE

GITAIS; GESTÃO
I-ICENCIAMEN'TO

DE ATryOS. RECEBIMENTO
DE FRODUTOS

DC)

CD
DE
OU

SER\/IçOS,LICEhÍCIAMENTO DE PROPRIEDADE IIVTELECTUAL E INDUSTRIÀL; EDTÇÃO DE
REVIST,{S. LTVROS E CONGhiII]RES; REPRESENTÂÇÃO E COI!íÉRCIO DE JOIAS E
BIruTER.IAS. BRINQUEDOS B 

- 
PASSATEMPOSÁRflCC'S DEVIAGE}Ví: CONFECÇÕES EM

GERÂL; ÀGENCIAMENTO ARTTSTICO EM GERAI- PROMOVENDO AN{TECRÁ,çÃO E}TTRE
PROFISSIONAIS E EMPRESAS; DESENVOLVIMENTO DE PORTAIS NA INTERNET; ALUGUEL
DE EQUIPÂMEYTOS DE SOI4 IMÀGEM E PAI.CO; EXPT-oRÁçÃO EM I.]OCAIS, EM FEIRAS E
CONGRESSO§ COM FINÂLIDADE PUBLICTTÁRII\ OU COMERCIÂL; ADMINI§TTTAÇÃO,
GE.RENCIAMENTI) E EXPI-ORAÇÃO ECONÔMICA DiO USO DE IMAGI]M. NOME, MARCA E
VOZ DE A*.TI§TA§.

CNAE T'ISCAL

9{»T999 ARTB,S (Ê\ÍICAS, ESPETÁCUT-OS E ATT\rIDADES COMPLEMENTARES NÃO
ESPECIFTCAD'OS ANTERIORMENTE
4ó16800 REPRESEYTANTES COMI]RCIAIS E AGENTES DO COM&.CIO DE IÉXTEIS,
VESTUÁRIO. CAI-çÂDOS E ARTIGOS DE \rIÂGEM
46T 8499 OI,TRqS REPRESENTANTES COMERCIÂIS E ACENTES
ESPECTALZADO EM PRODUTOS NÃO ESPECFICADO§ ANTERIORMENTE
58t !5OO EDrÇÃO DE LT\rROS

Req: 8l2OOOOOI4235? ita
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t/.VALTERÂÇA O CONTRATUAL N'2 DA SOCIEDADE, \'F SHOWS PRODUCOFS LTDA

CNPJ n" 39.2ó9.4E3/OOOI -óO

DISTRIBUIÇÃO CINEMATO(IRÁFICA, DE VÍDEO E DE PRO(fR.ê\MAS DE TELEVISÃO

749OIO4 ATÍVIDADES DE INTERMEDIAçÃO E AGENCIAMENTO DE SER.\,Iç(}S E NEGÓCIOS
F.M GERÀI. EXCETQ IMOBNIÁRIOS
749OIO5 AGENCIÀMENTIO DE FA.OFISSIONÂIS PÂRA ATÍVIDÂDES ESPORTTVÂS,
CTII-TURAIS E ARTÍSTICAS
7739099 ALUGUEL DE OUTRAS IVTÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E
INI)USTR IAIS NÃO ESPECIFTCADOS ANTERIORMENTE. SEM ()PERÂ.DOR
772103@ GESTÃO DE ÀTT\/OS INTANGf\/EIS NÃO-FINANCEIROS
823OOOI SER\rIçOS DE ()RGANTT-AçÃO DE FE|R.ÀS, CONGRESSOS, E:KFOSIçÕBS E FBSTAS
9«'r 9O2 PRODUÇÃO MUSICÂL

OO ATTVIDADES TTE GRAVAçAO DE SOM E DE EDIçÃO DB uÚsrcn
63I94{N PORTAIS, PRO\IEDORES DE
NA INTERNET
73I I4{N AG&{CIA§ DE PUBI-ICIDADE

CONTEÚD() B OUTROS SER\/"TÇOS DE INFORM-AÇÃO

CI-AUSULA QUII\IT.A- À emgÊse iniciou suas Íividada em Ol/for2(20 c cu prlzo de duração é
iodctrrrninado.

CLAU§LII-A §E]rTt O cspitâI subssrito é de R$ sfl).(X»,ü) (Quinh.úte Mil R.câis) diüdido em
sO0.dn (Qdnhontos Mil) Quotns de valor nomioal Rf, t.ü) (IJm Rcal) cada urne totalmcate
integralizado em moeda cryrsotc legal do pals,

ferúgrrfo Úrlo: o capitat socia! fica assim diaúibúdo;

JRS SHO\lrS LTDÀ cm 225.0OO (duzenoc c vhtc ê cinco mil) quots& pcrfaz€odo um roeal de R§
225.OOO,ü) (d--s-ts c viutç e circo mil rcais) inegralizado-
IHON VICTOR FERREIR A DE SOUi4Â, com 125-(XX) (ceoto e vintc e cinco mil) guotas, perfazcndo
um total dÊ R$ l2s.e0,m (c€Írto e vinte e cinco rnil r€aiB) intêgrafizâdo.
TAPA PRODUCÂO LTDÀ com l5O-ü)O (cÊtrto e cinqucnta mil) quos, um tol de R$
ISO.OOO,OO (cc'lto c cil}qucota mil ÍEais) integralizâdo.

CLAUST LA SÉfnff- As guotâs sâo indiüsÍveia e não podeÉo scr cedidas ou EarsftÍidaf a t€írciros
sem o cooa€otitn€ato do sócio, aa qucm fica assegurado, ero igualdadc dc condiçõcE, e proço direito de
preÊr&tcia para su8 aguisiçtto, s. posta à vcnda" fonnalizando, se reolizada a cesstu delas, a alterarão
contraa,lal peÍtircote-

CLI\USIJLA OITAVÂ. A rcspursabilid.dc d. cada sódo é rcatrita ao va.lor de süas quob& mâs kíôs
respondem solidarienente pela iÍtEArôrizq§o do cpitd social.

CLI\Ir§UL NONÂ- A admiuisrÍação d8 §ociedâde cabe ISOLADAMBNTB a(o) trão Sócio ÂLBERTO
S.{ITMAO C,{\/,{IJCANTI SIMOES , nacionalidade BRASILEIRA, naccido êrrrl O3^1211986, CASADO
EM COMLINHÃO PA§.CIAL DE BENS. EMPRESÁRIO. CPP NO ú1.072.744-3{', CARTEIRA
NACIONAL DE HÂBILrrAçÃO n' 03353431623, óÍgão DETR.ÀN - pB-, rEsidr:Drc ê
domicitiado(a) no(a) A\/ENIDÂ JOAO PERNAMBIICO, 16l, FERNANDO IDALINO, PtsTROIJN.A"
PE' CEP 563311O, BRASIL com os pqlcrrs ç alribuiçõ€s dÊ rtArcctúteção ative e pssiwa oa socicdâdc,
judicial e cxtÍajudiçialrnsrÉ, trcdcndo fraticar todc os atos corDpÍEeÍrdidos rro obi*o social, senrpre de
inteÍêsae da so<;iedade, autorizado o us(r do nomc empÍêsariâl, vedado, no entanto, faÉlo eÍ3 atiyida&s
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ALTERAçÃO CONTRATUAT- N'2 DA SOCIEDADE VF SIIOS'S PRODUCOES T-TDA
CNPJ n' 39.269.4t3r'OOOt .ó{)

ê§tranhs so inta(êsê sociat qr tssumiroürignçõcs scja cÍn lEvor dc qualquer do8 cotirtar ou dc tÊÍcciros,bem cono mrr ou rliÊlre beos imóvÇis Oa-socieaaé, com etqi--Ào do($ "".-<Jãl«"1.
nE&raÍo fuo: G oócioe podcrão, dc oomrm mrdo, firr urÍ[ ÍctiÍada m.Írsal, a úElo dc .!rolsborE", obscrr,âdr ra diqmiçõea rcgularncotarcs portincotcs.

clArr§ur-a DÉlCaMâ,- Ao tármim dc cada cxcrçíçio roçial. em 3l do Dczãrbro, o i.rrniniat ãlorp.c$aará cürs jugific{das dc aa admrnistaçlo, pÍoccdcodo à claboraçâo do invãtÃo, do barançopatÍitnilid o do balaço dc r*ürtrdo oconatÍ"o, i=d-rd" u sóci* nr lropüção dc sâs quotã§, oslucro ou pcrdas gradoo.

CL'l\u$,r'A DÉOIíA PRIIdETRAS. Noe quro ",es€{ ôctuintca ao târoino do exercício Bocirl, 08sócioc dclilbcrrâo sobr ra coolas c dorignaeo adrniniraaoo(ã» quedo er o caeo. 
-'---'

(x'arEur'a DÉ@u aEGUIYDÀ. Frleqdo oo irtGrdit& qrÀlqu sócio, a scicdâdê cmtiDuará.3u' atiüdsdÊ com (B kdÊirrrs on suçcssiqcs", sro acodo porsÍvcl à rrlr.m"a" iitr.*i o*e, o' do(s)rçomcscclrtc(s)' o wals de sG § bavctEa scrá ryurado c tiçiaeao oqn basc na sntuaçto p*i-ooiar aasocicdã&, à .lrr' dâ rE ÍtIução, vrÍifid em balanço cspccitncntc lcvanrado.

!úqÚ: Ú&:-o m€sxm FoccditÍlc.úo s.tr'á .dot.do cln GtÍrrs ci.os crtr quc a soci{dre sê nEsolva€ÍD Íclaçtro a salr sócio.

CLÀI§LLA DÉCI}ÍA TEX.CEIR^- O a&ninistradú docfara. sob as lEoas da lei, gr rão estáimpedido dc ercrccr t rrminiYqfl 
9â raica{c, pr kn cqrcciat ou crn vdrd" d" .;G"-çã" crii,,inat,o.r IEr Ec Goffia. sob oú cfriloc dcla, a pcaa quc vcde. riryta qç !r"{,"._t@.nq;-* , 

"o.gouolr lror cdrc falirnants., dc p:ei,ricdÍo, pcrtr oo -6*o, ;;iirb;*Ã (xr oonrra accül(},Inir poda, oÍ[tre o Eistsn!. finarceiÍD "a.i-r;ü coofa noÍm8 dê dc,&ra da ryràcir, cotrüôar releç6cc dc cosurno, Ê tública ou p.opricdadÊ.

9I'1USP!4 DÉCIMA QUARTA. A socicdade se regerá pclo código civil ügcntc lri 10.406 de 10 dêJaciro dc 2O(P c suplctivmrc pelag rctnar dr soci;.&-aoôaim&

cr-au.§t LA .DÉCIÀ,[A (XrrNTA. Frcâ cdcito o fqo dc PETRoIJNA-PE ps!.a o crcÍrício e ocrmpr;mm da dicÉbe c oürigaçõcs ,csultríltes dÊctÊ coírtrato.
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IRE 26:02594159
J 39.269.41r3/000t-60
TIFICO O REGISTRO EM 23/03/2/021
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5l - CÔNSOLIDACAO DE CONTRATo,/ESTATUTO ARQUMMENTO: 202291i4141,1o
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0r,
REPRESENTANTES QUE ASSh.'ARÀM DIGITÀLMEvI't]

061592-18.1,12 - CRISTOVAO BEZERIL.\ aN(itr:l-lM FILHO Assnüdo en 2ll01/2O22 às l6rj9:l.r

Assinado eletronicar-r-rente por
ILÁ.YNE LÁ'RISSA LEANDRO MARQUES

SECRETÁRIA - CERAL

2310312022
Cêrtiflco o Rêgistro êm 2310312022
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PREFEITURA DE CARUARU

CONTRATO CPUG N" 10812022

CONTRATO DE PRESTAçÂO DE SERV-IçOS ARTÍSTICOS QUE

ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAçAO DE CULTURA DE

CARUARU E A EMPRESA VF SHOWS PRODUçOES LTDA .

PROCESSO DE LtC|TAçÃO N". 039/2022 - INEXIGIBILIDADE N".

015t2022.

Parágrafo Terceiro - A contratada não poderá apresentar notâ Íiscal/fatura com CNPJ/MF diverso do registrado

nestê Contrato.

\LBEnÍO Â$in.do de íom.
;AIOMAO diJh.lPo,^IBERTO

:AVALTANT :i,,'3}1?ii,".1'.11|'
;IMOES:061 072744 Dàdor 2022.06.r6

Rua Professor Lourival Vilanova, n0 118, Caruaru/PE, CEP: 55.0'16-745. Telefone: (81)98384-6453

\..14
I

:..

A FUNDAÇÃO 0E CULTURA DE CARUARU - pessoa juridica de direito público, inscrita no CNPJ sob o no.

11.474.400/0001-55, rêpresentada pelo Presidente, Sr. Rubens Rodrigues da Silva Júnior, brasilêiro, câsado,

radialista, residente e domiciliado na Avenida Dantas Baneto, n' 157, bairro lndianópolis, Caruaru/PE - CEP

55.024-000, inscrito no CPF/MF n' 340.816.23449 e no Registro Geral/RG sob o n' 2.071.681 SDS/PE,

doravante denominada CONTRATANTE e, de ouho lado, a empresa VF SHOWS PRODUçOES LTDA, inscrita

no CNPJ/MF sob o n0 39.2ô9.483/0001-60, com sede na Rua Av, João Pernambuco, S/N, Cond Sol Nascente

orla, Loja 02, Sala A, CEP: 56.332-710, Pedra Do Bode, Petrolina/PE, aqui repÍêsêntada por seu rêpresentente

legal, o Sr. AlbeÉo Salomão Cavalcanti Simôes, brasrleiro, casado, empresário, inscrito no CPF sob o no

061.072.744-30, residente e domiciliado na Av. João Pernambuco, bairro: Fernando ldalino, no 800, Condomínio

Sol Nascente orla, Petrolina/PE, CEP n" 56.332-710, doravante denominada CONTRATADA tem entre si,

amrdados os termos deste Contrato, objeto de inexigibilidade de licitação, conforme dispÕe o art.25 da Lei

8.ô66/93 (Lei de licitaçóes) e modificaçoes; pelos preceilos de direito público, aplicando supletivamente, os

princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições dê direito privado; atendidas as cláusulas, e condiçóes

que se enunciam a seguir:

CúUSULÂ pRlMElRÂ - DO oBJETO - Constitui objeto do presente a prestaçâo de serviços de aprêsentação

de show artÍstico musical do Cantor "VITOR FERNANDES', que ocorreÍá no dia í8 de Junho de 2022, a partir

das 23 horas e 50 min,. proporcionando entretenimento à populaçâo durante a realização do SÃ0 JOÃO DE

CARUARU 2022, NO PATIO DE EVENTOS LUIZ GONZAGA.

Parágrafo Primeiro - A duração do show artístico musiml do Cantor 'VITOR FERNANDES', conforme

descritoâcima terá uma duração mínima de 90 minutos (noventa minutos) inintenuptos, sendo garantida a

apresentação de todos os músicts profissionais que integram a banda.

cúusULA SEGUNDA. Do PRAzo - o prazo de vigência do contrato será de 180 (cento e oitenta) dias a

partir da assinatura do contrato.

cúusulA TERCEIRA - Do vALoR E coNDlCoEs DE PAGAMENTo - Atribui-se a esse contrato o valor

de R$ í50.000,00 (cento ê cinquenta mil reais) referente ao valor total da apresentação artistica, a ser pago o

mesmo em cheque antes do artista subir ao palco no dia da apresentaçã0.

Parágrafo Primeiro - No valor contratual estão inclusas todas as despesas com tributos, fretes, seguros,

embalagens, custos de deslocamento aéreo e terrestre, assim como hotel, vans e alimentação, entrê outrâs, que

incidam sobre o objeto deste mntrato.

Parágrafo Segundo - Os pagamentos serão efetuados através de nota de empenho mediante recibo, após a

emissão das nolas Íiscais (devidamente atestadas) que deveráo ser apresentadas na Tesouraria da Fundação

de Cultura e Turismo situada na Rua Dr. Júlio de Melo, n0 100, Nossa Senhora das Dores, Caruaru/PE, CEP:

55.002-370 ou através de ordem banúna - Banco Caixa Econômica Federal - 49. 3548, Conta 995-7, em nome

da Conúatada.
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PREFEITURA DE CARUARU

Parágrafo Quarto - Por ocasião do pagamenlo a contratada deverá apresentar:

a) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF - comprovando regularidade com o FGTS;
b) CeÍtidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais ê à Dívida Ativa da Uniã0,

expedida pela Secretaria da Receita Federal na forma da Portariâ n0.358/'l4i
c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT - expedida pela Justiça do Trabalho,

comprovando a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho;
d) Prova de regularidade com as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou sêde da contratada.

CúUSULA QUARTA -OA§ !E8!§Â§0E§ - São obrigaçoes da conrratada:

a) Execular os serviços definidos pelo MunicÍpio, conÍorme consta deste Conkato.
b) Apresentar, no caso de interrupçâo ou atraso, justiÍicativa, por escrilo, em alé 24 (vinte e quatro) horas

a Íim de que sejam adotadâs as devidas providências, sem impedrmento das sançoes previstas no
Contrato e na lei regentê da matéria.

c) Responder pelos danos causados diretamente à Adminiskação ou aos bens do MUNICÍPIO, ou ainda a
terceiros, durante a execuçáo do CONTRATO, não excluindo ou reduzindo essa rêsponsabilidade a
fiscalização ou o acompanhâmento pelo MUNICíPlo.

d) Comunicar ao MUNICíPIO qualquer anormalidade constatada e prestar os esclarecimentos solicitados.
ê) Assumir responsabilidade por todos os gastos com encârgos previdenciários e obrigaÇoes sociais

previstos na legislação social ê trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que
os seus empÍegados não manlerão nenhum vínculo empregatício mm o MUMCÍPlO.

f) Assumir todas as providências e obrigações estabelecidas na legislâçâo especíÍica de acidentes de
trabâlho, quando, em ocorrência da especie Íorem vítimas os seus êmpregados, durante a execução do
contrâto, ainda que acontecido em dependência do MUNEIPlo.

g) Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relâcionada à execução
deste CONTRATo, originariamente ou vinculada por prevênção, mnexão ou continência.

h) Responsabilízar-se por todos os encârgos fiscais e mmerciais resultantes desta contratação.
i) A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não

transfere a responsabilidade por sêu pagamento ao MUNICÍPIO, nem pode onerar o objeto deste
contrato, razão pela qual a CONTRATADA rênuncia expressamente a qualquer vínculo de
solidariedade, ativa ou passiva, com o MUNICíPlO.j) Manter durânte a vigência do Contrato, em compâtibilidade com as obrigaçôes assumidas, todâs as
condiçóes de habilitação;

k) Atender ao disposto no artigo 70 inciso Dfilll da Constituição Federal quanto âo trabalho de menores.
l) Reconhecer os direitos da Administração em caso de rescisão administrativa mnforme artigo 77 da Lei

8.666/93.
m) Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista dos seus preposlos, civil ou penal quando

comprovado dolo ou culpa da CONTRATADA, relacionada à execução deste CoNTRATo,
originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência,

CúUSULA QUINTA OBR ES DO CONT T E - São obrigaçoes do Município

a) Prestar as inÍormações e os esclarecimentos pertinenles que venham a ser solicitados pelo
reprêsêntante da contrâtada.

b) Solicitar as alteraçôes e/ou substituições que se fizerem necessárias.
c) Efetuar o pagamento na Íorma convencionada.
d) Recusar os serviços que não estiverem de amrdo mm este contrato.
e) Providenciar todas as licenças e alvarás para reâlizâção do evento, inclusive recolhimento do ECAD.f) Disponibilizar palco, som e iluminação nos termos do rider técnim e carregâdorês.
g) A contralante se responsabilizará pelo camadm do artista, conforme checklist.

Rua Professor Lourival Vilanova, n0 1 18, Caruaru/PE, CEP: 55.016-745. Telefonê: (81) 98384-6453
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Laenro srtouro lijffif;fiffiAVALÍANTI srLoM^orÀvÁLr^,,m
MOES:061 0727443 S|MOÊ5:06r0727,r,í30
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PREFEITURA DE CARUARU \ ei
CúUSULA SEXTA DAS SANCÔES ADMINISTRATIVAS_ A |NêXECUção do mntrato cÂtacletiza

descumprimenlo das obrigaçóes âssumidas e permitem a aplicação das seguintes sanções pelo

C0NTRATANTE, gaÍantido o acêsso ao devido processo legal:

| - advertência por escrito;

ll- multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do serviço contratado e não execulado;

lll - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar mm a Administraçâo, por

prazo nâo superior a 02 (dots) anos;

lV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os

motivos determinântes da punição ou até que seja pÍomovida a reabilitação da Contratada perante o l\,lunicípio

de Caruaru, quê será concedida após o ressarcimento da administração pelos prejuizos resultantes da

inexecução do contrato e depois de deconido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

Parágrafo PÍimêiro - São consideradas situaçôes caracterizadoras de descumprimento total ou parcial das

obrigaçoes contÉtuais:

l- náo atendimento às especiÍicaçóes técnicas relativas a bens, serviços prevista em contrato ou instrumênto

equivalentê;
ll- retardamento imotivâdo da execução do serviço ou de suas parcelâs;

lll - paralisaÇão do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à Administraçáo PÚblica Municipal;

lV - alteraçâo de substânciâ, qualidade ou quantidade do serviço prestado;

V - prestação de serviço de baixa qualidâde.

Parágrafo Sêgundo - A sanção de multa poderá ser aplicada cumulâtivamente às dêmais sançÕes previstas

nesta cláusula.

cúusulA sÉTtMA -DA REsc6Ão - A inexecu ção total ou parcial do presente Contrato enselará a sua

rescisã0, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento

Parágrafo Único - lnadimplêmento imputável à contratada A

administrativamente, o presente Contrato nas hipótêses previstas no artigo 78 I

que caiba à contratada direito â qualquer indenização, sem preiuízo das pena

administrativo rêgular.

contratante poderá rescindir
a Xll e XVll da Lei 8.666/93 sem

lidades pertinentes em processo

CúUSULA OITAVA - DAS DESPESAS DO CONTRATO - CONStitU á ENCA rgo exclusivo da contratada o

pagâmento de tributos, tariÍas ê despesas decorrentes da execução do objeto deste ContÍato.

Parágrafo Único: Serão da contratada todas as despesas decorrentes de encargos trabalhistas,

previdenciários, fiscais e comerciais, decorrentes da execuÇão do ContÍato. Artigo 71 da Lei 8.666/93.

CúUSULA NONA - DOS RECURSOS ORCAMENTÁRPS - As despesas decorrentês deste Contrato

correrão por conta do recurso orçamentáno, a seguir especificado:

Órgão: 38000 - Fundação de Cultura e Turismo de Caruaru

Unidade: 3800'l - Fundação de Gultura e Turismo de Caruaru
Função: 13 - Gultura
Subfunção:392 - Difusão Cultural
Programa: í303 - Ações Culturais
Atividade: 2.4806 - Apoio a Atividades Festivas, Culturais, Teatrais e Religiosas
Despesa 1821: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pes§oa Jurídica
Fonte de Rêcursos: 1 Recursos Próprios
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\« PREFEITURA DE CARUARU

cúUsuLA oÉclMA - DA GESTÃo E FlscALtzACÃo oo coNTRATo . Será designado como geslor do
contrato o Sr. Fúlvio Wagner Lopes Gomes, Matrícula 487, bem como o Íiscal o Sr. Herlon de Figueiredo
Cavalcanti, Matrícula 485, para acompanhar e fiscalizar o serviç0, o qual competirá dirimir dúvidas que surgirem
no curso do contrato, anotando êm registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execuçào e
determinando o que for necessário à regularização de Íalhas ou defeitos obseNados.

CúusuLA DÉCmA PRIMEIRA - DA RESPONSABTLTDADE CtvtL - A contÍatâdâ responderá por perdas e

danos que vier a sofrer o mntratânte, ou terceiros, em razáo de âção ou omissão, dolosâ ou culposa, da
contratada ou de seus prepostos, independentemente de outras cominaçoes contratuais ou legais a que estiver
sujeita; não excluindo, ou reduzindo esta responsabilidade, a fiscalização ou o ammpanhamento pelo

contrâtante. Artigo 70 da Lei 8.666/93.

CúUSULA DÉCIMA SEGUNDA DA TAXA DE SERVTC 0S ADMINISTRATIVOS - Para assinatura do
contrato, a conlratada deverá efetuar, na Secretaria de Negócios da Fazenda Municipal (endereço acima) o
pagamento da taxa de serviços administrativos, instituída pelo Código Tributário Municipal, no valor de R$ 3,20
(três reais e vinte cêntavos), nos moldes da tabela abaixo:

PAúGRAFO ÚU|CO - A contratada autoriza o desconto do valor referente aTAXA DE SERYIçQ§
AD[/INISTRATIVOS ara assinatura do contralo, do vâlor a ser pago pela contratante

CúUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO - É competenle o Foro da Comarca de Caruaru/PE para dirimir
qualquer contmversia que se originar deste contrato.

E por estarem justos, e acordados, firmam o presente Contrato em uma única via, para um só efeito
legal, devidamente certificado pelo ICP Brasil, acessível através da PlâtaÍorma caruaru.l doc.com.br.

Caruaru (PE), 09 de junho de 2022

FUNDAçÃO OE CULTURA DE CARUARU
Rubens Rodrigues da Silva Júnior

Conkatante

vF sHows PRoouçÕES LTDA
Alberto Salomão Cavalcanti Simôes

Contratada

TESTEMUNHAS
Fúlvio Wagner Lopes Gomes

Makícula 487

Herlon de Figueirêdo Cavalcanti
Matrícula 485

Contratos com o Município (Emissã0, RenovaÇão e/ou Aditivos) Taxa Conespondente
Até R$ 2.000,00 UFM s 20
De R$ 2.000,01 até 5.000,00 UF[/ s 30
De R$ 5.000,01 até 10.000,00 UFM s 50
Dê R$ 10.000,01 até 20.000,00 UFM s 100

Dê R$ 20.000,01 até 50.000,00 UFM s 200
De R$ 50.000,01 alé 100.000,00 UFM s 300
De R$ 100.000,01 UFM s 500

-BERTO 
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CONTRATO CPUG N" í08/2022

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS QUE

ENTRE SI CELEBRAM A FUNOAÇÃO DE CULTURA DE

CARUARU E A EMPRESA VF SHOWS PRODUçÔES LTDA -
pRocEsso DE LtctTAÇÃo N". 039/2022 - INEXIGIBILIDADE N".

01512022.

A FUNDAÇÃO DE CULTURA DE CARUARU . pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o no.

11.474.400/0001-55, representadâ pelo Presidente, Sr. Rubens Rodrigues da Silva Júnior, brasileiro, casado,

radialista, residenle e domiciliado na Avenida Dantas Barreto, n" 157, bairro lndianópolis, Caruaru/PE - CEP

55.024-000, inscrito no 0PF/MF n' 340.816.23449 e no Registro Geral/RG sob o n' 2.071.681 SDS/PE,

doravante denominada CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa VF SHOWS PRODUçOES LTDA, inscrita

no CNPJ/MF sob o no 39.269.483/0001-60, com sede na Rua Av. João Pernambuco, S/N, Cond. Sol Nâscente

orla, Loja 02, sala A, cEP: 56.332-710, Pedra Do Bode, Petrolina/PE, aqui representada por seu representânte

legal, o Sr. Alberto Salomão Cavalcanti Simõe§, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF sob o n0

061.072.744-30, residente e domiciliado na Av. João Pernambuco, bairro: Fernando ldalino, no 800, Condominio

Sol Nascenle Orla, Petrolina/PE, CEP n" 56.332-7í0, doravante denominada CONTRATADA tem entre si,

acordados os teímos deste Contrato, objeto de inexigibilidade de licitâçâo, conforme dispóe o art.25 da Lei

8.666/93 (Lei de licitaÇóes) e modifcações; pelos preceilos de direito público, aplicando supletivamente, os

principios da Teoria Geral dos Contratos e as disposiçóes de direito privado; atendidas as cláusulas, e condições

que se enunciam a seguir:

CúUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO. Constitui objeto do presente a prestaÇão de serviços de apresentação

de show artístim musical do Cantor 'V|ToR FERNANDES', que ocorrerá no dia í8 de Junho de 2022, a parti

das 23 horas e 50 min, proporcionando entretenimento à população durante a realização do SÃO J0Ã0 DE

CARUARU 2022, NO PÁNO DE EVENTOS LUIZ GONZAGA.

