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ESTA-DO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

SECR.ETARIÂ DE CULTT-IRA, Df,SPORTO, TtruSMO E LAZER.
Sânta Rita/PB

Oficio no 18412022 Santa Rita, 27 de junho de 2022

Ao Senhor,

João José de Almeida Cruz

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

Assunto: Solicitação de Abertura de Processo.

Senhor,

Cumprimentando-o, venho através deste solicitar abertura de processo pâra contratâção

da empTesa MARI FERNANDES EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA, iNSCTitA NO CNPJ:

41.858.72010001-?0 contratado no valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), referente

ao show de 'MARI FERNANDES" para as Festividades de São João , o show da banda acima

acontecerá dia 01 dejulho do corrente ano.

Secretário de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer.

I

Re(ebrdo às e hoie
santa Rrra-pB. tYr oGr 3f,.

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

Atenciosamente,

d Araújo V nte
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ES-I'AI)O DA PARAÍ8.{

PREFIiITT]RÂ MTiNICIPAL DE SANTA ITI'I'A
SECRETARIA Df CUI,TTIRA, DESPORTO, TI.IRISMO E LAZ[]R.

Sântâ Ritâ/PB

.I'IiITMo 
DE RI]FERÊNCIA

sl,.( REI'ÂRI.\ I)t,_ ( l t.',t't t{,\. I)ESpoRTo. I't RtS\I() It LÂ7.tiR.

l. Ix) ()Ir.tETO

l.l . ('onstitui objetu desra solicitação: ('ONTRATAÇÀO IX) Sl IOW DE "MARI
FERNANDEZ* PARA A TRADI('IONAT- FFSTA DE SÀO J(]ÃO DA (-IDADE DE
SANTA RII'A. PB.

2. Jtrs'flFICATM E OBJETTVO DA CONTRATAÇÃO

A contratação acima descrita. clue será processada nos tennos deste instrumento,
especiÍicações téclricas e inlbrrnaçties complementares que o aconrpanhanr. quando for
o caso. justifica-se: Pela necessidade da devida efetivação de serviço para suprir
demantla cspecífica - CONTRAIA('ÃO OO SHOW DE *MAR| FERNANDEZ- PARA

A TRADICIONAI- FESTA DE SÀO JOÀO DA CIDADI1 DI]i SAN-I'A III'I'A. PBI O

município de Santa Rita. com objetivo dc incentivar os Íàste.ios cultut'ais e promover o
lazer dos cidadãos. promove a realização da Festa de sâo João do município para

compor o calendário cultural da nossa cidade. as festas de Sào .loão são uma grande

atração turística ern vários locais do país. com grandes espeláculos e apresentações de

shows rnusicais e quadrilhas.luninas sendo assim a prefeitura do nrunicípio através da
Secretaria de Cultura. Desporto, Turismo e Lazer irá realizar c-sse evenkr secuindo todas

as metlidas de proteção e protocolo sanitário. com as especiÍicações d() objeto da

referida contratação descritas abaixo :

t't't.t t\I l)ESCRI( .\O/ EsPr.r,( r Í't(,,,\ Ão t Nt)
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CONTRATAÇÀO DO S}IOW DE *MARI
FERNANDEZ' PARA A 'I'RADICIONAI,
}:ESTA Dt-- SÀO JOÀO DA C'IDADE DE SANTA
RITA. PB.
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ESTADO I)A PARAiBA
PREFEITT]RA MUNICIPAL DE SANTA RITA

SECRf,l'ARIA Df CLII,TTIRA, DESPORTO, TTIRISMO T] I,AZER.
S1lnta Ritâ/lrB

3. DOCUMENTA('Ao

3.I. H,A,BILITAÇÂO JURÍDICA:

3.1.i. No caso dc enrpresário individual: inscriçâo no Registro Púhlico de Empresas

Mercantis. a cargo da Junta Comercial da respectiva sede:

3.1 .2. Em se trâtando de microempreendedor individual - MEI: Certificado da

Condiçrio de M icroempreendedor Individual . CCMI-.1. cu.la accitaçào ficará
condicior.rada ii verihcaçào da autenticidadc r.lo sítio
u u u . porlaldocrrr rcc'ndedor.sov.br:

3.1.-1. No caso dc sociedade empresária ou empresa individual dc responsabilidade
limitada - EIRELI: ato constitutivo. estatulo ou contrato social em vigor. devidamente
registrado na Junta ('omercial da respectiva sede, acompanlradrt dc documento
comprobatório de seus administradores:

3.!.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis unde ,.rpera, com
averbação no Registro onde tem sede a matriz. no caso de ser o participante sucuÍsal,
fi[ial tru agêncial

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

seus administradores:

3.1 .6. No caso de cooperativa: ata de Íirndação e estatuto social cm vigor. com a ata da

assenrbléia que o aprovou. devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no

Registro Civil das Pessrtas Jurídicas da rcspectiva sede. bem conro o re,gistro de que

trata o art. I C)7 da t.ei n' 5.764. de l97l :

3.1.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira enr lirncionamento no País:

decreto de autorização:

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

consolidação respcctiva.
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ES'rADo trl prRaÍsa
PRE}'I]ITURA MTJNICIPAI, DE SANTA RITÂ

SE('RIi'I'ARIA DE CULTI]RA, DESPORTO, TTIRISMO E I,AZI.]I{.
SanÍa Ritn/l'B

4. RE(; t'LARI I),.\ I)[] }-I SCA L E -TRAI}ALH ISTA.

4.1. (-NP.l - ['rova de inscriçào no Cadastro Nacional de l,essoas Jurídicas ou no
Cadastro de Pessoas Físicas. confbrme o câso:

4.2. Prova de regularidade fiscal perantc a Íazenda nacionirl. mediante apresentação
de certidão expedida conjuntamente pela Sc,cretaria da Receila lcdcral do Brasil
(RFB) e pela Procuradoria-Geral da l.azenda Nacional (P6FN). rel'erente a todos os

créditos tributários iedcrais e à Dívida Ativa da LJnião (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos à Seguridade Social. nos termos da PoÍaria ( oniunta no

1.75i. de 02/10/1014. do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-
Gerai da Fazenda Nacional.

4.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo dc Scn'iço (FGTS);

4.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho,
medíante a aprescntação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
termos do Título Vll-A da Consolidaçào das Leis do Trabalho. apmvada pclo Decreto-
lei n'5.452. de l" de maio de 1943:

4.5. Prova de rcgularidade junto à Fazcnda Estadual. arravés da C'ertidio Negativa
conjunta junto aos Tributos Estaduais. emitida pela Secrelaria da f:azenda Estadual
onde a empresa for sediada:

4.6, Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal. através dtr Clenidão Negativa
junto aos Tributos Municipais. emitida pela Secrelaria da F'azenda 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 apresenlar toda a documentação exigida para efeito
de comprovação de regularidade fiscal. mesmo que esta apresente algunra restrição,
sob pena de inabilitação.

5. OBRTGAÇÕEs r)^ ('()NTRAT.\N-fta

5.1. São obrigações da Contratante:

5.1.1. Efetuar o pagamento relativo ao objeto contratado eÍ'etivamente
realizado. de acordo com respectivo conlrato ou equivalente.

)
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NESTADO DA PARAIBA
PREFEI'I'URA MT]NICIP,{L DE SAN'TA RITA

SECRf,TARIA DE CTILTLJRA, DESPORTO, TT]RISMO E LAZ-ER.
Santa Rita/PB

5.t.2. Proporcionar ao Contratado todos os meios neccssários para a fiel
execução do objcb da presente contratação, nos tenros do corespondente
instrumento de ajuste.

5,1.3. Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à
qualidade dos produtos ou scniços. exercendo a mais anrpla e completa
fiscalização. o que não exime o C'ontratado de suas responsahilidades pactuadas e

preceitos legais.

6. OBRIGAÇOES DA (r()NTRA'l-r\DA

6.1. Responsabilizar-se por todos os ôrrus e obrigações concernentes à legislação fiscal,
civil, tributária e trabalhista. bem como por todas as despesas e conrprolnissos

assumirlos. a qualquer título. perante seus fornecedores ou terceiros ern razão da

execuçào do objeto contratado.

6.2. Nâo transÍêrir a outrem. no todo ou em parte. o objeto da contratação. salvo

medianle próvia e cxpressa autorizaçâo do Contratante.

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

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as concliçíies de hahilitação e
qualificação exigidas no respectivo processo licitatório. se lcrr o caso. apresentando ao

ContÍatante os documentos necessários" sempre que solicitado.

6.4. Emitir Nota Fiscal conespondente à sede ou filial da empresa que apresentou a

documentação na fase de lrabilitação.

6.5. Executar todas as obrigações assumidas com observância a nlclhor tccnica vigente,

enquadrando-se, rigorosamente. dentro dos preceitos legais. nonnas e especiticações
técnicas correspondentes.

7. DO (.ON'[ROI-E Iii Í'tSCAr.tZA( ÀO DA EXECT-iÇÃ()

7.1. Nos termos do ar1. 67 Lei n" 8.666. de 1993. será designaclo representante para

acompanhff e fiscalizar a entrega dos bens. anotando em registro próprio todas as

ocorrências relacionadas com a execução e determinandtt o quc filr necessário à
regularização de Íàlhas ou deÍêitos obsen ados.

)t )
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ESTADO DA PARAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IUTA
SECRE'TARIA Df, CULTURA, DESPORTO, TTII{ISMO E LAZER.

Santa Rita/PB

7.2. A liscalização de que trata este ilem não exclui nem reduz a responsabilidade da

Contratada. inclusive perante terceiros. por qualquer irregularidade. ainda que resultante
de imper'Í'eições técnicas ou vícios tedibitórios. e, na ocoruência desta. não implica em

corresponsabilidade da Adrninistração ou de seus agentes e prspostos. de conformidade
com o art. 70 da Lei n' 8.666. de 1993.

7.3. A Administração designará gcstor e fiscal do contlato. que anôtará ern registro
próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato. indicando dia,
mês e ano. bem conto o nome dos Íuncionários eventualmerte envolvidos,
determinando o que for necessário à regularização das Íàlhas ou deÍ'eitos observados e

encaminhando os apontamentos à autoridade competente pala as providências cabíveis.

8. DOS Ptt.,\7_OS

8.1, 0 prazo máximo para a execução do objeto está abaixo indicado e será

considerado a partir da assinatura do Contratol

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

8.2, 0 praz<t de vigência do contrato será determinado: 30 (trinta) dias, consiclerado

da data de sua assinatura:

9. DO REAJTISTE,

9.f. OS preços contratados são Íixos pelo período de um ano. exceto para os casos

pÍevislos no Art. 65. 
"s§ 

59 e 6@. da Lei 8.666/93.

10. D() P,{(;AMEN'I'O

10.1, O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias úteis,
contados a paftir do recebimenlo da Nota Fiscal ou liatura. através dc ordern bancária,
para crcdito em banco. agência e coÍlta correllte indicados pelo contralado.

ú



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAN'I'A IU'I'A

Sf,CRE'TARIA DE CUL'TT]RA, DESPORTO, TIIRISMO E LAZ,I]R.
SanÍa Rita/PB

10.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou Íàtura no monlento em que

o órgão contratante alestar a execução do objeto do contrato.

10.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser

comprovação da regularidade Íiscal.
obrigaloriamente acompanhada da

10.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pcrtinentes à
contratação. ou. ainda. circunstância que impeça a liquidaçào da despesa. como, por
exemplo. obrigação financeira pendente. decorrente de penalidade imposta ou
Inadimplência. o pagamento ficará sobrestado ate que a Contratadà providencie as

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

comprovação da regularização da situação. não acarrctando qualquer ônus para a

Contratante.

10.5. Quando do pagamento. será el'etuada a retenção tributária prevista na legislação

aplicá\'el.

10.5.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional. nos termos da I-si
Complcnrentar n9 123. de 2005. não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e

conlribuiçôes abrangidos por aquele regime. No entanto. o pagamento ficará
condiciouado à aprcscntação de comprovação. por meio de documento rtticial. de que

faz jus ao lratamento tributário favorecido previsto na retlritla Lei C'omplemcntar.

10.6. Nos casos de cventuais atrasos de pagamento. destle quc a Contratada nào tenha
concorrido. de algunra lbrma- para tanto. Ílca convencionatlo quL, a taxa de

compensaçào financeira devida pela Conlratante. entrc a data do vencimento e o efetivo
adimplemento da parcela. e calculada mediante a aplicação da seguinte fótmula:

EM:IXNXVP.sendo:

EM = Encargos moratóriosi

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

VP : Valor da parcela a ser paga.

!
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURÁ MfINICIPAL DE SANTA RITA

SECRE"I"4.RIA D}] CULTTIRA, DESPORTO, TIIRISMO E LAZER.
Santa Rita/PB

10.7 Ser'á retido 1.5?á para o Programa Municipal de Desenvolvimento aos Pequenos

Negócios - PDPN. conforme dispõe o an. 79. inciso I. da l-ei Clomplementar n9

22/2019. à exceção dos pagamentos contemplados no inciso VMo l)arágrat'o único do

artigo'l da reÍ'erida Lei.Comete infiação administrativa nos termos da l.ei n" l().520. de

2002, a Contratada que:

11. DAS SANÇOES ADMINISTRATIVAS

11.1. Comete infração adn.rinistrativa nos termos da Lei n910.520. de 2002. a

Contralada que:

ll.l.l. lnexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em

decorrência da contratação;

ll.l,2. Ensejar o retardamento da execução do objeto: I1.1.3.Falharoufraudarna
execução do contrato:

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

11.1.4. Cometer fraude Í-rscal.

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

aplicaÍ à CONTRATADA as seguintes sanções:

11.2.1. Advertência. por Íaltas leves. assim entendidas aquelas que não acarretem
prejuízos significativos para a Contratantet

11.2.2. Multa moratória de l% (um por cento) por dia de atraso idustificado sobre o

valor da parcela inadimplida, até o limite de l5 (quinze) dias;

11.2.3, Multa compensatória de 57o (cinco por cento) sobre o valor total do contrato,
no caso de inexecução total do objeto:

11.2.4. F.m caso de inexecução parcial. a multa compensatória. no mesmo percentual do

subitem acima. será aplicada de fonna proporcional à olrrigaçào inadirnplida:

."#r ti,

oq 'z

b
,)

l:indice de compensação hnanceira : 0,0001643 8. assim apurado:

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

TX = Percentual da taxa anual : 670

165
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11.2.5. Suspensão de licitar e ilnpedimento de contratar com o órgào. entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente,
pelo prazo de até dois anos:

I1.2.6. Impedimento de licitar e contratar corn órgãos e entidades da atlministração
pública com o conseqüente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos

I1.2.6.1. A Sanção de impedimento de lisitar e contratar prevista neste subitem
tambénr é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas con.ro inÍ'ração administrativa
no subite m

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

CONI'RATADA juntamente com as de multa. descontando-a dos pagamentos a serem

efetuados.

11.4. 1'ambém ficam sujeitas às penalidades do art. 87. III e tV da Lei n9 8.666, de

1993. as cmpresas ou profissionais que:

ll..l.l. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar. por meio dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

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

1l,.1,3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Adrninistração
em virtude de atos ilicitos praticados.

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

administralivo que assegurará o contraditório e a ampla det-esa a Contratada,
observando-se o procedinento previsto na Lei nS 8.666. de 1993. e subsidiariamente a

Lei n'9.784. de 1999.

11.5. A aplicação dc qualquer das penalidades previstas realizar-se-á cln processo

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla delesa a Contratada,
observando-se o procedimento previsto na Lei nS 8.666. de 1993. e subsidiariamente a

Lei n' 9.784" de 1999.

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

valores a sererx pagos. ou recolhidos enr fàvor do rnunicipio. ou deduzidos da garantia,

ou ainda. quando for o caso- serão Inscritos na f)ívida Ativa da União e cobrados
judicialmente.

11.6,1. Caso a C'ontratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo
de l0 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela

autoridade ctrlnpetente.

.) d
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITT]RA MUNICTPAL Df SANTA RITA
SECRETARIA DE CTiL'I'UR,{, DESPOR'TO, TT'RISMO Ii LAZER.

Santa Rita/PB
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{Í]S'tAI)O DA PÁRAII]A
PITEF[ITI.IRA MTINICIPAL DE S.IN'IA RITA

SE(:RETARIA I)E CTII,'TTIIIA, I)ESPoRTO, TTIRISMO ti I,AZT]R.
Sântâ Ritâ/l,ll

11.7. Caso o valor da multa não seja suÍiciente para cohrir os prejuízos causados pela

conduta do licitantc. a LTnião ou Entidadc poderá cobrar o valor rcmanescente
judicialmente, conforme artigo 4l 9 do Cirdigo Civil.

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

gravidade da conduta do infrator. o caráter educativo da pena. bem como o dano
causado à Administração. ohservado o princípio da proporcionalidade.

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

infraçãr-r adnrinistrativa tipificada pela I-ei n' 12.846. de lo de agosto de 1013. como ato

lesivo à administração pública nacional ou estrangeira. cr'rpias tlo processo

administrativo necessárias à apuraçâo da lesponsabilidade da empresa deverão ser

remetidas a autoridade competente. com dcspacho Íündamentado. para ciência e decisão

sobre a eventual instauração de investigaçâo preliminar ou Processo Administrativo de

Responsabilização - PAR.

Santa Ritâ - I'11,27 rlc .iunho 21122.

Wen el de Araujo
Secretá rio
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ESTADO DA PARAIBA
PRtrFEITURA MUNICIPAL DE S.A.NTA RITA

SECRETARIA DE CULTURA, Df,SPORTO, TTTRISMO f, LAZER.
Santa Rita/PB

Ollcio n" 186A12022 Sanrr iljta, 27 de junho de 2022.

Ao Senhor,

João José de Almeida Cruz
Secretario de Administração e Gestão do Município de Santa Rita/PB.

Senhor.

Curnprirnentando-o, venho através deste encaminhar documentação do gestor: Gerâldo
Pessoa D'Oliveira Neto e tiscal f!3pj95_§gq[9q. segue ern anexo.

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

Atenciosamente,

raújo V ente

Secretário de Cultura. Desportô. Turismo e Lazer



ESTADO DA PARAiBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

SECRETARIA Df, CULTURA, DESPORTO, TI]RISMO E LAZER.

TERMO DE RESPONSABILIDADE

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

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

responsabilidades inerentes, todas elas previstas na Instrução Normativa 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.

9_
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PESSOA D'OLIVEIRA NETO B
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CPF O83.44Á.534-52
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ESTADO DA PARAiBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

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

"up""ia"à" 
de desempeúar tal função. além de deter plenos conhecimentos das

responsabilidades ineróntes, 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 Intemo'

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Diretor De Cultura - SECDTUR
Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazet '

s
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À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA . PB

PRoPosrA oe aenrserureçÃo
aRrístrcn

Segue abaixo proposta de preço para 01 (uma) apresentação artística da " MAR|

FERNANDEZ" em SANTA RITA - PB conforme planilha abaixo:

Razão Social: MAR| FERNANDEZ EVENTOS E PRODUçÕeS lrOA

CNPJ : 41.858.720 /o01t-70

Cidade de Apresentação: SANTA RITA - PB

Valor da Proposta (Cachê): RS 160.000,00 (cento e sessenta mil reais)

Duração do Show: 1:30hs

Validade da Proposta: 60 Dias

Fortaleza, 27 de junho de 2022.

6
MARI FERNAN NTOS E PRODUçÕES ITDA

CNPJ : 41.858.72010001-70

W

Item Especificações dos Serviços Data da
Apresentação

Valor do Cachê

Realização de 01 (um) show da
MARI FERNADEZ

01 de julho de
2022

Rs 160.000,00
(cento e sessenta
mil rea is)

I

01



CNH Digital
Depanamento Nacional de TÍânsito

E

Documenlo assinado com cenificado digital em coníormidade
com a Medida ProvisóÍia no 2200-22001. Suavalidade poderá
seÍ confirmâda por mêio do programaAssinador Serpío.

SENPRO / DENATRAN
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As oÍientaÇões para instalar o Assrnador Serpro e realizar a
validaçâo do documento drqrlal esulo drsponÍvels em:
< httpJ 

^À/vw.serp.o.govbr/âssinadoí-digitai 
>, opsáo ValidaÍ
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DECLARÂÇÃO DE RESIDÊNCTA

Eu, PRISCILA COS'I'A MAGAL!úE§, ÍesideÍ{e à Rlla Rub€ns Moote, 256 - À BâiÍÍo:

J dim Ceüêns€ - FortalezalcasÍá - CEP: 60.7124?5, CPf n' 049.337.943-ó7 e RG n'

200E009051356 Oeâo Exp€d. §SPICE, Dedaro o pedido do (a) ifteressâdo (a) § pata fios

de mmprovação de rceidência, que o (a) Sr. (a) FRANCI§CO WAGNER AI"YE§

BARBO§A FILIIO, ponador do RG de n' t60t@6 e CPF n" 02d3l8l51d8 Ícsidê

comigo.

Por sçt vedsdB, dato e ss§ino o pt§§etle documcnto, declarsDdo estar ciefllÊ

de que rcsponderei crimiÍralmenlc ertt caso de falsidade das informaçôes aqui prestâdas.

Fôí€],çza"26llll2o?r.

Assinatura do

@

/,7n .$
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L4/â)1tr



,xo o
.,

Clnt H=-i-
' v r lÊ'J JI; ;i""§ 

" 
*,

l,tl rNaÉL í' aor ..olu-!.!h, ú lÉdlo
,OZU22. @ vreal.to o.

. rll

05/7011 ,it1?t$saot2

,orrrot alo,rrnt s:ne oo, torlloflriaÁo lo,t'@
ELIDo'tr@fl ,J@lã .9-dúarl6ràle
c!i6úÓmd.Á4ro6
iú rd.-rrlr rrú.t tr 9* h r,.srtb
2Di$rürr40rr!a30o00Drllr tr?írnl t,a
,ledrtu. o',00úlol0taa00 n -
cfor!25r yEmr* ÉxÉarM ÉtalE(ir ri ,coÍÍnlrrI
Dú4.8.íu'. !!01ô2

H :i ii lIlffi

it!