Parágrafo Primeiro - A duração do show artístico musical do Cantor "VITOR FERNANDES", conforme

descritoacima terá uma duração mínima de 90 minutos (noventa minutos) ininterruptos, sendo garantida a

apÍesentação de todos os músicos profissionais que integram a banda.

CúUSULA SEGUNDA. DO PRAZO - o prazo de vigência do conkato será de 180 (cento e oitentâ) dias a

partir da assinatura do contrato.

CúUSU LA TERCEIRA - Do vALoR E CoNDICÕES DE PAGAMENTo - Atribui-se a esse Contrato o valor

de R$ í50.000,00 (cento e cinquenta mil reais) referente ao valor total da apresentaçáo artística, a ser pâgo o

mesmo em cheque anles do artista subir ao palco no dia da apresentação.

Parágrafo Primeiro - No valor contratual estão inclusas todâs as despesas com tributos, Íetes, seguros,

embalagens, custos de deslocamento aéreo e terrestre, assim como hotel, vans e alimentação, enlre outras, que

incidam sobre o objeto deste mntrato.

Parágrafo Segundo - Os pagamentos serão êfetuados através de nota de empenho mediante recibo, após a

emissão das notas fiscais (devidamênte atestadas) que deverâo ser apresentadas na Tesouraria da Fundação

de Cultura e Turismo situada na Rua Dr. Júlio de Melo, no 100, Nossa Senhora das Dores, Caruaru/PE, CEP:

55.002-370 ou através de ordem bancária - Banco Câixa Econômica Federal - Ag. 3548, Contâ 995-7, em nome

da Contratada.

Parágrafo Terceiro - A contratada não poderá âprêsentar nota Ílscal/Íatura com CNPJ/MF diverso do registrado

neste Conhato.

\LBEflÍO À$imdo&lotu
;ALOMAO dlg[rd por ÂL8ff,To

rAvÁrÍ^Nn IHS:f#:ti'
;lMOESr06l072Zl4 DEdbr 2022.0ó t 6

Ruâ Professor Lourival Vilanova, no 118, Caruaru/PE, CEP: 55.0'16-745. Telefone: (81)98384-6453

.* iri



íã;>
é

PREFEITURA DE CARUARU

Parágrafo Quarto. Por ocasião do pagamento a contratadâ deverá apresentâr:

a) CertiÍicado de Regularidade do FGTS - CRF - comprovando regulandade com o FGTS;
b) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União,

expedida pela Secretaria da Receita Federal na forma da Portariâ n0.358/14;
c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT - êxpedida pela Justiçâ do Trabalho,

comprovando a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho;
d) Prova de regulandade com as Fazendas Estadual e Municipal do domicilio ou sedê dâ contratada.

CúUSULA QUARTA.DAS OBRIGACÔES - Sâo obrigaçoes da contratadâ:

Lararo *roueo jijffif;ffio
AVÀLÍANTI sÂLoM^ocv^Lr^Ín
MOESÍ61 07274{3 5!íOE5J6r0/27..30
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Rua ProÍessor Lourival Vilânovâ, n" 1 18, Caruaru/PE, CEP: 55.016-745. TelêÍone: (81) 98384-6453
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a) Executar os serviços deÍinidos pelo MunicÍpio, mnforme consta deste Contrâto.
b) Apresentar, no câso de interrupçáo ou atraso, justiÍicâtiva, por escrito, em alé 24 (vinte e quatro) horas

a fim de que sejam adotadas as devidas pmvidências, sem impedimento das san@es previstas no
Contrato e na lei regente da matéria.

c) Responder pelos danos causados diretamente à Administraçáo ou âos bens do MUNICíPIO, ou ainda a
terceiros, durante a execução do CONTRATO, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a

fiscalizaçao ou o acompanhamento pelo lilUNlCíPlO.
d) Comunicar ao MUNICíPlO qualquer anormâlidade constatada e prestaÍ os esclarêcimentos solicitados.
e) Assumir responsabilidade por todos os gastos com encargos previdenciários e obrigações sociais

previstos nâ legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que
os seus empregados não manterão nenhum vínculo êmpregatício com o MUNICÍPlO.

f) Assumir todas as providências e obrigaçôes estabelecidas na legislâção específica de acidentes de
trabalho, quando, em oconênciâ da espécie forem vítimas os seus empregados, durante a execução do
contrato, ainda que acontecido em dependência do MUNrcíPlO.

g) Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada à execução
deste CONTRÂTO, originariamenle ou vinculada por prevençã0, conexão ou continência.

h) ResponsabilizaÊse por todos os encargos Íiscais e comercrais resullantes desta contrataçã0.
i) A inadimplência da Contratada, com reíerência aos encargos eslabelecidos no item ântêrior, não

transfere a responsabilidade por seu pagamento ao MUNICÍPIO, nem pode onerar o objeto deste
contrato, razáo pela qual a CONTRATADA rênunciâ expressamente a qualquer vínculo de
solidariedade, ativa ou passiva, com o MUNICíPlO.

j) Manter durante a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigâçoes assumidas, todas as
condiçoeq.de habilitação;

k) Atender áo disposto no artigo 70 inciso XXXlll da Constituição Federal quanto ao trabalho de menores.
l) Reconhêcêr os direitos da Administrâção em caso de rescrsão administraliva conÍorme artigo 77 da Lei

8.666/93.
m) Assumir todos os encargos de possível demanda kabalhista dos seus prepostos, civil ou penal quando

comprovado dolo ou culpa da CONTRATADA, relacionada à execução deste CONTRATO,
originariamenle ou vinculada por prevenção, conexão ou continênciâ.

CúUSULA QUINTA -DAS OBRTGACOES DO C - São obrigaçoes do Município:

a) Prestar âs inÍormaçÕes e os esclarecimentos peíinenles que venham a ser solicitados pelo
íepresentante da contratada.

b) Solicitar as alteraçÕes e/ou substituiçôes que se fizerem necessárias.
c) Efetuar o pagamento na forma convencionada.
d) Recusar os serviços que não estiverem de acordo com este contrato.
e) Providenciar todas as licençâs e alvarás parâ rêâlização do evento, jnclusive recolhimento do ECAD.
f) Disponibilizar palco, som e iluminaÇão nos termos do rider técnico e cârrêgadores.
g) A contratante se responsabilizará pelo camârim do ârtista, conforme checklist.
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caracterizaCúUSULA SEXTA DAS SANCOES ADMIN ISTRÂTIVAS- A inexecu ção do contrato

descumprimento das obrigaçóes assumidas e permilem a aplicação dâs seguintes san@s pelo

C0NTRATANTE, garantido o acesso ao devido processo legal:

| - advertência por escÍito;
ll- multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do serviço contratado e não executado;

lll - suspensão temporária de participação em licitação e impêdimento de contratar com a Administração, por

prazo nâo superior a 02 (dois) anos;

lV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a Íeabilitação da Contratada perânte o Município

de Caruaru, que será concedida após o ressarcimento da adminiskação pelos prejuízos resultantes da

inexecução do contrato e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

Parágrafo Primêiro - São considêradas situações caracterizadoras de descumprimênto total ou parcial das

obrigaçoes contratuais:

l- não âtendimento às especiÍicações técnicas relativas a bens, serviços prevista em contrato ou instrumento

equivalente;
ll- retardamento imotivado da execução do serviço ou de suas parcelas;

lll - pâralisação do serviç0, sem justa causa e prévia comunicação à Administração Pública Municipal;

lV - alteração de substânciâ, qualidade ou quantidade do serviço prestado;

V - prestação de serviço de baixa qualidade.

Parágrafo Segundo - A sançâo de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções previstãs

nesta cláusula.

CúUSULA SÉIMA -84 lE§e!S,{Q - A inêxecuÇão total ou parcial do presente Contrato ensejará a sua

rescisão, com as @nsequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento.

Parágrafo Único - lnadimDlemênto im vel à contratada A contratante poderá rescindir

administrativamênte, o presenle Contrato nas hipóteses previstas no arligo 78 la Xll e XVll da Lei 8.666/93 sem

que caiba à contratada dheito a qualquer indenizaçã0, sem prejuízo das penalidades pertinentes em processo

âdministrativo regulâr.

CúUSULA OITAVA - DAS DESPESAS DO CONTRÁT0- Constituirá encargo exclusivo dâ contratada o

pagamento dê tflbutos, tariÍas e despesas deconentês da execução do objeto deste Contrato.

Panágrafo Único: Serão da contratâdâ todas as dêspesas decorrenles de encârgos trabalhistas,

previdenciários, Íiscais e comerciais, decorrentes da execuÉo do Contrato. Artigo 71 da Lei 8.666/93.

CúUSULA NONA - DOS RECURSOS ORCAM NTÁRIOS As despesas decorrentes deste ContratoE

correrão por conta do recurso orçamentário, a seguir especiÍicado:

Órgão: 38000 - Fundação de Cultura e Turismo de Caruaru

Unidade:38001 - Fundação de Cultura e Turismo de Caruaru
Função: 13 - Cultura
Subfunção: 392 - Difusão Cultural
Programa: í303 - Ações Culturais
Atividade: 2.4806 - Apoio a Atividadês Festivas, Culturais, Teatrai§ e Religiosas
Dêspêsâ í82í: 3.3.90.39.00 0utros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos: í Recursos Próprios
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úusuua DECIMA - DA GEsTÃo E FtscALtzACÃo Do coNTRATo - Será designado mmo gestor do

contrato o Sr. Fúlvio Wagner Lopes Gomes, Matrícula 487, bem como o fiscal o Sr. Herlon de Figueiredo
Cavalcanti, MaÍícula 485, para acompanhar e fiscalizar o serviço, o qual competirá dirrmir dúvidas que surgirem
no cuno do contrato, anotândo em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e
determinando o que for nêcêssário à regularização de falhas ou defeitos observados.

CúUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESPONSABILIOADE CIVIL - A conhatada responderá por perdas e
danos que vier a sofrer o mntratante, ou têrceiros, em razão de ação ou omissã0, dolosa ou culposa, da
contratada ou de seus prepostos, independentemente de outras cominaçoes contratuais ou legais a que estiver
sujeita; não excluindo, ou reduzindo esta responsabilidade, a Íiscâlizaçâo ou o acompânhamento pelo
contratânte. Artigo 70 dâ Lei 8.666/93.

CúUSULA DÉCIMA SEGUNDA DA TAXA DES ADMINISTRATIVOS . Para assinatura do
contÍato, a conlralada deveÍá efetuar, na Secretaria de Negócios da Fazenda Municipal (endereço acima) o
pagamento da taxa de serviços administrativos, instituída pelo Código Tributário Municipal, no valor de R$ 3,20
(três reais e vinte centavos), nos moldes da tabela abaixo:

PARÁGRAFO ÚltCO . A contratada autoriza o desconto do valor referêntê aTAXA DE SERVICOS
ADMIN TRATIVOS âra assinatura do conlrato, do valor a ser pago pela contratante

CúUSULA DÉCIMA TERCEIRA - OO FORO - E competente o Foro da Comarca de Caruaru/PE para dirimir
qualquer contmvérsia que se originar deste contrato.

E por estârem justos, e acordados, Íirmam o presente Contralo em uma única via, para um só efeito
legal, devidamente certificado pelo ICP Brasil, acêssível aÍavés dâ PlâtâÍorma caruâru.1doc.com.br.

Caruaru (PE), 09 de junho de 2022

FUNDAçÂO DE CULTURA DE CARUARU
Rubens Rodrigues da Silva Júnior

Contratante

VF SHOWS PRODUÇÕES LTDA
Alberto Salomão Cavalcanti Simões

Contratada

TESTEMUNHAS:
Fúlvio Wagner Lopes Gomes

Matrícula 487

Herlon de Figueiredo Cavalcânti
Matrícula 485

Contratos com o Municí pio (Emissão, Renovaqão e/ou Aditivos). Taxa Conespondente
Até R$ 2.000,00 UFM s 20
De R$ 2.000,01 ate 5.000 00 UFM s 30
De R$ 5.000,01 até 10.000 00 UFM s 50
De R$ 10.000,01 ate 20.000,00

De R$ 20.000,01 até 50.000,00 UFM s 200
De R$ 50.000,01 até 100.000,00 UFIVI s 300
De R$ 100.000 01 UFIV s 500

-BERTO Á$'Mdodê íômô
\toMAo d,eitir poÍ 
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CONTRATO CPUG NO 108/2022

CoNTRATO DE PRESTAçÀO DE SERV|çOS ARTíSTTCOS QUE
ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÀO DE CULTURA DE

CARUARU E A EMPRESA VF SHOWS PRODUÇÕES LTDA .

PROCESSO DE LtC|TAçÃO N". 039/2022 - tNEXtctBtLtDADE No.

01512022,

Parágrafo Primeiro - A duração do show artístico musical do Cantor "VITOR FERNANDES", conforme
descritoacima terá uma duração mínima de 90 minutos (noventa minutos) inintenuptos, sendo garantida a

apresentação de todos os músicos profssionais que integram a banda.

CúUSULA SEGUNDA. DO PRAZO - O prazo de vigência do contrato será de 180 (cento e oitenta) dias a
partir da assinatura do contrato.

CúUSULA TERCEIRÂ - DO VALOR E CONDICÔES DE PAGAMENTO _ Atribui-Se a esse Contrato o Va|or

de R$ í50.000,00 (cento ê cinquenta mil reais) referente ao valor total da apresentação artística, a ser pago o

mesmo em cheque antes do artista subir ao palco no dia da apresêntação.

Parágrafo Primeiro . No valor contratual estão inclusas lodas as despesas com tributos, fretes, seguros,
embalagens, custos de deslocamento aéreo e tenestre, assim como hotel, vâns e alimentaçã0, entre outras, que

incidam sobre o objeto deste contrato.

Parágrafo Segundo - Os pagamentos serão efetuados através de nota de empenho mediante recibo, após a

emissão das notas fiscais (devidamente atestadas) que deverão ser apresentadas na Tesouraía da Fundação

de Cultura e Turismo situada na Rua Dr. Júlio de l\.,lelo, n0 100, Nossa Senhora das Dores, Caruaru/PE, CEP:

55.002-370 ou através de ordem bancána - Banco Caixa Econômica Federal - Ag. 3548, Conta 995-7, em nome

da Contratada.

ALBÉRÍo Àsinad. de íohà Rua Prufessor Lourivâl Vilanova, no 1 18, Caruaru/PE, CEP: 55.016-745. TeleÍone: (81) 98384-6453
SATOM^O disiLlpor^LBÉRro

cAv^LÍaNTr il[[*fj,";']1f
5IMOES:061072744 ôôdõr )o)r.ú r6
l0 r s:r5:22 {r!o,

ràr i/(

A FUNDAÇÃO DE CULTURA DE CARUARU . pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o no.

1 1 .474.400/0001-55, representada pelo Presidente, Sr. Rubens Rodrigues da Silva Júnior, brasileiro, casado,

radialista, residente e domiciliado na Avenida Dantas Baneto, n' 157, baino lndianópolis, Caruaru/PE - CEP
55.024-000, inscnto no CPF/I,4F n' 340.816.23449 e no Registro Geral/RG sob o n' 2.071.68'1 SDS/PF
doravante denominada CONTRATANTE e, de outro tado, â empresa vr SiOúJÉnõOuçOÉS uiol, ,..,iü
no CNPJ/MF sob o n" 39.269.483/0001 -60, com sede na Rua Av. João Pemambuco, S/N, Cond. Sol Nascente
Orla, Lola 02, Sala A, CEP: 56.332-710, Pedra Do Bode, Pekolina/PE, aqui representada por seu representante
legal, o Sr. Alberto Salomão Cavalcanti Simões, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF sob o n0

061.072.744-30, residente e domiciliado na Av. João Pemambuco, bairro: Fernando ldalino, n" 800, Condomínio
Sol Nascente Orla, Petrolina/PE, CEP n0 56.332-710, doravante denominada CONTRATADA tem entre si,

acordados os termos deste Contrato, objeto de inexigibilidade de licitaÇão, conforme dispõe o art.25 da Ler

8.666/93 (Lei de licitaçoes) e modiÍicaçôes; pelos pÍeceitos de direito públim, aplicando supletivamente, os
princípios da Teona Geral dos Contratos e as disposiçôes de direito privado; atendidas as cláusulas, e mndiçoes
que se enunciam a seguir:

CúUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO. Constitui objeto do presente a prestação de serviços de apresentação
de show artístico musical do Cantor "VITOR FERNANDES', que oconerá no dia 18 de Junho de 2022, a parlu

das 23 horas e 50 min, proporcionando entretenimento à populaçâo durante a realização do SÃO JOÂO DE

CARUARU 2022, NO PÁTIO DE EVENTOS LUIZ GONZAGA.

Parágrafo Terceiro - A contratada não poderá apresentar nota fiscal/íatura com CNPJ/MF diverso do registrado

neste Contrato.



PREFEITURA DE CARUARU

Solicitar as alteraçoes e/ou substituições que se fizerem necessárias
EÍetuar o pagamento na forma convencionada
Recusar os serviços que não estiverem de acordo com este contrato
Provldenciar todas as licenças e alvarás para realiza@o do evento, inclusive recolhimento do ECAD

0 Disponibilizar palco, som e iluminaÉo nos termos do rider lécnico e canegadores
g) A contratante se responsabilizará pelo camarim do artista, conforme checklist.

;--
Parágrafo Quarto - Por ocasrão do pagamento a contratada deverá apresentar:

a) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF - comprovando regularidâdê com o FGTS;

b) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da Uniáo,

expedida pela SecÍetaÍia da Receita Federal na Íorma da PoÍtaria n". 358/14;

c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT - expedida pela Justiça do Trabalho,

comprovando a inêxistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho;

d) Prova de regulandade com as Fazendas Estadual e Municipaldo domicÍlio ou sede da contratada.

cúUSULA QUARTA -DAS OBRIGACoES - são obrigaçoes da contratada:

a) Executaros serviços definidos pelo Municipio, conforme consta deste Contrato.

b) ApresentaÍ, no caso de interrupçâo ou atraso, justiflcâtiva, por escnto, em até 24 (vinte e quatro) horas

a Íim de que sejam adotadas as devidas providências, sem impedimento das sanFes previstas no

Conúato e na lei regente da matéria.

c) Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou aos bens do MUNICÍPIO, ou ainda a

terceiros, durante â execuçáo do CONTRATo, náo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a

fiscalizaçâo ou o acompanhamenlo pelo MUNIcÍPlO.
d) Comunicar ao MUNICIPIO qualquer anormalidadê constatada e prestar os esclarecimentos solicitados.
e) Assumir responsabilidade por todos os gastos com encargos previdenciános e obrigaçôes sociais

previstos na legisla€o social e trabalhista em vigor, obngando-se a saldá-los na época própria, vez que

os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o MUNICÍPlO.

0 Assumir todas as providênciâs e obrigaçÕes estabelecidas na legislação especííca de acidentes de

trabalho, quando, em oconência da especie forem vítimas os seus empregados, durante a execução do

contrato, ainda que acontecido em dependência do MuNlClPlO.
g) Assumir todos os encargos de possivel demanda trabalhrsta, civil ou penal, relacionada à execução

deste CONTRATO, originariamente ou vinculada por prevençâo, conexáo ou continência.
h) Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais e mmerciais resultantes desta contrataçã0.
i) A inadimplência da Contratada, com referência aos encârgos estabelecidos no item anterior, não

transfere a responsabilidade por seu pagamento ao iIUNlClPlO, nem pode onerar o o§eto deste
contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de

sohdariedade. ativa ou passiva, com o MUNICíPlO.
j) Manter durante a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obngações assumidas, todas as

condiçoes de habilitação;

k) Atender ao disposto no artigo 7o inciso XXXlll da Constituição Federal quanto ao trabalho de menores.

l) Reconhecer os direitos da Administração em caso de rescisão administrativa conforme artigo 77 da Lei

8.666/93.
m) Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhistr dos seus prepostos, civil ou penal quando

comprovado dolo ou culpa da CONTRATADA, relacionada à execução deste CONTRATO,
onginanamente ou vinculada por prevençâ0, conexão ou continência.

CúUSULA QUINTA -DAS OBRIGACOES DO C - São obrigapes do Município:

a) Prestar as informaçoes e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo

representante da contratada.
b

c
d

e
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PREFEITURA DE CARUARU

I - advertência por escÍito;
ll - multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do serviço contratado e não execulado;
lll - suspensão temporária de participação em licitação ê impedimento dê contratar com a AdministraÇão, por

prazo não superior a 02 (dois) anos;
lV - declarapo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública ênquânto perdurarem os

motivos determinantes da puniçáo ou até que seja promovida a reabilitação da Contrâtada perante o Município

de Caruaru, que será concedida após o ressarcimento da administraçáo pelos prejuízos resultantes da

inexecução do mntrato e depois de deconido o prazo da sançâo aplicada com base no inciso anterior.

| - não atendimento às especiÍicaçoes técnicas relativas a bens, serviços prevista em contrato ou instrumento

equivalente;
ll - retardamento imotivado da execuçáo do serviço ou de suas parcelas;

lll - paralisação do serviço, sem justa causa e préüa comunicaÉo à Administração Públicá Municipal;

lV - alteraçâo de substância, qualidade ou quantidade do serviço prestado;

V - prestação de serviço de baixa qualidade.

Parágrafo Segundo - A sanpo de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanÉes previstas

nesta cláusula.

CúUSULA SÉflMA -DÀ 3E§!!910 - A inexecução total ou parcial do presente contrato ensejará a sua

rescisá0, com as mnsequências contratuais e as previslas em leiou regulamento

Parágrafo Único - lnadimolemento imputável à contratada - A conkatante poderá rescindir

administrativamente, o presente Contrato nas hipóteses previstas no artigo 78 la Xll e XVll da Lei 8.666/93 sem

que caiba à contratada dheito a qualquer indenizaçã0, sem prejuízo das penalidades pertinentes em processo

administrativo regular.

CúUSULA OITAVA - DAS DESPESAS Do CoNTRATO - Constituirá encargo exclusivo da contratada o

pagamento de tnbutos, tanfas e despesas deconentes da execução do obleto deste Contrato.

Parágrafo Único: Serão da contÍatada todas as despesas deconentes de êncargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais, decorrentes da execução do Contrato. Artigo 71 da Lei 8.666/93.

CúUSULA NoNA - DOS RECURSOS ORCAMENTÁRIOS - As despesas deconentes deste Contrato

conerão por conta do recurso orçamentário, a seguir especificado:

Órgão: 38000 - Fundação de Cultura e Turismo de Caruaru
Unidade: 3800í . Fundação de Cultura e Turismo de Caruaru
Função: l3 - Cultura
Subfunção: 392 - Oifusão Cultural
Programa: í303 - Ações Culturais
Atividade: 2.4806 - Apoio a Atividades Festivas, Culturais, Teatrais ê Religiosas
Dêspêsa 1821: 3,3.90.39,00 Oulros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos: í Recursos Próprios

^LBERro 
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cúusuLA sExTA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS- A inexecução do contrato carccteúza
descumprimento das obrigações assumidas e permitem a aplicação das seguintes sanÇôes pelo

CONTRATANTE, garantido o acesso ao devido processo legal:

Parágrafo Prímeiro - São consideradas situa$es caraclerizadoras de descumprimento total ou parcial das
obnga6es contrâtuais:
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PREFEITURA DE CARUARU

CLÁUSULA DÉCIMA - DA GESTÃO E FISCAL DO CONTRATO - Será designado como gestor do

contrato o Sr. Fúlvio Wagner Lopes Gomes, Matrícula 487, bem como o fiscal o Sr. Herlon de Figueiredo

Cavalcanti, l\,llatrícula 485, para acompanhar e fiscalizar o serviç0, o qual competirá dirimir dúvidas que surgirem

no curso do contrato, anotando em registro próprio todas as oconências relacionadas com a execuÉo e
determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

CLÁUSULA DÉC IMA PRIMEIRA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL - A contratada responderá por perdas e

dânos que vier a sofrer o contratante, ou terceiros, em razão de aÉo ou omissão, dolosa ou culposa, da

contratada ou de seus prepostos, independentemenle de outras cominaFes contratuais ou legais a que estiver

sujeita; náo excluindo, ou reduzindo esta responsabilidade, a Íiscalização ou o acompanhamento pelo

contratante. Artrgo 70 da Lei 8.666i93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA TAXA,DE SER ADM NISTRATIVOS Para assinatura do

contrato, a contratada deverá efetuar, na Secretaria de Negóclos da Fazenda i/unicipal (endereço acima) o
pagamento da taxa de serviços adminiskativos, instituída pelo Codigo Tribulário Municipal, no valor de R$ 3,20
(três rêais e vinte centavos), nos moldes da tabela abaixo:

PARÂGRAFO UNICO - A contratada autoriza o desconto do valor reÍerente aTAXA DE SERVIÇoS
AD[TINISTRATIVOS Dara assinalura do contrato, do valor a ser pago pelâ contratante.

CúUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO - E compelente o Foro da Comarca de Caruaru/PE para dirimir
qualquer controvéBia que se oíginar deste contrato.

E por estarem justos, e acordados, firmam o presente Contrato em uma única via, para um só efeito
legal, devidamente cêrtiÍicado pelo ICP Brasil, acessível através da Plataforma caruaru.l doc.com. br.

Caruaru (PE),09 de junho de 2022

FUNOAÇÃO DE CULTURA DE CARUARU
Rubens Rodrigues da Silva Júnior

Contratante

VF SHOWS PRODUçOES LTDA
Alberto Salomão Cavalcanti Simóes

Contratada

TESTEMUNHAS:
Fúlvio Wagner Lopes Gomes

Matrícula 487

Herion de Figueiredo Cavalcanti
Matrícula 485

Contratos com o l\,,lunicípio (Emissã0. RenovaÇão e/ou Aditivos) Taxa Conespondente

Até R$ 2.000,00 UF[/ s 20

De R$ 2.000,01 até 5.000,00 UtM s 30

De R$ 5.000,01 até'10.000,00 UFM s 50

De R$ 10.000,01 ate 20.000,00

De R$ 20.000,01 até 50.000,00 UFM s 200

De R$ 50.000,01 ate 100.000,00

De R$ 100.000,01 UF[.4 s 500

ALEERTO

SALOMAO

SIMOE5:06107274
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UFM s 100

UFlr.4 s 300

Rua Professor Lourivâl Mlanova, n0 1í8, Caruaru/PE, CEP: 55.016.745. Telefone: (81) 98384-ô453
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coNTRATo or enrsraçÃo oe sERVtços
QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA

MUNICIPAL DE GOVERNADOR MANGABEIRA

- ESTADO DA BAHIA E A EMPRESA VF

sHows PRoDUçÕES [TDA, NA FoRMA
ABAIXO:

Pelo presente contrato de prestação de serviços, a PREFEITURA MUNICIPAL DE

GOVERNADOR MANGABEIRA pessoa jurídica de direito público interno, sediado à Rua José
Martins, ne 201, Centro, Governador Mangabeira, inscrita no CNPJ sob o ne 13.828.496/0001-
38, representado pelo Prefeito Municipal o Sr. Marcelo Pedreira de Mendonça, brasileiro,
solteiro, portador da cédula de identidade ne 03845827-61 SSP/BA e CPF no- 759.474.655-72,
residente e domiciliado nesta cidade, de agora em diante denominada CONTRATANTE, e a

empresa: VF SHOWS PRODUçÓES LTDA com o CNPJ sob nq 39.269.483/0001-60, estabelecida
na Avenida João Pernambuco, s/no, Cond. Sol Nascente Orla, Sala: A, Bairro: Pedra do Bode,
CEP:56.332-710, Petrolina - Pernambuco, neste ato representada pelo Sre Alberto Salomão
Cavalcanti Simões, portador da cedula de identidade ne 12018036-75 SSP/BA e CPF ns
067.O72.7 44-30, residente e domiciliado na Avenida loão Pernambuco, nq 50, Rua lnterna
Poche, Bairro: Pedra do Bode, CEP: 56.332-770, Petrolina - Pernambuco, doravante
denominada CONTRATADA, que ajustam e contratam com fundamento na inexigibilidade de
licitação nos termos da Lei Federal na 8.666/93 e alterações posteriores, acordam que:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

É objeto deste CONTRATO, como responsa bilidade exclusiva da CONTRATADA, a

apresentação, em palco, ao vivo, de "VITOR FERNANDES", no dia 30 de junho de 2022, no
município de Governador Mangabeira - Bahia.

CLAUSULA SEGUNADA - DAS CONDrçÕES DE EXECUçÃO

São condições de execução do presente contrato:
l- O serviço que trata a cláusula anterior será executado em regime de período, sendo no
mínimo 01h30min (uma hora e trinta minutos) para cada apresentação, correndo por conta
do contratado todo material necessário a execução dos serviços, bem como mão de obra
especializada ou não.
ll - Os shows, objeto deste contrato, deverão ser executados obedecendo as programações
emitidas pela comissão organizadora do evento.

Rua José Martins, n' 201, Bairro: Centro, CEP: 44.350-000, Governador Mângabeira - Bahia,
TeUFax: (75) 3638-2682 - CNPJ: 13.828.496/0001-38
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lll- O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência pela CoNTRATADA,

sem autorização por escrito do CONTRATANTE, sob pena de aplicação de penalidades e

sanções, inclusive rescisão.

CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAçÕES DAS PARTES

I . DO CONTRATANTE:

a) Fornecer à CONTRATADA todos os dados relativos aos serviços contratados que se fizerem
necessários ao bom andamento e acompanhamento dos mesmos, quando solicitados;

b) Franquear, orientar e facilitar à CONTRATADA e/ou preposto devidamente credenciado,
fiscalizar a qualquer tempo todos os serviços de responsabilidade do CONTRATANTE, sem que

tal fiscalização implique que da transferência de responsabilidade para a CONTRATADA e/ou
preposto;

d) Não permitir, sem expressa e prévia autorização da CONTRATADA, as visitas ao Camarim;

e) Zelar pela conservação dos equipamentos da CONTRATADA, no local do espetáculo, após

sua instalação, não permitindo em nenhuma hipótese a sua manipulação por terceiros;

f) Efetuar os pagamentos a CONTRATADA nos valores e prazos consignados na presente

avenca;
g) Recolher as contribuições dos direitos autorais da ECAD.

ll - Da CONTRATADA:

a) É de inteira responsabilidade da CONTRAÍADA, a perfeita execução do objeto do presente
contrato.

b) Manter, durante toda a vigência deste contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação que ensejaram a inexigibilidade,
devendo comunicar ao CONTRATANTE, imediatamente, qualquer alteração que possa

comprometer a manutenção deste contrato.

c) Comunicar ao CONTRATANTE, previamente, qualquer modificação e/ou criação de novos
procedimentos a serem adotados para o espetáculo;

d) lndicar um preposto para o acompanhamento das montagens dos equipamentos e
programação e para deliberar sobre os casos omissos;

CLAUSULA QUARTA - DO PREçO E DAS CONDIçÔES DE PAGAMENTO

Rua Jose lvlartins, n' 201, Bairro: Centro, CEP: 44.350-000, Governador Mangabeira - Bahia,
TeUFax: (75) 3638-2682 - CNPJ: '13.828.496/000'l -38
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c) Contratar ou requisitar nos órgãos devidos a segurança que garanta a integridade física dos

componentes da CONTRATADA, bem como dos membros da equipe de produção onde serão
rea Iizados os shows;
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l I
Pelo serviço do objeto contratado o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância dê
RS 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), a ser pago ao CONTRATADO em 04 (quatro)
parcelas, sendo a 1e parcela no valor de RS 32.000,00 (trinta e dois mil reais), a ser paga no
dia 30 de maio de 2022, a 20 parcela no valor de RS 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), no
dia 30 de junho de 2022, a 3e parcela no valor de RS 60.000,00 (sessenta mil reais), no dia 30
de julho de 2022 e a 43 parcêla no valor de RS 20.000,00 (vinte mil reais) no dia 30 de agosto
de 2022, conforme lnstrução ns 02/2005 do Tribunal de Constas dos Municípios -TCM.

l- Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscaís, o prazo de pagamento será

contado a partir de sua reapresentação, devidamente regularizado.

CLAUSULA qUtNTA - DA F|SCAL|ZAçÃO DOS SERVTçOS

A fiscalização, autorizações, conferência do objeto deste contrato, serão realizados pelo

Representante do CONTRATANTE, observados os artigos 73 a76 da Lei federal ns 8.666/93.

CLAUSUTA SEXTA - DA DOTAçÃO ORçAMENTÁRIA

As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta da dotação orçamentária

UNIDADE ORçAMENTÁRlA: 1301- Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer.

PROJETO/ATIVIDADE: 2060 - Promoção e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades
Artísticas/Culturais.
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
FONTE DE RECURSOS: 00 - Recurso Ordinário.

CAUSULA SETIMA - DA VIGÊNCIA

CLAUSULA OITAVA - DAS SANçÕES

Pelo descumprimento total ou parcial das condiçôes contratuais, o CONTRATANTE poderá

aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no art. 87 da Lei Federal ns 8.666/93, sem
prejuízo da responsabilidade civil e penal cabíveis.

§ 1e - Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas decorrentes do
descumprimento contratual:

t- 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, em caso de atraso superior a 30 (trinta)
dias, com o consequente cancelamento do mesmo;

Rua José l/tartins, n'201, Bairro: Centro, CEP: 44.350-000, Governador Mangabeira - Bahiã,
Tel/Fax: (75) 3638-2682 - CNPJ: 13.828.496/0001-38
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O presente contrato vigorará, a partir da data de sua assinatura até 31 (trinta e um) de
dezembro do corrente ano, uma vez expirado tal prazo, extingue-se o presente termo de
contrato.

TFIABALHANDÕ POR TÔDOS



§ 2e - O recolhimento das multas referidas nos incisos I e ll deverá ser feito, através de guia
própria, ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis a contar da data em
que for aplicada a multa.

CLAUSULA NONA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

O contrato poderá ser rescindido mediantê prévio aviso, interpelação ou notificação judicial,
nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal nq 8.666/93.

§ 1e - Além das hipóteses previstas no art.78 da Lei Federal ns 8.666/93, constituem causas
de rescisão de contrato:

l- Paralisação total ou parcial do fornecimento por fatos de responsabilidade da
CONTRATADA, por prazo superior a 30 (trinta) dias ininterruptos, salvo motivo de força maior
devidamente comprovado.

ll - Se a CONTRATADA se conduzir dolosamente;

§ 2s - Além das hipóteses anteriores, poderá o CONTRATANTE rêscindir o contrato,
independentemente de qualquer procedimento judicial ou pagamento de indenização, por
falêncla, concordata dissolução, insolvência da CONTRATADA, e, em se tratando de firma
individual, por morte de seu titular.

§ 3a - Em casos excepcionais, configurados como de força maior, a critério do CONTRATANTE,
o atraso ou cancelamento na prestação dos serviços não ensejará a rescisão contratual, com
as penalidades estabelecidas, ficando a(s) respectiva(s) atração(es) musical(is) do dia
transferida para outra data, a ser acertada de comum acordo entre as partes.

CLAUSULA DÉCIMA - DA VINCULAçÃO CONTRATUAT

Este contrato está vinculado de forma total e plena ao Processo de lnexigibilidade Licitatório
ne O2O/2022, que lhe deu causa, parâ cuja execução, exigir-se-á rigorosa obediência.

CALUSULA DÉCrMA PRIMEtRA - DA pUBLtCAçÃO

O extrato do presente instrumento foi publicado no diário oficial do município
(pmgovernadormangabeiraba.imprensaoficial.com.org).

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

Rua José Martins, n' 201, Bairro: Centro, CEP: 44.350-000, Governador Mangabeira - Bahia,
Tel/Fax: (75) 3638-2682 - CNPJ: 13.828.496/0001-38

oO

60Yf PrlrDoR HttrcÀBfiRÀ

PIEEI'LIIUIIA

GC»\/ERNAEDCDla
IIíANGiABEIRAô

TRÂC]ALHÂN E O POE' TODOS

ll - 7Oo/o (Dez por cento) sobre o valor do contrato no caso da CONTRATADA,

injustificadamente, desistir do mesmo.
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Fica eleito o Foro da Comarca de Governador Mangabeira para dirimir quaisquer dúvidas
quanto à execução do presente contrato.

E, por estarem justas, as partes firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e
forma, na presença das testemunhas abaixo.

é

>.çc,Governador Mangabeira - Bahia, 25 de maio de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAT DE GOVERNADOR MANGABEIRA
MARCELO PEDREIRA DE MENDONçA

PREFEITO MUNICIPAL
CONTRTANTE

ALBERTO SATOMÃO CAVAICAUTI SIMÔES

VF SHOWS PRODUçÔES LTDA

CONTRATADO(AI

TESTEMUNHAS:

CPF

t/L

U6) 'i:

1

2 CPF

Rua José Martins, n' 2O1 , BalIrc: Centro, CEP: 44.350-000, Governador Mangabeira - Bahia,
Tel/Fax: (75) 3638-2682 - CNPJ: 13.828.496/0001-38
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\ <-_y
CONTRATO no. 4712022.

TERMO DE CONTRATO QUE FAZEÍ!4 ENTRE
SI O À,4UNICÍPIO DE I,,IARAGOJIPE, E A
EÍ\íPRESA VF SHOWS PRODUÇÔES LTDA
AO FII!4 OUE A SEGUIR SE DECLARA:

O MUNICíP|O DE MARAGOJIPE, pessoa 1urídica de direito público, inscrito no CNPJ:
13.784.384/000í -22, com endereço na Rua Durval de Morais, s/n - Centro - CEP. 44.420-000 -
Maragojipe - Bahia, doravante denominado CONTRATANTE, nesle ato representado por seu
Prefeito, o Sr. Valnicio Armede Ribeiro, brasileiro, casado, portador de RG. 08.886.579-78SSP/BA,
inscrito no CPF. 004.015.355-09, residente e domiciliado a Rua Perciliana Alves de Albergaria,3S9 -
Cajá, nesta cidade, no final assinado, e do outro lado a Empresa VF SHOWS PRODUÇÔES LTDA -
CNPJ: 39.269.483/0001-60, com sede na Rua Francisco de Assis Cavalcanti, 663, Andar 1, sala 4,
Colônia lmperial, Cidade Universitária, Petrolina - Pernambuco - CEP:56.328-800, doravante
denominada de CONTRATADA, representada por Alberto Salomão Cavalcanti Simões, portador do
RGno1201803675/SSP/BA e do CPF no061 .072.7 44-30, residente em Av. João Pemambuco, 161,
Femando ldalino, Petrolina - PE - CEP:56.3327-10, que ao Íinal assina, de acordo com a
lnexigibilidade n'05-lNX/2022, Processo Administrativo No37612022, em conformidade com o que
preceitua a Lei Federal No.8.666/93 e suas alterações posteriores, su.ieitando-se os Conlratantes às
suas normas e às cláusulas e condições a seguir pactuadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO
1.1. Constitui-se objeto deste instrumento, a conlratação direta de Empresa, detentora dos direitos
autorais da marca VITOR FERNANDES E BANDA, para os festejos juninôs, no dia 26 dê junho de
2022, no Município de Maragojipe-BA, com início previsto para as l7:30hs, com duração de 90
(noventa) minutos.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAs coNDIçoEs DE ExEcUçÃo
2.1 São condições de execução do presente contrato:
| - O serviço que trata a cláusula anterior será executado em regime de período, sendo 01:30 horas
por apresentaÇão, correndô por conta da contratada todo materiâl necessário a exêcução dos
serviços, bem como mão de obra especializada ou não, côm exceção da estrutura de palco, som
iluminagão e camarins, que fica à cargo da CONTRATANTE.
ll - O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência pela CONTRATADA, sem
autorização poÍ escrito do CONTRATANTE, sob pena de aplicaÇão de penalidades e sanÇões,
inclusive rescisão.
lll - Para atender a seus interesses, o CONTRATANTE poderá alterar quantitativos do objeto
contrâtado, sem que isto implique alteração dos preços unitários ofertados, obedecidos os limites
estabelecidos no art. 65, da Lei Federal no. 8.666/93.
lV - O CONTRATANTE reserva-se o direito de não receber os seÍviços em desacordo com o previsto
na Cláusula Primeira, podendo rêscindir o contrato, nos termos do art. 78, inciso l, da Lei Federal no.

8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAçÔES
3.1 São as seguintes as obrigações das partes que pactuam este termo:
I - DO CONTRATANTE:
a) Franquear, orientar e facilitar à CONTRATADA e/ou preposto devidamente credenciado, Íiscalizar a
qualquer tempo todos os serviços de responsabilidade do CONTRATANTE, sem que tal fiscalizaÇão
implique que transferência de responsabilidade de responsabilidade para a CONTRATADA e/ou
preposto;

Rua Durval de Morais, 06 - Centro - CEP.44.420-000 - Maragoiipe - Bahia 
j
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b) Contratar ou requisitar nos órgãos devidos a seguranÇa que garanta a integridade íísica dos
componentes da CONTRATADA, bem como dos membros da equipe de produÇão onde será realizado
o show;
c) Não permitir, sem expressa e prévia autorizaçâo da CONTRATADA, as visilas ao Camarim;
d) Zelar pela conservação dos equipamentos da CONTRATADA, no local do espetáculo, após sua
instalação, não permitindo em nenhuma hipótese a sua manipulação por terceiros;
f) Efetuar os pagamentos a CONTRATADA nos valores e prazos consignados na presente avenca;
II - DA CONTRATADA:
a) É de inteira responsabilidade da CONTRATADA, o fornecimento de toda mão{e-obra necessária a
fiel e perfeita execução do objeto do presente contrato.
b) Manter, durante toda a vigência deste contrato, em compatibilidade com as obrigaçóes assumidas,
todâs as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitaÇão, devendo comunicar ao
CONTRATANTE, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção deste
contrato.
c)Comunicar ao CONTRATANTE, previamente, qualquer modiÍicação e/ou criação de novos ^
procedimentos a serem adotados para o espeláculo;
d) lndicar um preposto para o acrmpanhamento das montagens dos equipamentos e programação e
para deliberar sobre os casos omissos:
e) Arcar com todas as despesas relacionadas a cachê dos artistas e deslocamento, por meio de
transporte lenestre;
f) Recolher as contribuiçóes dos direitos autorais da ECAD.

CLÁUSULA QUARTA- Do PREço E oA FoRMA DE PAGAMENTo
4.1. Pela execução dos serviços contratado o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a
importància global de R$160.000,00 (cenlo e sessenta mil reais) observados os seguintes termos:
l- O pagamento será efetuado em 02 (duas) parcelas, com vencimento de 50% na data de assinaturâ
deste termo e 50% em até 48 (quarenta e orto hora) após a execuçâo dos serviços, medianle
apresentação de nota Íiscal correspondente.
ll - Para liquidação da despesa correspondente à nota de empenho relativa ao objeto deste Contrato,
a CONTRATADA compromete-se a apresentar, .iuntamente com a primeira via da nota fiscal/fatura, os
seguintes documentos:
a) Prova de regularidade peranle a Fazenda Federal, mediante a apresentação da CeÉidão Conjunta
Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e Dívida Ativa da União, na forma da Lei; e
Prova de Regularidade Relativa à Seguridade Social (CND/INSS) mediante a apresentaÇão da
Cêrtidão Negativa de Débitos Rêlativos as Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros,
demonstrando situaÇão regular no cumprimento dos encargos sociâis instituídos em lei. Ambas
poderão ser atendidas com a CERTIDÃO CONJUNTA que poderá ser relirada no site:
www.rece ita.fazenda.qov.br
b) Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da Iicitante, mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Tributários, na forma da Lei. A mesma poderá ser
retirada no site: www.sefaz.ba.oov.br, no caso das licitantes com sede no Estado da Bahia;
c) Prova de regularidade perante a Fazenda Àr4unicipal do domicÍlio ou sede da licitante, mediante a
apresentaÇão da Certidão Negativa de Débitos Tributários (lSS), na forma da Lei.
d) Prova de Regularidade perante ao FGTS, mediante a apresentaÇão do Certificado de
Regularidade do FGTS - CRF, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais
instituídos por Lei. A mesma pode ser retirada no site: www.caixa.oov.br;
e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação da CeÉidão Negativa de Oébitos Trabalhistas, nos termos do Título Vll-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio dê 1943. (NR)
(Lei 12.24012011\, bem como a Resolução Administrativa TST no 1470/2011, da Justiça do Trabalho,
obrigatória a partir de 4 de janeiro de 2012. A mesma poderá ser retirada no site: www.trt.qov.br:

Rua Durval de Morais,06 . Centro - CEP.44.420-000 - Maragojipe - Bahiâ
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lll - Em caso de irregularidade na emissão dos documentos Íiscais, o prazo de pagamento será
contado a partir de sua reapresentação, devidamente regularizado.

CLÁUSULA QUINTA - DA DoTAçÃo oRÇAMENTÁRIA
5.1. As despesas decorrentes desta contrataÇão conerão por conta da dotação orÇamentária
Unidade Orçamentária: 02.09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Proj. Ativ. 2.025 - lncenlivo e Fortalecimento das Festas Tradicionais e Populares.
Elemento: 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos: 0O - 24 - 42

b,, #

CLÁUSULA sExTA - oA vIGÊNcIA
6.1. Contrato vigorará a partir da data de sua assinatura por um período de 90 (noventa) dias,
podendo ser pronogado nos casos e íormas previstos na Lei No. 8.666/93 e suas alteraÇões
posteriores.

cLÁusuLA sÉTtMA - DA FtscALtzAçÃo Dos sERyrÇos

CLÁUSULA NONA. DA RESCISÃO CONTRATUAL
9.1 O contrato poderá ser rescindido independentemente de aviso, interpelaÇão ou notificação judicial,
nas hipóteses previstas no art.78 da Lei Federal n".8.666/93.
9.2. Além das hipóteses previstas no art. 78 da Lei 8.666/93, constituem causas de rescisão de
conlrato:

Rua Durval de Morais, 06 - Centro - CEP.44.420-000 - Maragojipe - Bahia
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7 .1 . A fiscalização do objeto da presente contrataqão pelo À/unicÍpio de Maragojipe será exercida pela
Secretária de Cultura e Turismo, ou por profissional por ela desrgnado para tal Íinalidâde, nos termos
da Lei 8.666/93, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e
determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.
7.2. A fiscalização acima mencionada não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ou ainda, resultante de imperfeições técnicas,
vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade do Município, nos
Termo da Lei.
7.3. O Secretário de Cultura e Turismo será responsável ou designará seNidor para acompanhar a
êxecução dos serviços, cabendo-lhe:
7.3.1. Proceder de Íorma criteriosa e eÍicácia do sistema e realizar o ateste da execução do serviço.
7.4. A CONTRATADA ficará sujeita a mais ampla e irrestrita fiscalização, obrigando-se a prestar todos
os esclarecimentos porventura requeridos pela Administração.
7.5. A Íiscalização não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de qualquer responsabilidade
da CONTRATADA para outras entidades, sejam programadores, técnicos, dentre outros.

aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no art. 87 da Lei Federal no. 8.666/93, sem prejuÍzo da
responsabilidade civil e penal cabíveis.
8.2. Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas deconenles do desôumprimento
contratual:
I - 5% (Vinte por cento) sobre o valor do contrato, em caso de atraso superior a 01 (uma) hora, com o
consequente cancelamento do mesmo;
ll - lOo/o (Dez por cento) sobre o valor do contrato no caso da CONTRATADA, injustiíicadamente,
desistir do mesmo.
8.3. O recolhimento das multas reíeridas nos incisos I e ll deverá ser Íeito, através de guia própria, ao
CONTRATANTE, no prazo máximo de dez dias úteis a contar da data em que for aplicada a multa.

3
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l- Ausência dâ prestaÇão dos serviÇos por fatos de responsabilidade da CONTRATADA, ou mesmo
paralisação total dos serviços artísticos por prazo superior a uma hora de relógio ininterruptos,
hipóteses em que fica o Contratado obrigado a ressarcir em alé 24 h da data do evento o valor pago
antecipadamente, salvo motivo de força maior devidamente comprovado.
ll - Aíista em desacordo com as especificaçóes da proposta;
lll - Se a CONTRATADA se conduzir dolosamente;
lV - Se a CONTRATADA não cumprir as determinaÇões da fiscalização, desde que pertinentes e
relacionadas a boa execução do objeto contratado.
9.3. Além das hipóteses anteriores, poderá o CONTRATANTE rescindir o contrato,
independentemente de qualquer procedimento judicial ou pagamento de indenizaÇão, por falência,
concordata dissolução, insolvência da CONTRATADA, e, em se tratândo de flrma individual, por morte
de sêu titular.
9.4. Em casos excepcionais, configurados como de força maior devidamente comprovados, a critério
do CONTRATANTE, o atraso ou cancelamento na prestaÇão dos serviços não ensejará a rescisão
contratual, com as penalidades estabelecidas, ficando a(s) respectiva(s) atração(es) musical(is) do dia
transferida para outra data, a ser acertada de comum acordo enlre as partes, sempre respeitando as
agendas do artista.

cLÁusuLA DEz - DA vtNcuLAçÃo coNTRATUAL
10.'í. Este contrato está vinculado de forma total e plena ao Processo de lnêxigibilidade no.0512022,
que lhe deu causa, para cuja execuÉo, exigir-se-á rigorosa obediência aos ditames legais.

CLÁUSULA ONZE - OA PUBLICAçÃO

CLÁUSULA DOZE. DO FORO
12.1. Fica eleito o Foro da Comarca do Município de Maragojipe para dirimir quaisquer dúvidas quanto
à exêcução do presente contrato. E, por estarem justas, as partes firmam o presente contrato em 02
vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.
Maragojipe, 20 de maio de 2022.

[,,IUNICíPIO DE MARAGOJIPE
CONTRATANTE

VALNíCIO ARMEDE RIBEIRO
PREFEITO

VF SHOWS PRODUÇÔES LTDA
EMPRESA CONTRATADA

ALBERTO SALOMÃO CAVALCANTI SIMÕES
REPRESENTANTE

Testemunha 01

Testemunha 02 CPF:

4
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1 1.1. O extrato do presente instrumento será publicado no Quadro de Avisos desta PreÍeitura e no
Diário Oficial do Município.
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PREFEITURA MUNICIPAL OE PETROLINA

Codigo de VeriÍicaçáo pEra Autenticáção: 25693901d

G.ôdo.B 01r'06,2022 l5 55.59

Data de Emissào

01t06t2022

Exiglbllldad. ds ISS R.gimê Íribulirlo
Micr@more ou EhoBsâ de Peauenô

68Íipo dê Rccolhlm.nlo

Relido na Fonle

Slmplãr

Não Optanie

Loc.l dc Pr.8tâção

FoÍa do Municipio (2920601 - Mâregogipe - BA)

PRESTADOR

Razão Soclal: VF SHOWS PRODUCOES LTDA
Nome Fantasiar VF SHOWS
Endereço: Avenida JOAO PERNAMBUCO, 800, COND:SOL NASCENTE ORLA;LOJA:o2;SALA:A - Pêdra do Bode
Petrolina - PE - CEP: 56332-710
E-mail: andel@andelcontabilidade.côm.br - Fone: - Siter ......-.
lnscrição Esladuâl: .-.-.... - lnscíçáo Munacipal: 68945 - CPF/CNPJT 39.269-483/000160

TOMAOOR

Razão Social: MUNICIPIO DE MARÁGOGIPE
EndeÍeço: RUA RUA PERCILIANA ALVES DE ALBERGARIA, 14, - ENSEADA
Máragogipe - BA - CEP, 44.42o-o00
E-mail: LENNE92@HOTMAIL.COM - Fone: (75) 3526-1411
lnscriÉo Esladúal: - lnscriÉo Municipal: - CPF/CNPJ: 13.784.384/0001-22

sERVrçO

í207 - SHOWS, BALLET, OANçAS, DESFtLES, BATLES, OPERAS, CONCERTOS, RECIÍAIS, FESTIVAIS E CONGENERES.

DADos coNSTRUçÃo ctvtL
Numero CEI

orscRtMtNAçÃo oos sERvrÇos
REFERENTE PÀREEú TNI DA CÔNÍRAÍAÇÃÔ DE APRESENT Af.n-SrlCA DE sHoW úUSICÀL DE VIÍoR FERNANDES E BANDA

A sER REALIzADo NoS FESTEJoS JUNINoS No MUNIcIPIo DE MARAGoJIPE.BA No DIA 26 DE JUNHO DE 2022 CONFORME CONTRATO
N'47 t2022

íoit'
DADos BANcÁRtos:
Banco: 104 Caixa Econômic€.
Agência:3548
Conta CorÍente: 0000995-7
OperaÉo: 03
Favorecido: VF SHOWS PRODUÇÔES LTDA
cNPJ 39.269.483/0001 -60

qL/

:+,
.TRIBUTAÇÃO DE TMPOSTOS FEDERAIS EM ALíQUOTA IGUAL A 0o/o - L.ãl14.14812021- 'An. 4o. Alíquota sêrá de 0% durante
meses, sendo contado a pârtir do início da produ€o dos eÍeitos dê lei, tributos inclusos: PIS/PÀSEP; COFINS; IRPJ; CSLL."

valoR sERuço (RS)

160.000,00

DEDUçÓES (RS)

0,00

DESCONTO (R$)

0,00

B^sE cÂLcuLo (R$)

160.000,00

allouora (Y")

5.00

rss (R§)

8.000,00

DEscoNTo (Rs)

CONDICIONADO

0,00

vlLon LioutDo rnsr

152.000.00

rr{ss (R$)

0,00

rR (RS)

0,00

csLL (Rs)

0,00

coFrNs (R$)

0,00

Pts (Rs)

0,00

oUTRAS INFoRMAçÔEs
(VâiorLíquido=ValorSeNiço-INSS-lR-CSLL-COFINS-PIS-DescontosDiversos-ISSRetido-Descontolncondicional)

Consulte a autenticidade desle documento âcessando o sile https://pe_petrolina-pm_nfs.cloud.el.com.br

Núme.o RPS

RETENçÔES DoS TRIBUToS FEDERAIS
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NorA FtscAL DE sERvtÇos ELETRôN|CA - NFSe

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Cod go de Verificação para Autenticaçào 25693901d

G.ô.lo êm 01/06/2022 15 55 59

Data dê Emissáo Erlglbllldâdê clê ISS

Exigivêl

R€glm. ÍrlbuÉÍio
Micosftpr€sá ou Ehprê8â d6 Pêqusnô

68Tipo de Recolhimento Slmpl..