G-
E

-

to1,

5?6120t5

t7/01/?§27a51t6?l

sÊRÀO aOBI DOS lll

fl IffiIII



Gff?OR

It
01 10612022 1615 Seíin :: Secretariâ Muniopâldas Frnãnças de Fortâleza

rss
Administrativo

Emitir Cartão CPBS

lnscÍiçâo Tipo Pessoa

i

9_
.,

\
f 'j

CNPJ

Física Jurídica 41.858.720l0001-70 Recuperar

Limpãr lmprimir

Fortaleza

Fln nçrt

NúMERo DE !NSCRtÇÃo

649726{

AV OLIVEIRA PAIVA, ,I600

BAIRRO

cTDADE Dos FUNctoNÁRtos

SEcRETARTA MUNTCTPAL DAS FrNANÇAS
CADASTRO DE PRODUTORES DE BENS E SERVIÇO

CoMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE

srTUAçÃO CADASTRAL

DATA DE CADASTI

0

NOME / RAüo SocIAL

MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA 41.858.721
NOME DE FANTASIA

MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES
cóDtco E DEscRtçÃo DA AÍtvtDADE EcoNóMtcA pRtNctpaL / ocupAÇÁo
900199999 . ARTES cENIcAs, EsPETÁcULoS E ATIVIDADES CoMPLEMENTARES NAo
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
cóDtco E DEscRtÇÃo DAs ATtvtDADES EcoNóM,cÁs sEôuNDÁRtAS / ocupAÇOEs

9oor9o2o1 - PRoDUçÃo MUstcAL
900190301 - pRoDUçÃo DE ESpETÁcuLos DE DANçA
592010001 - ATtvtDADES DE GRAVAçÁO DE SOM E DE ED|çÂO OE MÚS|CA
cóDtco E DÊscRlÇÁo DÀ NATUREZA JURID\2A Ttpo oE EsrÁat
206.2 . SOCIEOADE EMPRESÁRIA LIMÍTADA
LOGRADOURO CQ,

CEP

60822-130
REGIME DE TRIBUTAÇÀo

NORMAL
OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

NÃO DATA OA OPÇÃO NO STMPLÉS / StMEt

EMIT|DO VtA TNTERNET E$ 01t06t2022 

^S 
16:14:36

http://www.seÍin.Íortâlêza.cê. gov.br

:

MUNtclPto

FORTALEZA
SUBSTITUÍO

4

O 2009 | Desenvolvido por PMF-SEFIN I SID: 003111 | GRPFOR 3.0
Suportê Técnico Sistême: O Falê com a SEFIN (htlpsJ^xww.seíin.íortaleza.ce.gov.br/atendimenlo/contato/26)

Fortaleza

Flrrrç

httpsr/lssadmin.selín.fortaleza.ce.gov.br/grpÍor/pagesPublicJcârtaolnscricao/emÍlircarlaolnscricao.seam 111

SIÍUAÇÀO CADASTRAL

ATIVA
OPTANTE DO SIMEI

NÃO

DATA INIcIo AT,
MUNICI

07 to5t2

,
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,'. Fortaleza
-')

PREFEITURÂ

EsrE aLvaRÁ oE FUNCtoNAMENTo NÀo ÊxtME o ÉsÍaBÉLEcrMÉNTo DE possutR, euaNDo ExrGrDo poR
LEGISLAçÃo ESPEcIFICÀ. LICENÇA SANIÍARIA, HASITE§E oU cERÍIFIcADo DE REGULARIZAçÃo DE EDIFICAçÃo,
LtcENçÂ DE puBLrcrDAoE, auroRrzAçÀo soNoRA E cERTtFtcAoo DE coNFoRMroaDE Do coRpo oE BoMBEtRos

Do ESTADo Do cEARÂ, BEM coMo oEMAIS LIcENçAs E AUToRIzAÇÔÊs.

No do Documênto

Á.F00077193t2021
Dâie Eml33ãô

291't012021
Dados do pÍoprietá o do e rêendimento
Concadldo a

MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA
CNPJ/CPF

41858720000170
Nttu,oz! JuÍÍdica

SOCIEDADE EMPRESARIA LIMIÍADA

Oado! do EmpÍeendlmênto
End6reço (ConÍorme lPÍU indicedo)

AVENIDA OLIVEIRA PAIVA, N' 1600, Compl. SALA 1 1 '1 , Bairro CTDADE DOS FUNCIONÁR|OS, CEP
Árla do Ílrrsno (Ílf )

997.00
ÁIea CoBtruída (m.)

19.00
Árca do Erlaboloclm.nlo (m')

19.00

PRINCIPAL? A ATtvtDADE É
EXERCIOA?

AÍÀ'{'ADE

ENOEREçO?

ARTES CENICAS, ESPETACUIO§ Ê AIIVIDAI'ES COMPIEMEiÍIARES lllAo E§PECIFICAOOS
ANTERIORMEIIIE

NÃO

592010001 ÁÍNE ADES OE GF^VÁÇÃO OE SOM E OE EO|ÇÁO OE MúS|CÀ srM

9@í90201
ourFqst E.oEâ€ço(6I

PROOUçÃO OEESPÊÍ^CULOS OE O NÇÀ stM

Ro6pon6ávêl Legal

CPF

033.965.7E3-92

Ngmo
ENDERSON RÂBELO DUARTE

Ob3ervâçõês
l. RêquêÍant€ d6tâ Lbênçe {p63sos qu€ pr6€nchêu os dâ(bs no FortÊlezá On[n6): En&rÉon Rabelo Duarle / CPF 033-965.78]92
2 Com Ílt.cáo às qusübs uôanblacâs, â6t6 doorÍi€nto bl emitdo @m baso m Consulls d,a Ad,squsbi[dádê no FOR202132074. aán6ultâ êstâ d€clsaslúriâ, podêndo
s6t cencê*6da câlo hsi:| omissSo ou íalsá dêscriçào de ioúcÍÍía@s,oca6ionando a pêrda da validade d6ste documenlo.
3. E3l6 Àvatá r€hrssê ã qu.3tõê3 uôânÍ3licâs, lendo sldo omlfto côm base nâs iníomâções prêsldás no Sislema Fortãlêza Online, confoma Lôl ComplêlyrenhÍ no
2702019 (Côdlgo dâ Cildê), não êximiíüo o êsta!êlêclín€nlo dã pôsluir licêiça ambi€nlal quando ôxigido por lêi. ficâÍldo a 6íewa opê.Eção da(!) !livi6ê{!)
cotdk*»ada ã oírissão d€sta.
4. Ests Àvafti pGsui vâlilâdo rl€ 1 âno, dêv€ndo ssr reÍ\ovada poí lgusl p6íloclo.
5. O êmplo€ndim€nt lLerá pâsslvoldê nsc6llzôçtlo e monik)ÍaÍnento pêlo Ôígào compâl6nl6.
â. Do âcordo com o Decr6lo no 14,501/2019, o Csriifcádo dê Conbrí{dadô do Corpo de Eomb€iros ssrá condicionanle pârâ â emissáo do Àvârá d6 Funclonamênio
Eomcnto no6 casôs dê ostab€lêcimsntos pâra os quâis são ôxiguos POêio dê Seguíaoça Contra lncêndio e Pánico (PSIP), conÍorm€ Lêl Esrâdusl no 13.55d2o01t e
Nonfts Íécnicâs n" 00112008. A dispsnsâ da apGsêntalÉo do Cortifcado de Conlomidade do coÍpo de EombeÍos pâÍa a emissão cro Alváíá clê FuncbrÉm6nto não
êxiÍl€ o pmprbÉrio ou í€sponsável pêlo u6o dá instâlàçâô das medidas dê segu€nça contrâ incêndio 6 pâoico.
7, Conío.mo â Lôi Compl6Ín6ntâr n' 2701201S (Cód§o da Ckiado). estê doc1lmêfito á êí€uedredo como ÂtvaÍâ Sociali

Documantoa vlllarlâaloa:
l- Plano de Geíenciamento de Residuos - PGRS: ISENTO;
2- Ceímcado de Conbrmidadê do Corpo de Etombeiros - 2601 13:

CONDICIONANTÊS

Página 1 de 2

:

llvanÁ DE FUNctoNAMENTo
Data de Validadê

29t10t20?2

Poíe da Elnprela

Microemprêsa. ME

lnlc.lçâo IPTU

8s25668

CNAE ATIVIDAOE

PRODUÇÁO MUSICAI.

NÀO

lmpresso em: 2911012021, às08:17



7. Oêvê,áo sü mântid* no eslabelêêimenlo às li@nÇas ,êaessáaâs ao ful,cbnêm'nlo des alivtddcles, ncluindo o Alveá do Funçiúanínlo;
I Ee AM & Furrciúàmen1Ó ntu exifiê o êstêbelaclnonto cle Nssulr Rêletório de hnpacto sobrc o Si3te,'i,l do Írànsito - RISÍ aprevath pêi, Aubrquiâ Municiql ttê
fírn to d CirâdÉ.nià - ALIC. qu$(k clàr§lica<b.nmo Pokr GeÍaelot da Viagons - PêV pola Let Complementat nô 23ü2017 (Lei cl. Pat[denô,,/lo, U.o c orupâç,p do
So,bl.
I É @nd*ronante psra o êxerclclo .le atvldâdê om iDóveis úntràÍnillâras que e €tivldàde sêh compatlvêl con o espaço ltsico no qü6 sá íÉlbÉ á .,cur.çáo dâ pGssúas o

âdmirl§íêç& do conúmlnio, âlén do alendimêhlo ás srrrs reg'as ,hlêmâs, 6m ospêcia/ ás q{,e 5e lsfeíem à c,/culâçéo de pêssoas ou tueftudodaa e êlúa, que o
êxorcíêio ala êlir'jdade gelà compatível com o o§9]gço líaic,J.
í O ho/árto k FúÉionerítento do êst,bebcinênto.lêtotá.stâí (k acordo cdil o.lisposto nds Lêis tulrnlclpels n 92792007,907nO@ e 106:!5Í2017.
A O eíràg1écirrortD dsr€ tá dkpoaibilizaí o númêm de vagês th êslaciono,nento ioníonne Lei Çotwl.inantat nô 2iü2017 (Lei do Parceldnúto, u@ o O.u.Élç/p tto
Soló).

€,

c) 'J

LEI COUPLE ENTAR 27Ui201§ çôDtcO DA CtDÀDq
Ad- 631 . O Alve!á de Funciooenonto licencia o axêícíclo da alividade, náo aloslando a rogularidaale de êdilicêçàa au a posso alo imóvêl
DECREÍO LEI2U8/'O. CÓDIGO PENAL
An- 171 - Oblea paâ si ou paô outem. vantagen itlcita, efi pgulzo âlheio. túuzinclo ou mantohdô alguén em eno, nodianta êdiflcio, âtdll, ou qualquet outo nab
teudulettu: PENA - tleclusá,. dê 1 fun) e 5 (d,rcn) ano§, e 

',l,ultu.A,rt 299 - Onlth, Am a/Dcumonlo púUbo ou padiculaL dealaraçáo quo alole dovia aonslaL ou nêlo insanr ou Íazot insetií tlocleíeçáo làlê, ott alivat§€ th qD daviâ
êsü]id, cod, o f n dê ptêjudicrt díÍelra, ctiar obdgaçào ou di./aa a wftlêdê sohre Íôto jüi(tbamênlo rebvante: PENA - Reclusáo, ctê 1 (um) e 5 (dnc,) ,nos, e m. b, sa o
úanentoéúdlco.dtêdusáod61(untê3(frrtàrcs,êmdla.sêodocumênt()ap.tllculdt.

E]

lmpresso em: 29/r0/2021, às 08:í7

Página 2 de 2
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FORTALEZA Rêprêsentante Legâl da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio

Nome:

§-Maia2azf
Oata

DECISÃO SINGULAR
-l erocesso em exigência. (Vide despacho êm folha ânexa)

Processo delerido. Publique-se e arquive-se

E Píocesso indefeÍido. Publique-se

2' Exigência

Datâ

5'Exigênciá

tr

Junta Comercial do Estado do Ceará
Cêrtifico rêgistro sob o ^" 23202117519 em OTtOSl2O2t da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ
41858720000170 e protocolo 210690968 - OElOSt2O2l - Autenticação: 3C87CCS 182687DE8DBAA1AA428ÉA44824904D86. Lêniía Cardoso de
AtencaÍ Seraine - Secretáíia-ceral. Para validar este documento, acêsse httpr/www.jucec.ce-gov.br e informe no do proiocolo 211069.096-A e o
código de segurança ncsT Esta cópia foi aútenticada digitâlmente e assinada em 07/05/2021 poÍ Lenira Cardoso dê AlencâÍ.Sêrâinê - Secretária_

Geral. .á.".-t*- Pás. 1/9

"ÉdhW
Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamênto Nacional dê Registro Empresarial e lntegraÉo
Secrelaria do Desenvolvimento Econômico

NIRE (da sêde ou Íliâ], quândo a
sede tor em ouirã UF)

2062

Nô de Mairicula do AgenIe
Au(lllar do Comércio

N' DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial) (

l

1 - REOUERIMENIO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta ComerÇia! do Estado do Ceará

NO FCN/REMP

iltrlIil!il[ililililr|lflilfitll
cEP2100093499

N" DE CÓDIGO CÓDIGO DO
VIAS DO ATO EVENÍO oTDE DESCRIÇÃo oo ATo / EvENTo
'I 090 CONTRATO

315 ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

2 - USO OÀ JUNTA COMERCIAL
DECISÃO COLEGIADADECISÀO SINGULAR

Data

Processo em Ordem
À decisão!srr'r

Data

Nome(s) Empresarial(ais) iguâl(ais) ou semelhante(s)

!srr,r

NÃO _/_/_
Dãta

Processo em exigência. (Vidê despacho em folha anexa)

Processo defêÍido. Publique-se e aÍquive-§e.

Processo indeferido. Publiquê-sê.

Vogal

n tr

VogalVogal

oBSERVAÇÔES

II

Nome: MARI FERNANDEZ EVÊNTOS E PRODUCÔES LIDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.St o deíerimento do seguinte ato:

1

!ruEo

trnu
tr

DECISÁo COLEGIADA

Data

Assinatura: _
Telefone dê Contato'. _

tr

te
L#



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARA
Registro Digital

Capa de Processo

ldentificação do Processo
Número do Protocolo Número do Processo Módulo lntegrador Data

21l069.096-8 cEP2100093499 06t05t2021

ldentiÍlcação do(s) Assinante(s)
CPF Nome Dala Assinatura

045.171 .763-55 DANILO BARBOSA DA SILVA 06t05t2021

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gcvb.

Selo Ouro - CertiÍicâdo Digital

Junta Comêrcial do Estado do Ceará
Cêrtifico r€gistro sob o no 23202117579 em 07lO5l2O21 da EmpÍêsa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LÍDA, CNPJ
41858720000'170 ê protocolo 210690968 - 06/05/2021. Autenticação: 3C87CC9182687DEBDBAA1AA428EA44B249O4D86. Lênarâ Cârdoso do
Alenc€r Seraine - Secrelária-Geral. Pâre vêlldaí ostê docum6nto, âcesse httpJ/www.jucec.ce.gov,br e informe no do prolocolo 2'l1069.096-8 ê o
código de segurança nGsT Esta cópia loi âutenticeda digitalm€nte e assinada em 07/05/2021 por Lenira cardoso dê Alêncar§eraiQê - sêcrêlária-
cêrar. jb-"t*- eás. ze

C(

o
.,
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CoNTRATO DE CONST|TUtÇÃ O DE MARI FERNANDEZ EVENt€
E PRODUCOES LTDA

1. DANIEL BARBOSA MACEDO, nacionalidade BRASILEIRA, C
nascimento 04/06/1989, no do CPF 032.607.753-74, documen

:OMERCIANTE, Solteiro, data )
to de identidade 20078929266,

SSP, CE, com domicílio / residência a RUA P (LOT EXPEDICIONARIOS lll), número 00085, CS A

, bairro / distrito ITAPERY, município FORTALEZA - CEARA, CEP 60.7ô1-765 representado(a)
por PROCURADOR OANILO BARBOSA DA SILVA, nacionalidade BRASILEIRA, CONTADOR,
Casado, nô do CPF O45.171.763-55, documento de identidade 2004007064946, SSPDS, CE, com
domicílio e residência a RUA GURGEL DO AMARAL, número 1250, bairro / distrito COACU,
município FORTALEZA - CEARA, CEP 60.871-660 e

2. FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO, nacionalidade BRASILEIRA,
COMERCIANTE, Solteiro, data de nascimento 30/1 1/1990, no do CPF 024.318.253-88,
documento de identidade 1601006. CTPS. CE. com domicílio / residência a AVENIDA DA
UNIVERSIDADE, número 1949, APT 706, bairro / distrito BENFICA, município FORTALEZA -

CEARA, CEP 60.020-180 representado(a) por PROCURADOR DANILO BARBOSA DA SILVA,
nacionalidade BRASILEIRA, CONTADOR, Casado, no do CPF 045.171.763-55, documento de

identidade 2004007064946, SSPDS, CE, com domicÍlio e residência a RUA GURGEL DO

AMAFIAL, número 1250, bâirro / distrito COACU, município FORTALEZA - CEARA, CEP 60.871-
660 e

3. MARIANA FERNANDES DE SOUSA, nacionalidadê BRASILEIRA, COMERCIANTE, Solteira,
data de nascimenlo 1glO2l2OO1, no do CPF 615.035.883-60, documento de identidade
2OOA57A3A24, SSPDS, CE, com domicílio / residência a RUA LAURO MAIA, número 233, bairro /
distrito JOSE BONIFACIO, município FORTALEZA - CEARA, CEP 60.055-210 repÍesentado(a)
por PROCURADOR OANILO BARBOSA DA SILVA, nacionalidade BRASILEIRA, CONTADOR,
Casado, no do CPF 045.171.763-55, documento de identidade 2004007064946, SSPDS, CE, com

domicílio e residênciâ â RUA GURGEL DO AMARAL, número 1250, bairro / distrito COACU,
município FORTALEZA - CEARA, CEP 60.871-660 e

4. DOUGLAS AMARO LIMA, nacionalidade BRASILEIRA, COMERCIANTE, Solteiro, data de

nascimento 2'110111990, n' do CPF 02A.773.593-10, documento de identidade 2OO5O102394O7,

SSPDS, SP, com domicílio / residência a RUA MIRTES CORDEIRO, número 151 1 , bairro / distrito
BOM JARDIM, município FORTALEZA - CEARA, CEP 60.543-466 representado(a) por
PROCURADOR DANILO BARBOSA DA SILVA, nacionalidade BRASILEIRA, CONTADOR,
Casado, no do CPF O45.171.763-55, documênto de identidade 2004007064946, SSPDS, CE, com
domicílio e residência a RUA GURGEL DO AMARAL, número 1250, bairro / distrito COACU,
município FORTALEZA - CEARA, CEP 60.871-660.

Constituem uma sociedade empresária limitãda, mediânte as seguintes cláusulas

Cláusula Primeira - A sociedade adotará o nome empresarial de MARI FERNANDEZ EVENTOS E
PRODUCOES LTDA.

PatágÍaÍo Único: A sociedade tem como nome fantasia MARI FERNANDEZ EVENTOS E

MóDULo TNTEGRADoR: 15 cEp210oos34ss lllllll ll llllllll lll I I I I I ll llllll I lll cÉ22542631

Junta Comercial do Estado do Cêará
CertiÍico registro sob o no 232021'17579 em Ot/O512021 da Emprêsa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTOA, CNPJ
4'1858720000170 e protocolo 210690968 - 0610512021. Autenticação: 3C87CC91 82687D EgDBÀ41À4428E444824904D86. Lenira Cardoso de
Alêncar Seraine - Secrelária-Geral. Parâ vâlidar êste documento, âcêsse httpr/www.jucec.ce.gov.br e inÍorme no do pÍotocolo 211069-096-8 e o
código de segurança nGsT Esta cópia íoi autenticâda digitalmente e assinada em 07/05/2021 poÍ Lenira Cârdoso dê Alencar.SeraiQê - Secrêtária-
Gêral *''t*::''* Pá9 3/9
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Cláusula Segunda - O objeto social será PRODUCAO MUSICAL. PROMOCAO DE VENDAS.

Cláusula Terceira - A sede da sociedade é na RUA MIMOSA COELHO, número 110, AP 101,

bairro / distrito MARAPONGA, municipio FORTALEZA - CE, CEP 60.711-O2O.

Cláusula Quarta - A sociedade iniciará suas atividades em OSlO5l2O21 e seu prazo de duraÇão é

indeterminado.

Cláusula Quinta - O capital social é R$ 100.000,00 (CEM MIL reais) dividido em 100.000 quotas

no valor nominal R$ 1,00 (UM real), integÍalizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelos

sócios:

NOME N" DE QUOTAS VALOR R$

DANIEL BARBOSA MACEDO 10.000 10.000,00

DOUGLAS AMARO LIMA 10.o00 10.000,00

FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO 60.000 60_000,00

MARIANA FERNANDES DE SOUSA 20_000 20.000,00

TOTAL 100.000 100.000,00

Cláusula Sexta - As quotas sâo indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros
sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurâdo, em igualdade de condiçÕês

e preço direito de prefeÍência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada

a cessão, a alteraÇão contratual pertinente.

Cláusula Sétima - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos
respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Oitava - A administração da sociedade caberá ao administrador/sócio FRANCISCO
WAGNER ALVES BARBOSA FILHO, com os poderes e atribuições de representação ativa e
passiva na sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no

objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresaÍial, vedado,
no entanto, Íazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigaçóes seia êm

favor de qualqueÍ dos quotistas ou de terceiÍos, bem como onerar ou alienar bens imóveis da

sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

Cláusula Nona - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador
prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do invêntário, do

balanço patrimonial e do balanço dê resultãdo econômico, câbendo aos sócios, nâ proporção de

suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Cláusula Décima - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios
deliberarão sobre as contas e designarâo administradoÍ(es) quando for o caso.

Cláusula Décima Primeira - O(s) signatário(s) do presenle ato declara(m) que o movimento da

receila bÍuta anual da empresa náo excederá o limite fixado no inciso I do art. 3'da Lei

Complementar no 123 de 14 de dezembro de 2006, e que náo se enquadra(m) em qualquer das

hipóteses de exclusão relacionadas no § 40 do art.3ô da mencionada lei.

MôouLo ,NÍEGRADoR: 15 cEp21oooe34es lll I I ll ll lillllllllllll I ll lllllll lll cÉ22542631
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Junta Comêrcialdo Estâdo do Cêará
Certifico rêgistÍo sob o no 23202117579 eÂ 07lO5l2O2t da Empresa MARI FERNANDEZ ÉVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ
4185A72OOOO170 e protocolo 210690968 - 06/05/2021. Autenticação: 3C87CCg í 82687DE8DBAA'144424EA448249O4D86. Lênira Cardoso de
Alencar SeÍaine - Secretária-Geral. Parê validar este documento, acessê http:/ ,r,/ww.jucec-ce.gov-br e iníormê no do protocolo 211069.096-8 e o
codigo de segurança nGsT Esta cópia íoi autênticada digitalmêntê e âssinadâ em O7l05/2021 por Lenirâ Cârdoso de Alencâr,Se.aine - Sec.êtária-
Gerar. á+*-_- pás.Ats



CoNTRATO DE CONST|TUtÇÃO DE MAR| FERNANDEZ EVENTOS
E PRODUCOES LTDA

Cláusula Oécima Segunda - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra

dependência, mediante alteraçáo contratual deliberada na ÍoÍma da lei.

Cláusula Oécima Terceira - Os sócios poderáo, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a

tÍtulo de "pro labore", observadas as disposiçóes regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima Quarta - Falecendo ou sendo interditado qualquer sócio, a sociedade conlinuará
suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo
interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus hãverês será apurado ê

liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, veriÍicada em
balanço especialmente levantado.Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em

outros casos em que a sociedade se resolvâ em relaçáo a seu sócio.