Náo Optante

Locll dê Pi.stâÉo
Foíâ do MunicÍpio (2920601 - Maragogipe - B^)

PRESTADOR

Razão Soclal: VF SHOWS PRODUCOES LTDA
Nomê Fantasia: VF SHOWS
EndereÇo: Avenidâ JOAo PERNAMBI.ICo, 800, COND:SOL NASCENTE ORLA;LOJA:o2;SALA:A - Pedra do Bode
Petrolina - PE - CÉP: 56332-710
E-mail: andel@ândelconlabilidadê.com.br - Foner - Site: ........
lnscrição Estadual: ........ - lnscrição Municipal: 68945 - CPFiCNPJ: 3S.269.483/000160

TOMADOR

Razão Social: MUNICIPIO DE MARAGOGIPE
Endereço: RUA RUA PERCILIANA ALVES DE ALBERGARIA, 14, - ENSEADA
Maragogipe - BA - CEP: 44.42GO00
E-máil: LENNE92@HOTMAIL.COM - Fone: (75) 3526-1411
lnscíÉo Esladúâl: - lnscriÉo Municipal: - CPF/CNPJ: 13.784.384/0001-22

sERVrçO

DADos coNsrRuçÁo crvrL

otscRtMtNAçÃo Dos sERVtços
REFERENTE PARCELA UNICA DA CONTRAT @UsIcAL DE VIÍoR FERNANDES E BANDA

A sER REALtzADo Nos FÉsÍEJos JUNtNos Nb MUNlclpto DE MARÂGoJrPE-BA No DtA 26 DE JUNHo DE 2022 coNFoRME coNTMTo
N"47 t2022. a,
oADos BANcÁRros:
Banco: 104 Caixa Econômica
Agênciar 3548
Conta Coírentê: 0000995-7
Operaçáo:03

o
FâvoTêcido: VF SHOWS PRODUÇÔES LTDA \
cNPJ 39.269.483i0001-60 //r,

'TRtBUTAÇÀO DE tMPOSToS FEDERAtS EM ALÍOUoTA TGUAL A 0yo-LEt 14.14812021 - "Art. 40. Atíquota sêrá de 0% durante
meses, sendo contado a partir do início da produÉo dos efeitos da lei. tributos inclusos: PIS/PASEP; COFINS; IRPJ; CSLL."

vALoR sERVrço (R$)

160.000,00

DEouçóEs (R$)

0,00

DESCONÍO (R$)

0,00

B^sEcÁLcuLo (R§)

160.000,00

aúouor^ (%)

5.00

rss (R$)

8.000,00

RETENçÕES DoS TRIBUToS FEDERAIS DEsco{To (Rs)

coNDtcloNÂoo

0,00

VALOR LleUtDO (RS)

152.000,00

rNss (R6)

0,00

esLL (RS)

0,00

coFrxs (Rt)

0.00

Pts (Rt)

0,00

oUTRAS INFoRMAçÔES
(ValorLiquido=ValorSeNiço-INSS-lR-CSLL-COFINS-PlS-DescontosDiversos-lSSRetido-Desc.nlolncondicional)

Consulte a âutenticidade desle documenlo acessando o site https://pê-petrolina-pm-nfs.clôud.el.com.br

1207 - SHOWS, BALLET, OANÇAS, DESF|LES, BAtLES, OPERAS, CONCERTOS, RECrrArs, FESTIVAIS E CONGENERES.

rR (R$)

0,00
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NorA FtscAL DE sERVtços ELETRôNtcA - NFse

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Codigo de Verificâção pa.a Autentrc€ção: 877beb50d

R€Olmê Tributário
M Úoehpresâ o! Ehpresâ de PequeóÕ

Número RPSDatâ d. Enl63áo

14to6t2022

Exigibilidâdo dê ISS

Exigivel

Tlpo dê Rêcôlhimcnto

Rêtido nâ Fontê

Simplês

Náo Oplanr€

Locãl dê PÍestaçâo

Foía do Município {2927507 - Santa Bárbâra - BA)

PRESTADOR

Razão Social: VF SHOWS PRODUCOES LTDA
Nome Fantasiai VF SHOWS
Endereço: Avenida JOAO PERNAMBUCO, 800, COND:SOL NASCENTE ORLA;LoJA:02:SALATA
Pet.olina - PE - CEP: 56332-710
E-mail; andel@and€lconlâbilidedê.com-br - Fonê: - Srte: ........
lnscÍiçáo Estadual: ........ - lnscriÉo Municipal: 68945 - CPF/CNPJ: 39.269.483/0001-ô0

- Pedra do Bode

TOMADOR

Razão Soqial: MUNICIPIO DE SANTA BARBARA
Endereço: Praça CLODOALDO SANÍOS,26, -CENTRO
Sânta Bárbaía - BA - CEP: 44.150-000
E-mail: GABINETE@SANTABARBARA.EA.GOV.ER - Fonê: (75) 3236-1 110
lnscriÉo Esladual: - lnscri€o Municipal: - CPF/CNPJ: 13.626.908i0001-57

sERVrÇO

r207 - sHows, BALLET, DANqAS, DESFTLES, BATLES, OPERAS, CONCERTOS, REClrAls, FESTIVÂ|S E CONGENERES

DADoS coNSTRUÇÃo cIvIL
Numero CEI

DtscRtMtNAÇÃo Dos sERVtÇos
Cóntratação de serviços arlísticos, pâra êprêsentação musical, da Benda VITOR FERNANDES, na rêalização do São João Antecipado, na Capital
do Requeiião, que acontecerá nos diâs 17.18 e 19 de junho de 2022, no municipio de Santa Bárbara- Bahia, sendo quê apresentaÉo da
CONTRAÍADA ocorrerá no dia 19 de junho d e 2022 âs 22h00min lvinle e duas horas) , com duraÉo de 01h 30m (Uma hora e trinta minutos)r- - .-\
Alrâvés da Sêcretâíâ de Culturâ Turismo, Esporte e Lazer. - - , I . (.

i,

'TRIBUTAÇÃo DE t[rpoSToS FEDERAIS EM ALÍOUoTA tcUAL A oo/. - LEt 14.Áa12021- 'Aít. 4o. Alíquota será de 0% durantê
meses, sendo contãdo ã pârlir do inicio da produção dos êfeitos dâ lei, lributos inclusos: PIS/PASEP; COFINS; IRPJ; CSLL."

& 60'

s ,|

,â
",/t,

dêdos bancarios:
Banco Caixa Econômicâ Federal
Agência 3548
Conta Conente 00000995-7
NOMê VF SHOWS PRODUÇÓES LTDA
cNPJ/MF 39.269.483/000í -60

BASE cÁLcULo (R§)

160.000,00

aLÍouorÀ f/")

3.00

tss (R$)

4.800,00

valoR sERvrço (R$)

't60.000,00

DEDUçôES (RS)

0,00

OESCONTO (RS)

0,00

RETENçÔES DoS TRIBUToS FEDERAIS

0,00

g6gg6N1g (RS)

CONDICIONADO
VALOR LleUtDO tRs)

155.200,00

csLL (R$)

0,00

COFINS (R§)

0.00

Prs (R$)

0,00

OUTRAS INFORMAÇÔES
(ValoíLíquido=ValorServiço-INSS-lR-CSLL-COFINS-PlS-DescontosDiversos-lSSRetido-Desconto lncondicional)

Consulte a autenlicidade deste documento acessando o site httpsr/pe-petrolina-pm-nfs.cloud.el.com.br

G.r.do.m j4106/2022 14.39 5.4

8í

rR (R$)

0,00

INSS (R§)

0,00
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NOTA FISCAL DE SERVIçOS ELETRÔNICA - NFSE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Codigo de VeriÍcação parâ Autenticação: 69e6611e5

Gêrâdoãm 16/06/2022 15.42 16

Data de Emissáo

16t46t2422

Exiglbllldade de ISS

Exigivel

Rêgimê Tributário
MúoempEsa o! Emp.esá de Pequeno

Número RPS

86Íipo dê Rêcolhimento

Rêlido na Fonle

Simplês

Não Oplante

Local dê Prêstação

FoÉ do Municipio (2604106- Caruaru - PE)

PRESTADOR

Razão social: VF SHOWS PRODUCOES LTDA
Nome FántâsiarVF SHOWS
Endereçor Avenidâ JOAO PERNAI\,,|BUCO, 800, CÕND:SOL NASCENTE ORLA;LOJA:02;SALA:A - Pedra do Eode
Petrolinâ - PE - CEP| 56332-7'10
E-mail: andel@andelcontabilidade.com.br - Fone: - Sitê: ........
lnscrição Estadual: ........ - lnscíiçáo lrlunicipal: 68945 - CPF/CNPJ: 39.269.483/0001-60

TOMADOR

Razão Social: FUNDACAO DE CULTURA DE CARUARU
EndereÇo: Rua Doutor Júlio dê l\relo. 100, - Nossa Senhora das Dores
Caruaru - PE - CEP: 55.002-370
E-mail: - Fone:
lnscriÇão Estadual: - Inscrição Municipal: - CPF/CNPJi 1 1.474.400/000'1-55

sERVrçO

1207 . SHOWS, BALLET, DANÇAS, DESFILES, BAILES, OPERÂS, CONCERTOS, RECITAIS, FESTIVAIS E CONGENERES

DADOS CONSTRUçÃO CIVIL
Numêro CEI

DtscRtMtNAçÃo Dos sERVIços
Apresenlâçáo dê show artíslico musical do Cantor I/ITÔR FERNANDES
JOÃO DE CARUARU 2022, NO PÁTIO DE EVENTOS LU12 GONZAGA,

i que ocorrera no Oia 18 de Junho de 2022, durante a realização do SÀO

Taxa de seNiços âdministrativos: 500 U FM ao valor de 3,20 cêda = R$ 1.600,00

DADÔS BANCÁRIOS:
Bãncô: 104 Câixe Econômica.
Agência: 3548
Contâ Conento: 0000995-7
Operaçâo: 03
Favorecido: VF SHOWS PROOUÇOES LTDA
cNPJ 39.269.483/0001 -60

Vt,^
1\:__>

.TR|BUTAÇÃO DE |MPOSTOS FEDERATS EM ALIOUOTA TGUAL A 0% -LEI14i4A12O21- "Art. 40. Alíquotâ será de 0% durante peííodo de 60

meses, sendo cohtado â pârtir do início da prôduÉo dos efeitos da lêi, tributos inclusos: PIS/PASEP; COFINS; IRPJ; CSLL "

vaLoR sERVtço (R$)

150.000,00

DEDUÇÔES (R$)

0,00

(R$)

0,00

BASE cÁLcuLo (Rs)

150.000,00

allouora (%)

5.00

rss (R$)

7.500,00

DEscoNTo (RS)

CONDICIONÂDO

0,00

VALOR LiQUIDO (RS)

142.500,00
rNss (R$)

0,00

tR (R$)

0,00

csLL (Rs)

0,o0

coFrNs (R$)

0,00

Prs (R$)

0,00

OUTRAS INFORMAÇÔES
(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - lR - CSLL - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retrdo - Desconto lncondicional)

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site httpsr/pe-petrolinâ-pm-nfs.cloud el.com.br

Lt<

DESCONTO

RETENçÔES DOS TRIBUTOS FEDERAIS



NOTA FISCAL I FATURA I CONTA DE ENERGIA ELÉÍRICA 111

COXPÂTIiiA ETERGÊNCÂ

DE PERNATSUCO

AV,JOÂO DE BÂRROS, 111, BOÂ VISÍÀ,
RECIFE, PERNAMBUCO
cEP 50050-902

cNPJ 10.835.932/000148

tNscRlÇÀo ESTADUAL 0005943-93

Târít Soci.l d. En.rglâ Elótíc, - L.l 10.tt:l8. d.26/(x.rc2
ÍELEATEiIOIXENÍO: 1'16 ou OE(A 024 214
(LEâÉo gÉruila d€ rslêton€s fros e móvsas)

Àt ndlmfito âô d6ffclôntê âudltlvo oü d. í.l!: oEOO 701 0l 55
Oúvidonâr0800 282 5599ISMS FaIã óe smrylai 2611ô

Agáno5 dê Régulãçãô dG Sêto]çoê Públ@ D.log.do dô E3tá.1,o.,ê
P.mamb@ - ARPE 0800 727 0167

Agànda Nacihald6 Eúgia Eláln@ - ANEEL 167
(Ligaçáo graluil,a d. id6l@s ixos ê trúvêÉ)

n66nôÍ9iáp6mambu@.@m.br

(t
NEOENERGIA
PERNAMBUCO

DADOS DO CLIENTE
JEOVÁNE DE SA GL]EOES

cPF 103 100 794{2

ENOEREÇO OA UNIDADE CONSUMIOORÁ
AV OÀ INTEGRA AO63] AP 1OO4

MARIA AUXILIADOR},/PEÍROLINA
56300-O00 PETROLINÂ PE

súDv€ nçlecoE-NF 1 9 741 051 5-09/0 3/2 2

cLÁsslFlcÂçÃo
A1 RÉSIDENCIAL. RESIDENCIAL

Conv. Monômia ' Triíásico

r.dr.. 
^prk 

d..
caluru 

^bvolklr'/hfrusD

coraPosrçÃo oo coisrrMo
2A,A2at"

22,22%

10,10%

100%

Rl 69.12

Rl 12.52

R§ 64,69

R§ 22 87

Rt 31.22

RS 84,75

i3 3aa,t7

DURAÇÀO E fREqUÊNCIÀ OAS INIERFUPçOE§

Ôeóq&.Rl]102,

DATA DE VENCIMENTO

16t0512022

TOÍAL A PAGAR (R$)

368,27

o^ra D^ElrssÀo DÂ rcr^ És€ÂL

09t0512022

OATA DA APRESENTAçÀO

09t05t2022

flÚfÉRO DA NOÍA FISCAL

206069305

cor{ÍÂ coNÍRÂTo

70410í2913

'f 
DO CUETTE

2017264077

r{. oA t sÍ t-ÂçÃo
6379426

RESERVÂOO 
^O 

FISCO

6CD0.21 08.4F2C.E991.F6À6.804C.1 005.80E8

Mllli por .r.oNF 191810515 - O9OiYZ2

Muía por.trbNF 130550.4t - 10,01,22

Jur por am+NF 13Ê55&l2A - 10/Or?2

J!Í6 pd .[-.sNF 197610515 - 09,!3/?2
À@r.m tPc -NF 197410515 - 09.03 22

^Mr4E 
rPc^-NF r3s55042a - 10.01 22

Cúsum A[h(kwh]TUsD

' ',ágm aând.lE AIIARELA

nb lllh âlblE MuMip.l

DESCRTÇÃO OA NOTA FTSCAL

I

s ,.)
,)

,..
ú^../t

HtsTóRrco Do corsu o

ABR 22

Fâ|22
JAJ{ 22

oEz 21

OUÍ 21

SEÍ21
AGO21

JUL2l

JUN 21

r
!-
I
a- "
I

ITOTAL OÂ FÂÍURA 368.27

tNFoR{ÀÇôEs oE TRrBUÍos

AJUST€
CONSUMO

LEITURA

DÁTA PREVISÍÂ OÂ PRÔX|'{^ LE

fifoRÍAçoa3 roâr frE3

Ná dálá d. l.'lurá á bá.édrE .m üú á á Vàrd. Mâ6 rnfomá.ôés sm M an*l oov.br
Apáltrd.20/04, Erí. @m @ju.É mádb dâ I6,9r%eà,s BãíE Iánsáo ã 19,01%-p.raAlLâ T6n.ãGREF 3.032,22
O cl.nr. . @np.n!á.lo qun.lo hA rcláçlo nà 6 nu'dâd. rndrvijuâl ou dô nivsl rr. lêmáo dô íomôcim.nlo.
Coúán@ ICMS sú. &b6cáo COE. adlom. O€dáro Esrãduàl 39159/ I3
su. Errocro d. r.rruÉ sá ah.rsdo Án á4 Rd aNEEL 41,u10.
Paqro d âu.e §.8 mune 2%ÍR6414/ANEEL), Jurc 11tán(Lü l0 43&02)á árúrEçao lMôrá@ rc p.ór m6
O ClHl. ó dtD..&do o@ndô hA d.gmDrilMrô do oruo.Ió6ndô pâÉ c Dâdrõ.. dô .lôodi@to @ll@ial
R.q$ psÉ cob6,'ça dá olr*lrÉo pá6 @.t o d. s.tuÇo dô udÉçIo publê(COSIP) ôltáo à di6pGÇáo m 3n
lw..od,!úpdÉmuD..m.ú/Pod., hlbl..lcdhbukÉodô llumináÇâo PuUi,
lníDmaçô.r Sud.]taraB di!'rdlvôÉ rc .it M lEdá4iapsrambo@ €fi.b.. ,€Àl@ villual ou L.ias do

NNEIS O€ TENSÁO

224
330

202
350 399

^urE 
r,c^çÀo rcc^NE^

7041012913 05t2022 368,27 16t05t2022

838700000036 682700110073 0!1012913100 171372260638

Evitê dobrar, perfurar ou rasurar.
Estê canhoto será usado
em leitora ótica.

ÁurciÍrc^ç^o rEcirE^

ilt flltilil iil il lil lilt]tlil lilil tff l iii| lli ]ii iI1 ililiiI |tilli ll li

Lt
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TAPA»@lS

, BRUNo LEMOS DE SOUZA

rroDUCôtj

DECLARAÇÃO DE ENDEREçO

Eu, BRUNO LEIVIOS DE SOUZA inscrito (a) no CPF sob o no 010.982.5496 na

condição de Sócio - Administrador da Empresa TAPA PRODUÇÓES LTDA CNPJ n"

44.682.819/0001-51 DECLARO, para os fins de comprovaÇão sob as penas da Lei

(aft. 20 da Lei 7.1 15/83), que o endereço onde a referida empresa exerce a sua

atividade é na Rua Alameda Salvador, n" 1057, subdistrito de São Caetano, EDIFÍC|O

EUROPA, TORRE B, sala 1607, Salvador/BA, CEP:41820790.

Declaro ainda, estar ciente de que a falsidade da presente declaração pode implicar

na sanÇão penal prevista no art. 299 do Código Penal.

Salvador/BA, 02 de junho de 2022

TAPA PRODUçôES
Rua Alameda Salvador, n" 1057, subdistrito de São Caelano, EDIFíC|O EUROPA,

TORRE B, sala 1607, Salvador/BA, CEP: 41820790.



Ct'

.r/f ii

nffol
FERNÂNDES

DECLARAÇÃO DE ENDEREçO

Eu, Jhon Victor FeÍreira de Souzâ inscrito (a) no CPF sob o no cPF.
716702124-59 DECLARO, para os fins de comprovação sob as penas da

Lei (art- 2oda Lei 7.í15/83). que mantenho residêncÉ e domicílio à RUA
RICARDO SOARES COELHO 6. AP 1302 VITA PLAZA TO.A

Declaro ainda, e§tar ciente de que a Íalsidade da presente declaraÉo
pode implicar na sânção penal prevista no arl 299 do Código Penal'

Petrolina-PE, 302 de junho de 2022

Jhon Victor Feneira de

§.r..0154!ô6
E2a

vF sHows PRo{)uçôEs rrDA - CNPJ| 39.269.493y'm01{O

iu. Frênd5co de Àrsl5 cartrlcanu, n 633, lc .ndar, stla d Cdonb lttPetial Odadc t nhre.slt&L,

Petrollm,/PÊ, GP5632&800

4
L§
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tmàôà not rea#tte
&ar{ppsápp/ctirâ

Q E*trrto da Fatura

a}RíiPELECOM
ItVltlaffrdffi BffcoEb4ê&tffi.1ieft ,o,rro. 

"ro 
coRRENTE

08000313150

PAGADOR

JRS SHOWS LÍDA CPF/CNPJ: a2.r .'rrf#r-56
Endêrsço: RUA FRANCISCO DE ASSIS CAVALCÀNT|,663, ANDAR 1,

SALA 3

Bâino: COLONIA IMPERIAL

Cidâde: Pelrolina UF: PE CEP: 56300-000

E Sua conta

JRS SHOWS LTDA
Farura: 3754032

A$lnante: JRS SHOWS LTOA

Valor: RS 99,90

Vêncirí.hto: 2010í2022

P.rlodot 2On412022 à 2010512022

JR TELECOM GERENCIADORA OE COBRÂNCÀ LTOÂ

CNPJ:3,4691616000í78
End6reço: ÂV.MARIO RODRIGUES COELHO, Nô 1920 1920 - RIO

CORRENTE

E-mail: suporte@rtelecom.psi.br
Cidade: Pekolina Fooe: 08000313150

t'
BENEFICIÁRIO

Vâlor

BOLETO - 05/2ô22 RS 99,90

E@E Agência/Códl9o do BênoÍiciário 4008/2832496 Nosso número 0000037tao327

033-7 03399.28327 49600.000373 54032.70101 0 5 89910000009990

PAGÂVEL EM OUÀLOUER BANCO 23t95t2422

Aganclr / Códlqo do Ben.iciarlo
4008/2832496

aElEFtct^Rto
JR TELECOM GERÉNCIADORA DE COBRÂNCA LTOA. CNPJ: 346916,I6000178

o4112t2021 3754032 DM N 2310512022 0000037540327

101 - COM REGISTRO RS RS 101 98

{-) Dcsco.ro / Âbãtimênto

(.) ourrô! Àc.ésclmo3

2! viâ - VÂLOR ÀTUALIZADO
ESTE BOLETÔ OESTINÂ§E A PAGAMENÍO EXCLUSIVO ATE A DATA EXPRESSÂ NO CAMPO VENCIMENTO

lnslruçôes (lexto de responsabilidade do BeíeÍiciário)

JRS SHOWS LTDA
RUÂ FRANCISCO OE ASSIS CAVALCÀNTI.663, ANDAR 1, SALA 3. COLONIA IMPERIAL
Petrolinâ/PE - CEP: 56300-000

42.-'-'r-156

ilililil il ililililililil ilil ilIil1ilil ilililil i iiiiii i ii iii iiitii iii iiii ii||i 11

Aur.dasçro Í.canhr / FICH^ OE ConP€xsaÇlÔ

lit
s

SetuiÇo

ô Santande.

VALOR DOCUMENÍO: 99,90
MORAruULÍÂ: 2.08
VENCIMENTO ORIGINALt 2OlOSl2O22



21143120221430 https://gpi03-cloud.el.com.bÍ/ServerÊxec./tributario/tributarioclienvreportHtml?idDocumento=1f571f15-9e54-471d-bcfl{1b92
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PS'ROLINA

SECRETARIA MUiIICIPAL DA FÀZENDÂ

ALVARA
ALVARA DE FUNCIONAMENTO

k,, .)

ANO

2022

INSCRIÇÃO MUNICIPÀL

68945

N" DO ÀLVARÀ

12105

DATÀ DE VALIDADE

t0/0U2023

ENDEREÇO DO DOMICÍLIO NSCAL

^veDida 
JOAO PERNAMBUCO, N' 800. COMP: COND:SOL NASCENTE ORI-AiLOJA:02iSALAiA

BaiEo: Pedra do Bode - Cidade: PeÍolinÂ - CEP : 56332-'7 10

CNAf,

7490105 AgenciaÍnento dc profissionais paÍâ ar;vidades esponivas, culturais e aÍtistica§

9001902 PÍoduçÀo musical - ATI!'IDADE PRINCIPAL

INFORMAÇÔES / OBSERVAçÔES / Rf,STRIçÓES

null

PETROLINA, Segundâ-feiÍâ,21 dê Mârço de 2022

Patrícia Almeidâ de Souza Cànijo

Diretora de Administração Tributária

CHAVE Df, VALIDÂÇÀO: lt5?1fl5

Pârâ verificâr a autenticidâde d€sde Alvârâ, âcesse o site *.*rr-petrolinâ.p€-gov.br

PROCURÂR A PREFf,ITURA QUANDO:

l - Nao rc.eb.Í o .rrna d. Li@nlr e Fuciô..ú.nto 2 - Müdrr dê eId.rêCo l - Mudrr de Àtiüddê 4 - Mudâr d. Rrt S..irl 5 - Eí...r& ! Ativid.d. d. Emp6r

https:/&pi03.cloud.el.com.br/ServerExêc/tributârlo/tributarioclienl/reportHtml?idDocumento=1f571í15-9e54-471d-hcÍ7-í1h9242cd627 1t1

à

IDENTITICAçÃO DO PROPRTf,TÁRÍO / REQUf,RENTf,

VF SHOWS PRODUCOES LTDA

VF SHOWS

DocUMENro: 39.269.483/0001 -60

Rf,GIME: Microempresâ ou Empresa de PequeDo Portê (ME EPP)

ÁRf,A ESTABELECIMENTo: 4o.oo M:

@*
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

OFÍCIO N" 687/2022/SAG Santa Rita-PB. 27 de junho de 2022.

Ao Ilustríssimo Senhor
SEVERINO ALVES DE SOUZA
Secretário de Planejamento do Município de Santa Rita/PB

Assunto: Ref: Oficio n" 1r83120221SECDTUR - Solicitação de Dotação Orçamentária

para contratâção da empresa VF SHOWS PRODUÇOES LTDA, referente ao show de
.,vitor Femandes,'. para as Festividades da Festa de são João do Município de santa Rita-

PB.

Senhor Secretário,

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

Senhoria, solicitar as providências necessárias, no sentido de indicar a Dotação

Orçamentií.,ria para contratação da empresa VF SHOWS PRODUÇÕES LTDA, refeÍente

uo ,ho* de ..úitor Femandes", para as Festividades da Festa de São João do Município

de Santa Rita-PB.

Ressalte-se ainda que, o referido pleito

solicitada pela Secrelaria solicitante. bem como

pedido de acordo com a legislação vigente e a

conseqüentemente, decidindo pelo deferimen

Atenciosamente,

JOÃO J
Secre lnl

se faz necessá,rio em razão da demanda

para que a CPL possa analisar o aludido
capacidade orçamentíiria do Municipio,
ou não, da solicitação requerida.

lI) CRUZ
Gestão

S

ode
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ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

SEPLAN _ SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

OFICIO N'268/2022 - SEPLAN/DOT

Ao Ilustrissimo Senhor

JoÃo JosÉ ALMETDA cRUz
Secretário de Administraçâo e Gestão

Secretaria de Administraçào e Cestão

Ref: Resposta as Solicitações Indicaçào de Dotação Orçamentiíria

Assunto: Dotaçâo Orçâmentária, Referente ao show de * Vitor Fernandes ", para as Festiüdades da
Festâ de São Joâo do MunicÍpio de Santa Rita/PB.

PROJETO/ATIVIDADE: l3 392 l0l8 2047 - Realizações de Eventos Culturais

ELEMENTOS DE DESPESAS: 33.9039- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

FONTE DE RECURSOS: 500 - Recursos Não vinculados de Impostos

Obs: Visualização em registro contábil nesta data.

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

Respeitosamente

Santâ Rita. 27 de junho de 2022

VANESSA FARIAS \IA
Diretora de D rtamento 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

Prezado Senhor.

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

Administração, ref. Oficio de n'687I2O2Z|SAG, anteriormente solicitado através do OÍicio n' 18312022 -
SECDTUR a administração. visando a previsão de Dotação Orçamenlária, Referente a Contratação de

Empresa VF SHOWS PRODUÇÔES LTDA . Referente ao show de " Vitor Femandes ", para as Festividades

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: O2.IOO_SECR-ETARIA DE CULTURÂ, ESPORTE, TURISMO E

LAZER
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ESTADO DA PARAíBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

SECRETARTA DE ADMTNTSTRAçÃO E GESTÃO

Santa Rita - PB, 27 de junho de 2022,

A llma. Dra.