Lj
FORTALEZA -CE, 5 de Maio de 2021

o
DANIEL BARBOSA MACEDO: Sócio

Representado poÍ: DANILO BARBOSA DA SILVA
l

DOUGLAS AMARO LIMA: Sócio

RepÍesentado por: DANILO BARBOSA DA SILVA

FRANCISCO WAGNER ALVES BARBOSA FILHO: Sócio/Administrador

Representado por: DANILO BARBOSA DA SILVA

MoouLo ,NÍEGRADoR: 15 cEp21ôoos34ee lll I I ll ll llllllll lll I I I I I ll lllllll lll cÉ22542631
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Júnta Comêrcialdo Estado do Cêará
Cêrtaíaco rêgistro sob o no 23202117579 em OllOSl2O2l da Empresa MARI FERNANDEZ EVEN'rOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ
41858720000170 ê píotocolo 210690968 - 06/05/2021. Autenticaçào: 3C87CC91B2687D EgDBAA1AA428EA44B249O4Da6. Lênirâ Cârdoso de
Alêncar SeÍaine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http/www.jucec.ce.gov.br e informê n'do protocolo 211069-096-8 ê o
código dê sêguíança ncsT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada êm 07/05/2021 poÍ Lenira Cardoso de Alencar,§êrainê - Sêcreiária-
cerar. ._ :&:o*- pás. s/s

')

Cláusula Oécima Quinta - O(s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, de que não

está(ão) impedidos de exercer a administraçáo da sociedade, por lei especial, ou em virtude de

condenação criminal, ou por se encontrâr(em) sob os eÍeitos dela, a pena que vêde, ainda que

temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, dê prevaricação, peita ou

suborno, concussáo, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro
nacional, contra normâs dê defesa da concorrência, contrã as relações de consumo, fé pública, ou

a pÍopriedade.

Cláusula Décima Sexta - Fica eleito o foro de FORTALEZA - CE paÍa o exercício e o cumprimento
dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, estando o(s) sócio(s) justo(s) ê contratado(s), assinam o presenle instrumenlo.



CoNTRATO DE CONSTTTUTÇÃO DE MAR| FERNANDEZ EVENTOS
E PRODUCOES LTDA

MARIANA FERNANDES DE SOUSA: Sócio

Representado por: DANILO BARBOSA DA SILVA

Môoulo TNTEGRADoR:1s cEp21ooos34ee lll llllllllllllllllllllllll lllllll lll cE22542631

Junta Comêrcial do Estãdo do C6âíá
Cêrtiíico rêgistro sob o nô 23202117579 em 0710512021 da Empíêsa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, CNPJ
41858720000170 e prolocolo 2106S0968 - 06/05/2021- Autenlicação: 3C87CC9 t 82687DE8DBAA 1A4428EA44824904D86. Lênira Cardoso dê
Alehcar Seraine - Sêcaetária-G€ral. Perâ velidar este documênto, âcêssê htlp:/Áflww.jucec.ce.gov.br e informe no do protocolo 211069.096-a e o
código de sêgurança nGsT Esüa cópia foi autenticeda digitalmênte ê *sinâdâ êm 07/05/2021 por Lênira Caídoso de AlencâÍ§eraine - Secretáriâ-Gêrar. t";_ pás. 6/e
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARA
Regislro Digital

Documento Principal

ldentificação do Processo
Número do Protocolo Número do Processo Módulo lntegrador Data

21l069.096-8 cEP2100093499 06t05t2021

ldentifi cação do(s) Assinante(s)
CPF Nome Data Assinatura

o45.171.763-55 DANILO BARBOSA DA SILVA 06t05t2021

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 9 ,vb

Sêlo Ouro - Certilicado Digital

Junla Comercial do Estado do Coará
Certiíico regastro sob o nõ 23202117579 em 07lO5l2O21 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LÍDA, CNPJ
41858720000170 e protocolo 210690968 - 06/05/2021. Aut€nticeção: 3C87CC91B26B7DEBDBAA1AA428EA44B24904D86. Lenira CaÍdoso de
Alencar S€raine - Secrelárie-Gerâ1. Parâ va,idar esle documento, acessê http://www.jucec.cê.gov.br ê informe no do protocolo 211069.096-8 e o
código d€ seguÍança nGsT Ests cópia íoi autenticadã digitalmeniê e assinada em 07/05/2021 por Lêniíe Cardoso do Àêncâr§êíainê - Secrêtária-Gêrar. *!l_*** eág.tts
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Siíema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Se(Íeta.ia de Estado da Fazeôda do Estâdo do Ceará
Juntâ Comercial do Estado do CeaÍá

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL
Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA, de
NIRE 2320211757-9 e protocolado sob o número 2l/069.096-8 em O6/O512O2\. eocontra-se registrado tra Junta
ComeÍcial sob o número 21202117579, eín 07/05/2021. O ato foi deferido eletrônicamente pelo exâmiuador Évom
Máximo De Carvalho.
Certificâ o registro, a SecÍetária-GeÍâI, Lenira Cardoso de Alencaa Seaaine. Para suâ validaçâo, deveú ser acessado o
sitio elêtÍônico do Poíal de Serviços / Vâlidâr Documentos (https://portÀlservicosjucec.ce.gôv.bÍ,?oÍal/pages/
imâgemProcesso/viâUnicajs0 e infoÍmaÍ o número de protocolo e chave de segurançâ-

de

CPF Nome Data Assinatura
o45.t71.763-55 fJANILO BARBOSA DA SILVA 06to5/2021

Assinado ulilizândo o(s) seguiÍlte(s) selo(s) do sntb'

Selo Ouro - Certificado Digital

Nome Data Assinatura
o45.171.763-55 DANILO BARBOSA DA SILVA 06/o5/2021

Assinâdo utilizando o(s) seguinte{s) seto(s) do sd.b
Selo Ouro - Certificado Digital

ái
,!SnM

ffi

DocumeÍto assinado eletÍônicamente por Évora Máximo De Carvalho, ServidoÍ(â) Público(a), em
O7 /O5l2o2l , às 09149.

A autencidade desse documento pode ser conferida no po(&klq jgLises-4a juge.q informando o
número do protocolo 2l1069.096-8.

Junta ComeÍcial do Estado do Ceará
Cortifico 169istro sob o n' 23202117579 em 07lOSl2O21 da Emprêsa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTOA, CNPJ
41a5872000O170 ê protocolo 2'10690968 - 06/05/2021. Autenticação: 3C87CC91B2687DE8DBAA1AA428EA44B24904D86. Lênira Cârdoso dê
Alencâr Sêrâanê - Sêcrelária-Gêral. Para validar este documento, acess€ hltpJ/www.jucec.cê.gov.br e informe n'do protocolo 211069.096-8 ê o
código dê segurançã nGsT Esta cópia foi autênticada digilalmente ê assinada em 07105/2021 poí Leniía Cardoso de Alencâí§eraine - Secrêtárie-
Gerat. _..:í:--_L_ pá9.4/9
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Assinante(s)

Àss inante(s)
CPF



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARA
Registro Digitâl g{

O ato foi deferido e assinado digitalmenle por :

à

ldentifi cação do(s) Assinante(s)
CPF Nome

236.117 .073-6A LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

Fortaleza. sexta-feira,07 de maio de 2021

4 a
.J

Junta Comercial do Estado do Ceará
CerliÍico rêgislro sob o no 23202'117579 em O7lOSl2O21 da Empresa MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LÍDA, CNPJ
41858720000170 e protocolo 210ô90968 - 0610512021. Autenticação: 3C87CC9182687DE8DAAA'1A4428E4448249O4D86. Lsnira Caídoso do
Alencar Seraine - SecÍelária-Gêral, Para validar este documento, acesse htlp://www.jucec,ce.gov.br e informe n' do protocolo 211069.096-8 ê o
código de seguíançâ nGsT Esta cópia foi autenticada digitalmente ê assinada em 07/05/2021 por Lenira Cãrdoso de Alêncâí.Seraine - Secretáriâ-
ceral. *"*-"-, : _ pás. 9/9
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Fortaleza PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

NOTA FTSCAL ELETRÔNtCA DE SERV|ÇO - NFS-e

Número da

NFS-e

Dâta e Hoê da Em;ssão 22/0412022 1353:31 0412022

AV olrvErRA pArvA,1600 - ctoADE Dos FUNCtoNÀRtos cEp:60.822-130

FEIRA GRANDE - ALsubsütuldaNúmero Local dâ P.astaÇão

PREFEITURA DE FEIRA GRANDE

Social/Nome

Fantasia

CPF/CNPJ 41 .858.720l0001-70 lnsc Municipal FORTALEZA - CEMunicípio

Endereço e CEP

SALA 1,1,1 Telefone êscritoriomfemandez@gmail.com(85)99979-3021 E-mail

MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA

12.207 .528t0001-15 lnsüicáo Municioal Município FEIRA GRANDE , AL

e RUA COMERCIO, SN - CENTRO CEP: 57.340-000

TelêÍonê (82)9901-3553 E-mail f inancâs.pmíg@gmail.com

12.07 / 932989910 - sHows, BALLET, DANÇAS, oEsFtLEs, BAtLEs, ôpERAS, coNcERTos, REclÍAls. FÊsÍrvAts É coNGENERES

Código ART

PIS coFtNs rR(RS) rNss(Rs)

110.000,00

2-Íribulaçáo FoÍa do Municlpo

0,00 0-Nenhum

5,00

5.500,00 1-Sim

lncêntivador Culturâl

2-Nào
0,00

Avisos
A áut6nt.tlad6 d6lã Nol. Fr@l podorá sr válidáda no s ê http/iss ,oriâh:â @.gov br/, ôôm à ulilzáÉo dô Códqô dâ vánÍÉãÇàô
o@umênlo êmil'do por ME oú EPP optãntê pêbsióplês Náciôôã|. Nãô gôrà dn.ib a.éd o Ísel de ISS ê lPl
Seúiços não sulêrlos áo lelor 1' s tribL,t dos pelo An€ro lll, êr€lo pârã o 6rteÍioí, co6 ÍêlenÉo

EFERENT€ A CONIRÁTA
oNTRATO No 50/2022

DO SHOW M

tNExlctB|L|DADE oE LtctTAÇÃo N.2022.041 1.029
MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUÇÔES LÍDA
CNPJ: 41.858.72010001-70
237. BCO BRADESCO
AG: 1234-3
CIC:122077-2

Códiqo da

BANDA MARI FERNANDEZ NO OIA 25 DE ABRIL DÉ 2022

dt ti,c.,i

a

Competên6ia Código de Verificação 107937769

DADOS DO PRESTADOR DE SERV|ÇOS

MARI FERNANDÊ2 EVENTOS E PRODUCOES

649.726-8

Complemento

DADOS D0 TOMADOR DE SERVTÇOS
Razão Sociâl/Nome

CPF/CNPJ

DrscRrMrNAÇÃo Dos sERVtÇos

CÔD|GO DE ATIVIDADE CNAE

DETALHAMENTO E§PECTFtCO DA CONSTRUÇAO CIV|L

csLL(R$)

Detalhamênto de Valores - Prestador dos Serviços Cálculo do ISSQN devido no Município

Valo. dos Serviços Rs Naturezã Opêrsçáo Valor dos Servi@s R$ 110.000.00

(-) Desconto lncondicioiado (-) Deduçôes Permitidas em Lôl

(-) Dêsconio Condicio.ado Rê9ime especial Tribulação (-) Desconlo lncondicionâdo

C) Rêlenções Fêderâis Base de Cálculo 110.000.00

Oulras Retênções Op@ Simples Nâcional (X) Alíquota %

(-) ISS Retido ISS a reteí (X) Sim O Nào

(=)ValorLíquido R$ 104.500,00 (=) Valor do ISS R$

TRIBUTOS FEDERAIS



Fortaleza PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNrCA DE SERV|ÇO - NFS-e

Número da

NFS-e

Data e Horê dê Emissão 1OlO5l2A22 1622110 Competência 05t2022 848262009Códlgo do Verilicação

AV OLIVEIRA PA|VA,1600 - CIDADE DOS FUNCIONARIOS CEP:60.822-130

FS-6 substitulda Local da Preslação PEDRA GRANDE - RN

PREFEITURA DE PEDRA GRANDE

Nomê Faniasia MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES

CPF/CNPJ 41 .858.720i0001-70 lnsc Municipal FORÍALEZA. CE649.726-8 MunicÍpio

EndeÍeço e CEP

Telefone escritoÍiomfemandez@gmail.comB5)99979-3021 E-mail

Razáo SociaUNomê

SALA 111Complemento

I lnscriçào Municipal Município PEDRA GRANDE - RN

Endereço e CEP RUA JANUARIO NUNES, 76 - CENTRO CEP: 59,588-OOO

Complem6nto TeleÍone (84)35s5-5042 E-mail compras@pedragrande.rn-gov.br

12.07 / 932989sr0 - sHows, BALLET, DANÇAS, DESF|LES. BArLEs, ópERAs, coNCERTos, RECrrArs, FEsrvArs E coNGENERES

Código ART

rR(RS) rNss(R$)

100.000,00 100.000,00

2-TiburaÉo Fora do Munic{plo

0,00 0-Nenhum

Opção Simples Nacionâl 5,00

1-Srm ( ) Sim (x) Não

100.000,00
2-Não

0,00

Avisos
A aul6^liciladê dêslá Noiá Frsl pod6rá 3êr vâlidádà no srtô htlp //l3s.lôÍtáb2â.@.gov br/ coh ã uhlEâç3o dô códgô d6 v6nÍcáçãô

3- Ddumênlo emilido por ME ou ÊFP oplãntê pêlo Smdôs Náôioná, Não geã dieit i á cédÍo íis.al dê lSS . lPl
Sêryi(p§ náô sul.irôs ao íalü'." 6 |iibuLdos pllo A.êrc lll êrcôlo parà o €rtorior 3en relençáo. .M lssdeüdo àoulroMúnicipio

rdosSeto'ços, no silrc hnp //iss

EFERENTE A CONTRATA OO SH ART OA BANOA MARI FERNANDEZ NO DIA 14 DE MAIO DE 2022
ARA A FESTIVIOADE DE EMANCIPAÇÁo PoLITICA DE PEDRA GRANDE/RN

vtNCULAÇÂo: PRoc. ADM. No 20220135
tNExtGtB|LTDADE DE LrctTAÇÃo N" 0014/2022
MARI ÊERNANDEz EVENToS Ê PRooUÇÔES LTDA
CNPJ: 41.858.720/0001-70
237 - 8CO BRADESCO
AG: 1234-3
CIC: 122077 -2

ti,
C

L\'rl.l

,)

Númeío do RPS

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS
MARI FERNANOEZ EVENTOS E PRODUCOÊS LTDA

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS
Razào Social/Nome

08.1 13.896/0001-27

DrscRrMrNAÇÃo Dos sERVtÇos

CÓDIGo DE ATIVIDADE CNAE

DETALHAMENTO ESpECIFTCO DA CONSTRUÇAO CrVrL

csLL(RS)PIS

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços Cálculo do ISSQN devido no Município

Vátor dos Serviços R$ Natureza OpêrâÉo Valor dos SeNiços RS

C) DeÉcÁnlo lncoridicionado {-) Deduçóês Permitldas em L€i

(-) Dgsc{nto Condicionado Râgimê esp"cial Tributaçáo (-) Descoôto lncondicionado

t) Retençôês Federais Bâsê de Cálculo 100.000.00

Outra§ Retsnções (X) Alíquota %

(-) ISS R6t do 0.00 ISS a reter

lncentivadoí Cultural
(=)Valor LÍquido R$ (=) Valo. do ISS R$

corrr.rs 
I

Código dâ Obra

TRIBUTOS FEDERAIS



.l Fortaleza PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNtCA DE SERVTÇO - NFS-e

Número da
NFS-e

t3

Oêta e Ho.s dá Emb8âo 13/05/2022 10:53:00 Compelência 05t2022 Côdigo de 629086895

AV OLIVEIRA PAIVA.l600 - CIDADE DoS FUNCIONARIOS CEP:60.822-130

TRAIPU . ALNo. NFS-e subslituida

PREFEITURA DE TRÂIPU

daLocal Prestaçào

MARI FERNANDEZ EVÉNÍOS E PRODUCOES LTDA

FORTALEZA - CEMunicípio649.726-8PJ

e CEP

SALA 111 Telefone escriloriomfernandez@gmeil.comE-mall

CPF/CNPJ 12.207 .452|OOO1-2A lnscIiçâo Municipal Municipio

Endereço ê CEP RUA COMERCIO. SN - CENTRO CEP: 57.370-000

Telefone (82)3536-1132 E-mail comprascpllrarpu@gmail.com

rR(RS)

110.000,00 Natureza Ope.ação 110.000,00

2-Íributaçáo Fora do MunicÍpo

0.00

5,00

0,00 1- Sim ( ) Sim (x) Nào

0,00110.000,00
2-Não

Avisos
A .utáôtrü€dê dêir,a Í.rôrá Fis.5l pod6ó $r v.l{,.d! no s ê hitp //is.ío.Llla.cê{ov bí oh a úr ?âçáo do Có<Ígo dé váríÉâçáo
Oo@nMto odÍtdo pc ME @ EPP optânt polo S'6pb. Nelotul Nào 9êÉ dieito e cêólo rÉel de ISS e lPr
S.diços rúo sujeiios e íalú 'r 6 ttibute!,os p6b Arero tll, êrelo páB o eíê!br. sem íêlenf.ào. @fr rSS devtlo ã ou.o Muntcipe

d6Se 
'ços 

no snio hnp'/

EFERENT DO ow l\ru ART TICO DA BANDA MARI FERNANDEZ NO DIA 16 DE MAIO DE 2022 NAS FESTIVIDADES
os 130 ANos DE EMANCTpAÇÃo polÍÍrcA DESTE MUNrclpro

vtNcuLAÇÁo: pRoc. ADM. N. 03.05-03/2022
MARI FERNANDEz EVENToS E PRoDUÇÔEs LÍoA
CNPJ: 41.858.720l0001-70
237 - BCO BRADÊSCO
AG: 1234-3
CtC,122077-2 \.l

/

Númglo do RPS

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS
Razáo Social/Nomê

Nome Fanlasia MARIFERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES

lnsc Municipal

Complemento (85)99979-3021

DADOS DO TOMADOR DE SERV|ÇOS
Razão Social/Nome

TRAIPU . AL

Complemento

DOS SERVIÇOS

CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE
12.07 / 9329899'to - sHows, BALLET. DANÇAS, DESFILES. BAILES, ôPERAS, coNCERTos. RECtÍAts, FESTtvAts E coNGENERES.

DETALHAMENTO ESPECIFICO DA CONSTRUÇAO CIVIL

Código ART

COFINS csLL(R$)PIS

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor dos SeNiços R$ Vâlor dos Serviços R$

(-) Dôs(anto lncondicionado G) Deduçôes Permitidâs em Lêi

(-) Dasconlo Condicaonado Rêgime êspecial Iributação (-) Oesconto lncondicionado

110.000.00C) Retonçõe3 Federais Base dê Cálculo

Outras R6teoções Opção Simples Nâcional (X) Alíquota %

t) ISS Rêtido ISS a retêr

lncentivador Cullulal
(=) Valor Liquido RS (=) Valor do ISS R$

Fr sssrrcyooorro 
_l

I corrrus 
I I rNSS(R$) I I csLL(R$)

DISCRIMI

Código da Obra

TRIBUTOS FEDERAIS



I Fortaleza PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da

NFS-e
70

Data e Hora da Emissào 19lOSl2O22 155A 44 Competênciã 0512022 Código ds Verificação 343810315

AV oLtvEtRA pAtvA,1600 - ctoADE 0os FUNctoNÁRtos cEp:60.822-130

Local da Prestaçâo SOBRAL - CEsubslitúídâ

CARNEIRO EVENÍOS E PROMOCOES EIRELI

Razáo Socral/Nome MARI FERNANDEZ EVENÍOS E PRODUCOES LTDA

lnsc Municipâl 649.726-8 Município

Endereço e CEP

Telefone escritoriomfemandêz@gmail.com(85)99979-3021 E-mail

IT4ARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOESNome Fantasia

4 1 .858.720l000't -70CPF/CNPJ

SALA 111Complemento

10.909.498/0001-63 lnscÍição Municipal Município SOBRAL - CE

RUA ORIANO MENDES, 703 - CENTRO CEP: 62.010-370

LTOS Telefone (88)9913-2225 E-mail ê10entretenimenlo@holnÉrl.com

COFINS rR(R$)

160.000.00160.000,00

LeiemPermitldas{2-Tribulação Fora do Municlpio

0,00 O-Nênhum 160.000,00

OpÉo Simples Nacional

000 ISS a reter ( )sim (x) Náo

160.000 00
2-Nào

0,00

Avisos

sed €nvióda al6vés do e-mãrltorn.cido p€lo Íomadordos Sêryços, no sitio ntp ,iss lorl.l6za cê qoe b.
2- A autênlEd.dê d6sb Nola Frsl pod6,á sêr validadá ôo srlê hthJ/iss.loíâló2á @ 9ôv br/ côm a ulilmção do côó9ô de Vênnôação
! D@meôlo €miúdo pôr ME ox EPP opranb p.h Simples Nãclonrl Náo gêra diÉito à .rédiro tis6l dê ISS ê lPl
4- SeNiÇos úo suiôil@ áo taror "r e Íih urãdos pêhAnêro lll, êrcêro pârãoêrrotur s6m btênçãô,6m rss devidoá óurÍo M!.i.ip(i

EFE
SOBRAUCE.

MARI FERNÂNDEz EVENToS E PRoDUÇÔES LTDA
CNPJ: 41.858.72010001-70
237. BCO BRADESCO
AG: 1234-3
ClCt 122077-2

NTRA O DO SHOW MUSICAL ART TICO DA BANDA M NO OIA 07 DE MAIO DE 2022 NA CIDADE

rl. {

38 a

,t§l

Nümêro do RPS

DADO§ DO PRE§TADOR DE SERVIÇOS

FORTALEZA. CE

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS
Raáo Social/Nome

CPF/CNPJ

Endereço ê CÉP

Complêmsnto

DrscRrMrNAÇÃo DOS SERVIÇOS

CÓDIGo DE ATIVIDADE CNAE
12.07 / 932989910 - sHows, BALLET, DANÇAS, DESFTLÉs, BAtlÉs, ópERAs, coNcERTos, RECrrArs, FEsÍtvArs E coNGENERES.

DETALHAMENTO E§PECIFICO DA CONSTRUÇAO CIVIL

Código ART

CSLL(R§)Pts

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços Cálculo do ISSQN devido oo Município

Valor dos Serviços RS Natureza Operação Valor dos Serviços R§

(-) Desconto lncondicionado

(-) OêEconto Condicionado Regimê espêcial Tribulâção (-) Dêsconto lncondicionado

C) Retençó6 Federais Base de Cálculo

Outras Retençõss (X) Alíquola % 2,00

G) ISS ReÍdo

lncêntivadoÍ Cullulal
(=) Valor Llqúldo R$ (=) Valor do ISS R$

lrr.rsslnsr

Código da Obra

TRIBUTOS FEDERAIS



úâ1,â ê Horà dá Elrlissão

Fortaleza

1910512422 16:28:06 Competência Códlro de VeriÍicaÉo

Númêro do RPS Locêl dâ Paêstação

DADOS DO PRESTADOR DE SERVTÇOS

AV OLIVEIRA PAlVA,1600 - CIDADE DOS FUNCIONARIOS CEP:60.822-130

MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA

Nome Fantasia MARI FERNANDEZ ÉVENÍOS E PROOUCOES

CPF/CNPJ 41.858.720l0001-70 lnsc Municipal FORÍALEZA - CE649.726-8 Município

Enderêço ê CEP

escrilofl omÍêínandez@gmail.conl(85)99979-3021 rComplêmênto

S DO TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 22.211 .46414041 -80 lnscÍição Municipal Município

Endêrg@ ê CEP

Complêmento E-mail

12.07 / 932989910 - SHOWS, BALLET. DANÇAS, DESFILES, BAtLES, OPERAS, CONCERTOS. RECtTAtS, FESTIVA|S E CONGENERES

ENTO ESPEC TRUÇDETAL CIVILFICO

Código ART

COFINS tR(R$) rNSS(R$) csLL(R$)

Cálculo do TSSQN devido no Município

Vâlor dos SêrviÇos R$ 150 000 00

2-TrjbulaÇão Folã do Municlplo t) Deduçôes Permitidas em Ler

150.000.00

t) D6sconlo Condicíonado Regimê êspecial Tributação t) Desconto lncondicionado

C) Relenções Federars 0.00 0-Nênh'rm Base de Cálculo 150.000.00

Outras Rêtençáês 500

G) ISS Retido

lncenlivador Cúllural
(=) Valor do ISS R$(=)VâloíLíquuo R$ 150.000.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO - NFS-e

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
EFERENTE A CONTRAÍAÇ O DO SHOW MUSICAL ART STICO DA BANDA MARI FERNANDEZ NO DIA í3 OE MAIO DE 2022 NA CIDAOE

óE |ÍAP|POCê,/CE.
MARI FERNANDEZ EVENToS E PRODUÇÔES LTDA
CNPJ: 41.858.720/000'l-70
237 - BCO ERAOESCO
AG:1234-3
CtCt '122077-2 lr>

-5
t/)

)4

TRIBUTOS FEDERAIS

sirio hrp://is.fonákza cê.gov
I'u.çáo rto Cód€ô dé Vànl5ca

h lss devido ã outrc MuôEi

Número da

NFS-e
80

05t2022 209802814

No NFS-ê substiluidâ ITAPIPOCA - CE

Razáo Social/Nome

SALA 1 11 Telefone E-mail

Razáo Sociâl/Nome FIVE ENTRETENIMENTOS LTDA

ITAPIPOCA. CE

RUA JoSE Do PATRoCINIO, 928 - COOUEIRO CEP: 62.500-001

Telefone (88)3631-2115 ílveentr.êtêôimentos@gmarl.com

CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE

PIS

Detalhamento de Valorês - Prestador dos Serviços

Natureza OpeÍaçáo Valor dos ServiÇos R$

(-) Desconto lncondicionado

Opçáo Simples Nâcional (X) Àlíquola %

0,00 1-Sih ISS a Íeter O Sim (X) Não

0,00
2-Nào

Avisos

Código da Obra

ct
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ESTADO DA PARÂIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÀO E GESTÁO

oFícto N" 686/2022ISAG Santa Rita-PB,27 de junhode2022

Ao llustríssimo Senhor

SEVERINO ALVES DE SOUZA

Secretário de Planejamento do Municipio de Santa Rita/PB

Assunto: Ref: Ofício no 184/2022-SECDTUR- Solicitação de Dotação Orçamentária para

contratação da empresa MARI FENANDES EVENTOS E PRoDUçÔES LTDA, referente ao
show de 'MARI FERNANDES'.

Senhor Secretário,

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

solicitar Dotaçáo Orçamentária para contÍataçáo de empresa MARI FENANDES EVENTOS E

PRODUÇÔES LTDA, referente ao show de "MARI FERNANDES', para as Festividades da

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

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

solicitada pela Secretaria solicitante, bem como para que a CPL possa analisar o aludido pedido

de acordo com a legislação vigente e a capacidade orçamentária do l,/unicipio,

consequentemente, decidindo pelo deferimento, ou nã0, da solicitação requerida.

Atenciosamente,

JOÂ CRUZ

Secre e Gestão

.)

.)

ç
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ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

SEPLAN _ SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

OFICIO N" 27112022- SEPLAN/DOT

JoÃoJoSÉ DE ALMEIDA CRUZ
Secretário de Administragão e Gestão
Secretaria Municipal de Administração e Gestão

Ref: Resposta as Solicitações Indicação de Dotação Orçâmentária

Prezado Senhor,

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

Administração e Gestão através do Oficio de n" 68ó/2022/SAG, e anteriormente solicitado através do

Oficio de n' 18412022 - SECDTUR, à Administração, visando a previsão de Dotâção OrçamentáÍia,

referente a Contratação de empresa MARY FERNANDES EVENTOS E PRODUÇOES LTDA, para

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

Assunto: Dotação Orçamentária, referente a Contratâçâo de empresa MARY FERNANDf,S
EVf,NTOS E PRODUÇOES LTDA, para Festividarles de São João do Municipal de Santa Rit8./PB.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: O2.IOO - SECRETARIA MI]NICIPAL DE CULTURA, ESPORTE'
TURISMO E LAZER.

PROJETO/ATIVIDADE: 13 392 l0l8 2047 - Realizações de Eventos Culturais

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

FONTE DE RECURSOS: 500 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Obs: Visualização em Registro Contábil Nesta Data.

Sendo o que se nos apresentava, fazemos a devolução do processo e reiteramos nosso apreço e considerações.

Respeitosamente

Santa Ritq 29 de JUNHO de 2022.

I

I

JOSE B
Diretor

N BE DOS SANTOS
de xpediente

Se Municipal de PlanejarneDto
Prefeitura de Sânta Ritâ - Pàrâíbâ

2-Àr ^ Y.^ "Islo6l'oal
r,q ÀRrzÀiffi,\Üilôs §Àtii0s

1,1À12.013.02?'2

Av. Juarez Távora, 93 - Centro, Santa Rita - PB 58300-410 -
*Telefone - +55 83 3049-9400*e-mail:secom@santarita.pb.gov
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

Santa Rita - PB, 29 de lunho 2022

Referência: Oficio n' 18412022/SECDTUR- Solicitação de abertura de processo licitatÓrio para

contrataÇão da empresa MARI FENANDES EVENTOS E PRoDUÇÔES LTDA, referente ao

show de "MARI FERNANDES'.

Senhora Coordenadora,

Atenciosamente,

A CRUZ
S

J

tário d

OJ
e Gestão

Página 1de 1

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

DESPACHO

Ao tempo em que lhe cumprrmento, sirvo-me do presente para informar que

recebemos da Secretana Municipal de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer o oficio n0

1 84 I 20221 SECDI U R- (Doc. anexo).

Nesse contexto, solicitamos os bons pÍéstimos de Vossa Senhoria, no sentido de

solicitar abertura de processo licitatório para contratação da empresa MARI FENANDES

EVENTOS E PRODUÇOES LTDA, referente ao show de "MARI FERNANDES", para as

Íestividades da Paróquia São Pedro e São Paulo do Municipio de Santa Rita/PB, caso a

presente demanda esteja em conformidade com a legislação em vigor.
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nepÚaLIcI FEDERATIvA DO BRASIL

cAoASTRo NActoNAL DA pESsoA JunÍotca

,

NÚMERO OE INSCRIÇÁO

4 t,858.720/0001-70
MATRIZ

coMpRovANTE DE rNscRtçÃo E DE srruAÇÃo
CADASTRÂL

i7tn512021

MARI FERNANOEZ EVENTOS E PRODUCOES LTOA

TULO OO ESTAÉELECIMENÍO (NOME OE fÀNTASIA)
E

E OESC

90.0í.9.99 . Anê6 cânicas, êspotáculo6 I atividadês comPlêmênt ca nào erpocmcâdaa antodo.mantê

E oAs ATtvlDAoEs
59.20-í{0 - Ativldadôs do g..v.çIo dô .om . dc .dléo dc múslcâ
00.014.02 - Produção musical
90.0í€{3 . Produção dê .§peúculo. dê dençê

E OESCRI

206.2 - Socledadê Emp.êsáriâ Llmllâda

ím0 SALA ííIAV OLIVEIRA PAIVA

60.822-130
BÀIRRODISÍRITO
CIOADE DOS FUNCIONARIOS

LNDEREÇo ELEÍRôNrco
ESCRtTORtOMFERNAT.IDEZ@Gl{AlL.CO

ÍELEFONÊ
(85) 9979-3021/ (85) 33E84ooo

CE

ENTE FEOERAÍIVO RESPON

stTU ÇÀo cAor§Íl{ÂL
ATIVA

D^Í^ DA SmJAçÃO C^DÀSÍF t
07to5t2027

MOÍ VO DE

ESPECIAL

Página: í/l
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MARI FERNAI.IDEZ EVENTOS E PRODUCOES

FORTALEZÂ

lrovado pela lnstruçáo Normativa RFB no '1.8ô3, de 27 de dezembro dê 2018.

Emitido no dia 29/06/2022 às 13:04:20 (data e hora de Brasília).
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MtNtsrÉRto DA FAzENDA
Sêcretaria da Receita Federal do Brasil
ProcuÍadoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIOÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTOA
CNPJ: 4'1.858.720/0001 -70

constam débitos administrados pela Secretaria da Receita FedeÍal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 15'l da Lei no 5.172, de 25 de outubro de '1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão.iudicial que determinâ sua
desconsideração para Íins de cêÍtificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts.205 ê 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos dâ certidão
negativa.

Esta certidáo é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente fedêrativo, paÍa
todos os órgãos e fundos públicos da âdministração direta a ele vinculados. Refêre-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contÍibuições 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 âcêitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidadê na lnternet, nos
enderêços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.bÊ.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de2l1Ol2O14.
Emitida às 19:21:32 do dia 1210412022 <hora e dâta de Brasília>
Válida até 0911012022.
Código de controle da certidão: ACCF.F26F.403A.3í 48
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

t
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas dê
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certiÍlcado que:



PODER JUDIClARlO
JUSTÍÇÀ DO TRÀBÀLHO

CERTIDÃO NEGÀTIVÀ DE DÉBITOS TRABÀIHISTÀS

Nome: MÀRI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 41.858.720l0001-70
Certidão n"z 20444523 / 2022
Expedição : 29/06/2022, às 13:05:15
Validade: 26/L2/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

certifica-se que ldÀRr TERNÀ}IDEZ E\rEIITOS E PRODITCOES LEDÀ (liÀrRrz E

ErLIÀIs), inscrito (a) no CNPJ sob o n' {1.858.120/OOOL-70, NÃO CoNSEÀ

como inad.implente no Banco Nacional de Devedores Trabafhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-À da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescêntados pelas Leis ns." 12.440/201L e

73.461 /201'7, e no Ai-o OL/2022 da CGJT, de 21 de ianeiro de 2022.
os dados constantes desta Cêrtidão são de responsabifídade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa juridica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabe fecimento s, agências ou filiais.
A aceitaÇão desta certidáo condicj-ona-se à verificação de sua
autenticidade no portal- do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http: / /www. tst. j us. br) .

Certidão emitida gratuitamente.

INFORUAçÃO IXPORTÀDITE

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 judiciaj-s trabal-histas, inclusive no concernente aos
recofhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recofhimentos determinados em leii ou decorrentes
de execuÇão de acordos firmados perante o Ministério Púb1ico do

Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títul'os que, por
disposiÇão l-eqal, contiver força executiva.

)

Lrl!'idas e sugesi:ões: cndtGtsa. jus.b!

Página 1 cle 1

)



0810612022 11 :05 httpsr/internel-consultapublicâ.êpps.sefaz.cê.gov.brlcêrtidaonegâtiva/c.nsultârPdí?tipoDevedor=2&codigoDevedor=418587

úD
GOVERNO DO

ESTAOO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduaas
2022 l 1868856

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa No 13 de O?/O3/2OOL

l

IDENTIFICAçÃO DO(A) REQUERENTE

Inscrição Estadual:
* + * * *,i *** * * * * t t++++*+**+++* t ++ir:t *,t r.,a,t,l.,l.,t,l. *1. **,t,t * * * * *:t:t t* + +++

cNP' / CPF:

4l 8587200001 70

RAZÃO SOCIAL:
+***+**,i(+ + * I *:t * * *++ I + + t t * + + + + * * !r,r:r 'i *,r:*:i * * *i(** * f,*++ + * * t **+ + +t

EMrrrDA VtA TNTERNET EM OAt0,6t2022 ÀS 11:05:38
vÁLrDA ATÉ. ot /oe/2o22

A autenticidade destê documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço
www,sefaz.ce.gov.br

https://intemet-consultapublica.epps.sêíaz.ce.gov.bícertadaonegativa/consultarPdf?tipoDevêdor=2&codigoDevedorJ1858720000'170 111

C.i r

(

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que
vênham a ser apuradas, ceÉiÍico, para fins de direito, que revendo os registros do
Cadastro de Inadimplentes da Fazênda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada
existir em nome do(a) requerente acima identificâdo(a) até a Presente data e
horário, e, para constar, foi emitida esta certidão,

\
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Voltar lmprimir
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Consulta Regularidadê do Empregador

4
!:

'd

cAIxA ÊcoNÔMICA FEoERAI.

Certifrcado de Regularidade do
FGTS - CRF

Inscrição: 41.858.720looo1-70
Razão Social: MARI FERNANDEZ EVÉNTos E PRoDucoEs LTDA

Enderêço: R MIMoSA coELHo 110 aP 101 / MARAPoNGA / FoRTALEZA / cE / 6o7tt-o2o

Cá,'X/|

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.7. da
Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a emPresa acima
identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do
Tempo de Servico - FGTS.

o presente certificado não servirá de Prova contra cobrança de quaisquer
débitos referentes a contrlbuições e/ou encargos devidos, decorrentes das
obrigações com o FGTS.

Validade:13/06 /2022 a 12/07 /2022

Certificação Númêro: 20220613021517 1764OLOO

Informação obtida em 29106/2022 L3tO6i27

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada
a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.ceira.gov.br

https://consulta-cí.câixa.gov.br/consultâcí/pagss/consuhaEmpr€gadorisí 1tl



Fortaleza
PiETTITURA

lln nt r SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANçAS - SEFIN

ceRttoÃo posrrrvA oe oÉartos DE TRIBUToS MUNIcIPAIS
COM EFEITO DE NEGATIVA

Certidáo Nr 2022/133283

CPF/Ct{PJ : 41. 8s8. 7201000 1-70

Nome ou Razáo Socialr MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCoES LTDA

Endêreço: AV OL|VEtRA PAIVA 1600 SALA 111 CIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CEP 60822-130

d
r^rtificamos, para os devidos fins que o requerente acima qualificado, possui:

'f. crédito Íributário suspênso por parcelamênto ou acordo adimplêntG

Conforme disposto no artigo 206 da Lei nc 5.172 de 25 de outubro de 1966 - CÍN este documênto produz os mesmos efeitos da

Certidão Negàtiva de Débiios de Tributos Municipais por existirem débitos somente nas condiçôes especificadas.

Fortalêza, 6 d. Junho ds 2022 (O7r5ar25)

Certidão expedida gratuitamente com base no decreto 13.7L6, de 22 de dezembro de 2015.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço eletrônico da Secretaria Municipal das Finanças - SEFIN em

www.sefin.fortaleza.ce.gov.br,

Vállda .té O4IO9/2O22

!lquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ç lj,§a

3t
í

l§

cERTtDÃo EMTIDA vtA TNTERNET
http://www.sefin.fortaleza.ce.gov.br

)



T]DIT Poder Judiciárlo d. unlão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO OISTRITO FEDERÂL E DOS TERRFÓRIOS <8 !:

ol

CERTTDÃO NEGATTVA DE DTSTRTBUTÇÃO 1lçOeS DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)

lae2alnstâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de
falências e recuperações judiciais disponÍveis alé 29/ 06/2022, NADA CONSTA contra o nome por extenso
e CPF/CNPJ de:

MARIFERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA
41.858.720/0001-70

üSERVAÇÕES:
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
piocessos com dados desatualizados, o inteÍêssado deverá requerer a atualização junto ao.iuízo ou órgão.lulgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos prooessos por carência de dados do Poder

Judiciário. (artigo 80, § 2o da Resolução 1 21ICNJ).
d) A certidão cível conlempla ações cíveis, execuções fiscais, execuçôes e insolvências civis, falências, recuperaÇões

;údiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdiÇões, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os
processos criminais, os processos criminais militarês e as execuções penais. Demais informações 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 doartigo3l daLei 8.666/1993.
í) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autênticidade deverá ser coníirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no manu Serviços, Certidõês,
Certidão Nada Consta, Vatidar CêÍtidão - autenticar, lnformando-se o númêlt do selo dlghal de segurança
imprêsso.

Página 1 de 1 29/06/2022-13:17:33

NUcEn - Núclco d. Emls.ão dc C!.tldó.. do TJDFT
Fórum de BÍasíllâ - Mlhon Sebasíão aôrbosa, Praça Munlclpll - Lot! 1, Bloco A, Ah B 'TáÍÍ€o.

8.rsÍllâ - DF
Horário dc Atcndimento: 7h às 191r, d. sêgunds a ts{t'fclr., cxcato Í!ri.dot.

-n 
itida gratuitamente pela internet em: 29 / O6 / 2022

-velo digital de segurança: 2022.CTD.TCDT.AZ3J.FRFF.JPNZ.O6R/
*** y[1194 POR 30 (TRINTA) DIAS *r.]
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATTVA

DE

LICITANTES TNIDÔNEOS

Nome complero: MARr FERNANDEZ EVENTOS E PRoDUCOES LTDA

CPF/CNPJ : 4 1.858.72010001 -70

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que' na pre§ente data, o (a) requerente
acima identiÍicado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos

termos do art. 46 da Lei n" 8.443192 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os Íesponsáveis ainda não

notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações teúam tido seu

prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejfin suspensas em razão

de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às l3:10:50 do dia 2910612022, com validade de trinta dias a contar da

emlssao.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio
https://contas.tcu. gov.br/ords/Í?o=INABILIT ADO:5

Código de controle da certidão: UHVK290622131050

AtenÇão: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento'

I
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Improbidade Administrativa e Inelegtbilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta dala (0710312022 às í1:46) NÃO CONSTA no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de lmprobidade Administrativa e

lnelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa

quanto ao CNPJ no 4í.858.720/0001-70.

A condenação por atos de improbidadê administrativa não implica automático e necessário rêconhecimento da

inelegibilidade do condenado.

Para consullas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE êm http:/ldivLrlqacandco ntas.tse. ius. br/

Esta cêrtidáo é expedida gratuitamenle. Sua aulenticidade pode ser por meio do número dê controle

ô226.1A8F.45CC.9383 no seguinte endereço: htlpsrlwlvw.cnj jus.br/imprc lcaI-çeddaa.php

t,cà

O\)
..\
r\-tI
.l

fi

Gerado emi 07/03/2022 as 11:46:23 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1
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REFERENTE: PROCEDIMENTO DE INEXIGIBILIDÀDE DE LICITAÇÃO

mroarzeçÀo

ESTÀDO DÀ PÀR,ÀIBÀ
PREFTIM'RÀ MUNÍCIPÀI DE SÀl(rÀ RITÀ

SECRETÀRIÀ DE CI'LTURA

Expêdientê :

Àssunto :

Àtrêxo :

soLIcITÀÇÃO
coordenadoria dê Compras.
Piocedimento de inexigibiLidade dê licitaÇão.
solicltaÇão correspondente devidamentê instruida com a
justificativa para a necessidade da demanda rêquerida.

DESPÀCHO

AUTORIZO a realizaÇão do procedimento dê Inexigibilidade de LicitaÇâo, nos têrmos do Àrt. 25,
iociso IIt, da Lei Eederal n" 8-666/93 e suas âltêrações posteliores, objêtivando:

contnerlçÂo DÀ EMpREgÀ l.rARr FERNÀIIDEZ EvENrog E pRoDUÇôEs LmÀ, REFERENTE Ào sror{ DE tÀRr
FERXÀNDEZ À SER REÀIIZÀDO tto DIÀ 01 DE \rIrLBO DZ. 2022, EU VIRTUDE DÀIl EISTn:IDâDES DE gÃO JOÀO

DO MT'NICTPÍO DE SÀNTÀ RITÀ/PB.

Confôrmê lnformaÇões do setor rêsponsáve] existe disponibilidade de dotaÇão êspêclfica no
o!Çamênto vigênte, apropriada parâ a dêvida exêcuÇão do objêto a ser contratado.

Remêta-sê a solicitação en têIa, instruída dê todas as informaÇôes ê elernentos correspondêntes
inclusivê com a justificativa para a necessidade da demanda requelida, à Comissãô Pêrmanêntê dê
Licitação deste órgâo. para a formalizaÇâo do rêferido procêsso de contrataÇão direta por
Inexigibilidade de Licitação.

Santa Rit 28d Junho de 2022.

WENDEL ÀRAUJO
SEcRETÁRro DE cu],tu

a

ed
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
Ruâ Juarez Távora, s/n, Gentro

cNPJ 09.1 59.666/0001 -6í
GABINETE DO PREFEITO

p()RTARI A \".r,)23i2022

Disprle xrbrc dcsignaçâo para contprsiçào da ('omissâo Permanenle dc

l.icitaçào II e adota outras providências.

O PREFETTO (]ONSTtTI-JCIO§'AL DO MT:NTCiPIO DE SANTA RJTA. I:StAdO dA

Paraíba. no uso das atrihuiçt'es prer istas na Lei Orgànica do illunicipio e com hàs!' na
Lei Complcmcntar \'lunicipal n' l6/2018 de 0ó de -iulho de l0l 8:

RESOT-\'E:

Art. lo Designar. os serr idores abaixo relacionados. senr p§uizo de suas Í'unções. para
comporem a ('omissào Pemranente de Licitaçào II. pclo prazo dc 0l (um) ano.

l- - ll{aria Neuml Dias - nratrícula n" 96396781{) - Presidente

Il- -krab I urtatlo l-cite. \,Íatricula: ]()l :l I 1 85 - \,lemhro

lll- Suclr llcrminio da Sih'a. nratricLrla n" 000770ó \lcnrbrtr

AÉ.2'O presidente em seus impedimentos- será substituído por um dos memhros da
comissão.

Ârt. -1' [:sta p()naria antra em r igor na data de sua puhlicaçào. rer ogando as disJxrsiçties
cllt contran(r

Santa Rita - PB. I I de fevereiro dc 2()21

Emerson I c ndcs :\. Pânt,
l'ret'eito
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DIARIO OFICIAT §LETRONICO
Cnrdo pclà t..l Muntípàl .r 1.S24/20:13, Publiràdâ no DoE no 01. Áno 01, de o1/04/:013.

UUilICÍPIO DE SA§TÂ RITA - PARAiBÂ

N! 1659 ÂNO 10 Sextâ-Feira, 11 de fevereiro de 2022 PÁGINÂ 1

Dispôe súre desrgüsâo para
composiçâo ds Clomi§sio de Licitaçâo e
adota outas pi}'idênciss.