Vina Lucia Carvalho Ribeiro
Coordenadora de Licitação e Contratos Administrativos
Município de Santa Rita-PB

DESPACHO

Referência: Oficio n0 183/202215ECDTUR- Solicitação de Abertura de Processo Licitatório para

contratação da empresa VF SHoWS PRODUÇÔES LTDA, referente ao show de "Vitor

Fernandes", para as Festividades da Festa de São João do Municípro de Santa Rita-PB.

Senhora Coordenadora,

Rita-PB, caso a presente demanda esteja em conform de com a legislação em vigor

Atenciosamente,

JOÃO CRUZ

Secret tn e Gestão

Página 1de 1
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Ao tempo em que lhe cumprimento, sirvo-me do presente para informar que recebemos

da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer o ofício no 183/2022lSECDTUR (Doc. anexo).

Nesse conlexto, solicitamos os bons préstimos de Vossa Senhoria, no sentido de solicitar

abertura de processo para contratação da empresa VF SHOWS PRODUÇOES LTDA, referente

ao show de "Vitor Fernandes", para as Festividades da Festa de São João do Município de Santa
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PREEEITI'RA MI'NICIPÀI DE SÀl[TÀ RITÀ
SECRETÀRIÀ DE CI'LTURÀ

REEERENTE: PROCEDIMENTO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÀO

ÀuroRr zÀçÀo

Expêdiênte : soLrcrrAÇÀo
coordenadoria de cornpras.
Plocedimênto dê inexigibilidade de licitação'
SolicitâÇâo correspondente dêvidamente instrulda com a
justificativa para a nêcessidade da demanda lequêrida.

Àsgunto :

Ànexo:

DESPÀCHO

AUTORÍZO a realizaçáo do procedimento dê Inexigib.ilidade de LicitaÇão, nos termos do Àrt. 25,
inciso ÍII, dâ Lêi fedelal no 8'666/93 ê suas alteraÇôês posteriorês, objetivando:

corrna.ra,çÀo DÀ EMPRESÀ
REÀIIZÀDO NO DÍÀ 04 DE
SÀ]ÍTÀ RITÀ/PB.

vF sr{ow pRoDUÇõEs LmÀ, REEERENTE Ào sHoúr DE rrIroR FERNÀNDES À sER
JrrLHo DE 2022, ENt vrRruDB DÀs EEsrrrãDÀDEs og sÀo uoÃo Do Mt NÍcrPro DE

Conformê informaÇõês do setol responsáve1 existe disponj-biLidade
orçamento vigênte, apropriada para a devida exêcuÇâo do objeto a ser

de dotaÇâo especifica no
côntratado.

Rêmeta-se a solicitaÇáo em te1a, instruida de todas as informaÇões e elêmentos correspondentês
inclusj.ve com a justificativa para a necessidade da demanda requerida, à Comissão Pêrmanênte de
LicitaÇâo deste órgão, para a for:mâlizaÇão do rêferido plocesso de contratação direta por
Inexigibilidâdê de Licitação.

Santa Rit 2 de Junho de 2 022

SECRETÁRIO DE CUL
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PREFEITURA TIUNICIPAL DE SANTA RITA
Rua Juarez Távora, s/n, Cêntro

CNPJ 09.1 59.66610001 -61
GABINETE DO PREFEITO

RESOL\'Ê:

Art. lo Designer. os servidores abaixo relacionados. sem prejuizo de suas funções. para

comporem a Comissão Permanente de l-icitação ll. pelo prazo de 0l (um) ano.

l- - Iv{aria Neuma Dias - matrÍcula n" 963967830 - Presidente

Il- Joab ! urtado Leite. Matrícula: 20131 185 - Membro

lll- Suely tlerminio da Silva. matricula no 0007706 - Membro

Art. 2" O presidente em seus impedimentos, será substituido por um dos membros da
comissâo.

Art. 3" E$a portaria entra em vigor na data de sua publicaçAo. revogando as disposiçôes
em conúário.

Santa Rita - PB. I I de fevereiro de 2022.

./'
ZMF.

Emerson Fenfrndes A. Prnta
Prefeito

\

l:

PORTARTA N".023/2022

Dispôe sobre designaçâo para composição da Comissào Permanente dc

Licitaçâo Íl e adota outras providências.

O PR-E,FEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPTO NS SIXTA RITA. EStAdO dA

Paraíba. no uso das atrihuições previstas na Lei Organica do Municipio e com bÍtse na

[.ei Complcmentar Municipal n' ló/2018 de 06 de julho de 2018:



(r

f DrÁRIo oFICIAL EtETnôutco
b Crtãdo pêla L€i Munlcipal ne 1.524/2013. Publjc.d a no DoE ne 01, Ano 01, d ê o1/o4 /2013

uuxlcÍpto nr snxrn nlre - rnReís^a

PÔRTÂRIA §"0'2/2022

Dispôc sob,r designa{âo para

composiçâo d8 Comtusão dÊ Licitaçào §

adota outas providêucias.

o pREFEÍTo coNsrITUcIoNAL Ix) MUMciPto
DE SÀNTA RJTÀ Ertãdo da Par&íba, no uso da§

asibuições prc\isbs m ki Orgánica do MuicÍpio e com
basc oa lri Complcrneítar Mürbipül Íf lú2018 de 06 de
julho de ?0 I 8;

RESOLVE;

À!L lo Desknrr, 06 servidores abaixo rclaciocadog sem
prejuizo dc suas ir4õcs. púÍE conlpoÍsm a Comissão
PeÍÍlanente dê Licitaçâo I, pelo prazo de 0t (§n) ano.

l- - Valquiria Silya dc AÍaújo, Matricular !ú3 8002-
Ítesidenle

lll- .rosslito CaÍyalho FcÍtrira - nrúiclúa a' 0008427 -
Membro

AÍt / O p(eside tê em sel§ imÍredirsnto§, será snàGtitüído
por um dos lrlembÍos da coÍÍrissfu.

AÍt 3' Esta pdlaÍia el*râ ctn ügor na data de sua

$blicâçao, reyogrrdo âs dispo6içõ6 em côrtrário.

Santa futa- PB, ll dc fsvercirro dc 2021.

Eme.soÍ FerÍrrodes À Prrts
PÍefeitô

PORTARIA N".023/2022

Dispôe sobre desigação parâ
rlmprxição da Comissão PeÍmônents dc
LiciMo ll e âdotâ outas proyidências.

O PREFEITO CONSTTTUCIONAL DO }{UIICÍPIO
DE SANTA RITA, Estrdo da ParÀiü6" no uso das

atribuições previstas rn Lei Org&rica do Municlpio e com
bíse nê ki Complemenar Municipal no 16,?018 de 06 de
julho de 2018:

RESOLVT:

Emerson Fernâtlds A. Prl!Í,

ll- Jrxb Furtado trite, Marricula: 20131 I85 - Membro

III- Suely Herminio da Silv4 matricula n" 000770ó *
MeÍnbro

Art ? O pÍesid€ílte eÍn §êus impedinEttlos, §eá srbstituido
por um dos rÍEmbroB & c.omissâo.

ArL 3' Eía portâria eatta em vigor na data de sua

pbliÇâçâo, rwogando Es disposições ell} contÉÍio.

Santa Rita - PB. t I de fevereim de 2022

Arü lo Dealgmr, os servi&Es aboixo relmionados. sem

grjuizo dc suas &nçôes, p6ra cotng)Íem a Comi§ão
Pennancnle de Liçilaçâo TI, pelo prazo & 0l {un) ano.

l- - MsÍiâ Neuma Diar - nratricrrta rP 963967810 -
Itlsid€íl8

FORTÀRIA §' 02,111022

DISPÔE SOBRE A DESIGNAÇÀO DE
SERVTDOR PARA ATUAR COMO
PRECOEIRO E EQUIPE DE APOIO E

ÁDOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PRETTITO CONSTITUCTONAL DO MI",NICiPTO
DE §ANTA RITA, Estsdo da Panibâ, no uso de suas

aaibuições legais prsüsrÂs na Lri OBâoicâ do Municipio e
com ba.se na lci Cotpletrnhr n' 16,2018 de (X dc julho
de 2018 e nos termos do aÍt 3". insiso IV. da lxi l-çderal

I 0.520, ds I ? de julho de 2002:

R.ESOLVE:

Ara 1". D€signaÍ prcgoeiro e Equrpe de ,A,poio, para

descrrpcrúrar as fl,Inções inerentes a modalidade Pmgào,

desta Unidade Fcde.sdô. conôrme dcsr-rição inôa:

I - Prego€iro(a):
a) Valçida Siha de Ânújo, Matricub: qi3 8002

b) Joâo Baísta Gr}ed€s SoeÍss Júnior, Matricula:
961 ?988

It - F4uipe de Apoio:
a) Valrcr Wagner da Silva Duf.; MêrÍicula: 20140@,ó

b) Joab FuÍtado Lrire, Matriculâ: 20 I I I I 85

ÀrL 2' - Estâ Poddia eotrn em vigor na datâ ds srrÂ

pülicação. rsvôgpndo as disposiçôes em contnilri,o.

SâÍta Rita- PB. ilde fsvçÍçiÍo de 2023

\
Í

§(}}i&§3Etro

IÍ- ValÍer WagneÍ da Sitva Durr4 matículâ n' 20l40m6 *
Membm

Ne 1659 ÂNO 10 Sexta-Feirâ, 11dê fêvêreiro d€ 2022 PÁclNÂ 1

Emêr:o|r Fertraldes A. Pârúâ
Prefeito
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PREFEITI'RA MT'NICIPÀI DE SÀNÍÀ RITÀ
courssÀo pERr.íÀNENfE os r.rc:uçÂo

Rea.tizaÇão do rêfêrido processo de contratação di-reta objêtivando:

REFERENTE: PROCESSO DE INEXIGÍBILTDÀDE DE LICITAÇÃO

PROTOCOLO
PROCESSO ADM]NISTRÀTIVO N" 19O / 2A22

DIÀS
da Comissão

objeto: cotÍrRÀTÀÇÃo DÀ E}{pREsÀ vF sHorí enoouçõrs LmÀ, REFERENTE ÀO SHOW DE VrTOR EERNÀNDES À
sER REÀrrzàDo No DrA 04 DE JlrLHo DE 2022, EM vrRTuDE DÀs EEsrrvrDÀDEs DE sÃo .:oÃo oo vwrcrpro
DE sÀNTÀ RITÀ,/PB.

origem: coordenadoria dê compras

Protocolo: Observado o disposto na lêgj-slaÇáo pertinênte, bem cono os elemêntos que in§tluem os
autos, em especial a justificativâ pala a necessidade da dêmaDda requerida ê principalmentê a

devida autotizaÇão para a formalizaÇão da referida contrataçâo direta por Inexigibilidade de
Licitação, nos termos do Alt. 25, inciso 1II, da Lei Federal n" 8.666/93 e suas altêrações
pôstelioles. esta Comissâo protocolou o plocêsso em tela:

rNEXrGrBrLrDÀDE N" ÍN0003?,/2022 - 21/06/2022

plocêdimento: Aos autos do processô orâ protocolado ê nrmêrado, o qual está instruído com a

âutorizaçáo lespectiva, a indicaÇão sucinta de seu objeto, bem como do recurso apropriado para
realizât a referida despêsâr após a devida âutuação nos termos do Art. 38 da Lei Federal n"
A.666/93 altêrada, serão juntados oportunamente as consideraÇões da Comissão Julgadora, a

cômpêtêntê exposiÇão de motivos e seus êlemeDtos constitutivos, inclusive a corlêspondeote
minuta do contrato, quê posteriormenLê dêveráo ser submêtidos à apreciaÇão da Autoridade Superior
bem como da Assêssoria Jur:1dica.

Santa Rita PB, 2'7 de Junho dê 2022.

MÀRIÀ NE
Prês idênta

'í: k
'.i
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EsTÀDo DÀ PÀRÀÍBÀ

PREEEITUNÀ M[,NICIPÀ,, DE SÀIÍTÀ RITÀ
cot'gssÀo eERMÀNENTE or r,rcrrnçÀo

rERMo DE xm:açÃo DE pRocEsso r,rcrmrónro
PROCESSO ADMINISTRÃTIVO N" L9A / 2A22

ObJEtO: CONTRÀTÀÇÃO DÀ EMPRESÀ l,F SHO}' PRODUÇõES LTDÀ. REEERENIE ÀO SHOW DE IIITOR EER}IANDES À
sER REÀrr zÀDo No DrÀ oil DE JrrLHo Dz 2022, Eu vrRTrrDE DÀs EEsrrrÍDÀDEs DE sÀo .roÂo Do MtNrcrpro
DE SÀNTÀ RIÍÀ/PB.

III - EI.ETiET*TOS DO PROCESSO
Àpós devidarnente autuado, protocolado e numerado, aos autos do presente procêsso, o qual êstá
instruido com a autorização respêctiva, a indicaÇão sucinta de seu objeto, bem como do rêcurso
apropriado para reafizar a referida despesa, nos teEnos do Àrt. 38 da Lei Federal Ao A.666/93
â.Lterada; serão juntados oportunamente as considêraÇóes da Comlssão Julgâdora, a competênte
exposição de motivos ê seus ê1emêntos constitutivos, lnclusivê a corlespondente ninuta do
contrato, que posteriormente deverào se! submetidos à apreciaÇão da Autoridade SupeÍior bêm como
da Àssessoria Jurídica.

IV - PROCED I}{ENTO
Rêmêtâ-se â(ao) Coordenadoria dê Compras.

Encaminhamos os elementos do processo ora autuado para a devida instruÇão, dêvêndo ser juntada
a compêtênte êxposj-Ção dê motivos elaborada por este(a) Coordenadoria dê Compras, a qual
indicará, necessariaÍnente, dentre outlas informaÇõês, a razâo da esco.Lha do fornecedôr ou
executante e a justificatlva do p.eÇo, com a correspondente minuta do contrato. Em sêguida, os
autos devidamêntê instruidos, dêvêrâo ser submetidos à apieciaÇáo da Autoridade Superior para
ratificaÇão e publicaÇão na imprensa oficiâ1, conforme as disposiÇões do Àrt. 26, da tei Eêdêra]
n' 8-666/93 e suas alteraçôes postêÍiorês, e do Alt, 61, Pa!áglafo úÍlico, do mesmo diploma
legaf:

Prezados Senhores,

Santa Ri-ta PB, 2'7 de Junho de 2022,

( -4 ,t\-,=----..-
MÀRIÀ NEUMÂ DIÀS
Prêsidenta da Comis sào

I - RECEBIUENTO
Nesta data recebemos a documentaÇão inerente à êxecuÇão do objeto acima indicadô, compôsta pêIos
seguintes elementos: soli.cltaÇão para realizar procedimento de Inexigibilidade de Licitação,
nos termos do Àrt. 25, inciso III, da Lei Eederal no 8.666/93 e suas alteraÇôes posteriorês,
com justifj.cativa parâ a ôecessidade da contrataçâo, pêsquisa de preços corlespondente, a
autorizaÇão dêvida e dêclaraÇâo dê existir a rêspêctivâ dispônibilidadê orçamêntáliâ.

II - PRCTI@OI.o
Observado o disposto na .legisfaÇão pertinente, bem como os elementos que instruem os autos, êm
êspêcial a justificativã pârâ a nêcêssj.dâdê da demandâ !êquêridâ e principalmente a dêvi-da
autorizaÇão para a formalizaÇão da ref€ridâ côntrataÇão dirêta por Inêxigibilidadê de Lj-citação,
nos têrmos do Àrt. 25, inciso Iff, da Lei Federaf n' 8.666/93 e suas altêraÇôes postêrioles,
esta Comissáo protocolou o procêsso em tela:

. Elementos do procêsso ora autuado.

. ConsidêraÇõês dâ Comissão Julgadorâ.
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ESTÀDO DÀ PÀRÀÍEÀ
PREFEITT'RÀ MUNTCIPÀI DE SÀNTÀ RITÀ
coMlssÃo PER}{ANENTE DE LICITÀÇÀO

l.'

]NEXIG]BILIDADE DE LICITAçÃO N' ]NOOO37/2022

1.0 - OBJETO
CONTRÀTÀÇÃO DÀ EMPRESÀ VE SHOW

REÀIIZÀDO NO DIÀ 04 DB JI'LHO DE
SÀ}{TÀ RITÀ/PB.

PRODUÇÕES LÍDÀ, REFEREI(TE ÀO Sgc[í DE \rITOR
2022, EU 1IIRTUDE DÀS FESTI\IDÀDES DE SÀO JOÃO

FERNÀNDES À SER
DO T'{UNICIPIO DE

2.0 - JUSTIFICÀTTVA
A unidade demandante - Secrêtaria Municipal dê Cu1tura. Desporto,
considerâr os aspectos e a singularidade da prêsente contrataÇâo,
contidas na leglslação vigente, entêndêu ser inexiglvel â licitaÇão.

TurismoeLâzêr-após
bem como as dispos içÕes

3.0 - !'OIIDÀT{ENTO I,EEÀI
Confolme o entêndimênto e as informaÇôes apresentadas pela referida unidade demândante,
contratação em tela sêrá acobertada por
inciso III, da Lei FederâI n" 8.666/93 e

Inexigibitidâde de Licj-taÇáo, nos termos do Àrt. 25,
suàs alteraÇões PosLêriores:

houver invidbifidadê de competiÇão, en especial-:""Art, 25. É inexi-qivet ê ficitaÇão qúando

"ÍÍÍ para contíataÇão de profissional de qudfqüer setot attistico, dirêtamente ou atiavés de
enpresário excTusivo, desde gue consaqtddo pefd critica especiafizadd ou pefa op)nião púbficd."

a.o - rNsrRução Do PRocEgso
Deverá ser observado o dlsposto no Ãrt. 26, especialmente os
único, bem como no Art. 61, todos do lefêrido diPloma lega1.
safvo melhor juizo à consideraçâo superior.

Santa Ritâ - PB, 2'7 de Junho de 2022.

incisos IT ê III do seu Parág.rato
É o que recomenda esta Comissão,

MÀRIÀ NE D]AS

JOÀB FURT LEITE

SUELY I]ERMÍNIO DA S ILVA

,.)



;;.>à
-.Í,

i1;.: ,.r, i{,
ü:>l' .. ., :,..,.' l'ip"t

'?"i.§é1i#:
'ãi#id.

ESTÀDO DÀ PÀRÀTBÀ
PREEETTURÀ MUNICIPÀL DE SÀtflIÀ RITÀ
coMrssÀo eERr{ãNENTE oe r,rcrrlçio

MINUTA DO CONTRÀTO

coNrRÀTo N": ..../...-cPL
PROCESSO ÀDMINI STR,ATIVO NO A9O/2022
INEXIGIBILIDÂDE Nô INOOO3T/2022

PARÀ ExECUÇÁo DE

INSTRUMENTO NA FORMÃ ABAIXO:

pêlo plesente instrumênto de contrato, de rnn lado a Prefeitura Municipal de Santa Rita, CNPJ n'
O 9 . 15 9 . 6 6 6,/ O O 0 1- 61 , por intêrmédio da SECREIÀRIÀ DE CulrúnÀ, DESPOREO, rORtSlíO IÂZER, situada
oa Rua virginio veloso Borgês, s/oo, Loteamento Jardim Mi!j.târnia - Centro, CEP: 58.300-270,
Santa Rita, Estado da paraíbà, neste ato replesentada Pelo(a) Senhor(a) ÍIENDEL Og ÀAÀÚ,rO I'ICENTE,
cPF n" 033.305.764-30, doravante simplesmente colIrRÀTÀr*TE, e do outro lado ...

TERMO DE CONTRÀTO QUE ENTRE
SANTA RrrÀ, pon tr,tte allÉoro

crÁrsuÀ eurttrÀ - o.* oottÇÃo:
As despesas correrão po. conta da seguinte dotaÇão. constante
Rêcursos Próprios do Municipio dê Santa Rita:
UNIDADE oRÇÃMENTÁÀTÀ: 02.1OO - SECRETARIÀ DE CULTURÀ, ESPORTE,

SI CELEBRÃM A PREFEITURÀ MUNICIPÀL DE

DÀ SECRETÀRIÀ DE CI'LTT'RÀ E A EMPRSSA

SERVIçO CONTORME DISCRIMINADO NESTE

. ., CNPJ n" neste ato rêpresentado por . . .. residente e

donj-ciliado í1ê ....r . ., CPF no

contratantes assinar o presênte contrato, o quâ1 se regerá pêlas cláusu-Ias e condiçóês sêguintês
Cartêira de Idêntidade no . . . ., doravante simplesmente CONTRÀIÀDO, decidiram as partes

crÁusrrr À pRruErRÀ - Dos FUNDN,íENTos:
1.1.Este contrato dêcorte da tn.xigibj,1id.d. d€ Licitâção nÔ IN00037/2022, procêssada nos têrmos
da Lei Eêdera1 no 8.666, de 21 dê Junho de 1993; Lei Complehentar n' 123, dê 14 de DezêÍüro de
2OO6; ê legislaÇão pertinente, considêradas as altêraçôes posteriores das lefêlidas normas.

cIÀUsuI,À SEGUNDÀ - DO OB.,ETO:
2.1. O presente conLrato tem por objeto: coNTRÀÍÀÇÀo DÀ EMPRESÀ l/F SHOMRODUçÕES Í,mÀ, REEERENTE

ÀO SHOIí DE VITOR ETRNÀNDES À SER REÀIIZÃDO NO DIÀ 04 DE JI'LIIO DE 2022, EM VTRTUDE DÀS EESTIVIDÀDES

DE sÂo ,roÀo Do MtNrcrPro DE sÀ!|'rÀ RrrÀ/PB.

2.2, O serviÇo dêverá ser exêcutado rigorosamentê dê acotdo com as condiçõês exprêssâs neste
instlumento, pfoposta apresêntada, espêcificaÇóês técnicas correspondentes, plocêsso de
Itrerigibilid.d. d. Licitâção no ÍNOOO37 /2022 ê instruções do Contratante, documêntos esses que

ficam fazendo partes intêqlantes do prêsênte contrato, independente dê transcrição'

cI.ÁrrsIII,À TERCETRÀ - Do vÀroR E PREços:
3.1. valor total dêste contrato, a basê do preÇo proposto, é dê R§ ... (...)

cr.Áusnr,l eúÂRtÀ - Do REÀ,JUsEÀt{Etrro EM sENÍrDo EslRrro:
4.1. os preÇos contratados são fixos e irr:eajustáveis no prazo de r]m ano.
4.2. Dentro do prazo de vigência do contratô ê mediantê solicitação do Contrâtado, os preços
poderão sofrer reajuste após o interr:egno de lm ano, na meslna proporÇão da valiaÇâo verificada
no IPCA-IBGE acumulado, tomando-sê por base o mês dê apresentação da assinatura do contrato,
êxclusj-vamente para as obrigaÇões iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
4.3. Nos reajustês subsequentes ao primeiro, o intêrrêqno minimo de um ano será contado a partir
dos efeltos fj-nanceitos do ú1tino reaiuste.
4.4. No caso dê atraso ou nâo divutgaÇão do indice de reajustamento, o Contratante pagará ao
Contratado a j.mpoltância cafculada pela ú1timâ variaÇão conhecida, fiquidando a diferenÇa
correspondente tão logro seja dirrulgado o indice defj-nitivo. Fica o Contratado obr:igado a

aprêsêntar menória de cáIculo leferentê ao reajustamênto de preÇos do valor remanescente. semple
quê êste ocotreÍ.
a.S. nu" âferiÇôes finais, o indicê utitizado para reajuste será. obrigatoriamente, o definitivo.
Caso o lndice estabêIêcido pata rêajustamento venha a ser êxtinto ou dê qualquer forma náo possâ
mais ser uti-Iizado, será adotado, em substituiÇáo, o quê vier a sêr determinado pela legislaÇào
entâo em vigor.
4.6. Na ausência de previsáo legal quanto ao indice substituto, as partês elegêrâq novo íDdicê
oficial, para leajustamento do prêço do valor remanêscente, por meio de termo aditivo.
4.?. O iêajuste poderá sêr realizado po! apostilamênto.

do orçamento vigente:

TURISMO E LÀZER



PROJETO ÀTTVTDADE: 13-392.1018.204? - REÀLrZAÇôES DE EVENTOS CUI,TúRÀÍS
ELEMENTOS DE DESPESAS: 33,9039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICÀ
EONTE DE RECURSOS: 5OO _ RECURSOS NÃO V]NCULÀDOS DE IMPOSTOS t',

crÁtsur,e sExrÀ - Do pÀcÀüErro:
6.1.Para êfêtivaÇáo dos pagamêntos respectivos, deverão sêI: aprêsêntados junt
Faturas e Notas Eiscais, as Cêrtidões Negativas de débito CND dô INSS, CRF do
Eazenda Municipal do domlcilio do proponente, devidamentê âtuâlizada;
6.2.O não cumprimento do subitem anterio!, implicârá na sustaÇão do paqamento que só será
processado após a apresentaÇão das refêridas cêitidões, não podendo ser considelado atraso de
pagamento.

cuíusur,e sÉtnn - Dos pRÀzos e DÀ vrcÊxcrÀ:
7,1. Os piazos máximos de inicio dê êtapas dê êxêcuÇão e de conclusão do objeto ora contrâtado,
que admitem prorrogação nas condiÇões e hipóteses previstas no Ãrt. 57, S 10, da Leí 8.666/93,
estâo abaixo indicados e serão considêrados da assinatura do Contrato:
a - Início: 6 (seis) dias;
b - Conclusão: 1 (um) diâ.
A vigência do presêntê contrato será determinada: 30 (trinta) dias, considerada da data de sua
assinatura; podendo ser prorrogada nos têrmos do Ãrt. 57, da Lei 8.666/93.

crÁrrsgr,À orrÀvÀ - ols ogRrcÀçôps Do cotÍfRÀTÀrÍrE:
a - Efêtuar o pagamento relativo a exêcução do sêrviÇo êfêtivamente realizado, de acordo com as
respectivas cláusulas do prêsêntê contratot
b - Ploporcionar âo Contratadô todôs os meios necessárj-os para a fiêl exêcuçâo do sêrviço
cont!atado i
c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade êncontrada quanto à qualidadê do
sêrviço, exercendo a mais ampla ê completa fiscafizaçâo, o que nâo eximê o Contrâtâdo de suas
rêsponsabi'l idades con!.ratuêis e lêgais;
d - Designar rêprêsêntantês com atr:ibuiÇões de Gestor e Eiscal deste contrato, nos termos da
noma vigente, especial-mentê para acompanhar ê fiscalizar a sua êxecuÇão, rêspectivamente,
pêrmitida a contr:ataÇão de terceiros pala assistência e subsidio dê informaçõês pertinentês a
êssas atribuiÇôês.

crÁIrsul,À NoNÀ - DÀrl oearea,çôes Do coNrRÀTÀDo:
a - Executar devidamente o serviÇo descrito na Cláusu1a correspondêntê do prêsente contrato,
dentro dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o rarno de atividade lêlacionada
ao objêto contratuaf, com obsêrvância aos prazos estipulados;
b - Rêsponsabilizar-sê por todos os ônus e obrigaÇões concernêntes à leqislaÇão fiscal, civi1,
tributária e trabalhista, bem como poi todas as despêsas ê compromissos assumidos, a quafquêr
títuIo, perante seus fornecedores ou têrcêiros êm râzão da êxecuçâo do objeto contlatado;
c - Mantêr preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contiatante, quando dâ exêcução do contrato,
quê o rêprêsênte intêgralmentê em todos os seus atos;
d - Permitir e facititar a fiscalizaÇâo do Contratante devendo prestar os informes ê
êsc-LarêcimênLos so-LiciLados ;
e - Sêrá rêsponsável pelos danos causados dirêtamêntê ao Contratante ou a terceiros, dêcorrêntes
de sua culpa ou dolo na execuÇão do contratô, nâo êxcluindo ou rêduzindo essa rêspônsabilidade
a fiscafizaÇâo ou o acompanhamento pelo órgão intêrêssado;
f - Não cêder, transferir ou subcontratar, no todo ou êm parte, o objeto deste instrumênto, sem
o conhecimênto ê a dêvida autorizaÇão expressa do Contratante;
g - Manter, durante a vigência do contrato, êm compatibil-idade com as obriqaÇôês assumidas,
todas as condiÇôês de regulâridade e qualificaÇão exigidas no respectivo procêsso dê contratação
dirêta, apresêntando ao Contratante os documentos necessários, semprê guê solicitado.