O PREFEITO CO}TSTITUCIONAL I'O MTÍl{ICiPIO
Df, SÀNTÀ RITA. Estâdo da Paraibq ntr uso tlas
itribujçôes previsl&s sâ t i Orgânica do Mn icípio e com
hzrse na lri CnmplementâÍ Mmicipal no 1 6120 I 8 dc Oó de
tulho de 2018i

RESOt,l,l::

-,\rL lc D€rtgaar, os scrvidores atraixo rel:icionarlos, sçm
prejuizo dc suâs firnçôcs, para comporÊtn a Conissão
PsÍmanênlf de Licilaçâo I. pe lo plazt de 01 trfi) ano.

i- - Virlquiria Silva de Àraújo. Marriclla: 963968002-
Prssidente

ll- Vâltcr Wagner da Silva Duaa. Ínatricula n" 20t40tr6
l'lembro

III-,loselio Caryalho Ferreira nBtricula n.0001t427 -
Vembro

Art 2' O gssidenre em s€us impedimenioi, setá subsiruido
por urn drx mcmbros da comisúo.

Art -1' Esta portatà entra em vigor m dsaâ de sua
publicaçno. revogando as disposições em comÍirio-

§ant8 Rila PB. I I de fc\ercio ilc ?02

E.ltrson Í-emrnde§ .{- Psnt!
Prcleito

P()RTARlA \..023,2022

DirÍne soh.e designaçào pârâ
el)ntpdsrçàr da Comis\.io PerÍnanenll dc
Licitâçâo Il Ê adôtâ oulras pruvrdência-s.

() PRtrf,tTo coty§TrTuclottÀL Do ylr§tciplo
DE SANTA trlTA, Esrado dâ Paraiba. no uso das
afibuiçôcs prclisrôs na Lrj OrgâÍlica do Muricipio c colr]
base nâ lJi Comrlemenlâr \íuoicipal n" 16,2018 de $ó de
julho de 20 I 8;

RESOLII:

Emersarn Fernlndrs A. PanÍâ

Art lô DBignar, os s€rvidorcs abaixo relacioniilori, sem
prcjuizo dc suâ6 tirnções, p&rlt §ompjrtm a Comiseâo
Permarente de l"icia$o ll, §o prazo de 0l {um) ano.

l- - Maria Neuma Diss - masiculâ n' 9{i3 1830 -
PÉsidenre

Il- Joab FunÂdo Lrit§. LlaÍicula: ?0 I I I I li5 Vemko

III- Suely Hcrminio da Siha, r atricüla o" 0007?(Ni ,
Membnr

AÍf 3" Lslâ portarà entra em vigor ns dâta de súá
publicação, revoga0do as disporiçôes en1 conrririo.

Saru futa . Pts. I I de fe\ereiro de 201-t

Emereoo FeÍnrndes A. Psna,
Prefeitr'r

PORTARIA \'024'022

DISPÔE SOBRE Á DESICNAÇÃO DÊ
SERVI§JR PÀRÂ A]UÀR COMO
PRE(AEIRO E EQUIPE DE ÀPOIO E
ADOTA OUTRÀS PRO\.'TDÉ\CIAS

O PRETEITO CONSTITUCIOIiAL DO MU]§ICiPIO
D{ SANTÀ RITA, Lsirdo da Paraiba no i.so de rur§
atribüçôes legais preüstas na Lêj OÍgâ,nica dô Municipio e
com h{r. &1 lti Complernentat no 1612O18 rte 0ó dcjulho
de lílttl e nrx tcrmos do âÍt .i", inciso lV. da tri l-edeÍal
10.520. de l7 de Julho de 2001:

R_ÊÍ)L\ f :

Àrt l'. DesigrlaÍ pÍegoeiÍo e Êquipe de Apoio, para
dcsemÍrnhar as imçôes ircrcntes a mrxlalidade Pregão,
desu Unidadc Federada. conformc &rcrição inlia:

t - kegoeiro{at:
a) Valquiriâ Si lva de ÂBújo. Matricula: 9ó1 8002
tr) Joào Batisra (lt]edes k)algs Júnior. Ma!.ícüla

3 7988

II - Equipe de Apoio:
a1 Vaker Wagner da Sika Durra: Marriçula: 2014üX)ô
b) Joab l-un2do Leile, Matricllla: 20 I :l I I 85

^rt 
2' - Esrâ Poíãia etuta em vigor m dala de suâ

puhlicação. rer ogando as drsÍnsrçôcs em contrarro.

Sant! RiB - PB. I I de leleÍeim de 202:

PODtrR EXTCITIY{)

§O 3RE§EITO

KIRTÂRI.\ \'.{}22i!02?

ÀrL 1 O pÊsidenÍe em s§!§ impedimcnros, ssri süktituido
froÍ ülrr dôs membÍos dâ comissâo.
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EsrÀDo DÀ pnnlÍgl
PRIEEIST'R,À MT'NICIPÀI, DE SÀIÍTà RITÀ
coMrssÀo PERMÀNENTE DE LrcrràÇÀo

,)

REFERENTE: PROCESSO DE INEXIGIBILIDÀDE DE LICITÀÇÂO

PROTOCOIO
PROCESSO ÀDMINISTRÀ?IVO N" 794 / 2022

Realizaçào do referido processo dê contrataçâo direta objetivando:

Origem: Coordênadoria de Compras

ObJEtO: COMTRATÀÇÂO DÀ EI.{PR-ESÀ }íÀRI FERNÀNDEZ EVENÍOS E PRODUçôES LTDÀ, REFERENTE ÀO SHOW DE
MÀRÍ FERNÀNDEZ À SER REÀIIZÀDO NO DIÀ 01 DE JT'LHO DE 2022, EM VIRTUDE DÀS FESTIVIDÀDES DE SÀO

JoÀo Do MulrrcÍpro DE sÀNTÀ RÍTÀ,/PB,

Protocolo: observado o dispostô na lêgislâÇão pêrtinente, bem como os elementos gue instruem os
autos, em especial a justificativa para a necessidade da demanda requerida e principal-mente a
devidâ autorizaÇão para a formalização da referida contlataÇão di!êta por Inexigibi-Iidade dê
Licj-tação, nos têrmos do Àrt. 25, inciso III, da Lei Eederal \o 8.666/93 ê suas âftêrações
postêriores, esta Comissáo protocolou o processo em têla:

rNEXrcrBrLrDÀDE N" rN00038/2022 - 2A/06/2022

Plocedimento: Àos autos do processo ora protocolado e numeÍado, o qual" está instruído com a
autorizaÇão respecti.va, a indicaçáô suciDtâ dê sêu objeto, bem como do recursô apropriado pala
realizar a referida despesai após a devida autuaÇâo nos termos do Axt, 38 da Lêi Eêdera1 n"
8.666/93 alterada, seráo juntadôs oportunâmêntê as consideraÇôes da Comissão ,lulgadorâ, a
competente exposição de motivos e seus elementos constitutivos, inclusive a co!respondente
minuta do contrato, quê posteriormêntê dêverão ser submetidos à apreciaÇão da Àutoridade Supêlior
ber[ como da Assessoria Juridica.

Santa Rita PB, 28 dê Junho de 2022,

MARTA D]AS
Prêsidenta dê Comi ssão

,#*
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ssrÀDo ol pÀRÀÍBÀ

PREFEITT'RÀ MT'NICIPÀI DE SÀ}ITÀ RÍTÀ
cor'fissÃo pERt,âNENrE oe r.rcrrlçÀo

TERr{o DE aurulçÂo DE pRocEsso r.rcrrerónro
PROCESSO ADMINISTRÀTIVO N" 794 / 2022

oblero: col[rRÀTÀçÃo DÀ EMPRESÀ tâRI FERNÀNDEZ EVENTOS E rnOOUçõeS LTDÀ, REEERENTE ÀO St{Otí DE

!{ÀRI FERNÀNDEZ À SER REÀI.IZÀDO NO DIÀ 01 DE JI'LHO DE 2022 , EM VIRTUDE DÀS FESTIVIDÀDES PE SÀO

JoÃo Do MuNrcrpro DE sÀIÍrÀ RrrÀ/pB.

I - RECEBII,IENTO
Nesta data recebenos a documentação inerente à êxêcuÇão do objeto acima j.ndicado, composta pefos
seguintes elemêntos: solicitaÇão para realizar procedimênto de Inexigibili.dade de LicitaÇão,
nos telmos do Art. 25. inciso III, dâ Lei Federal n" 8.666/93 ê suas aItêrações posteriores,
com justificativa paÍa a nêcêssidade da contrataÇão, pesquisa de preÇos correspondente, a
autolizaÇão devida ê dêclaração de existir a respectiva disponibilidade orÇamentária.

II . PROIOCOIO
Observado o disposto na legislâÇão peÍtinente, bern como os elêmêntos que instruem os autos, em
especia.L a justificâtiva para a necêssidade da demanda requêlida e principalmente a devida
autorizaÇão para a forma.lizaÇão dâ rêferida contratação dirêta por Inexigibilidadê de LicitaÇão,
nos têrmos do Àrt, 25, inciso III, da tei federal no 8.666/93 ê suas alteraÇões posteriores,
êsta Comissão protocolou o processo êm tela:
In rigilrilidâd. n' ÍÃooo3a|2o22 - 28/06/2022.

III - EI,EMENTOS DO PROCESSO
Àpós dêvidamente autuado, protocolado e numelado, aos autos do Presente processo, o qual está
i-nstruído com a alrtorizaÇão respectiva, a indicação sucinta dê seu objeto, bêm como do recur§o
apropriado parâ rêâlizâr a referida despêsa, nos termos do Ar:t. 38 da Lei Federal n" 8,666/93
alterada; sêráo juntados oportunamentê as consideraÇôes da Comlssão Julgadora, a competente
exposiÇáo de motivos e seus e1êmentos constitutivos, inclusive a corrêspondente minuta do
contlato, que posteriofinente devêrão ser submetidos à apreciaÇáo da Àutoridade Superior bem como
dâ Assessoria Jurídica.

rV . PROCEDI}GIÍTO
Remeta-se a(âo) Coordênadoria de Compras '

Enceminhamos os elemêntos do processo ora autuado para a dêvida instluçáo, dêvêndo se! juntada
a competênte êxposição dê motivos elaborada por este(a) cooldênadoria de Compras, a qual
indicará, necessariamêntê, dêntre outras informaçÕes, a razão da escolha do fornecedor ou
exêcutante ê a justificativa do prêÇo, com a correspondente minuta do contrato. Em sêguida, os
autos dêvj-damente instluídos, dêverão ser submetidos à apreciação da Àutoridade superior para
ratificaÇâo ê publicaÇão na imprênsa oficj.al, conformê as disposiÇões do Àrt. 26, da Lei Fêderal
no 8.666,/93 ê suas alteraÇões posteri-ores, e do Àrt. 61, Parágrafo único, do mestno diploma
1egal:

. ELementos do processo ora autuado..

. Considerações da Comissâo Julgadora.

Prezâdos Sênhores,

Santa Rita PB. 28 de Junho de 2022.

MÀRIÀ NEUMÀ s
Presidenta da Comissào



ESÍÀDO DÀ PÀRÀÍBÀ
PREEEIT'R,À I'IT'NICIPÀI DE SÀIFIà RITÀ

COMISSÀO PERUENENTE DE LICIIÀÇÀO

rNEXrGrBrLrDÀDE DE LICIIAÇÃO No 1N00038/2022

1.0 - oB.rETO
CONTR,ÀTÀÇÃO DÀ EMPRESÀ I.ÀRI EERNÀ§DEZ E1IEr TOS E PRODUÇÕES LTDÀ, FEEERENTE ÀO SHOW DE I,tÀRI
FERI{ÀNDEZ À SER REÀUZÀDO NO DrÀ 01 DE JTTLHO DZ 2O22t EM \IRÍODE DÀS EESTTVTDÀDES DE SÀO .rOÃO

DO MUNICTPIO DE SÀIITÀ RITÀ/PB.

iIrT
.'rl; r 1'!:i-.i,!!:
áBl-, ....._.,àj;
.:.i :.iF.;il.ÉI
."Ui-|J..fiiJ{."
c+rÉ-
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2.0 - in stlErcÀttrra
A unidade dêmandante - secretaria Mun.icipal de Cultula, Desporto,
considerar os aspêctos e a singulalj.dade da presente contrataÇão,
contidas na legislaÇão vigente, entêndeu sêr inêxigivel a licitaÇão.

TurismoeLazer-após
bem como as disposi çôes

3.0 - EI'NDÂIIEITAO IEGÀ!
Conforme o entendimênto e as informaÇôês aprêsentadas peLa !eferida unidade demandante, a
contratação em têIa será âcobertada po! Inexigibilidâdê dê Licitação, nos têrmos do Art, 25,
inciso I1I. da Lei Federal n" 8.666/93 e suas alteraÇóes posteriores:

"Art, 25. É inexigivef a l-icitação qudndo hoüver inviabiLidade de conpetição, en especia-l: "
t'III - para cantrdtação de profissiondT de qúafqier setor artlstjco, diÍetamente ou atravês de
êfiptesário excl-usivo, desde gue consdgtado pefd cÍitica especiaLizada oD pefa opioião púbfica,"

{.0 - rtrgTRuÇÃo Do PRocrgso
Deverá se! observado o disposto no A!t. 26, especialmênte os incisos II ê III do seu pa!áglafo
único, bem como no Art. 61, todos do referido diploma lêga1. É o que recomênda êsta Comissão,
salvo mefhor julzo à consideraÇão supêÍior.

Santa Rita - PB, 28 de Junho de 2022.

MÀRIÀ NEUMÀ D]AS

JOAB EURT LEITE

SUELY HER},I NlO DA S ILVA



.at't
üL'

:' ''' 1.

r:!(t ,il:i-.iltl' ....."+. 'i!,?
,fti.Fr-*t',:4i

'ãà'iH.

;\
jj

ESTÀDO DÀ PÀRAIBÀ
PRETXIÍURA MU§ICIPÀI DE SÀNTÀ RIÍÀ
courssÃo eERlíÀNE NTE DE LrcrrÀÇÃo

MINUTÀ DO CONTRATO

CONTB,LÍO ÀIo: ..../...-CPL
INEXIGIBILIDÀDE NO INOOO38,/2022
PROCESSO ÀDMINISTRÀTIVO NA L94 / 2022

TERT4O DÊ CONTRÀTO QUE ENTRE SI CELEBRÀM À PREEE]TURÀ MUNIC]PAL DE
sANTA RrrA, poR TNTERMÉDIo DÀ srcnsrÁRrÀ oe cuLTIrRÀ E A
EMPRESA. PARÀ ExECUÇÀo DE SERV]Ço CoNFoRME DISCRIMINADO
NESTE INSTRUMENTO NA EORI4À ABÀIXO:

Pêlo prêsêntê instnrmento de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de Santa Rita - R .luarêz
Tavora, SN - Cêntro - Santa Ritâ - PB, CNPJ n' 09.159.666/0001-61, neste ato reprêsentada Pelo(a)
Sênhor (a) . . ., residentê ê domiciliado
ôâ ., . - CPE no 000.000.000-00, Carteira dê Idêntidade no , doravante simplesmêntê
CONTRÀTANTE, ê do outro lado ... CNP,, n"

., nêste ato iêpr:esentado por . ,. . rêsidêntê ê domiciliado Dâ ... .r

simplesmentê CONTRATÀDO, dêcj-diram as partês contratantês assinar o presente
se regerá pelas cláusulas e condiÇóês seguintês:

...., doravante
contrato, o qual

CIÁÚSI,I.À PRIMETRÀ - DOS FI,}TDÀT.,ENTOS:
Este contrato dêcorre da Inêxigibi].idadê dê Licitação no IN00038/2022, procêssada nos termos
Lêi Federal n" 8.666, dê 21 dê Junho de 1993; Lei Complêmentar n' 123, de 14 dê DêzêÍüro
2006; e LegislaÇão pertinênte, consideradas as alteraÇões posteriores das rêfêridâs normas.

da
dê

C!ÀUST'LÀ QUÍNEÀ - DÀ DOTÀÇÀO:
As despesas corrêrão por conta da seguinte dotaÇão, constante
Recursos Próprios do Municipio de Santa Rita:
UNIDADE ORÇÀMENTÁRIÀ: 02.1OO _ SECRETARIÀ DE CULTURÀ, ESPORTE,

do orÇamênto vigente:

TURISMO E LÀZER

,.., CPF no ........., Carteira de ldentidade n"

CLÀUSULÀ SEGI'I{DÀ . DO OBJETO:
o presente contrato tem por objeto: coNIRÀTÀçÃo DÀ EMPRESÀ MÀRÍ EERIIÀIIDEZ E.I,ENTOS E PRODUÇõES
LTDÀ, REFERENTE ÀO SHO}' DE MÀRI FERNÀ}IDEZ À SER RE.AIIZÀDO NO DIÀ 01 DE JI'UIO DA 2022, EM

VIRTUDE DÀS FESTIVIDÀDES DE SÀO JOÃO DO MUNICIPIO DE SÀNTÀ RIIÀ/PB.

O serviÇo deverá ser êxêcutâdo rigorosamentê de acordo com as condiÇôês exprêssas neste
instrumento, proposta aprêsêntadâ, êspêcificações técnicas corrêspondêntês, processo dê
Inexiglbj,lidade de Licitação n" ÍN00038/2022 e instruÇões do Contratante, documentos esses que
ficam fazendo partes integlantes do presente contrato, independentê de tlanscrlção.

cLiiussr,A TERCETRÀ - Do vÀroR E PREçOS:
O valor total deste contratô, a base do preÇo proposto, é de R§ ... (,..)

CU{I'SSI,À QUÀRTÀ - DO REÀi'I'STÀMENTO E}T SENTÍDO ESTRIIO:
4.1. Os preços contlatados são fixos ê irr:êajustávêis no prazo de um ano.
4.2. Dentlo do prazo de vigência do contrato ê mêdiantê solicitação do Contratado, os preços
poderão sofrer reajuste após o interregno de r]m ano, na mesma proporÇão da variaÇão vêrificada
oo IPCA-IBGE acrmu-Iado, tomando-se por base o mês dê aprêsêntâÇão da assinatura do contrato,
exclusivamênte para as obrigaçôês iniciadas ê concluídas após a ocorrência da anuafidade.
4.3. Nos reajustes subsequentês ao primeiro. o intêrrêgno minimo de um ano será contado a partir
dos efêitos financeiros do último rêajustê.
4,4. No câso dê atraso ou não divulgaÇão do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao
Contratado a importância calculada pela últirna variaÇão conhecida, fiquidando a diferênÇa
corrêspondênte tâo loqo seja divulgado o índice dêfinitivo. Fica o Contratado obrigado a
apresêntar mêmóriâ dê cáfcufo rêferente ao reajustamento de preÇos do valor rêmanescente, semplê
que êstê ocorrêr.
4.5. Nas afeniÇôês finais, o indicê utilizado para reajuate será, obrigatoriamênte, o definitivo.
Caso o indice estabelecido para reajustamênto vênha a ser êxtinto ou de qualq1rer fôrma nâo possa
mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o quê vier a ser deteErlinado pêIa lêgislaÇão
êntão êm vigor.
4,6- Na ausência de previsáô lêga1 quanto ao indice substituto, as partês êIêgerâo novo indice
oficiat, para reajustamento do preço do valor rêmanêscêntê, por meio de termo aditivo.
4.7. o rêajustê podêrá sêr reafizado por apostilamento.



cüfurgur.À sÉrDrA - Dos pRÀzos E DÀ vÍcÊtrcrÀ:
Os prazos máximos dê inicio de êtapas dê êxêcução ê de conclusão do objêto ora
admitem prorrogaÇâo nas condiÇÕes e hipótêsês prêvistas nô Ait. 57, S 1", da Lêj-
abâixo indicados e seráo consi-derados da âssinatura do Contrato:
a - Ioicio: 2 (doi-s) dias;
b - Cooclusào: 1 (um) di.a.
À vigêncj-a do prêsêntê coútrato será dêtêrminada: 30 (trinta) dias, considerada
assinaturar pôdendo ser prorrogada nos termos do Àrt. 57, da Lei 8.666/93.

CIáI,SI,I,À SE,cTà - DO PÀGàUENTO:
6.1.Pa!a efetivaÇão dos pagâmentos respectivos, devêrâo sêr apresentados jun te
Faturâs ê Notas Fiscais, as Certidôes Negativas de débito CND do INSS, CRE do
Fazenda Municipal do domicilio do proponentê, dêvidamênte atualizada;
6.2.0 não cumprimento do subitem antelior, irnplicará na sustaÇeo do pagamênto quê só será
processado após a apresentaÇão das referidas certidões, náo podendo ser conaiderado atraso de
pagamento,

da data de sua

contratado, que
B. 6661 93, estão

c (ugur.À orÍÀlrÀ - Dàs oERrcÀçõEg Do corr?RÀrÀ*r?:
a - Efetuar o pagarnento relativo a execuçáo do serviÇo efetivamente lealizado, de acordo com as
respectivas cIáusulas do paêsêntê contÍato;
b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiêI êxêcuçâo do serviço
contratado;
c - Notificar o Contratado sobre qualquêr irrêgularidade encontrada quanto à qualidade do
§erviÇo, exêrcendo a mais ampla e completa fiscalizaÇáo, o que náo eximê o Contratado de suas
responsabilidades contratuais e legais;
d - Designar rêprêsêntantes com atribuições de Gestor ê Fiscal deste contrato, nos termos da
norma vigente, êspecialmente para acompanhar ê fiscal-iza! a sua execuÇão. rêspect ivamente,
permitida a contratação de terceiros para assistência e subsidio de informaÇõês pêrtinêntes a
essas atribuiÇôes.

cráI,sul.À noNÀ - DÀs oBRrGÀÇõEg Do coúaRÀrÀDo:
a - Exêcutar dêvidamêntê o serviÇo descrito na Cláusula correspondente do presente contrato,
dentro dos melhores parámetros de qualidadê estabelecidos pala o ramo dê atividadê rel-acionada
âo objeto contratual, com observãncia aos prazos êstipulados;
b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obriqaçõês conceroentes à legislaÇão fiscaL, civil,
trlbutária ê trabalhista, bem como po! tôdas as despesas e compromissos assumidos, a gualquer
titulo, perante seus fornecedores ou têrcêiros etrt lazão da execuÇão do objêto contlatado;
c - Manter preposto capacitado e idÕoeo, aceito pêIo Contratante, quando da execuÇâo do contrato.
que o represente intêgralmênte em todos os seus atos;
d - Permitir e facilj-tar a fiscaLi.zaÇeo do Contratante dêvêndo plestar os informes ê
esclarecimêntos solic-itados;
e - Será responsáveI petos danos causados diretamentê ao Contratante ou a têrcêiros, decorreotes
de sua culpa ou dolo na êxecuÇáo do contlato, não excluindo ou rêduzindo essa r:e sponsabi Ii dade
a fisca.lizaçào ou o acompanhELmento pelo órgão intêressado;
f - Não ceder, transferj,r ou subcontratar. no todo ou ern parte, o objeto deste instnmento, sem
o conhecimento ê a dêvida autorizaÇáo expressa do Contratante;
g - Mante!, durante a vigência do contrato, êm compatibilidade com as obrigaÇões assurnidas,
todas as condiÇões de rêgularidade e quaLificaÇáo exigidas no respêctivo processo dê contratação
difetâ, apresêntândo ao Contratante os documentos necesaários, Semprê que solicitado-

cráosrrÍ.À DÉcD'À - DÀ ÀÍ.rBRrção E RascrsÃo:
10.1. Este contrato podêrá ser alterado con a devida justificativa, unilateralmente peLo
Contratânte ou por acordo entre as partes, nos casos prêvistos no A!t. 65 e será rêsc.indido, de
pleno direito. conformê o disposto nos Àrts. '7'7, '18 e 79, todos da Lêi 8.666/93.
10,2. O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condiçóes contratuais, os acréscj.mos ou
supressões quê sê fizêrem nos sêrviÇos, até o respectivo limite fixado no Art. 65, § 1" da lei
8.666/93. Nenhrm acréscimo ou supressâo podêrá êxcêdêr o limitê estabeLecido, salvo as supressõês
rêsuItântês dê acordo celêbrado entre os contratantes-

cIJiUsuLÀ DÉcn,A PRn'GIRÀ - Do RECEBIXENEo:
11.1. Executado o prêsentê contrato ê observadas as condições de adimplemênto das obrigaÇôes
pactuadas, os procedimentos e prazos para receber o seu objeto pêIo Contratante obedecetáo,
conforme o caso, às disposiÇóes dos Àrts. 13 a 16, da Lel 8,666/93.

c!Áust,Í.À DÉcD'tÀ SEGÚIDÀ - DÀs PENAI.IDÀDE':
12.1. À recusa injusta em deixar de cumprir as obrigaçôês assrmidas e pleceitos legais, sujeitará
o Contratâdo, gaÍantidâ â prévia defesa, às seguintes penaLidades previstas nos Arts. 86 e 87
da Lei 8.666193: a - advertência; b - multa de mora dê 0,5t (zero vítguIa cinco por cento)
aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no inlcio ou na execuÇáo do
objeto ora contratado; c - multa de 10t (dez po! cento) sobre o valor contratado pela .inexecução
total ou parcial do contrato; d - suspensáo temporália de participar en licitaÇão ê impedimento
de contratar com a AdministraÇeo, por prâzo dê até 02 (dois) anosi e - decfalaçáo de inidoneidade

-.- 'r (r ' \

PROJETO ÀrrVrDÀDE: 13.392 .1018.204? - REÀIrZÀÇôES DE EVENTOS Ct LTtRÀrS J' n 17 :
ELEUEIITOS DE DESPESÀS: 33.9039 - OuTROS SERVIÇOS DE ÍERCETROS - PESSOÀ firRÍDICà b"+- :
EO}TTE DE RECT'RSOS: 5OO - RECI'RSOS NÀO YINCUI.ÀDOS DE IMPOSTOS . - 
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para licitar ou contratar com a AdministraÇão PúbIica ênquanto perduralem os motivos
determinantês da puniÇão ou até que seja promovida sua reabilitaÇâo perante a própria autoridadê
quê aplicou a penalidade; f - simultaneamente, quafquer das pênalidadês cabiveis fundamentadas
na têi.8.666/93.
12.2, Se o valor da multa ou indenizaÇáo devida não for rêcolhido no prazo de 15 dias após a
comunicâção âo Contratado, será autohaticamente descontado da primêira parcêl.a do pagarflento ê
que o Contratado vie! a fazer jus, acrescj.do de juros noratôrios dê 1t (um por cento) ao mês,
ou, quando fo! o caso, cobr:ado jud.icialmente.

crJfursuI.À DÉcD'tÀ rtsR(tsrnÀ - DÀ coMpENsÀÇio FtttAN@tRÀl
13.1. Nos casos de evêntuais atrasos de pagamento nos telmos deste instrr.rmento, ê desde que o
Contratado não tenha concorrido de alguma forma para o atraso, seaá admitida a compensaçáo
financeira, devida desde a data limite fj-xada parâ o pagâmênto até a data correspondênte ao
efetivo pagamento da parcela. Os encalgos moratôÍios dêv.idos êm lazâo do atraso no pagamento
sêrâo calculados com utilizaÇâo da sêguinte fórnula: EM = N x vP x I, ondei EM = encargos
moratólios; N = númelo de dias entre a data prevista para o pagamênto ê a do efetivo pâgâmênto;
vP = valor da palcê1a a ser paçra; e I = índice de compênsaÇão financeira, assim apurado: r :
(TX : 100) + 365, sêndo TX : pêrcêntual do IPCA-IBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na
sua falta, um novo índice adotado pê.Io covêrno Eêdera1 quê o substitua. Na hlpótese do referido
indice êstabel-ecido pala a compensaÇão financeira venha a ser extinto ou de gualquer forma não
possâ maj-s sêr utifizado, será adotado. em substituiÇão. o que vier a sêl dêterminado pêI4
legislaÇão êntão em viqor.

c (usuLÀ DÉcrrrÀ euÀRTÀ - DÀ FÍscAl,lzÀçio E G8stio Do cotrRxro
14,1. A êxecuÇáo do contrato se!á objeto de acompanhamênto, controle, fiscalizaÇâo e avaLi.aÇão

por representantê da contratantê, designamos palâ Gestor do plesente contrato o(a) sr(a).
eERÀIDo PESSOÀ D' OLryEIRà NEEO, portador(â) do CPF 0A3.446.534-52, com lotação fixada na
Secretaria de Cul-tur:a do Municipio de Santa Rita - PB.

14.2. O fiscal do Contrato, o(a) Sr(a). ftÀGO DOS SÀIrOg, portador(a) do CPF 071.056.594-16,
com lotaÇâo na Sêcretária de Cultuia do Municipio de Santa Rita - PB, formalmentê dêsignado,
ê comprovadamente habilitado pârâ gêrênciar o presente têrmo, será o responsável pelo flê]
cumprimênto das cláusulas contratuais, inclusive as pertinentes aos êncargos complemêntares '

cLÁusI,T.À DÉCD{A QgÍNTÀ - DO FORO:
15.1.Pâra dilimir as questões dêcôrrêntes deste contrato, as partes elegen o Folo da Comarca dê
Santa Rita.
15.2. Por êstarem de pleno acordo, foi 1avlado o presênte contlato em 02(duas) vias, o quâl vai
assinado pelas partes e por duas têstemunhas.

dedê

TESTEMUNHÀS

Santa Rita - PB,

PELO CONTRÀIÀNTE

PELO CONTRÀTADO

'1c.,6
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6.0 - DÀ coNcLusÃo
À concretização da rêferida contratação poderia

rêspêct ivo
qual está devidamênte instruido com a
contrato.

a aprovaÇâo dê Vossa Excelência do
documentaÇão pertinente, inclusive

EsrÀDo DÀ PÀRÀÍBÀ
PREFEITI'RÀ MUNÍCIPÀI DE SÀNTÀ RITÀ

SECRETÀRIÀ MT]NICIPÀI DE ct,Lrt,RÀ, DESPORIO, TT,RIS}IIo E IÂzER

nxrosrçÂo DE Morrvos N" rNooo38,/2022

1.0 - DO OBirErrVO
Têm a prêsente êxposiÇão dê motj-vos o objetivô de êsclarêcêr, êm consonância com a 1êgisIação
vigente, as razôes da singularidade da seguinte dêspesa: coNTRÀfÀÇÃO DÀ EMPRESÀ MÀRI FERNANDEZ
EVENToS E PRoDUÇÔES LTDA, REFERÉNTa Ào sHow DE MÀRI FERNÀNDEZ À SER REÀIIZÀDO NO DIÀ 01 DE

JULHo DE 2022, EM VTRTUDE DÀs FEsrrvrDÀDEs DE sÃo JoÁo Do MuNrcrpro DE sÀNTÀ RrrÀ/PB.

2.0 - DÀ NEcEssrDÀDE DA coNtRÀrÀçÃo
A contrataÇeo do objeto acima descrito será efetuada, nos termo dâs especificaÇões técnicâs e
informaÇôês complêmêntârês constante desta êxposiÇâo de motivos, quando foÍ o caso, motivada
pê1a: Pefa necessidade da devida efêtivaÇão de serviço para guprir demanda especifica -
CoNTRÀTÀÇÃo DA EMPRESÀ MÀRÍ TERNÀNDEZ EVENToS E PRODUÇÔES LTDÀ, REFERENTE ÀO SHO!í DE MARI
T,ERNANDEZ À SER REÀLIZÀDO NO DIA 01 DE JULHO DE 2022, EM VIRTUDE DÀS FESTIVIDÃDES DE SÃO JOÃO

DO MUNÍCIPÍO DE SANTA RITA/PB -, considêrada oportuna e inprescindÍvel, bem coÍno relevante
medida de intêrêsse público; ê a.inda, pela necêssidade de dêsenvolvimento dê açôes contiouadas
para a promoÇáo de atividades pertinentes. visando à maximizaÇâo dos lecursos em rel-ação aos
objet-ivos programados, observadas as dirêtrizes e metas definidas nas ferramentas dê planeiamento
aprovadâs,

3.0 - DÀ,9 nzõBs ol EscolaÀ Do FoRNEcEDoR ou ExEqrrÀsrB
Em decorrência das caracterlsticâs e particularidades do objeto da contrataÇão êm têla, a nesma
poderá ser êfetuada junto â: MARI FERNÀNDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDÀ - R§ 160.000,00. - Entidade
ou plofi"ssional muito bem conceituado no dêsempenho das atividades inêrêntes ao ramo peltinente
a sua espêcialidade, aplesentando ótina qualidade e prêÇos dos seus produtos ofertados e/ou
serviços prestâdos, já comprovados anteriormente. justificando, desta forma, a sua escolha,

4.0 - DÀ ,fusrrFrcÀrrvÀ Do PREço
O valor da refêrida contrataÇão está satisfatório e compâtive1 con os prêqos praticâdos no
rnêrcado, conforme a cottêspondente proposta apresentada e levantamento efêtuado, mediante
pesquisa apropriada, em anêxo.

5.0 - DO EIrNDÀI'IEIUO IAGâ!
Entende-se que a regra da obr j-gatoriedade da licitaçáo nâo é absoluta, contemplando exceÇôe§,
que a própria legislaçâo enumera. Portanto a contratação em comento poderá sêt acobertada po!
Inexigibilidade de LicitaÇão, nos termos do Àrt. 25, inciso III, da Lei Pedêra1 n' 8.666193 ê
suas a1têraÇôes posteriores:

"Art. 25. É inexiqivef a flcitaÇão qudndo houvêr inviabilldade de conpetiÇão, en especiaT:"

"ÍÍÍ - para contrataÇão dê ptofissionaf dê q\aTquer setor artistico,
enpresáÍio excfusiva, desde que consagrddo pefa ctitica especiaiizada

diretamente ou dtravés dê
ou pefd opinião púbiicd, "

Santa Rita - PB, 28 de Junho de 2022

processo em apreÇo, o
a minut a

ocorl:er com

Atenc io nte

I.IEN D E

sêcretário Municipal secult 1
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ESTÀDO DÀ PÀRÀiBÀ
PREFETq'RÀ MT'IIICIPÀI DE SÀIrIà RITÀ

SECRETÀRIÀ M'NICIPÀI DE CT'I,TI'RÀ, DESPORTO, TURISIO E I.ÀZER

ouÀDRo DElplrsTR:ÀTrvo DE pREÇos - lrq|pÀ DE ÀprrRÀÇÂo - E:xposrçÃo DE rõrIvos N" rNooo38/2022

WENDEL JO E\ T:
secrêtário Municipal secultl

Santa Rlta - PB, 28 de Junho dê 2022

NESULTÀDO FINAI:

- MÀRI FERNÀNDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDÀ.

Valor: R$ 160. 000, 00

unid. Vi.. t ait. VI. fotâL Obs
DÀ EMPRESA IiR,RI EERNÀNDEZ EVEIITOS E S LTDÀ, REFERENTE AO SI'OIí DE I{ÀRI MRNÀNDEZ

RI EERNÀNDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDÀ UND 160.000,0 160.000,00 I

À SER REÀLIZÀDO }íO DIÀ 01 DE .]I'LEO DE 2022, Ú1 IrIRfl'DB DAI' ETSTTVIDÀDEA DE SÀO.]OÀO DO }íT'NICIPIO DE SÀNTÀ
RITÀ/ PB.

l
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ESTÀDO DÀ PÂRÀIBÀ
PREEEIfUI'À I{T'NÍCIPÀI DE SÀI{IÀ RIIÀ

SECREÍÀRIÀ DE CULrt'RÀ

Expediente:

Àssunto:

LêgisfaÇão :

Ànêxo:

axposrÇÃo DE Morrvos N.o rN00038/2022
COORDENÀDORIÃ DE COMPRAS

coNTBATÀÇÃo DÀ EMPB.ESA MARI FERNANDEZ EVENÍOS E

PRODUÇÕES LTDÀ, RETERENTE ÀO SHOW DE I4ARI FERNÀNDEZ A

SER REÀLIZÀDO NO DIÀ 01 DE JULHO DL 2022, EM VIRTUDE DÀS

FESTIVIDÀDES DE SÃO JOÁO DO MUNICIPIO DE SÀNTA RTTÀ/PB.
Àrt. 25, inciso rrI, da Lei Fêderat n' 8'666/93 e suâs
alteraÇões posteriores.
ExposiÇáo de motivos correspondente ê seus elemêntos,
inclusivê a minuta do rêspecti.vo contrato.

DESPÀCHO

ÀPROVO a correspondentê proposta nos têrmos do êxpêdiente suprêmencionado. Àcolho a situaÇão dê
Inêxigibilidâdê dê ti.citaÇão, na forma como se apresenta nêstê procedimênto de contrataÇáo
direta, para atende! a necessidade da deÍnanda j ustificadamente reguerida.

Rêmeta-se o processo, devidamênte instruido de todos os sêus elemêntos constitutivos, à

aprêciaçáo da Àssessoria Juridica, para os fins e efeitos legais.

e Junho de 2022.Santa Rita -

VICENTE
SEcRETÁRro DE Í-T URÀ

M
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PREFEITURA II,IUNICIPAL DE SANTA RITA
coMtssÃo PERMANENTE oE LtctrAÇÃo

cooRDENADoRta .luníorcl

PAREcER runíorco

Sonto Rito/PB, 29 de iunho de 2022.

PROCESSO ADTtiITNTSTRAT|VO N.. t 94 12022

Assunlo: Controloçõo do empreso Mori Fernondez Evênlos e Produções LTDA, referenle oo show
de "Mori Fernondez", q ser reolizodo no diq Ol de lulho de 2O22, em virtude dos festividodes do
São João do Prefeituro Municipol Sonto Rito, PB.

ETt,IENTA

Dircllo Adminiclralivo. Contrototão dc empreso Mori
Femondez Eyenlos e Produções LTDA, reÍelenle oo show de
"Illari Fernondez", o ser reolizado no dic Ol de julho de
2022, em viÉude dcs festividcdês do 5õo João da Pre$eitsra
íUlunicipol §onts Rito, PB. Requisitos legais. Cumprimento.
Prosseguimento.

RETATóRIO

Troto-se do Processo Administroiivo n'. 194/2022, destínodo Controtoçõo do

empreso Mori Fernondez Evenros e Produções LTDA, referente qo show de "Mori Fernondez", o ser

reolizodo no dio 0l de iulho de 2022, em virtude dos fesÍividodes do Sõo ioõo do Prefeituro

Municipol Sonto Rito. PB, do quol se requêr onálise iurídico do formolidode do procedimento de

lnexigibilidode de n". O38 /2022.

Até o momênto deste porecer, os ouÍos forom regulormente formolizodos

encôntrom-se instruídos com os seguintes documentos, no que importo à presente onólise:

o) Monifeíoçõo técnico solicitondo e iustificondo o necessidode do
controtoçôoi
b) Termo de referêncio;
c) Autorizoçõo dq outoridode competente poro o obêrturo do licitoçõo;
d) Documentqçõo do contrqtqdoi
e) Comprovoçõo do quolificoçõo récnico, do hobilitoçõo iurídico. do
reguloridode fiscol ê trobqlhisto do conirqtodoi
f) Comprovoção do copocidode técnico-proíissionol do controlodo,
S) A rqzõo dq escolho do controtodo e iuslificotivo do preço;

e

ç^



Reguloridode Fiscol e Trobolhisto doh) Certidões Negotiyos de
controlodoi
i) Minuto do controto;

Após o breve relotório, possemos à onólise do controto. l

IANÁtISE

Prefociolmente, ossevere-se que o presenÍe monifestoçõo lem por refe

elementos constontês dos outos do processo odministrolivo em epígrofe.

Nessê sêntido, o reolizoção do licitoçõo é, em regro, conditio sine quo non porq

o consecuçõo do controtoçõo público. Com efeito, é preciso que o Administroçõo obtenho o proposto

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

Entretonto, excepcionolmente em situoçõês de inviobilidode de competiçõo, o

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

n".8.666/93, outorizondo o Administroçõo Públicq o reolizoçõo dê controtoçõo direto, sem licitoçôo.

Possondo à onólise iurídico,lêmos que o Lei n" 8.óóó/93, que institui normos sobre

Licitoçõo e Controtos Administrotivos, êm seu ort. 25, inciso lll e §l', dispõe o seguinter

Arl, 25. É inexigível o licitoçõo quondo houver inviobilidode de comperiçõo.
em especiol:
l- Poro oquisiçõo de moteriois, equipomenfos, ou gêneros que só possom ser
Íornecidos por produtor, empreso ou representonte comerciol exclusivo,
vedodo o preferêncio de morco, devendo o comprovoçõo de exclusividode
ser feito otroyés de otestqdo fornecido pelo órgôo de regislro do comércio
do locql em que se reolizorio o licitqçõo ou o obro ou o serviço, pelo Sindicoto,
Federoçõo ou Confederoçõo Potronol, ou. oindo, pelos entidodes
êquiYolentesi
ll - Poro o controtoçõo de serviços técnicos enumêrodos no ort. l3 desto Lei,
de noturezo singulor. com profissionois ou empresos de notório êspeciolizoçõo,
yedodo o inexigibilidode poro serviços de prrblicidode e divulgoçõo;
lll - poro conlrotoção de profissionol de quolquer seloÍ oííslico, dirôiomenle
ou olrovés de empresório exclusivo, dasde que consogrodo pelo crítico
especiolizodo ou pelo opiniõo público.

Nesto sendo, o obieto de oprecioçõo deste porecer estó elencodo no inciso lll do

oriigo suprocitodo, o quol dispõe ser inexigível o licitoçõo "poro controtoçõo de profissionol de

2

(,
,t,

Em obediêncio o Corto Mogno de 1988. os controtqções públicos devem ser

precedidos do reolizoçõo de certome liciÍotório, cumprindo oo qdministrodor o escolho do ovenço

que seio mois vontoioso oo intêresse público, respeitondo-se o princípio do impessoolidode, que

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

de 1988 e do Lei n". 8.óóó/1993.

('''



quolquer setor orlístico, diretomente ou otrovés de empresório exclusivo, desde que consog :o .li,
crítico especiolizodo ou pelo opiniõo público."

ç

+q
É importonte esclorecer, oindo nqs hipóteses de inexigibilidod

odministrodor público nõo estó inteiromente livre poro o controroçôo. É preciso o obse c
determinod os requisitos legois e conslitucionois, tudo devidomente demonslrodo em processo formol

À visto disso, poro o controtoção de profissionol do setor ortÍstico é preciso: l)

controlo firmodo pelo próprio controtodo ou por meio de empresório exclusivo; ll) consogroçõo do

orÍisto pelo crílico êspeciolizodo ou pelo opinião público;

UE

Ademois,

mesmo Lei, que ossevero:

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

Art.2ó. As dispensos previstos nos §§ 2'e 4" do ort. 17 e no inciso lll e
sêguinles do ort. 24, os siluoções de inexigibilidode referidos no ort. 25,

necessoriomente iustificodos. e o relordomento previsto no finol do porógrofo

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

ouloridode superior, poro rolificoçõo 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

rerordomento. preyisto neste ortigo, seró inslruído, no que couber, com os

seguintês elementos:

| - corocterizoçõo do siluoçõo emergenciol, colomiloso ou de groye ê iminente

risco à seguronço público que iustifique o dispenso, quondo for o coso;

ll - Rozõo do escolho do fornecedor ou executontê;

lll - iustificotiYo do preço.

lV - Documento de oprovoçõo dos proietos 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 controÍodo e do iustificotivo do

seu preço, evitondo-se preiuízos oo erório em rozõo de superfoturomentos, requisitos êstes

devidomente expostos nos ouÍos do procedimento em Íelo conforme os documentos iuntodos oos outos.

Destorte, vemos que os condições forom preenchidos no pÍesênte procedimento

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

controtodo ou por meio de empresório exclusivo; ll- consogroçõo do ortisto pelo crítico especiolizodo

ou pelo opiniõo público; lll- Rozão do escolho do profissionol do selor ortÍstico; lV- Justificotivo de

preço e V- publicidode do controtoçõo.

F

de inexigibilidode.

o
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Nesse contexto, em reloçõo oo disposto no item ll, é relotivo o onólise ocercq do

consogroçõo do ortisto, umo vez que o consogroçõo é Íotor de extremo relotividode e vorio no

tempo e no espoço. Pode um orlisto ser reconhecido. por exemplo, openos em certos locois, ou por

determinodo público ou críÍicos especiolizodos. Nem por isso deveró ele ser oliiodo de eventuol

controtoção. A nosso sentir. quis o legislodor prestigior o figuro do orlisto e dê sêu tolento pessool,

e, sendo ossim, o orte o que sê dedico ocobo por ter prêyolêncio sobre o consogroçõo.

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

comprovodo nos outos do processo de inexigibilidode, medionle o iuntodo de noticiórios de iornois,

demonstroçõo de controloções pretéritos otroções relevontes iunto o entes públicos.

Deslo formo, temos umo outorizoção legol poro o controtoçõo dos serviços

constontes do processo odministÍotivo n".194/2022, eis que prêsênte os requisitos outorizodores, em

_,. especiol por se trqlor de profissionol de renome locol e reconhecido por seus shows.

Foz-se presente do mesmo formo os nuonces inscrilos no crl. 27 e seguintes,

relocionodos à hobilitoçõo do profissionol controtodô.

Portonto, o controtoçõo por porte do Administroçõo Público do profissionol

ortíslico por lnexigibilidode de Licitoçõo é plenomente possível, eis que expressomênte contido no

inciso lll do ortigo 25 do Lei 8.óóó/93.
".te

4s
9\

o\
Possemos à conclusõo.

RY ANDREO o

coNcrusÃo

Ante oo exposto, OPINAMOS pelo prosseguimenlo do processo odministroÍivo n".

194/2022, que dó origem o ContÍoÍoção por lnexigibilido de n". O38 /2022. No mois, rodo o
processo estó de ocordo com os ditomes legois insculpidos no Lei 8.óóó/93, especiolmente no ort,

25, ilt.

É o porecer;
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ESTÀDO DÀ PÀ-RÀÍBÀ
PREFE ITUR,A MUNICIPÀI DE gÀ}IIÀ RITÀ

SECRXTÀRIÀ DE CI'LTI'RÀ

santa Rita - PB, 30 de Junho dê 2022.