cr,ÁusrrÀ pÉcna. - DÀ ÀrÍERÀÇÀo E REscrsÃor
10.1. Este contrato poderá ser aftêrado com a devida justificativâ, unilateralmênlê pelo
Contratante ou por acôrdo entre as partes, nos casos previstos no Art. 65 e sê!á rêscindido, dê
pleno direito, conformê ô disposto nos Àrts. 11, '18 e ?9, todos da Lêi 8.666/93.
10.2. O Contratâdo fica obrigâdo a aceitar, nas mesmas condiÇõês contratuais, os acréscimos ou
supressÕês quê se fizêrêm nos sêrviÇos, até o respectivo limite fixâdo no Art. 65, § 1" da Lei
8.666/93. Nenhum acréscimo ou supressâo poderá excêdêr o limitê êstabelecido, salvo ôs supressôês
rêsultantes de acordo celebrado entrê os contratantes-

CIÁUSU,À DECIüÀ PRÍMETRÀ _ DO RECEBI§,ENTO:
11.1. Executado o presente contrato e obsêrvâdas as condiçôês de adimpfêmento das obrigaÇôes
pactuadas, os procedimentos e prazos para receber o seu objeto pêIo Contratantê obêdecêrão,
conforme o caso, às disposiÇões dos Àrts. '13 a 76, da Lei 8.666193.

c íusu,,À DÉcrMÀ sEcüNDÀ - DÀs pEt{ÀrrDÀDEs:
12.1. A recusa injusta em dêixar dê cumprir as obriqaÇões assirmidas ê prêceitos legais, sujeita!á
o Contratado, garantlda â prévia dêfêsa, às segruintes pênalidadês previstas nos Arts. 86 e 87
da Le! 8,666/93: a - âdvêrtência; b - muftâ de mora dê 0,58 (zêro virgula cinco por cento)
aplicada sobrê o valor do contrato por dia de atraso na entrêga, no inicio ou na êxêcuÇâo do
objêto orâ contr.atado; c - multa dê 10? (dêz por cênto) sobre o valor contratado pêIa inexecução
total ou paicial do contrato; d - suspênsâo temporária de participar êm licitaÇão e impedimento
dê contratar com a Àd-ninistraÇâo, por prazo de até 02 (dois) anos; e - declâraÇâo dê inidoneidade

c as.



paÍa Iicitar ou contrãtar com a AdministraÇão Pública enquanto perdurarêm os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida sua rêabilitação perante a p!ópria autoridade
que aplicou a pênalidade; f - simu.ltaneamente, qualqueÍ das penalidades cabíveis fundamentadas
na Lei 8.666/93.
12.2. Se o valor da multa ou indenizaÇáo devlda não for recofhido no prâzo de 15 dlas após a
comunicaÇáo ao Contratado, será âutômaticamentê dêscontado da plimeira paÍce1a do pag:amento a
quê o Contratado viêr â fazer jus, acrêscido dê juros moratôrios de 1t (um po! cento) ao mês,
ou, quando for o caso, cobrado judicialmentê.

crÁrsutÀ DÉcD{a ?ERerRÀ - DÀ coMpENgÀçÃo FTNANCEIRÀ:
13.1. Nos casos de êvêntuais atrasos de pagamento nos termos destê instnmento, e desde que o
Contratado nào tenha concorrido de alguma forma para o atraso, sêrá admitida a compensação
financeira, devida desde a data limj.te fixada para o paganento até a data correspondente ao
efetivo pagamento da parcêIa. Os encargos moratórios devj.dos ern razão do atraso no pagâmento
serâo calculados com utilizaçâo da seguinte fórmula: EM = N x vP x 1, onde: EM: êncargos
moratólios; N : númêro de dias entre a data prevista para o pagahênto ê a do efetivo pagamêntoi
VP : valor da palcela a sêr pâgai ê I = indicê de compensaçáo financeila, assim apurado: I :
(TX + 100) -: 365, sendo Tx = percentual do IPCA-IBGE acumulado nos últimos doze meses ou. na
sua fâltâ. um novo indicê adotado pelo Govêlno Eederal que o substitua. Na hipótese do rêfêrido
lndice êstabelecido para a compensação financeira vênha a sêÍ êxtinto ou de qualquer forma náo
possa mais ser utilizado, sêrá adotado, em substituiÇão, o que vier a ser determinado pelâ
legislaÇão então en vigor.

cLÀusuLÀ DEcDrÀ QrrÀRTà - DÀ ErSCàIIZÀçÀO E GESTAO DO CONTRÀIO
14.1. À êxêcuçâo do contrato será objeto de acompanhamento, controfê. fiscalizaçâo ê avaliaÇão

por representante da Contratante, desiqnamos para Gestor do prêsênte contrato o(a) Sr(a)-
GERÀLDO PESSOÀ D, OLWEIRÀ NEtO, portador(a) do CPF 083.446.534-52, com lotaÇão fixada na
Secrêtaria dê Cultura do Munj.cipio de Santa Rita - PB.

14.2. O fiscaf do Contrato, o(a) Sr(a). TI.ÀGo Dos sÀlsrog, portador(a) do CPf 0?1.056.594-16,
com lotaÇão na Secretária de Cultura dô Mun.icipio de Santa Ritâ - PB, formalmente desiqnado,
e comprovadamêntê habilitado para gerenciar o presente termo, será o responsávê.I pê1o fiel
cumprimento das cláusulas côntratuais, incfusivê as pêrtinentes aos encargos complelnentarês.

cuíusl,I à DÉcDÀ elrrNrÀ - Do BoRo:
15,1,Para dirimi! as questõês decorrentes deste côntrato, âs partês ê1êqem o Foro da Comarca dê
Sânta Ritâ.
15.2. Por êstarem de plêno acordo, foi .lavrado o presente contrato êm 02(duas) vias, o quaL vai
assinado pelas partes e por duas testemunhas.

TESTEMUNHÂS

Santa Rlta - PB,

PELO CONTRÀTÀNTE

de de

PEI,O CONTRÀTADO

6-
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ESTÀDO DÀ PÀRÀÍBÀ
PREFEITURÀ MT'NICIPÀT DE SÀ!ÍIÀ RITÀ

SECRETÀRIÀ I'íUNICIPÀI DE CI'LN'RÀ, DESPORTO, TURISMO E I.ÀZER

exeosrçÁo DE Morrvos N" rNooo3?/2022

Santa Rita - PB, 2'7 de Junho de 2022

1.0 - DO OBJETTVO
Tên a presentê exposiÇão de motivos o objêtivo de êsclarecer, em consonância com a legislaÇão
vlgenre, as rdzões od singularidêde da sequinle despesa: CONTRÀTÀçÀO DÀ EMPRESÀ vf SffOf nnoouçõfs
LTDÀ, REFERENTE ÀO SIIOI', DE VITOR FERNÀNDES À SER REÀIIZÀDO NO DaÀ 04 DE JUIHO DE 2022, EM VIRTUDE
DÀs FEsrrvrDÀDEs oe sÃo .roÃo oo rnrxrcrpro DE sÀrvrÀ RrÍÀ/PB.

2.0 - DÀ lrEcEssrDÀDE DÀ cor+rRÀTÀçÃo
A contratação do objeto acima dêscrito será efetuada, nos termo das espêcificaÇões técnicas e
informaÇões compfêmêntâres constantê desta êxposiÇào dê motivos, quando for o caso, motivâdâ
pel.a: pela necessidadê da dêvida efêtivação de serviÇo para suprj-r demanda êspecifica -
coNTRÀrÀçÃo DÀ EMpREsÀ vF sHoÍí nnoouçôrs LrDÀ, REEERENTE Ào sEcrÍ DE vrroR EBRlrÀllDEs À sER
RaÀrrzÀDo No DrÀ 04 DE JrrLHo DE 2022, EM vrRrsDE DÀs FEsrrvrDÀDBs oe sÀo ooÃo Do MlrNrcrPro DE

sÀNTÀ RITÀ/PB -, considêrada oportuoa e imprêscindivel, bem cômo rêlêvante medida dê interesse
público; e ainda, pêIâ necessidade de dêsênvolvimento dê âÇôês continuadas para a promoÇão dê
ativldadês pertinentes, vlsando à maxinizaÇâo dos recursos em rêlaçâo aos objetivos programados,
observadas as dilêtrizes e metas definidas nas ferramentas de planêjâmênto aprovâdâs.

3.0 - DÀs na.zôas DÀ EscoLãÀ Do FoBNEcEDoR ou ExEctrfâ§rE
Em decorrência das câracteristicas ê particularidadês do objeto da contratação em telâ, a mesma
poderá ser efetuada junto a: VF SHOWS PRODUCOES LTDÀ - R§ L50,000,00. - Eotidadê ou plofissionâI
mr.rito bêm conceituado no desempenho das atividadês inelentês ao rElmo peltinêntê a sua
especiâIldadê, apresentando ôtima qualidadê ê preços dos seus produtos ofêrtados e/ou serviços
prêstados, já conprovâdos anteriormentê, iustificando, desta forma, a sua escolha.

4.0 - DA ,JUStrFrCÀTrVÀ DO PREçO

O valor dâ referida contrataÇão está satisfatôrio e compativêI com os preÇos praticados no

nercado, conforme a correspondente proposta apresentada ê 1êvantamento efetuado, mediante
pesquisa apropriada, em anexo.

5.0 - DO II'IIDÀCNIIO I.EGÀI
Entende-se que a regra da obriqatoriedade da licitâÇáo náo
que a própria leqislação enumera. Portanto a contrataÇáo em

Inexigibilidâdê de LicitaÇâo, nos termos do Àrt. 25, inciso
suas al teraÇôês posEeriôrês:

é âbso1uta, contêmplando êxcêções,
comento poderá se! acobertada Por
III, da Lei Fedêral no 8.666/93 e

"Art. 25. É inexiqivel a ficitaÇãa qúando houveÍ inviabifidade de competiÇão, en especj-a7:"

tIII - paía contrataÇão de profissional, de quaiqüer setor artistico, diretamente oL, através de
etuprêsáÍio exclusivo, dêsde que consaqtado pela cÍitica especiaTizada ou pela opinião púbLica."

6.0 - DÀ coxcr,ugÀo
A concretizaÇào dâ rêferida contrataçáo podêria ocorrer com

ti
o qual está devidamênte instluÍdo com a
vo contrâto.

a aprovaÇão de vossa Excelência do
dôcümêntaÇáo pertinênte, inclusiveprocesso

a minuta
eÍ ap re Ço,

respe

Atencio

DE ARÀUJO I
Sec.etário Municipal

ENTE
SecultI



sí'
>.(,o)

-.+7
,i l;:.- i i-i -ti

.üt. ..;.,t;
ti.iq-,*ii#i
Ê#*9.

/ I

EsrÀDo DÀ PÀRÀÍBÀ
PREEEITURÀ MUIIICIPÀT DE SÀTÍTÀ RITÀ

SECRETÀRIÀ MT'NICIPÀT DE CI'LTUR,A, DESPORTO, N'RISMO E I.ÀZER

ouÀDRo DE!.roNsrRÀTrvo DE pREÇos - !.ÍÀ.PÀ DE ÀpuRÀÇÂo - Er@osrÇÀo DE lrorrvos N" rN00037/2022

Santa Rita - PB, 2'7 de Junho de 2022

RESULTÀDO FINÀL:
WENDEL À.RÀUJO VI TE
Secretário Municipaf Secultl- VF' SHÔIiS PRÔDUCÔES LTDÀ.

ltern (s ) : 1.
val.or: R$ 150.000,00

Vl- UÀit. obaUnid
LTDÀ, REEERENTE ÀO SüOII DE I/II§R EERNNIDES À SEB REÀIIZÀDO

RITÀ/PB.04 DE .ruÍ.Eo DE 2022, EÀr. vrRluDE DÀs EEsrrvrDÀDEs DE sÃo,roÃo Do lr(rNrcrpro
L DÀ EMPRESÀ VE SHOW

0.000,0 I150.00 00SHOT,iS PRODI]COES LTDÀ
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ESTÀDO DÀ PàRÀIBÀ
PREFEIT'R,À MT'NICIPÀÍ. DE SÀIíTÀ RItÀ

SECRETÀRI,À DE CT'LTT'RÀ

Expediente:

À6sunto I

L€gis1aÇão:

Àn€xo :

ExposrÇÃo DE Morrvos N.ô rN00037/2022
COORDENÀDORIÀ DE COMPRÃS
coNTRÀTÀÇÃo DÀ El.rpREsÀ vr sHow pRoDUÇÕEs LTDÀ, REEERENTE
AO SHOW DE VITOR EERNANDES À SER REÀIIZÀDO NO DIA 04 DE

JULHo DE 2022, Erq. VTRTUDE DÀs FEsrrvrDÀDEs DE sÃo JoÃo
DO MUNICIPIO DE SÀNTÀ RITA/PB.
AtL. 25, inciso III, da Lêi Eederal n" 8.666193 e suas
alteraÇôes postleriores.
Exposiçào de motivos correspondente e seus elementos,
inc.Ius.ivê â minuta do rêspêctivo contlato.

DESPÀCHO

APROVO a corrêspondente ploposta nos termos do expêdientê supramencionado. Àcolho a situaÇão de
Inexigibllidadê dê Licitação, na forma como se aprêsênta nêstê procêdimento de contrataÇáo
direta, para atender a necêssidade da demanda j ust ificadamente requerida.

Remeta-se o processo, devldamentê instruldo de todos os seus elementos constitutivos, à
âprêciação da Assêssoria Juridica, para os fins e êfêitos fegais.

Santa Rita - PB. 28 Junho dê 2022.

DE ÀRÀUJO
SECRETÁRIo DE CULTURÀ

ID



REPÚBLICA FEDERATTVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NÚMERO OE LNSCRIÇÀO

39.269.i183/000í{0
I'ATRIZ

coMpRovANTE DE |NSCRTçÃO E DE SrrUAçÃO
CADASTRAL

01t1012020

',/t'

VF SHOWS PRODUCOES LTOA

OO ESTABEIECIMENÍO (NOME OE FANÍASIÀ)

vF sHows I'E

rco É oEsc OA ATIVIOAOE ECON

90.0í-9-99 - Artês cônicas, ospotácúlo5 ê âtividãdês complementarê6 não esPêciÍicsd6a antedorm.ntê

rco É oEsc OASÀT]VIDADÉS SECIJ

46.16.640 - Rêprês6ntãnt63 comarclals â egantos do comórclo d. têíêls, vêstuárlo, calçrdor. ânEoa de vlagcm
46.í8{-99. Outíos ÍepÍo3ontrntci comoÍclak e agênta3 do comórclo s3p€cielizsdo em produtos não caP.cifrcadoa

58.11-q)0. Edlção de llvro3
59.13{{0 - Dist lbulçáo cin.mâlográttcâ, dê vídeo e de píogr.m.a do têlevkáo
59.20-í{0 - Atividâd.s dô gravaÉo dê 3om o dG odição do mú3lcâ
63.í94{0 - PoÉâis, provodoÍoa do contoúdo ê outros !êrvi9o3 da lníorfiagáo na intsmal
73.11{-00 . Agência3 de publlcldadê
74.S0-í.0,1 - Ativldados dê lnte.medlâção ê agênciamento ds aoÍvlços ô nogócios em garal, cxcoto lmoblllárloa
74.90.í{5 - Agonciem6nto do proÍis.ionã|s psÉ âllvldsdô. osPortlvas, cultutais . .rtí3tlcla
77.394.99 . Àuguel dê outr.s máqulnai 6 aquipamontor comêrclâ|3 6 lndustdala não e.P€cmcadoa antêdorm€nt , !ôm
oporadoÍ
77.,40-3.00 . Gêstiio dê ativo. lntangÍvoi3 nào-íinâncâlro3
82.30.0{'l - serviços de organlzrção dê Íeiaa3, congrealros, 6tpoaiçôo3 ê Íe§lâs
90.0í-9.O2 - Produção musicâl

E OÉSCRr

206-2 . Sociêdadê EmpÍeaária Limitâda

R FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANÍI,
COMPLEMENTO

ANDAR I SALA,I coLONlA IMPERIAL663

CEP

56.328{00 CIOAOE UNIVERSITARIA

ENDERÊÇO co
ANDEL@ANDELCONÍABILIOAOE.COM,BR

PETROLINA PÉ

ÍELEFONE

(87) 8170.1í1í

ENTE FEOERÂTIVO

oAÍ^ o sITUAçÁo caoasÍR L
01t1012020

MOTTVO 0E

st ESPEC]A! OATA OA STÍUAÇÁO ESPEOAT

ApÍovado pela lnstruçâo Normativa RFB n" 1.8ô3, de 27 de dezembro de 20'18

Emitido no dia 28/0612022 às O7i5Ot02 (data e hora de Brasília).
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&MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Fêderal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional -___-_

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE OÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: vF SHOWS PRODUCOES LTDA
CNPJ: 39.269.483/0001 -60

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. '15'l da Lei no 5.172, de 25 de outubro dê 1966 -

Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que dêtermina sua
desconsideraÇão para Íins dê certiflcação da regularidade Íiscâ1, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

Gonforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, êste documento têm os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidáo é válida para o estabelecimento matriz e suas Íiliais e, no caso de ente federativo, para

todos os órgãos e fundos públicos da administraÇão direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuiçÔes sociais previstas

nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 1 1 da Lei no 8.212, de 24 de julho de '1991 .

A aceitação desta certidão êstá condicionada à verificação de sua autenticidade na lnternet, nos
endereÇos <http://rfb.gov.bp ou <http://www.pgÍn.gov.bP.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de211Ot2O14.

Emitida às 08:29:23 do dia 1510612022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 1211212022.
Código de controle da ceíidão: 0F4F.5AE4.CF87.BBC1
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

\ \

1
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Nome: VE SHOWS PRODUCOES LTDA (MÀTRÍZ E FILIÀIS)
CNPJ: 39.269.483/0001-60
Certidão n" : 19046491 /2022
ExpediÇão: 15/06/2022, às 09:09:25
Validade: 12/12/2022 - 180 (cento e oitenta) dias,
de sua expedição.

contados da data

Certifica-se que vF SEOnS PRODOCOES LTDÀ (MÀTRIz E FILIÀIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o n" 39.269.483/0001-60, NÃo coxstt como
inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabafhistas.
Cêrtidão emltida com base nos arts. 642-A e 883-À da Consolidação
das Leis do TrabaLho, acrescentados pel-as Leis ns.' 12.440/20].:.- e

73.467 /20L1, e no ALo 0l/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
os dados constantes desta Certidão são de responsabil-idade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa juridica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
À aceitaÇão desta certidão condiclona-se à verificaÇão de sua
autenticidade no portal do Tr j-bunaI Superior do Trabalho na
Internet (http: / /www. tst. jus.br) .

Certidão emitida gratuitamênte.

INFORIíAÇÃO IMPORTÀTÚPE

Do Banco Nacional de Devedores TrabaLhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recofhimento s p r e v i d e n c i á r i o s , a honorários, a custas, a

emol-umentos ou a recolhimentos determinados em Leí; ou decôrrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de ConciJ,iação Prévia ou demais títul-os que, por
dj-sposição legal, contiver força executi-va.

Dúvidas ê suges!Ões: c'rdLlitsr. j us. b!
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cERTIDÃo DE REGULARIDADE FISCAL % )

Dala de Emissão: 15/06/2022

39.269.483/0001-60

CertiÍicamos, observadas as disposiçóes da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão,
que o requerente acima identificado está em situação REGULAR perante â Fazenda Pública Estadual. A referida
identiÍicaçâo não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco.

A prêsênte cerlidão não compreende debitos cuja exigibilidade esteia suspensa, nem êxclui o direito dâ Fazenda
Pública Estaduâ|, a quâlquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidâo e válida até 1210912022 devendo ser conÍirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL"
na página www.sefaz.pe.gov.br.

lnválida para licitação no que se referê ao fornecimento de mercadoriâs ou prestação de serviços dê
transporte intêrestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos
municipios se o requerentê supracitado estiver localizado em Pernambuco.

Página '1 de 1

Êmrr dô êh: 1 5106/2022 08:31 3!

2022.000003857342-38Número dâ Certidão:

OADOS DO REQUERENTE

CNPJ:
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CERTIDÃo NEGATIVA DE oÉBIToS FISCAIS

N úmero 2022.000003857346-61 Dala de Emissão: 1510612022

DADOS OO REQUERENTE

CNPJ 39.269.483/0001-60

Certificâmos, observadas as disposiçóes da legislaÇão vigente e de acordo com os registros exislentes neste
Órgão, que o requerente supra identificado não possui débitos em situação irregulaí inscítos na Dívida Ativa do
Estado de Pernambuco. A referida identiÍicação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de
lontribuintês do Estado de Pernambuco.

\4 presente certidáo náo compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da
Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta Certidão é vá1i66 ar15 1210912022 , devendo ser conÍirmada a sua autenticidade âtravés do sêrviço "ARE
VIRTUAL" do Site www.sefaz.pe.gov.br.

OBS: lnválida para Licitação Pública. A certidâo válida para Licitação Pública, nos termos da Lei
Federal no 8.666/93, é a Cêrtidão de Regularidade Fiscal.

Páginâ 1/ 1

Emrndo êm 1t06/2022 0a:31:42
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CAIxA EcoNÔMIcA FEoERAL

Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF

Inscrição: 39.269.483/0001-60
RAZãO SOCiAI: VF §HOWS PRODUCOES LTDA

EndeÍeço: AV.loAo PERNAMBUCo / PEDRA Do BoDE / PETRoUNA / PE / 56332-710

A caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o AÊ. 7, da
Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima
identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do
Tempo de Servico - FGTS.

validade:20l06 /2022 a t9/07 /2022

Certificação Número: 202206?003255298019654

Informação obtida em 28/06/2022 07 i42:36

C,,'XA

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada
a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.bÍ

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das
obrigações com o FGTS.

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultâcí/pages/consultaEmpregador.isf

Consulta Regularidade do Empregador
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

SECRETARIA MUNI(IPAL DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA

N" 21889 / 2022

RAZÃO SOCIAL

VF SHOWS PRODUCOES LTDA

INSCRIÇÀO MLINICIPAL: 6E945

Endereço

Avenida JOAO PERNAMBUCO. 800. CôND:SOL NASCENTE ORLA:LOJA:02;SALA:A , Pedra do Bode,
Petrolina CEP: 56332-71 0

Dados do Cortribuinte ou Respomável

VF SHOW§ PRODUCOES LTDA

Numero Documento Jurídico

39.269.483/000r-ó0

Endereço

Avenida JOAO PERNAMBUCO, 800, COND:SOL NASCENTE ORLA;LOJÀ:02;SALA:A , Pedra do Bode,

Petrolina CEP: 56332-'7 lO

CERTIDÃO

PETROLINA - PE, Quarta-feira, l5 de Junho de 2022

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

VÁLIDA ATÉ,: 13t0912022

Chave de Validação: 667fclc4

CERTIFICO para os devidos tins. na l'orma do disposto na Lei Complemcntar Municipal n" 017/201J (CTM) e

no Código Tributrírio Nacional, que,na prescntc data, em nome do contribuintc acima identificado. NAO
CONSTi A ExISTENCIA Dg DÉBiTOS rcfcrcnre aos triburos municipais, inscritos ou não em Divida Ativa,
cstando o mesmo em SITUAÇÀO REGULAR. pcrantc a Fazenda Municipal.

Rcssalvando o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer dividas dc responsabilidade do contribuilte acima
que veúam a ser apuradas posteriormcntc.

1t1
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CERTIDAO NEGATIVA

E,u, ELIANE DE LAVOR FREITAS. Chetê do Cartório de Distribuição, desta Comarca de

Petrolina, Estado de Pemambuco. em vinude da Lei. etc.

CERTIFICO,emvirtudedataculdadequemeécont'eridaporLei e a requerimento de pessoa

interessada, que revendo os registros computacionais do sistema JudWin l" grau deste Poder
Judiciário, e que não abrange os feitos distrituídos gelo Si1çma PJe. constatei a INEXISTÊNCIA
DE AÇOES DE FALENCIAS E RECUPERAÇOES JUDICIAIS, nos últimos dez (10) anos,

contÍ^: Inscrito (a) no CNPJ/MF sob n'.
39.269.483/000l-ó'. ..ESSA CERTIDÃO NÃO INCLUI OS PROCESSOS DISTRIBUÍDOS
ANTES DO PRAZO ESTIPULADO NA PESQUISA, AINDA QUE EM TRAMITAÇÃO''. O

referido é verdade. DOU FE. Eu, Gilson Gledson Medeiros, (Procedi a busca e digitei). Dado e

passado nesta cidade de Petrolina, Estado de Pemambuco. Emitido na quarta-feira. 8 de junho de

2022 às 07:59 49.

EUANE DE IÁVOR FREITAS
Chefe do Cartório de Distribuiçõo de Petrolina

Mutrícukr 178224-0

Válido apenas para pÍocessos em tramitação na Comarca de Perolina
Obs.: Sem cobrança de taxa em cumprimento ao ofício circular n' l212016 - GP datado de 04 de julho de 2016

"A afi.mação do Escrivão merece fé até prova de sua falsidade (STF, RJ 57129) "

PÍaça Santos Dumon!, s/n - Cenlro. Pelmlina-PE / CEP: 56.304 - 200. Fone: (0xx87) 386ó-9553/38669554
E-mail: distribuicao.peúolina@tjpe jus.br

H,ffi

Assin3do eletr,rnictsmente por: GIL9ON GLE0SON MEDEIRÚ5:18351s0
SERVIúgR - lnformaç§o
Êm 08m8l2o22 às 0B:01NiS EeÉ.: 388587505334498'1É8871783238385?ed
ffilp:,U,\+w.tj Fe j us.br/,r,elidsrdDcu merd,

*offiertira,;ão:
s$.oÍ.v0.oF.wt

-&

,.r.à

\4,TRIBUNAL DE JUSTIçA DE PERNAMBUCO
PODER JUDICIÁBIO

FóRUM DT. MANOEL FRANCISCO DE SOUZA FILHO
CARTóRIO DE DISTRIBUIçÂO DA COMARCA DE PETROLINA



TJDIT Pod€r Judlclário da União

TRIBUNAL OE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITóROS

\7
\

cERTTDÃo NEGATIvA DE DtsrRrBurÇÃo (lÇÕes oe ralÊncns E REcUpERAÇÕes luotctats)

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de
falências e recuperações judiciais disponíveis alé 28/06/2022, NADA CONSTA contra o nome por extênso
e CPF/CNPJ de:

VF SHOWS PRODUCOES LTDA
39.269.483t0001-60

Página 1 dê 1 2810612022 07:M.17

NUCER - Núcl.o d. Emissáo dê Cê idõês do TJDFT
Fórum dê Brasíia - Mllton Sebasrlão Ba,bosa, Praça Municipal ' Lota Í, Bloco À Al. B ' TárÍeo.

Br.síliâ - DF
Horário dê Atendlmento:7h às Í9h, dê segunda a scxta-fêirô, êxcelo Ícrlsdos.