O SECRETÁRIO DE CULTURÀ DO MUNICÍPIO
atribuiçôês Iêgais,

DE SANTA RITA, ESTADO DÀ PÀRAÍBA. no uso dê suas

R E S O L V E:

RATIFICAR o processo de Inexigibilidade de Licitaçâo n" IN00038,/2022, que obietiva:
CONTRATÀÇâ,O DÀ EMPRESÀ I{ãRI IERNÀ}IDEZ E\/ENTOS E PRODUçôES LlDÀ, RBFEREIITE ÀO SHOI{ DE }TÀRI
EERNÀNDEZ À SER REAIrZÀDO NO DI.À 01 DE JrrUtO DE 2022, E!' rrrRnJDE DÀS EESIÍVIDÀDES DE SÃO JOÀO

DO MT NICIPIO DE SÀt[IÀ RI!À/PB; com base nos êIêmêntos constantes da ExposiÇão de Moti./os
ccrrespondênte, a qual sugere a côntratagào de:

_ MÀRI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDÀ
CNPJ: 41.858.720,/0001-70
Valor: R§ 1.60.000,00

Publique-se ê cumpra-sê.

CE}TIE
SECRETÁRIO DE CU TURÀ
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ESTÀDO DÀ PÀRÀÍBÀ
PREE-EITURà T«JNICIPÀI DE SÀNTÀ RIIÀ

SECREIÀRIÀ DE C['],TT'RÀ

O SECRETÁRIO DE CULTURA DO MUNICÍPIO
atxibuiÇóes legais,

Santa Rita - PB, 30 de Junho de 2022.

DE SÀNTÀ RITA. ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas

R E S O L V E:

ÀDJUDlCAR o objeto da Inêxigibilidade dê licltâÇâo o" IN00038,/2022, que objetiva:
CONTR,ATàÇÃO DÀ EMPRESÀ I'íÀRI FARNÀNDEZ EVENTOS E PRODUçôES LfDà, REEERENTE ÀO SHOT'' DE MÀRI
FERNÀNDEZ à SER RT.ÀIIZÀDO NO DÍÀ 01 DE .'ULIIO DE 2022, EU \rIRfUDE DAS FESTIVIDÀDES DE SÀO JOÀO

DO MT NICIPIO DE SÀIIIÀ RIÍÀ/PB; con base nos e1êmêntos constantes do processo correspondente, a;

_ MÀRI FERNÀNDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA.
CNPJ: 41.858.?20l0001-70
Valor: R§ 160.000,00

Publique-se e cumpra-se

WENDEL ÀRÀUJO
SECRETÁRIO DE CUI,TURÀ



ESTADO OA PARA|BA
PREFEITURA iIUNICIPAL DE SANTA RITA

SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER

RATTFTCAçÃO E ADJUDTCAÇÃO - tNExtctBtLtDAOÉ No tNOO038/2022
Nos termos dos elementos constantes da íespecliva Exposição de Motivos que instÍui o
processo e observado o parecer da Assessoria Juridica, íeferente a lnexigibilidade de
Lic ação no rN00038/2022 que obietava: CONTRATAÇÁO DA EMPRESA MAR|
FERNANDEZ EVENTOS E PRODUÇÔES LTOA. REFERENTE AO SHOW DE 'MARI
FERNANOEZ" A SER REALIZADO NO DIA 01 DE JULHO DE 2022. EM VIRTUDE OAS
FESTIVIDADES DE SÃO JOÂO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA./PB; RATIFICO O
correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto ar MARI FERNANOEZ
EVENTOS E PRODUCOES LTDA - CNPJ: 41 858 720|OOO1-70 - VALOR RS
160.000,00

Santa Rita - PB, 30 de Junho de 2022.
WENDEL DE ARAÚJO VICENTE

SECRETÁRIO DE CULTURA, DESPORTO. TURISMO E LAZER

l
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ESTÀDO DÀ PÀXÀÍBÀ

PRETEITI'RÀ MUNICIPÀ]. DE SÀNTÀ RITÀ
COMISSÃO PERMÀNENTE DE LICITÀÇÀO

CONTRÀIO N" I OO3l2 / 2022-CPL
PROCESSO À.DMINISIRÀEIVO NO L94/2022
INEXIGIBIÚIDÀDE N" INOOO38,/2022

TERMO DE CONTRÀTO OUE ENTRE SI CELEBRÀM A PREFEITURÀ MUNICIPÀL DE
SÀNTÀ R]TÀ, POR INTERMÉDIO DÀ SECRETAR]À DE CULTURÀ E A EMPRESA IIÀRI
EERNÀNDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDÀ, PÀRÀ EXECUÇÃO DE SERVIÇO
CONFORME DISCR]MINADO NESTE INSTRUMENTO NÀ FORMÀ ÀBÀIXO:

Pelo presentê instrumênto dê contrato, de um fado a Prefeiturà Municipat de Santa Rita, CNPJ n.
0 9 . 1 5 9 . 6 6 6 ,/ 0 0 0 1 - 6 1 , por intermédio da SECREIÀRLA DE CITLTI RA, DESPORTO, TURISUO IÂZER, situada
na Rua virginio veloso Borges, s/no, Loteamênto Jardim Miritâmia - centro, cEp: 5g.300-2?0,
Sânta Rita, Estado da Paraiba, neste ato represêntâda Pelo(a) Senhor(a) Í|ENDE! Og amú,fO VICEtffE,
CPF no 033.305.764-30, doravante simplesmente COIüIRÀIÀ,§IE, e do outro lado MÀRI FERNÀIIDEZ EVENIOS
E PRODUCOES tTDÀ - ÀV OLIVE]RÀ PÀIVA, 1600 - CIDADE DOS TUNCIONARIOS - EORTÀLEZÀ - CE, CNPJ N'
4 1 . 8 5 I ' 7 2 0 ,/ 0 0 0 1 - 7 0 , neste ato represênrado por FB,ANcrsco WÀGNER ÀLvEs BARBosÀ FrLEo, cpE n"
024.318.253_88, doravante slmplesmenle CoNTRÀTÀDo, decidiram as partes contratantes assinar o
presente contrato, o qual se regerá pefas cláusufâs e condições seguintês:

cuiusur,n pRrMErnÀ - Dos Ft NDàuElrros:
1.1.Estê contrato dêcôrre da loêr.igibilidadê de LicitâÇão n" INOOO3S/2022, processada nos termos
da Lei rederar n" 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lêi comptementar n" 123, de 14 de Dezêmbro de
2006; e legislaÇâo pertinente, consideradas as alteraÇões posteriores das rêferidâs normâs.

cÍ.iíustIlÀ sEGt DrDÀ - Do oBJEro:
2.1. o presente contrato tem por objeto: coNaRÀTÀÇÃo DÀ ET{PRESà MÀRI FERNÀDIDEZ EvENTos E
PRODUÇÕES LTDÀ, REFERENTE ÀO SHOW DE " !{ARI FER}IÀ}IDEZ" À SER RE,ÀIIZÀDO NO DIÀ 01 DE !'ULHO DE
2022, EI/JT, VIRTI'DE DÀS FESTIVÍDÀDES DE SÃO JOÃO DO MT'NICTPIO DE SÀNTÀ RITÀ,/PB.

2.2. o serviço deverá ser exêcutado rigorosamênte cle acordo com as condições expressas neste
instrumento, proposta apresentada, especificaçôes técnlcas correspondente6, processo deInêxiEibilidade dê Licitação a" IN00038/2022 e instruÇões do Côntratante, documêntos esses que
ficam fazendo partes lntegrantes do presente contrato, indepeodente de transcriÇào.

CLi{USULÀ TERCEIRA - DO 
',OR 

E PREçOS:
3.1.o valor total deste contrato, a base do preÇo proposto, é de R§ 160.ooo,oo (cENTo E sEssErürÀ
MÍL REAIS) .

CODIGO D I SCRII.{INÀÇÃO
coNTRÀTÀÇÃo DÀ EMPRESÀ uÀRI FERNÀNDEZ
PRoDUÇÔES lTDÀ, RE!'ERENTE Ào sgow
IERNÀNDEZ,, À SER REÀTIZÃDO NO DIÀ 01 DE

T'NIDÀDE OUÀNTIDÀDE P.T'NITÀRIO P, TOTÀI

294, *, vrRTuDE DÀs restrvtpÀDss oe EÀo
MI'NICIPIO DE SÀNTÀ RITÀ/PB.

JOÀO DO
160 .000,00 160.000,00

Total. : 160.000 , 00

cu(usrrÀ eoÀRTÀ - Do REAJusrÀrirENÍo Etr sENTtDo EsTRrro:
4.1, Os preÇos contratados sâo fixos e irl:eajustáveis no prâzo de um ano,
4.2. Dentro dô prazo dê vigência do contrato e mediante soticitaçàô do Contratado, os preÇos
poderão sofrer reajuste após o interiegno de um ano, na mesmâ proporÇão da variação vêrifiêada
no IPCA-IBGE acumulado, tomando-se por base o mês de apresêntaÇâo da assinatura do contrato,
exclusivamentê para as obrigaÇôes iniciadas e êoncluidas âpós a ocoriência da anualldadê.

Nos reajustes subsêquentês ao priroeiro, o interregnô minino dê um ano será contado a partir
efeitos financêiros do ú.ltimo rêaiuste.

No caso de atraso ou não divulgaÇão do indice de reajustamento, o contratantê pagará ao
Contrâtado a importância ca1culâda pela última variaÇâo conhecidâ, Iiquidando â diferença
corrêspondêntê tào l-ogô seja divulqado o indice dêfinitivo. Ficâ o Contratadô obriqâdo a
apresentar memória de cáfculo referentê âo reajustamênto de prêços do valor remanescentê, sempre
quê este ocorrer,
4.5' Nas aferiÇões finais, o lndice utilizado pala rêajuste sêrá, obr:igatoriamênte, o definitivo.
Caso o índicê estabelêcldo para reajustamênto venha a ser extinto ou dê qualquer forma não possa
rnais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela 1êgis1aÇão
êntáo em vigor.
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CIÁUSu,À QUINTÀ - DÀ DoTÀÇÃo:
5.1.Às despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orÇamento
Recursos Próprios do Município de Santa Rita:
I,NIDÀDE ORÇÀIIENTÁRIÀ: O2.1OO - SECREIÀRIÀ DE CT,I!'URÀ, ESPORTE, TT'RISIio E IÂZER
PROJEAO ÀTrVrDÀDE: 13.392.1018.204? - REAT IZÀÇÕES DE EVENTOS CULTURÀrS
ELET ENTOS DE DESPESÀS: 33.9039 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOÀ JIrRÍDI
FONTE DE RECT'RSOS: 5OO _ RECURSOS NÀO VINCUIÀDOS DE IMPOSTOS

CLJ{USULÀ SEXTÀ - DO PAGÀUENTO:
6.1.Pêra efetrvêÇão dos pagamentos respectivos/ deverào

Fazenda Municipal do domicllio do proponênte, devidamêntê atualizada;
6,2.O não cumprimênto do subitêm anterior, impticará na sustâÇáo do pagamento que
processado após a aplrêsentaçào das l:êferidas certidóes, não podendo ser considerado
pagamênto.

.ô*

J

ecoma

so sera
atraso de

Sser apresêntados j untam
Eaturas ê Notas Eiscâis, as Cêrtidõês Negativas dê déblto CND do INSS, CRE do FGTS

cLiiust,IÀ sÉrÍxÀ - Dos pRÀzos E DÀ ur6ENcrÀ:
7.1.os prazôs máximos dê início dê êtapas dê exêcuÇão ê de conclusão do objêto ôra contratado,
que admitem prorroqaçáo nas condiÇÕes ê hipótesês prêvistas no Àrt. 57, S 1., da Lêr 8.666/93,
estão abaixo indicados e ser.ão considerados da asslnatura do Contrato:
a - Início: 2 (dois) dias;
b - Concfusão: 1 (um) dia.
À vigência do presentê contrato sêrá determinada: atê 29/07/2022, considerada da data de sua
assinatura; podêndo ser prornogada nos termos do Àrt. 57, dâ Lei 8,666193,

c iusu,À orrÀvÀ - DAs oBRrcÀçõEs Do corrrRÀrÀNaE:
a - Efetuâr ô pagamênto relativo a êxêcuÇão do sêrvj-Çô efetivamêntê rêalizado, de acordo com as
respectivas c1áusulas do presentê contrato;
b - Proporcionar ao Contratado todos os mêios necessários para a fief êxêcuÇâo do serviÇo
contratado;
c - Notificar o Contratâdo sobre qualquer irregula!idâde encontrada quantô à qualidade do
sêrviqo, êxercêndo a rnais amplâ e completa flscalizaÇão, o quê não exime o Contratâdo de sua§
rêsponsabi I idàdês contratuàis e Iegais;
d - Designar replêsentêntes corn atribuiçóes de Gesto! ê Eiscal deste contrâto, nos têrmos da
norma vigente, êspecialmente para acompanhar ê fiscalizar a sua exêcuÇão, respectivamentê,
permitida a contratação de tercêirôs para assistência e subsidio dê informaÇôes pêrtinêntes a
essas atribuiÇôes.

c (usurÀ itor{À - DÀs oBRrcÀçÕEs Do corÍTRttÀDo:
a - Executar devidamêntê o serviço descrito na C1áusu1a correspondente do pr.esente contrato,
dentro dos melhores parâmetros dê qualidade êstabefecidos para o ramo de atividadê relacionada
âo objeto contratuaf, com observância aos prazos êstipulados;
b - Responsabilizar-se por tôdôs os ônus ê ôbrigaÇões concernentes à legislaÇão fiscal, civif,
tributária e trabalhista, bêm como por todas as despêsas e compromissos assumidos, a quâ1quêr
títuIo. pelante sêus fornêcedorês ou te!cêiros em razâo da execuÇào do objêto contratado,.
c - Mantêr preposto capacitado e idônêô, aceito pelo Côntratante, quando da execuÇão do contrato,
quê o represêntê integralmente em todos os sêus atos;
d - Pelrnitir e facifitar a fiscalizaÇão do Contratante devendo prêstar os infornês ê
esclarecLmenLos sol iciLados;
e - Sel:á rêsponsáve1 pêlos danos causados diretamentê ao Contratante ou a terceiros, decorrêntes
de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa rêsponsabilidade
â fiscalizaÇãô ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
f _ Não ceder, tr:ansferir ou subcontratar, no todo ou em partê, o objeto destê instrumento, sem
o conhecimento e a devida autorização êxpressã do Contratante;
q - Manter, durânte a vigência do contrato, em conpalibilidadê com as obrigaÇões assurnidas,
todas as condiÇões de regularidade e quafificaÇão exigidas no respectivo procêsso de contrataÇão
dirêta, apresentando ao Contratante os documêntos necessários, sêmpre que solicitado.

cu(usúÍ,À DÉcrtiÀ - DÀ Àr.TERÀÇÃo E REscrsÃo:
10.1. Este contrato poderá sêr alterado com â devida justificativa, unilâtêrâlmente pelo
Côntratantê ou por acordo êntre as partês, nos casos previstos no Art. 65 e será rescindidô, de
pleno dirêito, conforme o disposto nos Àrts, ''l"l ,'lB e 79, todos da Lei 8.666193.
10.2. o Contratâdo fica obrigado a aceitar, nâs mesmas condiÇões contratuais, os acréscimos ou
supressôes que se fizêrem nos serviços, até o respectivo limite fixado no Àrt- 65, S 1. da Lêi
8.666/93. Nênhum acréscimo ou suprêssão poder:á exceder o limite estabelecido, salvo as supressões
resultantes de acordo cêlebrado êntrê os contratantês-

CIJiosULÀ DÉCIMÀ PRITTGIRÀ - Do RECEBI}'ENIo:
11.1. Executado o presêntê contrato e observadas as condiçôes de adimplemento das obrlgaçôes
pactuadas, os procedinêntos e prazos para receber o seu objeto pêIo Contratantê obêdêcerão,
conformê ô caso, às disposiÇôes dos Àrts. 13 a 16, da tei 8.666193.

FRANCISCO

4.6. Na ausência dê prevj.são legal quânto ao índice substituto, as partes êleqerão novo indice
oficial, para rêajustamênto do preÇo do vafo! rêmanescentê, por meio dê termo aditivo.
4.7. O reajustê pode!á sêr realizado por apostllaroento.

o



cráust !À DÉcDar sEGoíDÀ - DÀs pENÀuDtDEs:
12.1. À rêcusa injusta em deixar de cuínprir as obrigâÇões assumidas e preceitos legais, sujeitará
o contratado, ga!ântida a prévia defesa, às seguintes penaLidadês previstas nos Àrts. g6 e g?
da Lei. 8.666/93: a - advêrtência; b - murta de mora de 0,5% (zêro virgul.a cinco por cento)
aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no início ou na exêcuÇáô do
objeto ora contratado; c - multa de 10* (dez por cêntô) sobre o vafor contratado pela inexecuÇão
total ou parcial do contrato; d - suspensáo têmpôrária de participar em licitaÇão e impedimento
de contratar com â ÃdministraÇão, por prâzo de até 02 (dois) anos; e - dêclaraÇâo de inidôneidade
Pârà licitar ou cont!àtar com a Àdministração Púb1j.ca ênquanto perdurarêm os motivos
determinantes da Punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridadê
que àplicou a penalidâde; f - simultaneamente, qualquer das penalidades cabiveis fundamentadas
na Lei 8.666/93 -

12.2. sê o valor da mufta ou indenlzação dêvida não for recolhido no prazo de
coÍnunicaÇãô ao Contratado, será autonaticamentê descontado dà primeiaa parcela
que o Contratado vier a fazer jus, acrescido dê juros noratórios de 19 (un por
ou, quando fôr o caso, cobrado judicj.alnente.

cl,iíus(,rÀ oÉcrua tgncrtu - DÀ coupENsÀç.úo FrNÀNcErRÀ:
13.1. Nos casos de evêntuais atrasos de pagamento nos

15

o) qo S
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termos deste instrumento, desd eo
Contratado nào tênhâ concorrido de a.Lguma forma para o atlaso, sêl:á admiti,da
financeira, dêvida desdê a data l-imi-tê fixàda para o pagamênto até a data cor!ê
efetivo pâgamento da parcela. Os encargos moratórios dêvidos em razão do atlaso no

aÇ

to
serâo calculados com utilizaÇâo da sêguinte fórmufa: EM: N x Vp x I, onde: EM: encargos
morâtórios; N = número de dias êntre a data prevista para o paganento ê a dô efetivo pagamento;
VP = val-or da parcela a ser paga; e I = indicê de compensaçào financeira, assirn apurado: I:
(TX + 100) : 365, sendo Tx : pe!:centual do IPcÀ IBGE acumu.Lado nos úItimos doze meses ou, na
sua falta, um novo indicê adotado pelo Govêrno Federal quê o substitua. Na hipótêsê do rêferido
indice estabêl.ecidô para a compênsaÇão financeira vênha a ser extinto ou dê qualquer forma não
possà mais ser utj.lizado, sêrá adotado, em substituiÇão, o quê vier a ser determinado pêIa
legislaÇão entáo em vigor.

c,.ÁusuLÀ DÉcrríÀ OIrrRrÀ - DÀ Frscr,lrzÀção E GEsrÀo Do coNrRÀto
14.1. À êxecuÇão do contrato será objêto dê acompanhamento, côntrole. fiscalizaÇão ê àvaliaÇão

por rêplesentante da Contratante. designamos para Gestor do prêsentê contrato o(a) Sr(a) .
GERÀIDO PESSOÀ D' OLIVEIRÀ IÍEIO. portador(â) do CPF 083.446.534-52, com fotaÇão fixada na
Secrêtarla de Cultura do Municipio de Santa Rita PB.

14.2. O fiscal do Contrato, o(a) Sr(a). I!AGO DOS SÀttEOS, portador(a) do Cpf 071.056.594-16.
côm lotaçào na Secretária dê Cuftura do Município de Santa Ritâ PB, forma.l-nente desj.gnado,
e comprovadamente habil-itado para gerenciar o prêsênte termo, será o responsávê1 pêto fiê1
cumprimênto das cláusulas contratuais, inclusivê as pertinentes aos êncargôs cômplementares.

ctÁusur.À DÉcr r err rÀ - Do FoRo:
15.1.Para dirlm.i! âs questões decorrentês dêstê contrato, as pâttês elegem o Foro da ComaÍca
Santa Rita.
15,2. Por êstarem de pleno acôrdo, foi lavrado o presente contrato êÍn 02(duas) vias, o qual
assinado pelas partes e por duas testemunhâs.

Santa Rita PB, 30 de Junho dê 2022.

TESTEMUNHÀS

PELO CON? ÀN

HENDEL VI
PELO CONTBÀTADO

de

FRANCISCO WAGNEN ALVÉ5
BARBOSA FlLHOio243l825388

^shàdô 
d. íom. d'9 riàl por F R 

^ 

N(r§ao

oãdoe:20rr370r irrT ri o! 00'

}IÀRI I'ERNÀNDEZ EVEII'IOS E PRODUCOES LTDÀ
CNPJ n ' 4 1 . I 5 I . 7 2 0 / 0 0 O I - I ô



ESTADO DA PARA|BA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

SECRETARIA DE CULTURA, OÊSPORTO, TURISMO E LAZER

9_

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MARI FERNANDEZ EVENTOS E
PRODUÇÔES LTDA. REFERENTE AO SHOW DE 'MARI FERNANDEZ" A SER
REALIZADO NO DiA 01 DE JULHO OE 2022. EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES DE
sÂo JoÁo Do MUNtctPto DE SANTA RtTÁJpB: tnexigibitidade de Licitação no
1N00038/2022 Vigência: Até 2910712022, considerada dâ data de sua
assinatura. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA DE SANTA RtTÁJpB, ATRAVÉS
DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURTSMO E LAZER ê: CT No
0031212022 - 30.06.22 . MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA _ CNPJ:
41 .858.72010001-70 -VALOR RS 160.000.00.

\
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&iESÍADO DA PARAÍBA
PREFEIÍURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICiPIO

INTERESSADO: COI/.iS O PiRÍMAl,lEN'I-E l,ã LlCllÂ o
REFERENTE: LICITAÇÃo - tNExtGtBtLtDADE No 038t2022

PROCESSO ADM: No 19412022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUÇÔES LTDA

REFERENTE AO SHOW DE MARI FERNANIIÉ;' A SI:^- REALIZADO NO DIA 01 DE JULHO DE 2022

EM VIRTUDE DAS FESTIV'IDADES DE SÃO JOÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA. PB

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO.
LICITAÇÃO. INEXIGIBILIDADE, LEI NO

8,666/1993 CRITERIOS DE REGULARIDADE
ATENDIDOS,

1, REI.ATORIO

Tratam os autos da inexigibilidade n" 03812O22, que objetiva a CoNTRATAÇÂO DA

EMPRESA MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUÇÔES LTDA REFERENTE AO SHOW DE MARI

FERNANDEZASER REALIZADO NO DIAOl DE JULHO DE 2022 EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES

DE sÃo JoÃo Do MuNtcÍpto DE SANTA RlrA - PB. Da análise do caderno processual, temos

que:

01) CONSTA a soliciraçãc da Sec'elarie de Culiur'a, DespoÍo, Turismo e Lazer com resposta
positiva à abertura do prccesso de inexigibilid;rde'

02) CONSTA termo de referência, com justificativa da necessidade da contratação, obrigação do
contratante e do contratado, prazos entie outros elementos inÍormativos,

03) CONSTA indicação de dotação orçamentária:

04) CONSTA exposição de motivos o,rê i,-rstifican a contrataçáo.

05) CONSTA carta propcsta no valor de R$ 160.000,00;

06) CONSTAIV notas fiscais que atestam o valor a ser contratado;

07) CONSTA documentação pertinente a empresa e certidões atestando a sua viabilidade
jurídica e comprovando seu serviÇo técnico rje nâtureza singular e notória êspecialização,

Santa
Rita

Av. Juarez Távora, 93, Centr.r I Sa!.rta Rrta - PB I CEt): 58300-410 | Tel. (83) 3049-9400

Página 1 de 1

;;à

l

PARECER



tjç
?Ç

ESÍADO DA PARAiBÂ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICíPIO

o

fL

08) CONSTAM Portarias dispondo sobre a desrgnaÇão dos membros da CPL, com as devidas
publicaçóes na mpressa oficial;

09) CONSTA nrrnuta do contrato;

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

í1) CONSTA Parecer Jurídico da CoorCenaÇâo .-lr.:rídica da CPL, opinando pela regularidade e
prosseguimento do ceÊane;

Pcr finr. chegou-se a esse Setor de Controle para análise o caderno processual. É em
síntêsê o relatório

2. CONSTDERAÇÕES

CONSIDERANDO as atribuiÇóes da Controladoria Geral do l\ilunicípio, previstas na Lei

Complernentar no 1e,i2ú1à1 .

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

e, a depender Cc caso, :letermine: pra,..lênc:::,

CONSIDERANDO que fora anârisado o caderno processual da INEXIGIBILIDADE N'

03812022. que objetiva a CoNTRÂTAÇÃO DA EMPRESA MARI FERNANDEZ EVENTOS E

PRODUÇÔES LTDA REFERENTE AO SI1OW DE MARI FERNANDEZ A SER REALIZADO NO DIA 01

DE JULHO DE 2022 EIVi VIRTUDE DAS FESTIVIDADES DE SÃO JOÁO DO MUNIC|PIO DE SANTA

RITA - PB;

CONSIüERAN|II]I a mociairdade adoiacia para iealização da despesa em face do caso

em tela;

CONSIDERANDO que a Aciministracão cieve primar pelos princípios encartados na Carta

Magna;

CONSIDERANDO que a Controladoria, alem de inúmeras atribuiçóes previstas na lei,

também cump!'e o dever de zelar oeio erár'io, e, portanto, fazer com que se a

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

1 Art.26 À Conrroladoriâ-'-rêral do Municípi. compeiê
Vlll - Íiscalizar e examinar as fases de exealrÇãc da dêspesa. inclusive verificando a rêguleridadê des liciteçôes ê
contratos. sob os aspectos formais da Iegalidade. legitimidade. economicidade e razoabilidade;

tendam ao

,/iv. .iuar.'.' ivcra, 93, ;r.nt.,) i Íraírá llú.r - PB I CEP: 58.100-410 | Tel. {83) 3049-9400

Página 2 de 4

tl '\

ú



G§

ESTADO OA PARAIBA
PREFEIT!RA MUNICIPAL DE SANT/ RITA
CONTROLADORIA GEF.AL DO IJTUNICiPIO

)

CONSIIERANDO que a p,dmi l'-<tr?çãc d€ve guardar as boas práticas de Gestáo a fim dê

atender aos pr:'rcipros constitucionais previstos no art.37 da Constituição Federal da República,

sobretudo os da impessoalidade, publicidade, legalidade e isonomiâ;

CONSIDERANDO que c atenoimento do checklist é o meio mais didático para se

alcançar ao oi.,ietivo mai:r quantc à legalidade, à transparência e regularidade no tocantê ao

procedimento ce licitação adotad3 ra:ã: pela q,:al é tundamental a observânciâ deste;

Segue abaixo o checklist com os apontamentos realizados por esse Setor de Controle

lnterno:

Exigências para Formaiização do Procedimento S/N/NA Folhe

1. A licúação fcito -alizaclâ p^í -neio de p-;ces.i .,.]Íin:lralir,., .:evicêrne.te er.ruâdo, protlcolado
e numelado?

2. A aúlotizaçáo (emitjda pela auto.idade competente) pata rcaiizaçào do procedimento de licitação
consta do píocesso?

3. Ajustiflcativa para clntratacão lrrriiida rcr2 ? io.it:.c círil):i.'itê) :orsiô do processo?

o

s

s

N

s

4. Consta cotaçâo jc píeço d.i jt.ir.:ado pàa.r i, s i..:!r: .) .'d J ê r,rr -J'1Íatadú?

5. Consta do pÍocesso a rndicaçâo do recurso próprio oara a despesa e comprovaÇão da existéncia de
previsão de recursa,S ciçemÊ llir os (com ú in:: r;çi:o,-1;s Írrs[eCi,",as rubrica5) que assegurem o
pagamento das obrigâçõês a serem assumidas no exercício financeiro em curso, de acordo com o
respectivo cronogrâma?

6. Foi êlaborado ter;T:o de refeaêncie com a i-dicacãc Co .tbjetc le forma pÍecisa, suficiente e clara?

7. O têrmo de reÍerência contem elemenios caDazes de proptcrsr a avaliaçáo do custo pela
Administração diante de o.çamento detalhádo. c)ns,idêra"dô os preços praticados no meícâdo, â
definiÉo dos métodos, a eskarégia ciê suprimênto ê o pÍâzo de execução do contràto?

L O termo de referêncla foi aprovado pela autoridade competente?

9. O termo de refera_cia aonsta ir srocesso?

10. O parecer juÍíd,a,) e homc,ôc:.Ção aprrvirirt.io :-- -t.r - tâ! .to eiirar, do co,rtrâto e da Ata consta do
processo?

11. Os documentos necessários à habilitâÇão (originais ou cópias autentacadas por cêrtórios
competentes ou cor sewidores da administração ou oUblicacão e.n órgão da imprênsa oficial) constam
do processo?

S

S

S

S

S

,t i.:!1i:. ..)ia,9i. .,. ,,r.. , ,i:,. ri.'. ;il ICii;-. :3lOC-410 I Tel. (83) 3049-9400
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12. Os originais das propostas escritas constam do processo?

'13. Os pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobrê a licitação constam do processo?

14 Consta despacho para CGM?

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

g. COttCluSÕeS

)t

s

s

N

N

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

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

formalidades necessárias.

Ressalte-se que o mérito da qualificação técnico-jurídica da(s) empresa(s)

habilitada(s) é de responsabilidade da Comissão, sendo a presente análise apenas de

natureza jurídico-formal do procedimento, sem prejuízo de ulteriores intervençôes desta

Controladoria e demais órgãos de controle externo.

Outrossim, considerando a ausência de numerário na dotação orçamentária

constante nos autos, RECOMENDA-SE que haja a efetiva análise, por parte da

autoridade competente, da disponibilidade orçamentária para fins de contratação.

lmpulsione-se para providências dos demais atos necessários à validade da licitação.

Santa de 2022

R LISBOA LUCENA
TROLE JURiDICO

"ow
t

CON

De acordo. Encaminhe-se conforme su rido

WAL R ETTO
ral do Município

Av. Juarez Távora, 93, Centro I S Rita - PB ICEP: 58300-410 | Ter. (83) 3049-9400

Página 1 de 4

§.
\

A consideração superior.

Controlador



!

OBJETO: CONTRATAÇÀO DA EMPRESA
NORDESTE EVENTOS LTDA. REFERENTE AO
SHOW DE JUAN CARLOS A SER REAIZADO NO
DIA OI DE JULHO DE 2022. EM \,'IRTI]DE DAS
FESTIVIDADES DE SÃO JOÀO DO MI.]NICIPIO DE
SANTA RITA,trB: Inexigibilidade de Licitaçâo n"
IN00039/2022. Vigência: Até 3110712022, considerada da
data de sua assinanra. PARTES CONTRATANTES:
PREFETTURA DE SANTA RITA/PB, ATRA\,'ES DA
SECRETARIA DE CULTTIRÁ. DESPORTO, TIJ'RISMO
E I-AZER e: CT N' 00323/2022 - 01.07.22 - NORDESTE
E\ENTOS LTDA - CNPJ: 45. 142.804/0001 ó3 -VALOR
R$ r0.000,00.

Santa Rita - PB. 0l dejulho de 2022.
O SECRETÁRIO INTERINO DE SAÚ'DE DO
MUNICÍPIO DE SANTA RITA. ESTADO DA
PARAÍBA, no uso de suas atr-ibuições legais,

RESOLVL-

HOMOLOGAR o resultado da licirâção, modalidade
Pregão Eletrônico r" 06612022, que objetiva: RIGISTRO
DE PREÇOS PARA AQUISIÇÀO DE LTXEIRAS COM
PEDAL E COLETORES PERFUROCORTANTE. PARA
ATENDER AS DEMANDAS NAS SAI-AS DE
VACINAÇÀO DAS LINIDADES BÁSICAS DA
SECRETARIA DE SAÚ'DE DA PREFEITT]RA
MLTNICIPAL DE SANTA RITA,/PB. com base nos
elementos constantos do processo correspondente, os quais
apontam como proponente venÇedor:

. FORTCLEAN COMERCIO DE EQT]IPAMENTOS
LTDA
CNPJ: 36.327.075/0001 -29
Valor R$ : ó6.400,00

Publique-se e cumpra-se.

RAFAIL @MES MONTEIRO
SECRETÁRIO VLNICIPAL INTERINO DE SAÚDE

DOE Ns 1751 ANO 10 Sexta-Feira,01 de iulho de 2022.

E\TRATO DE CoNTRÂTO

Santa Ritra - PB, 0l de iulho de 2022.
O SECRETÁRIO INTERINO DE SAÚ'DE
MUNIChIO DE SANTA RITA, ESTADO
PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais,

DO
DA

RESOLVE

HOMOLOGAR o resultado da licitação. modalidade
Pregão Eletónico rf 067/2022, que objetiva:
CONTRATAÇÀO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
EM FORNECIMENTO DE BANDA LARGA DE
TNTERNET COM MATERIAL LÓGICO EM
COMODATO. PARA ATENDER OS DWERSOS
ENDEREÇOS DA SECRETARIA DE SAÚ'DE DA
PREFEITT]RA MI,]NICIPAL DE SANTA RIT,{/PB, COM

base nos elementos constantes do processo correspondente,
os quais aponlam como proponente vencedor:

PAGINA 3

- BzuSANET SERVIÇOS DE TELECOMT,NICAÇÔES
s.A.
CNPJ: 04.601.397/0001 -28
Valor Mensal R$: I.888.60
Valor Global RS: 22.6ó3,20 n*

rlc (tç,

.\
;l

:

Publique-se e cumpra-se

RAFAEL C,OMES MO
SECRETÁR IO MUNICIPAL INTERINO DE

RÂTIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÀO
INE)(IGIBILIDADE N" INMO37/2022

Nos tcrmos dos elementos constantes da respectiva
Exposição de Motivos que instrui o processo e obsewado o
parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade
de Licitação n' IN00037/2022. que objetiva:
CONTRATAÇÀO DA EMPRESA VF SHOWS
PRODUÇÕES LTDA, REFERENTE AO SHOW DE
VITOR FERNANDES A SER REALIZADO NO DIA 04
DE JULHO DE 2022, EM VIRTTIDE DAS
FESTMIDADES DE SÀO JOÀO DO MUNICIPIO DE
SANTA RITA,?B; RATtrlCO o conespondente
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: VF SHOWS
PRODUCOES LTDA - CNPJ: 39.269.483/0m1-60
VALOR R$ 150.000,00.

Santa Rita - PB. 28 de Jurúo de 2022

WENDEL DE ARAUJO VICENTE
SECRETÁRIO DE CULTURA, DESPORTO, TlJ'RISMO

E LAZER

RÂTIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INE)fl GIBILIDADE N' IN()OO3S/2022
Nos termos dos clementos constantcs da rcspectiva
Exposiçâo de Motivos que instrui o processo e observado o
parecer da Assessoria Juridica, referente a Inexigibilidade
de Licitação n" tN00038/2022, que objetiva:
CONTRATAÇÀO DA EMPRESA MARI FERNANDEZ
E\ENTOS E PRODUÇÔES LTDA, REFERENTE AO
SHOW DE'MARI FERNANDEZ'A SER REALIZADO
NO DtA OI DE ruLHO DE 2022. EM VIRTTIDE DAS
FESTT!'IDADES DE SÀO JOÀO DO MUNICIPIO DE
SANTA RITA,/PB; RATtrlCO o correspondente
procedimento e ADJTIDICO o seu objeto a: MARI
FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA
CNPJ: 41 .8 5 8.72 0/0001 -70 - VA t OR R$ 160.000.00.

Sântâ Ritâ - PB- l0 de Junho de 2022.

WENDEL DE ARAUJO VICENTE
SECRETÁRIO DE CLILTURA, DESPORTO, TIJÍRISMO

E LAZER

R{TIFIC^ÇÂO E ADJUDICAÇÂO
I\EXIGIBILIDADE N" I]\OOO39/2022

Nos tÊrmos dos clementos constantes da Íesp€ctiva
Exposiçâo de Motivos que instrui o processo e observado o

.t
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DOE Ns 1751 ANO 10 Sexta-Feira, 01 de iulho de 2O22.

A\1SO DE LICITAÇÃO

PÁGINA 2

EXTR{TO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N'
O2OI2O22. PROCESSO A.DMIMSTRATTVO N"
066/2022. PREGÃO ELETRÔNrCO N. 03 4t2022. t.O
DO OBJETIVO. REGISTRO DE PREÇOS PARA
AQUISIÇÀO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA
ATENDER AS ESCOLAS E CRECHES DA
SECRETARIA DE EDUCAÇÀO DA PREFEITTJRA
MUNICIPAL DE SANTA RITA,?B. 2.0 DO
RESULTADO. CAVALCANTE &CIA LTDA CNPJ:
10.655.938/0001{ I - Valor R$: 169.200.00. COROA
COMÉRCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS
LTDA CNPJ: 21.391.428/0001-82 - Valor R$:

9OO.OO. HC COMÉRCIO DE PAPELARIA E
IÇoS - EIRELI - CMJ: 20.873.3420001-23
R§:9.980.00. MAGAZINE SILVA LTDA -CNPJ

PREGÃO ELETRôNICO N' 084/2022

O pregoeiro e equipe de apoio, toma público que realizará o
Pregão Eletrônico 08 4/2O22, cljo objeto é a AQUISIÇÂO
DE FARDÁMENTOS DO SÀMU.I92 E
AMBULÀ\CIAS MÚT{ICIPAIS, POR MEIO DA
SECRETÀRIA DE SAÚ'DE DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTA RITA,/PB, para as 09h00m do
dia 18 de Julho de 2022. Edital:
https:,/,4 ic itacoes.santârita. pb. gov.br/categoria"/editais;
www.tce.pb.gov.br;
www.portaldecompraspublicas.com.br
www.portaldecompraspublicas.com-br

Santa Rita,/PB, 0l de Julho de 2022.

AVTSO DE LTCITAÇÃO

PREGÀO ELETRÔNICO NÔ 085/2022

O pregoeiro e equipe de apoio, toma público que realizará o
Pregão Eletrônico 08512022. cujo objeto é
CO:\-TRÁTAÇÃO DE EMPRESA ESPECTALIZADA
NA L(rcAÇÀOMORNECTMENTO DE GAZES
MEDICINAIS (OXiGÊNIO, AR COMPRIMIDO E
VÁCUo) PARÂ IMPLANTAÇÃo No HoSPITAL
INTANTIL, FOR MEIO DA SECRETARIA DE
SAÚ'DE DA PREFEITURÀ MUNICIPAL DE SANTA
RITÀ/PB. para as 09h00m do dia 2l de Julho de 2022.
Edital:
https:'/4icitacoes.santarita.pb.go\,.br/Çategoíar'editais:
www.tcc.pb-gov.br;
www.portaldecomprÀspublicas.com.br. Esclarecimentos:
www.f,ortaldecompraspublicas.com.br.

Santa Rita,PB. 0l de Julho de 2022

João Batista Guedes Soares Júnior
Prego€irc/PMSR

(]ONTUNICÂI)O

PREGÃo EI,ETRÔNICo \{o 07()/2022

O pregoeiro e equipe de apoio, toma público que o Pregão
Eletronico 0?0 2012. cujo objelo ó o AQUISIçÃO DE
ELETRODOS AUTOADESIVO MULTIFU\ÇÃO
PÂRA O COMPONENTE SAMU _ I92, POR MEIO
DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA
MU\-ICIPAL DE SANTA RITAJPB. foi considerado
DESERTO. ConfoÍmc demanda do órgão solicitante scni
diwlgado novo proccsso em breve.
Santa Rit PB.0l de Julho de 2022.

Joào Batista Guedes Soares Júnior
Pregoeiro/PM SR

CNDJ:'/31.202.45Il000 t-35 - Valor R$: t34.980.00.
M9Iú DISTRIBUIDORA LmA CNPJ:

Ttifu.scÍ,rcffl-ZS - Valor R$: 199.980.00. Publique-se e

971000148 - Valor R$: 51.500,00. MAIS
COMÉRCIO E DÍSTRIBUIDORA EIRELI

se. santa Rira - PB, I 0 de juúo de 2022
EDILENE DÂ SILVA SANTOS _ SECRETÁRIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÁO DA EMPRESA \/F SHOWS
PRODUÇÔES LTDA, REFERENTE AO SHOW DE
VITOR FERNANDES A SER REALIZADO NO DIA 04
DE JULHO DE 2022, EM VIRTTIDE DAS
FESTMDADES DE SÃO JOÀO DO MTINICIPIO DE
SANTA RITATPB: Inexigibilidade de Licitaçào n'
IN00037/2022. Vigência: Até 28/07/2022, considerada da
datâ de sua assinatura. PARTES CONTRATANTES:
PREFEITI,'RA DE SANTA RTTfuPB, ATRA\,'ES DA
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURTSMO
E LAZER e: CT N' 0030912022 - 28.06.22 - VF SHOWS
PRODUCOES LTDA - CNPJ: 39.269.483/0001-60 -
VALOR RS 150.000,00.

EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MARI
FERNAN'DEZ EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA,
REFERENTE AO SHOW DE 'MARI FERNANDEZ' A
SER REALIZADO NO DIA O I DE ruLHO DE 2022, EM
VIRTTJDE DAS FESTryDADES DE SÀO JOÀO DO
MLINICIPIO DE SANTA RITA,/PB: Inexigibiüdade de
Licitação n' IN00038/2022. Vigência: AÉ 29/07 D022,
considerada da data de sua assinatu.a. PARTES
CONTRATANTES: PREFEITURA DE SANTA
RITA/PB. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE
CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER e: CT N"
N3I2I2O22 - 30.06.22 . MARI FERNANDEZ EVENTOS
E PRODUCOES LTDA - CNPJ:41.858.72010001-70
VALOR R$ 160.000,00.

Escla a I

13

João Batista Guedes Soares Júnior
Prcgoeno/PMSR
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Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistêma de Tramitação dê PÍoc€ssos e Docuínêobô

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certiÍica que em 06/07/2022 às í0:21:54 Íoi protocoli2ádo o documento
sob o N" 67043/22 da subcategoria Licitações, exercício 2022, relerenle a(o) Prefeitura Municipal de Santa Rita,

mediante o recebimento de informaçÕes/arquivos eletÍônicos encaminhados por Emerson Fernandes Alvino Panta.

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Santa Rita
NúmeÍo da LicitaÇão: 0003812022
Órgáo de Publicaçào: Jornal OÍicial do Município
Data de HomologaçÃo: 3010612022v Responsável pela HomologaÇão: Preíeitura Municipal de Santa Rita
Modalidade: lnexigibilidade
Tipo do Objeto: Compras e Serviços
Tipo de Compra ou Serviço: Outros
Valor: R$ 160.000,00
Fontes de Recursos: Recursos Ordinários (91).
Objeto: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUÇOES LTDA, REFERENTE AO
SHOW DE 'MARI FERNANDEZ' A SER REALIZADO NO DIA O1 DE JULHO DE 2022, EM VIRTUDE DAS
FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITAJPB
Utilizou prerrogativas da Lei 13.97912020 (COVID-19)?: Não

tINFORMAÇÃO DO SISTEMAI Envio FoÍa do Prazo: Não
Proposta 1 -Valorda Proposta: R$ 160.000,00
Proposta 1 - Proponente Éessoa Jurídica (Nome): MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUÇÔES LTDA
Proposta 1 - Proponente Pessoa Jurídica (CNPJ): 41.858.7?010001-70
Proposta 1 - SituaÇão: Vencedora

6ostc 
de,O

"§ qq t**i
o _-__.._--__<___ Õlq Arsr-rt/
'",j' os§o'

lsim r52e0eed49848538e374d8402458de98IPDFI Teímo de Ratificação

João Pessoa, 06 de Julho dê 2022

Assinado Eletronicamente
dloÍtrp l C 1843, erreràar Frr. Lc 9112009 €

rBle ReUnMnb rNo@. áx.Édo pdtô
Fn rc 1ô/2@9

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

t)
RECIBO PROTOCOIO. Doc. 67043122. Data: 06107l2O22 10:21 . Responsável: tramita.

RECIBO DE PROTOCOLO

lntormado? llutenticaçaocumento
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O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certiÍica quê em 0610712022 às '10:32:13 foi protocolizado o documento
sob o N" 67056/22 da subcategoÍia Contratos , exercício 2022, tefercnle a(o) Prefeitura Municipal de Santa Rita,
mediante o recebimento de informações/ârquivos eletrônicos êncaminhados por Emerson Fernandes Alvino Panta.

Número do Contrato: 000003122022
Data da Publicação: 0110712022
Data da Assinatura: 3010612022
Data Final do Contrato: 2910712022

. / Valor Contratado: Rg l60.000,00
SituaÇão do Contrato: Vigente
ObJEtO: CONTF{ATAÇÃO DA EMPRESA MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUÇÓES LTDA, REFERENTE AO
SHOW DE "MARI FERNANDEZ" A SER REALIZADO NO DIA O1 DE JULHO DE 2022, EM VIRTUDE DAS
FESTIVIDADES DE SÃO JOÂO DO MUNICíPIO DE SANTA RITA/PB
ContTatado (Nome): MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUÇÔES LTDA
Contratado (CNPJ): 41.858.72010001 -l 0

IINFoRMAÇÃO DO SISTEMAI Envio Fora do Prazo: Não

lnformado?Documenlo Autenticação

[PDF]Conkato E7d3f50cefÍ9Í1 c60d76000923cdbbô

[PDF] DesignaÇáo do Íiscal do contrato d7793d6cb495a7eb ge7 23acee87 2 1 269

Sm[PDF] Designação do gestor do contrato 2àaa22953b4ó9c3A4 1 7'1 ace6948dbâ7d

Sim 0c98d0441 6c29c2e52292d298bdfsfd2

Sim 1 076dc9b72959549a730a824a81 391 ad

[PDF] Documentos comprobatórios da regularidade da conkatada

,Fl Publicidade do(s) contrato (s)

Assinado Eletronicamente
cô.6dê LC 14793,6lr.rô3á r.là LC 91/2009.

rclo Rêqhslo lnlómo. allnado !ó!á
Rnic 1&2009
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João Pessoa, 06 de Julho de 2022
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