>.
L, 

C.,

lr)

t,6SERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida
pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de
processos com dados desatualizados, o inteÍessado deverá requerer a atualização.iunto ao juízo ou órgão.julgador.
c) A certidão será negativa quando não Íor possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder
Judiciário. (artigo 8o, § 20 da ResoluÇão 12llCNJ).
d) A cêrtidão cÍvel contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperaÇões
judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, intêrdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os
processos criminais, os processos criminais militares e as êxecuções penais. Demais informaçóes sobre o conteÚdo
das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) A certidão cível atende ao disposto no inciso ll do artigo 31 da Lêi 8.666/1993.
f) Medida prêvista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser conÍirmada no site do TJOFT (www.tjdft jus.br), no menu Sêrviços, Certidões,
Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o númêro do selo digital de segurança
impresso.

ritida gÍatuitamente pela internet em'. 28 / 06 / 2022
Yelo digital de segurança: 2022.CTD.8JQU.DBQQ.V6HZ.W90Y.LERO
*** y[1194 pOR 30 (TR|NTA) D|AS r.**

1" e 2a lnstâncias



z+

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITÀNTES INIDONEOS

Nome completo: VF SHOWS PRODUCOES LTDA

CPF/CNPJ: 39.269.483/0001-60

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

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão 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 0'7:41:19 do dia 2810612022, com validade de trinta dias a contar da

emlssao

;:à

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sitio
https ://contas.tcu. qov.bÍ/ords/fl p:INABILITADO : 5

Código de controle da certidão: 8TR228062207 4ll9

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Improbidade Admtntstrattva e Inelegibiltdade

CeÉidão Negativa

Certifico que nesta data (28/06/2O22 às 07:41) NÃO CONSTA no Gadastro

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 39.269.483/000í{0.

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

inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão e expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de mntrole

62BA.DAF4.C18E.19í 6 no seguinte endereço: https://www.cni.ius.br/improbidade adm/autenticar_certidao.oho

Qo, t:
\,1

ê)

|rado em: 2810612022 as 07:41156 CONSELHO NACIONAL OE JUSTIÇA Página 1/1
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
coiilssÃo PERiTANENTE DE LrCrrAÇÃO

COORDENAOORIA JURíDICA

PARECER JURíDICO

Sonto Rito/PB, 28 de iunho de 2022.

PR.OCESSO ADTyITNTSTRATTVO N.. r 9Ol2022

Assunlo: ContÍotoção do empreso VF Shows Produções LTDA, referente oo show de Vitor
Fernondes, o ser reolizodo no dia (X de iulho de 2022, em vidudê dos feslividsdes do Sõo Joõo

do Prefeiluro Municipol Sonlo R.ilq, PB.

E'\iIENTA

Diraito Adminietrolivo. Conholoçõo do empreso VF Shows
Produgões [TDA, rafercnte oo show de Vitor Fernandes, o
ser eolizqdo no dio O4 de iulho de 2022, em virlude das
festividodas do São Joõo do Prefeituro âllunicipol Sonto Rito,
PB, Requisitos legoie, Cumprim6nlo. Prossêguimenlo.

RETATÓR.IO

Trotq-sê do Processo Administrotivo n". l9Q/2O22, destinodo Controtoção do

empreso VF Shows Produções LTDA. referente oo show de Viror Fernondes, o ser reolizodo no dio 04

de iulho de 2022, em virtude dos feslividodes do Sõo Joõo do Prefeituro Municipol Sonto Rito, PB,

do quol se requer onálise iurídico do formolidode do procedimento de lnexigibilidode de no.

o37 /2022.

Alé o momento deste porecer, os oulos forom regulormente formolizodos e

o) MoniÍestoçôo técnico solicitondo e iuíiíicondo o necessidode do
controtoçôo;
b) Têrmo de referêncio;
c) Autorizoção do outoridode compelenle poro o oberturo do licitoçõo;
d) Documentoção do controtodo;
e) Comprovoçõo do quolificoçõo técnico, do hobilitoção iurídico, do
reguloridode fiscql e trobqlhistq do controtodo;
f) Comprovoção do copocidode técnico-profissionol do conlrolodoi
S) A rozõo do escolho dq conlrotodo e iustificotivq do preço;
h) Certidões Negotivos de Reguloridode Fiscol e Trobolhisto do
controtodoi

)t

h
§

encontrom-se instruídos com os seguintes documenlos, no que importo à presenle onólise:

\..
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C
i) Minuto do controtoi

Após o breve relotório, possemos à onólise do controto.
ANÁtISE

Ê)t

Prefociolmente, osseyere-se que o presente monifestoçõo tem por referêncio os

elementos constqntes dos outos do processo odministrotivo em epÍgrofe.

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

precedidos do reolizoção de certome licitorório, cumprindo oo odministrodor o escolho do ovenço

que seio mois vontqioso oo intêrêsse público, respeitondo-sê o princípio do impessoolidode, que

regulo o porticipoçõo dos licitontes, nos termos do ortigo 37, inciso XXl, do Constituiçôo do Repúblico

de 1988 e do Lei n'. 8.ôóó/1993.

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

o consecuçõo do controtoçõo público. Com efeito, é preciso que o Adminislroçõo obtenho o proposto

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

Entretonto, excepcionolmente em situoções de inviobilidode dê competiçôo, o

próprio lei estobelece hipóteses de inexigibilidode de licitoção, conforme preceituo o ort. 25 do lei

n'.8.666/93, oulorizondo o Administroçõo Público o reolizoção de controtoção dirêto, sem licitoçõo.

ArÍ.25. É inexigÍvel o licitoçõo quondo houver inviobilidode de competiçôo,
em especiol:
| - Poro oquisiçõo de moteriois, equipomentosr ou gêneros que só possom ser
fornecidos por produlor, emprêso ou represenlonte comerciol exclusivo,
vedodo o preferêncio de morco, devendo o comprovoçõo de exclusividode
sêr feito otroyés de qtestodo fornecido pelo órgõo de 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
equivolentes;
ll - Poro o contrqtoçõo de serviços técnicos enumerodos no qrl. l3 de*o Lei,
de noturezo singulor, com profissionois ou empresos de notóriq especiolizoçõo,
vedodo o inexigibilidode poro seryiços de publicidode e divulgoçõo;
lll - poro conlrologõo de profissionol de quolquer selor orlíslico, direlomenle
ou olrovós de empresório exclusivo, desde que consogrodo pelo crítico
especiolizodo ou pelo opiniõo público,

Nesto sendo, o obieto de oprecioçõo dêste porecer estó elencodo no inciso lll do

ortigo suprocitodo. o quol dispõe ser inexigível o licitoçôo "poro controloçõo de profissionol de

quolquer setor ortístico. diretomênte ou otrovés de empresório exclusivo, desde que consogrodo pelo

crítico especiolizodo ou pelo opiniõo público."

2
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Possondo à onólise iurídico. Íemos que o Lei n" 8.óôó/93, que institui normos sobre

Licitoçõo e Controtos AdministroÍivos, em seu ort. 25, inciso lll e §'l', dispõe o seguinÍe:

)-



É importonte esclorecer. oindo nos hipóteses de inexigibilidode, que o
odministrodor público nõo estó intêiromente livre poro o controtoçõo. É preciso o observôncio de

determinodos requisiios legois e constitucionois, tudo devidomenle demonstrodo em processo formol

de inexigibilidode.

qrtislo pelo crítico especiolizodo ou pelo opiniõo público;

Ademois, é necessório que o conlrotoçõo observe oindo o disposto no

mesmo Lei. que osseYero:

Art.2ó. As dispensos previstos nos §§ 2" e 4o do ort, 17 e no inciso lll e

seguintes do ort. 24, os situoçõês de inexigibilidode reÍeridos no ort. 25,

necessoriomente iuíificodos, e o retordomento preyisto no finol do porógrofo

único do ort.8" destq Lei deverõo ser comunicodos, dêntro dê 3 (três) diqs, à

outoridodê 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

rêlordomento, previsto nesÍe ortigo, seró instruído, no que couber, com os

seguintes elementos:

| - corocterizoçôo do situoçõo emergenciol, colomitoso ou de grove e iminente

risco à seguronço público que iusliÍique o dispenso, quondo for o coso;

ll - Rozõo do escolho do fornecedor ou executontei

lll - justificolivo do preço.

lV - Documento de oprovoçõo dos proielos de pesquiso oos quois os bens

serõo olocodos.

Com efeito, olém dos requisitos do ort. 25, é imprescindível o publicoçõo, no

imprenso oficiol, do inexigibilidode, do iustificotivo do escolho do conlrolodo e do iustificotivo do

seu Preço, evitondo-se preiuÍzos oo erório em rozõo de superfoturomentos, requisilos estes

devidqmente expostos nos oulos do procedimento em ielo conforme os documentos iuntodos oos outos.

Destorle, vemôs que os condições forom preenchidos no presenle procedimento

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

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

ou pelo opiniõo público; lll- Rozôo do escolho do profissionol do setor ortístico; lV- Justificotivo de

preço e V- publicidode do controtoçõo.

Nesse contexto, em reloçõo oo disposto no item ll, é relqtivo o onólise ocerco do

consogroçõo do ortisto, umo vez que o consogroção é fotor de exiremo relotividode e yorio no

3

À visto disso, poro o controtoção de profissionol do setor ortístico é preciso: l)

controto firmodo pelo próprio conirotodo ou por meio de empresório exclusivoi ll) consogroção áo "
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têmpo e no espoço. Pode um ortisÍo ser reconhecido, por exemplo, openos êm certos locois. ou por

determinodo público ou críticos especiolizodos. Nêm por isso deveró ele ser oliiodo de eventuol

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

e, sendo ossim, o orte o que se dedico ocobo por Íer prevolêncio sobre o consogroção.

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

comprovodo nos oulos do processo de inexigibilidode, medionÍe o iuntodo de noliciórios de iornois,

demonstroçõo de controtoções pretéritos otroções relevontes iunÍo o êntes públicos.

Deslo formo, temos umo outorizoçõo legol poro o controtoçõo dos serviços

constonles do processo odminisÍrotivo n". 190/2022, êis quê presente os requisitos outorizodorês, êm

especiol por se trotor de profissionol de renome locol e reconhecido por seus shows,

Foz-se presenle do mesmo formo os nuonces inscrilos no on. 27 e seguintes,

relocionodos à hobililoçõo do profissionol controtodo.

PortonÍo, o controloçõo por porre do Administroçõo Público do profissionol

ortístico por lnexigibilidode de Licitoçõo é plenomente possÍyel, eis que expressomente contido no

Possemos à conclusõo.

\
Lt-

{.
coNcrusÃo Qtr^ t'

Ante oo exposto, OPINAMOS pelo prosseguimenÍô do processo odministrqtivo n".

19O/2O22, que dó origem o Controtoçõo por Inexigibilido de n". O37 /2022. No mois, todo o

""- procêsso estó de ocordo com os ditomes legois insculpidos no Lei 8.óó6/93, especiolmente no ort.

25, |1.

I
Coordenodor rídico

RA ER ANDREONN RIGUES STA

4

É o porecer; S.lÂ.J.
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esrÀDo oa pÀRÀÍBÀ

PRET'EÍTURÀ MUNICIPÀI DE SÀNTÀ RITÀ
SECRETÀRIÀ DE CULTURÀ

Santa Rita - PB, 2A de Junho de 2022,

o SECRETÁRIo DE CULTURÀ
atribuiÇôes legais,

Do MT,NICÍPIo DE SÀNTA RITA, ESTÀDO DÀ PARAÍBA, no usÔ dê suas

SECRETÁR]o DE cuÍ,

R E S O L V E:

RÀTIFICÀR o procêsso de Inexigibilidade de LicitaÇão n" INo003?/2022, que obietiva:
coNTRÀTAÇÃo DA EMPRESÀ vE sHow pRoDUÇÕEs LTDÀ, RETERENTE Ao sHow DE vrroR FERNANDES A sER
REALTZÀDo No DrÀ 04 DE JULHo DE 2022, EM VTRTUDE DÀs EEs?ÍvrDÀDEs DE sÃo JoÃo Do MUNrcrPro DE

SÀNTA RITÀ/pB; com basê nos e-lêmeotos constantes da ExposiÇão dê Motivos corrê§pondênte, a qual
sugere a contrataÇáo de:

_ VE SHOWS PRODUCOES LTDÀ.
CNPJ: 39.269.483/0001-60
VaIôr: R$ 150,000,00

Publiquê-se e cumpra-sê.
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EsÍÀDo DÀ PÀFÀÍBÀ
PREFEIq'RÀ MI'NÍCIPÀI DE SÀIf,IÀ RITÀ

SECR.ETÀRIÀ DE CT'LTT'RÀ

o sEcRErÁRro DE CULTURÀ Do MuNrcÍpro
atribuiÇões legais,

Santa Rita - PB, 28 de Junho de 2022

DE SANTÀ RrrÂ, EsrÀDo DÀ pAxÀÍBÀ, no uso dê suas

RESOLVE

ADJUDICÃR o objeto da llcitação, modalidade lnexigibilidade a" lNOOO3l /2022, que objetiva:
CONTRÃTAÇÁO DÀ EMPRESÀ VE SHOW PRODUÇÔES LTDÀ, REFERENTE AO SHOW DE VITOR FERNÀNDES À SER

REALIZÀD6 No DrA 04 DE JULHo DE 2022, EM vTRTUDE DAs FESTTvTDÀDEs DE sÃo JoÃo Do MUNrcrPro DE

SÀNIA RITA/PB; com base nos êlementos constantes do procêsso corlespondente, a:

_ VT SEOWS PRODUCOES LTDA.
CNPJ: 39.269.483/0001-60
Valor: R§ 150 - 0 0 0, 00

Publ.j.que-sê ê cumpra-se.

DE VÍCENTE
SECRETÁRIo DE CULTURÀ



ESTAOO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

SECREÍARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER

RATIF|CAÇÃO E ADJUDTCAÇÂO - TNEXIGTBTLTDAOE N' 1N00037/2022
Nos teímos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motavos que instrui o
processo e observado o pareceí dâ Assessoraa JurÍdica, referente a lnerigibilidadê de
Lic{açáo no 1N00037/2022, que obJelva: CONTRATAÇAO DA EMPRESA VF SHOWS
PRODUÇÔES LTOA REFERENTE AO SHOW DE VTTOR FERNANDES A SER
REALIZADO NO DIA 04 DE JULHO DÉ 2022. ÊM VIRIUDE DAS FESTIVIDADES DE
sÃo JoÃo Do MUNtctPlo DE SANTA RITA,/PB; RAT|Flco o correspondente
procedimênto e ADJUDICO o seu objeto a: VF SHOWS PRODUCOES LTDA - CNPJ:
39 269 483/0001-60 - VALOR R$ 150 000.00.

Santa Rita - PB,28 de Junho de 2022.
WENOEL OE ARAÚJO VICENTE

SECRETARIO DE CULTURÂ. DESPORTO, TURISMO E LAZER
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BgrÀDo DÀ PÀRrÍBÀ
Pf,IIII'T'R,À TG'NICIPÀ,, D; SII}ITÀ RITA
corrsslo plnraltrDÍlt DE Lrcrrtçlo

CoNrarro N" : O0309,/2022-CPL
llrErrGrBItIDrDE Xô IX00037,/2022
PROCIgSO ÀDaGNr SaRÀIIVO N" 190/2022

TBR!'O DE CONTSÀTO OUE ENÍRE SI CELEBRÀM À PREPEITÜRA UUNICIPÀL DE
sÀN?À RrrÀ, poR rNTERr,íÉDro DÀ atcRallnrÀ Dt crrt tgtl E A E!,ípREsÀ vt
SEOTA PROI'CC3 L'DA, PÀRÀ EXECUÇÁO DE SERVIÇO CONFOR}'E DISCRIUINÀDO
NESTE INSTRUUENTO NA FOR!.ÍA ABÀIXO:

Pelo presente instrulento de contrato, de urÍr Iado a Plefeitura Municipal dê Santa Rita, CNPJ n'
09.159.666/0001-61. po! intermédio da gtcRlllmtÀ Dt CUllrnl.. DtaiOtEO. larAt§O tltltn, sLtuada
na Rua Virginio veloso Borges, s/n", toteamento JardLm ttiritânia - Cêntla. CEP: 58.300-2?0,
Santa Ritâ. Estàdo da Paralba, neste ato !êplesentada Pelo (a) Senho! (a) EGL Dú fnfúro l,.fCEEt,
CPE n' 033.305.164-30, dolavante simplesnente c(IÍtltlf*ll, e do outro lado Yt 8Xf8 DROlrCOrg
ÚtAN - R ERANCISCO DE ÀSSIS CÀVÀLCÀNTI,, 653 - CIDÀDE UNIVERSITÀRIÀ - PETROÍ,INÀ . PE, CNPJ N"
39-259.483/0001-60, nesre ato representado por lt8:to sffâ{O cft llfütt aft&3, CPE n"
061.0?2.744-30. dolavânte sj.mplesmente CO!Ít?fllrDO, decldiran as partee contratantes assinar o
presente contrato, o qual se legerá pelas cláusulas e condiÇôes seguintes:

crlogtlu rnDcrnr - Dog n DttGrlor3:
Este contrato decorle da Íaaligtbl'l'ld.d. .ta Liêlt çto a" IXOO037/2022, processada nos têrmos dà
Lêi Fedela1 no 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lel Cotrrplenentar no 123, de 1'l de Dezemblo de
2006; e fegislaÇão pêrtj.nente, consideradas as alteraÇões posteri.ores das referidag normas.

')

ct.álsurÀ gtc[rxDt - D<] oairtto:
o presente conrrâto tem por objeto: cq*?rllçro DÀ SaPntal vt g&r ifouçÕag LlrDr,
aB(r Dt rãtoR FElrlrDrs À srR EtMzlDo ro DrÀ 0a Dt ,rur.áo D| 2022, d vtnn Dt Dta
Dt slo ,rolo Do tcDtrcrpto D! sàNtÀ RuWra.

nlIIRllÍTI ÀO
}.lSfT\,.IDÀDES

o aerviÇo dêverá sêr executado rigorosanentê de acordo coru as condiçõês exprêssas neste
instrumento, p.oposta aplesentâda, espêcj.ficaÇõês têcnicas corlespondentes, processo de
lD.rLgíbíl1drd. d. &loltrçlo .c IfaO003?,/2022 e instruções do Contratante, docunentos esses que
ficam fazendo partes integrantes do presente cont!ôto, indopendente de transcriÇão.

cduírr.r ttRcStB - Do vlron t pRtçog r

O valor toral deste contraro, a base do preÇo proposto, é de nt 1t0.0O0,00 (cllílo t cnlqoEllr
xII, R!r,IS) .

c&rco DrSCRrXrXrçÀO
coírnr?lçio D Eararsà vr aEc, iaouçó48 L1Dr,
ttltn.ll.lt Ào luor Dt txlloR llnurotg À gln nlllralDo
lE DtÀ 0a Dt irrt§o §l 2022, Da vlRtt Dl Dl3
rtrtrvrDrDta Dt sio .rolo Do xD{tctPro
RI'^/PB.

Dt stlxrll

nrrrDlDr ritnnrroror r. riiriíe:o p. torÀ!

I tDq)1 150. oo0,00 150.0oo, o0

150.000,00tot l:

ctrÁost tÀ gÍnnta - m Rtà.rrarrato E mtDo lslnlto:
4.1. 09 preços contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano.
{.2. Dentro do plazo de vigência do eontrato e mediante solicitaÇáo do contratado, o5 pleços
poderâo sofre! ieajuste apói o interregno dê um ano, lla mesna proporÇão da vâriaçâo velificada
no IPCA-IBGE acunulado, toÍrando-se por base o nês de aPresentaÇão da assinatula do contrato,
excfusivanente para as obrlgaçôes iniciadas ê concluldas apôs a ocÔrrêncla da anuâ1idade.
4.3. Nos reajustes subseguentes ao ptineiro, o intelregno ninlao dê uE ano será contado a partir
dos efeitos financeiros do últino reajuste.
4.4. No caso de atraso ou não divutgaÇão do lndicê de reajustanênto, o Contratante Paga!á ao

contlatado a j,nportância calcuLada 
-p"1. utti*. valiaÇáo conhecida, tiguidàndo a diferença

correspondente ião Iogo seja divulg;do o indice definitivo' Fica o contratado obrigado a

.pr"""r,aaa mernória ae cáfcu:"à refelentê ao rêajustã$ênto de pleÇos do valor rê[anê3cente, senplê
quê este ocotle!.
i.S. tl"" afe!iÇôes finais, o lndj.ce ut.itizado Para realustê será, obrigatorlamente ' o definitivo'
Câso o Índice àstabelecido para reajustanento venha a ser extj.nto ou de qualquêr forma nào possa

nais ser utilizado, será adotado, ern substituição' o que vie! a aea deterrninado peLa lêgiglaÇâo

4l

então eÍÍl vigor.
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4.6. Na ausência de prevj.gão lêgaI quanto ão indice gubstj.tuto,
oficial, para reajustamento do pleÇq do valo! renanescênte, po!
i|.7. O reajuste poderá se! lealizado por aposti.lamenCo.

as partes elege!ão novo Índice
rr,eio de tenno

congtante do orÇarnento vl
crlngsrr eornr - or ooreçlo:
Às dêspesas co!rê!ão por cont.a da seguintê dotaÇão,
Recursos Próp.ios do Municlpio dê Santa Rita:
uNtDrDr mçxartllíRrf,: o2.too - gtcnrrrEt Dr c:trI.lrrr
PROJIIO ÀtrrED Dt : 13. 392 .1013.20a? - Rtl,.l'rçÕEA D!
ll t[GN'IOlt Dl DlsPEgÀS: 33.9039 - ourROS SrlRvtçOS DE
lolIrE D! RICTTRSOS: 500 - RTCUR,SOg NÃO VINCT Í.àDOS Dt

tsPoRll
lvülftos

, firRr$o L.tutn
CUI.IORÀTS

- Ptggor Jl,niorcÀ

:)

rEl'ctIRos
níPos10s

ctÁrrsqtÂ aErrÀ - Do DÀrllEllo:
6.1.P4!à efetivaçào dos paga$entos respectivos, dêverão ae! ap!êsentados juntanente corn às
Fàtulas e Notaa Ej.scais, as CeltidÕes Negativas de débito CND do INSS, CRE do FGtS e com a
Eazenda Munlcipal do donicllio do proponente, devidanente atuallzadaj
6.2.O não cumprinento do subitem antêrior, impli.cará na su3tação do pãqâmento que só se!á
Proces§ado após a apresentaÇâo das referidas certidóes, náo podeôdo ser considêrado atraso de
pagâmênto.

crírr«nÀ gÉtm - Dog pRÀloa r Dr trrôcrr:
7.1.os prazôs náxi..nos de inÍcio de etàpas de execuÇâo e de conclusão do objeto ora contratado,
que admitem prorlogaÇão nas condiÇões e hipóteses plevistas no Àrt. 5?, s 1ô, da Leí 8.666/93.
êgtào abaixo indicados e se!ão considerados da assinatura do Contrato:
a - Inlci.o: 7 (..t, dl,.t;
b - Conc]usão | 1 (un) dia.
A vigência do presente coBtrato será deterrninada: .tó 2AlO7l2O22, considerada da data de sua
a3§inaturai padendo ser prorroqada nos termos do Àrt. 57, da Lei 8.666./93.

ctÍDgutÀ ottr!^ - Drr on.raaçiss Do ooarrn tNtt!:
a - Efetua. o pagarnento relatj.vo a exeÇução do gerviÇo efetj.vamente rêalizado. de acordo coÍn as
respêctj.vas c]áusuias do presente contrato;
b - Ploporciona! ao Contratado todos os meio6 neceggálios para a ftel execução do servj.Ço
cont!atado;
c - Notifica! o Contratado soble qualque! ilregulàlj.dade encontladâ quanto à guatidade do
sêrviÇo, exercendo a Ínai.g amplà e cornplêta fiscalizaÇão. o que não exihe o Contratado de suêg
responsabi lidades contratuai.a e ]êgai.s;
d - Designar lepregentantes con atlibuiçÕes de Gestor e flscal deste contlato, nos têlnos da
norma vigente, especj-alnente para acornpanhar e flscallzar a sua exscução, rêspectivaflente,
pesritida a contralaÇão de têrceirog para assistência e sub§ldio de lnfornaÇões pertj.nentes a
essas atribuj.ções.

crÁosurÂ xrn, - Dla oarorçõ8g m @rtllllDo i
a - Executa! dêvidanente o selviço descrlto na C1áusuLa correspondente do presente contrato,
deotro dos melhores parâretros de gualidadê eslabelecidos para o lamo de atividade lelacionada
ao objeto contratuaL, con obselvância aos prazos estj.pulados,
b - Responsabi L i za!-se po! todos os ônus ê obrigaÇõeg concerDentes à Ieglslação flsca]. ci.vil,
tributáriâ e trabalhista, betn como por todas as despesas e coÍrprooisso3 assuroidos, a gualquer
tltulo, pe.ante seus fornêcedores ou tereeilos en razáo da êxêcução do obJeto contlatadoi
c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execuÇâo dg contrato,
que o rêpresente integralmente em todos os seus atos;
d - Perniti,r e fàcj.Iitar a fiscalização do Contràtante devêndo prestar os infortneg e
esclarecimentos solicitados;
e - Será lesponsável pelos danos causados diretarnente ao Contratante ou a telceirog, decollentes
de sua cufpa ou dolc na execuÇào do contlato, nào exclu.indo ou reduzindo essa responsabil idade
a fiscalizaÇão ou o aconpanhamento pelo ólgào intelessado;
f - Não ceder. transferir ou subcontratar. no todÕ ou em parte, o objeLo deste instluneuto, sen
o conhecimento e a devida autorizaÇãg exprêssa do Contratante;
g - I'lanter, durante a vigência do contrato, êm conpatibilidade con âs obrigâÇões assumidas.
todas as condiÇões de regularidade e qualificaÇão exigidas no respectivo processo de contrataÇào
dirêta. aplesentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado.
ctlsst tÀ DúcDo, - DÀ rrrErçIo t aaactalo:
10.1. Este contrato poderá ser alterado coft a devi.da justificativa. unilateralmente pe.l,o
Contratante ou por acordo entle as partês. nos casos p!êvistos no Àrt. 65 e será regcindido, de
pleno direito, confolne o disposto nos Àrts. 11 , '18 e'?9, todos da Lei 8.666/93.
10.2. O Contratado fica obriqado â aceitar, nas tneglnas condiÇões cort!âtuals, os acréscinos ou
supressÕgs que 9e fizeren oos sexviços, até o regpectivo liÍnLte fixado no À!t. 65, § 1o da tei
8.666/93. Nenhum ac!éscimo ou gupregsão poderá exceder o limitê êstabêlecido. salvo as supressÕes
regultaites de acorCo celebrado entre os contratantês-

críggt rÀ DfuDar Dattctn - Do nrcrBrtqro:
11.1. Executado o pÍesente contrato e observadas as condiÇóes de adiúplêÍnento das obrigâÇões
pactuadas, os procedi,nentos e prazos pala receber o seu objeto pelo Contratante obedeceráo,
conforne o easo. às disposições dos Àrts. 13 a i6, da Lej, 8.666/93.

,fi &.



cr{t,gsrÀ oÉcrro ar6nr - Dra DtrÍlr.tÀlD:§:
12.1. À recusa j.njusta en deixar de cunprir as oblj.gações assunidas e p!êceÍtos l,egais, sujêita!á
o Contratado, garantida a prévia defesa. às seguintes penalldades previstas nos À!ts. 86 e 87
da Lei 8.656/93i a - advertêncià; b - nul.ta dê nola dê o.st (zero vilgnrLa cinco por centô)
aplicada sobre o valor do contrâlo por dia de atraso na entlega, no inlcio ou na execuÇáo do
objeto ora coôtràtado; c - multa dê 10$ (dêz por êento) sobre o valor contratado pela InexecuÇãô
tôta]- ou parcia] do contrato; d - suspenslo teruporária de parttcipa! elrl licitação e iÍnpêdimeato
de contratar com a Àdminigtraqão, por plazo de até 02 (dois) anos; e - dectaraÇáo de lnidoneidâdepala licitar ou contratat con a Àdnj.nistraÇào Púbtica enquanto perdularem os motivos
deterhinantes da puniÇâo ou até gue seja promovida 9ua reâbilitaÇão pelante a p!ópria autoridade
gue aplicou a penalidader f - sinuLtaneànentê, quaLque! das penal.idades càblveis fundãnentadas
na Lei 8.666/93.
12.2. Se o valor da nultâ ou indenizaÇáo dêvida não fo! recolhido no ptazo de 1
comunicaÇão ao Contratado, sêrá automaticamente deacontado da pr
que o Cont!àtadô vie. a fazer jus. aclescido de juaos moratórios
ou. quando for o caso, coblado j udj.cial.neite.

ctírgúr.f, DÉctlar rrlctlaÀ - Dr c..aDrsrçto rrL tctrnr I
1,3.1. Nos casos de eventuais atrasos de paganento nos ternos des
Contraiado náo tênha concorrido de alguma forma pala o atraso,
finàncêira, devida desde a data Liríite fj,xada pala o pagamento
êfetivo pagahento da palcela. Cs encatgos rnoratórios devidos em

ÀrBERro sÀro{Áo
061. 0'72.7{4-30

lneira palceLa
de 1t (u!l po!

te instlumênto des
serâ adritida

até a data cor! n
razão do atlaso no to

ae

va1

SVSLCSNTI SIMÔES

\
-il

serão calculados com util,izaÇão da seguj.ntê fóÃruLa: EM = N r VP r I, onde: Ell - encargos
rnoratôlios; N - núnero de dias entre a data prevista para o paqamento e a do efetivo pagaítento;
VP - valor da parcela a sê! paga, e Í - lndlcê de coÍnpensaÇão financelra, assin apuradô: I -
(TX i' 100) = 365, sendo Tx = percentuâl do IPCÀ-ISGE acurulado nos últinoe doze n€ses ou, na
sua falt.a, uÍn novo lndice adotado pelo Governo Fêderal que o substitua. Na hipótesê do refelj.do
lndice estabelecido para a compensação financeila venha a se! extinto ou de gua.l-quer foma não
possa tnaj-s se! utilizado, 9ê.á adotado. eÍn gubstituiÇào, o que vie! a sê! dêterrnlnàdo pêIa
legisLaÇão entâo en vi.gor.

crÁDrurÀ DlcDÀ OqarÀ - Dr ttscEtzrçlo t (rstlo Do o a?r!o
14.1. À execuÇão do contlato se!á objeto de acoÍnpanhanento, controLe. fiscâLizaÇão e avaliação

Por representanr-e da Contlatante, designano§ para Gestor do presente qontrato o(a) Sr(a).
OtIlLDO Pl83oÀ D' OllvllRt nlt{r, poltador(a) do CPF 083.446.534-52, com Iotaçâo fixada na
Secretaria de Cu.ltura do uunj.cipio de Santa Rita - PB.

f4.2. o fiscai do Contrato, o{a) 5r(a). tIrtrO DOg 8lü!O8, portado!(a) do CPA 071,056.59!-16,
con .LotaÇão na seeletária de Culturô do Uuniclpio de Santa Rita - PB, formalnente designado,
e complovadamente habilitado pâla gerenci.a! o plesente telno, gerá o rêsponsável pelo fiel.
curnprirnento das cláusulas contratuais. inclusive as pêrtinentes âos encargos compl.ementares .

v.

cr.íEgt rÀ úcn.r egrlm - m rwr
15.l.Pala dilj"mj,r as guestôe3 decolrentes deste contrato, as partes eleger[ o Foro da CoÍlalca
santa Rita.
15.2. Po! estalêm de pleno acordo, foi lavrado o pleaente contrato eÍn 02(duàs) vias, o quâI
âssinâdo pelas paltes e por duas teste&unhas.

Sa.ta Ri PB, 28 de Junhô de 2022,

?ESTEMU}IHÀS PEIO CON E

EEII.
SECRETÁRIO DB CUTTORÀ

PELO CCNTRATADO

vF scors LnÀ

ç:ff.i

a

aa



ESTADO DA PARA|BA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER

ÊXÍRATO OE CONTRÁTO
OBJETO: CONTRATAÇÁO DA EMPRESA VF SHOWS PRODUÇÔES LTOA,
REFERENTE AO SHOW DE VITOR FERNANDES A SER REALIZADO NO OIA 04 DE
JULHO DE 2022, EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES DE SÁO JOÃO DO MUNICIPIO
DE SANTA RITA"/PB: lnexigibiladade de Licitação no 1N00037/2022. Vigência: Até
2810712022. considerada da data de sua assinaturâ. PARTES CONTRAÍANTES:
PREFEITURA DE SANTA RITA,/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA.
DESPORTO, TURISMO E LAZER e: CT No 00309/2022 - 28.06.22 - VF SHOWS
PROOUCOES LTDA - CNPJ: 39.269.483i0001-60 - VALOR R$ 150.000,00.

q q
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INTERESSADO: COMISSÃO PERMANENTE OE LICITRçÃO

REFERENTE: LICITAÇÃo - tNExtGtB|LTDADE No 037t2022

PROCESSO ADM: No 190/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA VF SHOW PRODUÇÔES ITON NETERENTE AO SHOW DE

VITOR FERNANDES A SER REALIZADO NO DIA 04 DE JULHO DÉ 2022 EM VIRTUDE DAS

FESTIVIDADES DE SÂO JOÁO DO MUNICíPIO DE SANTA RITA - PB

EMENTA:
LICITAÇÃO.
8.666/1993
ATENDIDOS

DIREITO ADMINISTRATIVO.
INEXIGIBILIDADE. LEI NO

CRITERIOS DE REGULARIDADE

1. RELATORIO

Tratam os autos da inexigibilidade no 03712022, que objetiva a coNTRATAÇÃo DA

EMPRESA VF SHOW PRODUÇÔES LTDA REFERENTE AO SHOW DE VITOR FERNANDES A SER

REALIZADO NO DIA 04 DE JULHO OÉ 2022 EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES DE SÁO JOÂO DO

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

01) CONSTA a solicitaÇão 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 contratação, obrigação do
contratante e do contratado, prazos entre outros elementos informativos;

04) CONSTA exposição de motivos que justificam a contrataÇão;

05) CONSTA carta proposta no valor de R$ 150.000,00i

06) CONSTAM notas flscais que atestam o valor a ser contratado;

07) CONSTA documentação pertinente a empresa e certidões atestando a sua viab

JurÍdica e comprovando seu serviço técnico de natureza singular e notória especializaçãJ;
ilidade

&jt,
Av. Juarê2 Távora, 93, centro I Santa Rita - PB lcEP: 58300-410 | Tel. (83) 3049-9400
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ESÍADO oA PARÂíBA
PREFEITURÂ MUNICIPAL OE SANTA RITA
coNTRoLADoRTA GERAL Do MUNtcípto

PARECER

03) CONSTA indicação de dotação orçamentária;

'ir
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ESTADO DA PARÂíBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
coNTRoLADoRTA GERAL Do MUNtcíPto

\<-il

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

09) CONSTA minuta do contrato;

10) CONSTA informação consoante o gestor e fiscal do contrato,

1l) 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. CONSIDERAÇÔES

CONSIDERANDO as atribuições da Controladoria Geral do Município, previstas na Lei

Complementar no 16120181

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

e, a depender do caso, determinar providências,

CONSIDERANOO que fora analisado o caderno processual da lNq!.91E!!!PADE--ll:
037 t2O22, que objetiva a coNTRATAÇÃo DA EMPRESA vF sHow PRoDUÇÓES LTDA

REFERENTE AO SHOW DE VITOR FERNANDES A SER REALIZADO NO DIA 04 DE JULHO DE 2022

EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES DE SÁO JOÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA- PB;

CONSIDERANDO a modalidade adotada para realizaçáo da despesa em face do caso

em tela;

CONSIDERANDO que a Administração deve primar pelos princípios encartados na Carta

Magna;

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

também cumpre o dever de zelar pelo erário, e, portanto, fazer com que se atenda aos

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

1 Art.26. À Controladoria-Geral do Municipio compete:
Vlll - fiscalizar e examinar as fases de execuÉo da despesa, inclusive veriÍicando a regularidade das licitações e
contratos, sob os aspectos formais da legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade;

Av. Juarez Távora, 93, Cont.o I Santa Rita - PB I CEP: 58300-4',1o I Tel. (83) 3049-9400
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ESTADO OA PARA|BA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
coNTRoLADoRTA GERAL Do MUNIcíPto

Exigências parâ Formelizaçâo do Procedimento

1. A ljcitaÉo loi formalizada por meio de processo administrativo, dêvidamente autuado, protocolado

e numerado?

2. A autorização (emitida pela autoridade competente) para realizaÉo do procedimento de licitação

consta do processo?

3. Ajustificativa para contratação (emitida pela autoridade competente) consta do processo?

4. Consta cotação de prêço de rnercado paía justiícar o valor a ser contratado?

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

píevisão de íecursgs orçamentários (com a indicaÉo das respectivas rubricas) que assegurem o
pagamento das obrigaçóes a serem assumidas no exercício Íinancêiro em curso, de acordo com o

rêspêctivo cronograma?

6. Foi elaborado termo de referência com a indicaÉo do objeto de forma precisa, suficiente e clara?

7. O termo de referência contém elementos câpazes de pÍopiciaí a avaliaÉo do custo pela

Administração, diante de orçamento detalhado, considerando os píeços píaticados no mercâdo, a

definiÉo dos métodos, a estratégia de suprimento e o prazo de execução do contÍato?

8. O teímo de referêncaa Íoi aprovado pela autoridade competente?

9. O termo de referência consta do processo?

10. O parec€r juridico e homologaÉo aprovando as minutas do edital, do contrato e da Ata consta do
pro@sso?

11. Os documsntos necessários à habilitaÇão (originais ou ópias autenticadas por cartórios
competentes ou poí servidores da administração ou publicâçáo em óígão da imprensa oficial) constam

do processo?

í1

'nô
.'./1,

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 checklist é o meio mais didático para se

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

procedimento de licitação adotado, razâo pela qual é fundamental a observância deste;

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

lnterno:

S/N'NA

N

Folha

S

s

S

S

s

s

s

Av. Juarez Távora, 93, centro I santa Rita - PB lcEP: 58300-410 I Tel. (83) 3049-9400
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qzESTADO OA PÀRAíBA
PREFEITURÂ MUNICIPAL DE SANTA RIÍA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICíPIO

12. Os originais das propostas escritas constam do processo?

13. Os pareceÍes técnicos ou jurídicos emitidos sobre a licitaÇão constam do processo?

14. Consta despacho pêra CGM?

15. Se for o caso, consta do processo dêspacho de anulação ou de revogaÉo da licitação?

3. CONCLUSOES

\<-Jl

Santa
Rita

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

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

formalidades necessárias.

Outrossim, considerando a ausência de numerário na dotaçáo orçamentária

constante nos autos, RECOMENDA-SE que haja a efetiva análise, por parte da

autoridade competente, da disponibilidade orçamentária para fins de contratação.

Santa ita lde o de 2022

A consideraçâo superior

CTOR UCENA

De acordo. Encaminhe-se conforme su rido

w S NETTO
Controla r Geral do Município

Av. Juarez Távora, 93, Cenrro I Santa Rita - PB I cEP: 58300410 | Tet. (s3) 3049-9400

s

s

N

N
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Ressalte-se que o mérito da qualificação técnico-jurídica da(s) empresa(s)

habilitada(s) é de responsabilidade da Comissáo, sendo a presente análise apenas de

natureza jurídico-formal do procedimento, sem prejuízo de ulteriores intervenções desta

Controladoria e demais órgãos de controle externo.

lmpulsione-se para providências dos demais atos necessários à validade da licitaÇão.

CONTROLE JURiDICO

Página 4 de 4
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OBJETO: CONTRATAÇÀO DA EMPRESA
NORDESTE EVENTOS LTDA, REFERENTE AO
SHOW DE ruAN CARLOS A SER REALIZADO NO
DTA OI DE ruLHO DE 2022. EM \4RTIJDE DAS
FESTTVIDADES DE SÃO JOÀO DO MI.JNICIPIO DE
SANTA RITADB: Inexigibilidade de Licitação n'
IN00039/2022. Vigência: Ate 3l/0712022, considerada da
data de sua assinatura. PARTES CONTRATANTES:
PREFEITTJRA DE SANTA RITAPB, ATRÁVES DA
SECRETARIA DE CULTURA. DESPORTO. T1JRISMO
E LAZER c: CT N'00323/2022 - 01.07.22 - NORDESTE
EVENTOS LTDA-CNPJ: 45.142.804/0001 {3 VALOR
R§ 10.000,00.

DOE Ne 1751 ANO 10 Sexta-Feira, 01 de lulho de 2022.

EXTRATO DE CO\TR.\TO

santâ Rita - PB, 0l dejulho dc 2022.
O SECR-ETÁRIO INTERINO DE SAÚDE
MTJNICiPIO DE SANTA RITA. ESTADO
PARAÍBA. no uso de suas an-ibuiçôes legais,

Santa Rita - PB, 0l de iulho de 2022.
O SECRETÁRIO INTERINO DE SAÚDE
MUNICÍPIO DE SANTA RITA. ESTADO
PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais,

DO
DA

RI]SOLVI]:

HOMOLOGAR o resultado da licitasão, modalidade
Pregào Eletrônico n" 066/2022, que objetiva: REGISTRO
DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LXEIRAS COM
PEDAL E COLETORES PERIUROCORTANTE, PARA
ATENDER AS DEMANDAS NAS SALAS DE
VACINAÇÀO DAS LINIDADES BÁSICAS DA
SECRETARIA DE SAÚ'DE DA PREFEITURÁ
MUNICIPAL DE SANTA RITA-/PB. com base nos
elemenúos constântes do processo correspondente, os quais
apontam como pÍoponente vencedor:

- FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
LTDA
CNPJ: 36.327.075/000 I -29
Valor R-$ : 66.400,00

Publique-se e cumpra-se

RAFAEL GOMES MONTEIRO
SECRETÀRIO MUNICIPAL ÍNTERtNO DE SAL,'DE

DO
DA

RESOLVE:

HOMOLOGAR o resultado da licitação. modalidade
Pregão Efetónico r" 061D022, que objetiva:
CONTRATAÇÀO DE EMPRESA ESPECIALZADA
EM FORNECIMENTO DE BANDA LARGA DE
INTERNET COM MATERIAL LÓGICO EM
COMODATO. PARA ATENDER OS DNTRSOS
EN'DEREÇOS DA SECRETARIA DE SAIJDE DA
PREFEITURA MLINICIPAL DE SANTA RTTA,/PB. com
base nos elementos constantes do prccesso correspondente,
os quais apontam como proponente vencedor:

PÁGINA 3

- BRISANET SERVIÇOS DE TELECO
s.A.
CNPJ: 04.601.39710001-28
Valor Mensal RS: 1.888.60
Valor Global R$: 22.6ó3,20

C

Publique-se e cumpra-se.

RAFAEL COMES MONTEIR
SECRETÁRIO MUNICIPAL INTERTNO DE

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÀO
INEXIGIBILIDADE N' INOO()3T/2022

Nos termos dos elementos constantes da respectiva
Exposiçâo de Motivos que instrui o processo e observado o
parecer da Assessoria Juridica, referenúe a hexigibilidade
de Licitação n' IN00037/2022, que objetiva:
CONTRATAÇÀO DA EMPRESA VF SHOWS
PRODUÇÔES LTDA. REFERENTE AO SHOW DE
VITOR FERNANDES A SER REALIZADO NO DIA 04
DE JULHO DE 2022. EM VIRTUDE DAS
FESTTVIDADES DE SÃO JOÃO DO ML'NICIPIO DE
SANTA RITA/PB; RATtrlCO o correspondente
procedimeno e ADJLTDICO o seu objeto a: VF SHOWS
PRODUCOES LTDA CNPJ: 39.269.483/0001-60 -
VALOR RS 150.000,00.

Sanra Rira - PB. 28 de Junho de 2022.

WENDEL DE ARÂÚJO VICENTE
SECRETÁRIO DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO

E LAZER

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
IIIEXIGIBILIDADE N' INOOO3S/2022

Nos termos dos elementos constantes da Íespectiva
Exposiçào de Motivos que instrui o processo e observado o
parecer da Assessoria Juridica, rcfeÍente a tnexigrbilidade
de Licitaçâo n' IN00038/2022, que objetiva:
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MARI FERNANDEZ
EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA, REFERENTE AO
SHOW DE'MARI FERNANDEZ'A SER REALIZADO
NO DIA OI DE JULHO DE 2022. EM \'IRTT,IDE DAS
FESTIVTDADES DE SÀO JOÃO DO MLNICIPIO DE
SANTA zuTA,PB; RATtrlCO o correspondente
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: MARI
FERNANDEZ E!'ENTOS E PRODUCOES LTDA
CNPJ: 41.858.720/0001-70 VALOR R§ 160.000.00.

Santa Rita - PB. 30 de Junho de 2022

RATINCÀÇÃO E ÀDJUDICAÇÀO
INEXIGIBILIDADE N' INOOO39/2022

Nos termos dos elementos constantes da respectiva
Exposição de Motivos que irstnri o processo e observado o

'i

WENDEL DE ARAÚJO VICENTE
SECRETÁRIO DE CLILTTIRA, DESPORTO, TI.]RISMO

E LAZER



t§t
DOE Ne 1751 ANO 10 Sexta-Feira, 01 de lulho de 2022.

AVISO DE LICITAÇÃO

pnrcÃo nrrnôNrco No 084/2022

O pregoeiro e equipe de apoio, toma público que realizará o
Pregâo Eletrônico 084/2022, cujo objeto é a AQUISIÇÃO
DE FARDAMENTOS DO SAMU.I92 E
ÀMBULÂNCIAS MUNICIPAIS, POR MEIO DA
SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFETTURA
MUNICIPÂL DE SANTA RITA/PB, para às 09h00m do
dia l8 de Julho de 2022. Edital:
https :/nicitaco€s.santaÍita. pb. gov.br/categoria,/editais;

PÁGINA 2

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N"
O2OI2O22. PROCESSO ADMINTSTRÂTryO N"
066/2022. PREGÃO ELETRÔNICO N' 03 4n022. 1.0
DO OBJETIVO. REGTSTRO DE PREÇOS PARA
AQUISIÇÀO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA
ATENDER AS ESCOLAS E CRECHES DA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITI]RA
MI,jNICIPAL DE SANTA RITÁ"/PB. 2.0 DO
RESULTADO. _ CAVALCANTE & CIA LTDA _ CNPJ:
10.655.938/0001-01 Valor R§: 169.200,00. COROA
COMÉRCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS
LTDA CNPJ: 21.391.428/0001-82 Valor R$:
}7I.9OO,OO. HC COMÉRCIO DE PAPELARIA E

'SERVIÇOS - EIRELI - CNPJ: 20.873.34210001-23
Valor R$:9.980,00. MAGAZINE SILVA LTDA -CNPJ:
13.639.397/0001 48 - Valor R-$: 51.500.00. MAIS

134.980.00

35.104.506/0001-25 - Valor R$: 199.980,00. Publique-se e

cumpÍa-se. Sanra Rita - PB, 10 de junho de 2022.
EDILENE DA SILVA SANTOS _ SECRETÁRIA
MUNICIPÂL DE EDUCAÇÃO.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA VF SHOWS
PRODUÇÔES LTDA, REFERENTE AO SHOW DE
VITOR FERNANDES A SER REALTZADO NO DIA 04
DE JULHO DE 2022, EM VIRTL]DE DAS
FESTIVIDADES DE SÃO JOÂO DO MTJNICIPIO DE
SANTA RITA,/PB: Inexigibilidade de Licitaçâo no

IN00037/2022. Vigência: Até 28/07D022, considerada da

data de sua assinatura. PARTES CONTRATANTES:
PREFEMURA DE SANTA RITAPB. ATRAVÉS DA
SECRETARIA DE CULTURA. DESPORTO. TURISMO

PRODUCOES LTDA CNPJ: 39.269.483/0001-60
VALOR RS 150.000.00.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MARI
FERNANDEZ EVENTOS E PRODUÇÔES LTDA,
REFERENTE AO SHOW DE *MARI FERNANDEZ'A
SER REALIZADO NO DIA O I DE JULHO DE 2022. EM
VIRTUDE DAS FESTIVIDADES DE SÃO JOÀO DO
MLTNICIPIO DE SANTA RITA,PB: lnexigibilidade de

Licitação n' N00038/2022. Vigência: Até 29/O1DO22,

considerada da data de sua assinatlra. PARTES
CONTRATANTES: PREFEITURA DE SANTA
RITAfB, ATRAVÉS DA SECRETARLA DE
CULTI-,'RA, DESPORTO, TURISMO E LAZER e: CT N"
0n31212022 .30.06.22 - MARI FERNANDEZ EVENTOS
E PRODUCOES LTDA - CNPJ: 4l .858.72010001-70 -
vAl.oR R§ 160.000,00.

www.tce.pb.gov.br;
wwvr'.portaldecompraspublicas.com.br
www.portaldecompraspublicas.com.br

EsclaraciJrÉntos:'

Santa Rita,/PB.0l de Julho de 202] , 
_

João Batista Guedes Soares J
Pregoeiro/PM SR /tt

AVISO DE LICITAÇÁO

PREGÃO ELETRôMCO N' 085/2022

O pregoeiro e equipe de apoio, toma público que realizará o
Pregão Elenônico 085/2022, cujo objeto é

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
NA LOCAÇÃO/FORNECIMENTO DE GA-AS
MEDICTNATS (OXÍCÊNIO, AR COMPRTMTDO E
vÁcuo) PARA IMPLANTAÇÃO NO HOSPITAL
INTANTIL, POR MEIO DA SECRETARIA DE
SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA
RITA/PB, para às 09h00m do dia 2l de Julho de 2022.
Edital:
https:/nicitacoes.santarita. pb.gov.br/categorireditaisi
www.tce.pb.gov.br;
www.portaldecompraspublicas.com.br. Esclarecimentos:
www.portaldeÇomprâspublicas.com.br.

Santa Rita,/PB. 0l de Julho de 2022

João Batista Cruedes Soares Júnior
Pregoeiro.PMSR

COMI, NICADO

PREGÃO ELETRÔNICO N' 0?()/2022

O pregoeiro e equipe de apoio, toma público quc o Pregâo

Elctónico 070/2022, cujo objeto é o AQUISIÇÃO DE
ELETRODOS ATITOADESTVO MULTIFUNçÃO
PARA O COMPONENTE SAMU _ I92, POR MEIO
DA SECRETARIA DE SAÚ'DE DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTA RITAJPB. foi considerado
DESERTO. Conforme demanda do órgão solicitante seá
diwlgado novo processo em breve.

santa Rita,/PB. 0l de Julho de 2022.

Joâo Batista Guedes Soares Júnior
Prcgoeirc/PMSR

COMÉRCIO E DISTRtsUIDORA EIRELI

DTSTRIBUIDORA LTDA CNPJ:

EXTR{TO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO
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O Tribunal de Conlas do Estado da Paraíba certiÍica que em 0610712022 às '11:15:20 foi protocolizado o documento
sob o N" 67104/22 da subcategoria Licitações , exeÍcício 2022, referenle a(o) Prefeitura Municipal de Santa Rita,
mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Emerson Fernandes Alvino Panta.

Jurisdicionado: PrefeituÍa Municipal de Santa Rita
Número da Licitação: 0003712022
Órgão de Publicação: Jornal Oficiâl do Município
)ata de Homologaçáo: 2810612022

rz-Responsável pela Homologação: Prefeitura Municipal de Santa Rita
Modâlidade: lnexigibilidade
Tipo do Objeto: Compras e Serviços
Tipo de Compra ou Serviço: Outros
Valor: R$ 150.000,00
Fontes de Recursos: Recursos Ordinários (9'l ).
ObJEIO: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA VF SHOW PRODUÇOES LTDA, REFERENTE AO SHOW DE VITOR
FEITNANDES A sER REALtzADo No DtA 04 DE JULHo oE 2022, EM V|RTUDE DAS FEST|V|DADES DE sÃo
JOÃO DO MUNICíPIO DE SANTA RITAJPB
Utilizou prerrogativas da Lei 13.97912020 (COVID-19)?: Não

tlNFoRlvAÇÂo Do slsTEMAl Envio Fora do Prazo: Não
Proposta 1-Valorda Proposta: R$ 150.000,00
Proposta 'l - Proponente Pessoa Jurídica (Nome): VF SHOWS PRODUÇÕES LTDA
Proposta 1 - Proponente Pessoa Jurídica (CNPJ): 39.269.483/0001-ô0
PÍoposta 1 - Situação: Vencedora

Autênlicaçãolnformado?

Sim 4c5ed3d3a 1 a20486267 0eae4c1 51 Í51 Í
.umento

DFI Íeímo de Ratiíicação

João Pessoa, 06 de Julho de 2022

Assinado Eletronicamente
ú oínr.1C 1A/9:r.ai1ê8.i. ÍúLâ LC q1,-2!O9á

pelo ReOtrne.h e!ro. âlrn,àdorêiâ
RÂ1013r20C9

RECIBO PROTOCOLO. Ooc.67104122. Data: 06107l2O22 11:15 sável: tÍamita
t)

Respon

,rt

Sistema de Procêsso Eletrônico do TCE-PB
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O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 0610712022 às 'l 1 :52:06 Íoi protocoüzado o documento
sob o No 67156/22 da subcategoria Contratos , exercício 2022, reÍerente a(o) Prefeitura Municipal de Santa Rita,
mediante o recebimento de informaçôes/arquivos eletrônicos encaminhados por Emerson Fernandes Alvino Panta.

Número do Contrato: 000003092022
Data da Publicação: 0110712022
Data da Assinatura. 2810612022
)ata Final do Contrato: 2810712022

'-.-/valor Contratado: R$ 150.OOO,o0
Situação do Contrato: Vigente
ObJEtô: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA VF SHOW PRODUÇÓES LTDA, REFERENTE AO SHOW DE VITOR
FERNANDES A SER REALIZADO NO DIA 04 DE JULHO OE 2022, EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES DE SÃO
JOÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITAJPB
contrarado (Nome): VF SHOWS PRODUÇÔES LTDA
Contíalado (CNPJ): 39.269.483/0001 -60

IINFORMAÇAO DO SISTEMAI Envio Fora do Prazo: Não

AutenlicaÉoItntomaaouDocumento

31 5b3281 040796a46f4aa3c848e25b4cl"IPDFI Contralo

8327725 1 2b9980e03'l f00356â7ê45b6Í[PDF] Designação do Íiscal do contrato
lsim

340db0fbb7d3e3B6b3f2e23e959fb1 Íd{PDFI Designaçáo do gêstor do contralo
lsim
Sim da27e8e349ff238b1 80db6582e080ba3

Sim db70e 1 b2bSB0757bf 5bd357ac42e5Í2c

[PDF] Documentos comprobatórios da Íegularidadê da contratada

Fl Publicidadê do(s) contrato (s)

João Pessoa, 06 de Julho de 2022

Assinado Eletronicamente
6nlomê!C 1e/gl.ãxêr6dàr.lá Lcú112009ô

§lo Re!]j@nro Inl€mo âll&âdo p€lê
RA-,ê 1&2009

Sistêma dê Processo EletÍônico do TCE-PB
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RECIBO PROTOCOLO. Ooc. 67156122. Dala: 06107l2O22 1 1 :52. Responsável: tramita.


