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ESTADO DA PARAiBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

SECR-ETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TT]RISMO E LAZER.
Santa Rita/PB

Oficio n' 151/2022 Santa Rita. 07 de junho de 2022.

Ao Senhor.

João José de Almeida Cruz

Secretario de Administração e Gestão do Município de Santâ Rita/PB

Assunto: Solicitação de Abertura de Processo.

Senhor,

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

da empresa MASSA PRODUÇÔES E EVENTOS LTDA, inscrita no CNPJ: 21.01 7.622i0001-

00, contratado no valor de RS I 3.000,00 (treze mil reais), referente ao show da banda "FORRO
DA LIVE" para as Festividades de São João, o show da banda acima acontecerá dia 27 de

junho do corrente ano.

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

Atenciosamente.
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Secretário de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

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

TERMO DE REFERENCIA

SECRETARIA DE CULTI-IRA, DESPORTO, TT]RISMO E LAZER.

r. Do oB.rFr,To

1.1. Constitui objero desta soliciração: CONTRATAÇÃO DO SHOW DA BANDA

"ronnó DA LrvE. pARA A TRADICIoNAL FESTA DE sÃo JoÃo DA CIDADE DE

SANTA RITA. PB.

2. JUSTIFICATIVA E oBJETIvo DA conrnar,tçÃo
A contratação acima descrita, que será processada nos termos deste instrumento,

especificações técnicas e informações complementares que o acompanham, quando for
o caso. justifica-se: Pela necessidade da devida efetivação de serviço para suprir

demanda específica - CONTRATAÇÀo oO Suow DA BANDA "FoRRÓ DA LIVE'
PARA A TRADICIONAL FESTA DE SÃO JOÃO DA CIDADE DE SANTA RITA, PB; O

municipio de Santa Rita, com objetivo de incentivar os festejos culturais e promover o

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

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

atração turística em viirios locais do país, com grandes espetáculos e apresentações de

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

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

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

referida contrataÇão descritas abaixo:
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ITEM DESCRIÇAO/ ESPECI FICAÇ AO QUANTIDADE

I CONTRATAÇÀO DO SHOW DA BANDA
"FORRÓ DA LIVE' PARA A TRADICIONAL
FESTA DE SÃO JOÃO DA CIDADE DE SANTA
RITA. PB.
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

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

3. DOCUMENTAÇÁO

3.1. HABTLTTAÇÃO JURÍDrCA:

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

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sedet

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

Condição de Microempreendedor Individual . CCMEI, cuja aceitação ficará

condicionada à verificação da autenticidade no sítio

dor ov.br

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

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

registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompaúado de documento

comprobatório de seus administradores;

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

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

filial ou agência;

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

seus administradores;

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

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

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

tÍata o art. 107 da Lei n' 5.764, de 1971;

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

decreto de autorizaÇão;

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

consolidação respectiva.
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PREFEITURÁ MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TTIRISMO E LAZER.

Sânta Rita/PB

I. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA.

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

Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o casol

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

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

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

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

1.751. de 021'1012014. do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-

Geral da Fazenda Nacional.

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

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

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

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

lei no 5.452, de lo de maio de 1943;

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

conj unta junto aos Tributos Estaduais, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual

onde a empresa for sediada;

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

empresa lor sediada;

4.7, Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou

empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito

de comprovação de regularidade fiscal. mesmo que esta apresente alguma restrição,

sob pena de inabilitação.

5. OBRIGAÇÔES DA CONTRATANTE

)ii
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5.1. São obrigações da Contratante:

5.1.1. Efetuar o pagamento relativo ao objeto contratado efetivamente

realizado, de acordo com respectivo contrato ou equivalente.



ESTADO DA PARAÍBA
PREFf,ITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

SICRI]TARIA Df CULTT]RA, DESPORTO, TTIRISMO E LAZER.
Santa Rita/PB

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

instrumento de ajuste.

5.1.3. Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à

qualidade dos produtos ou serviços, exercendo a mais ampla e completa

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

preceitos legais.

6. OBRI(;A('.)ES DA CONTRATADA

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

assumidos, a qualquer titulo, perante seus fomecedores ou terceiros em razão da

execução do objeto contratado.

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

mediante prévia e expressa autorização do Contratante.

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

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e

qualificação exigidas no respectivo processo licitatório, se for o caso, apresentando ao

Contratante os documentos necessários. sempÍe que solicitado.

6.4. Emitir Nota Fiscal correspondente à sede ou filial da empresa que apÍesentou a

documentação na fase de habilitação.

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

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

7. DO CONTROLE E FTSCALTZAÇÃO DA EXECUÇÃO

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

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

ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à
regularização de falhas ou defeitos observados.

9:
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ESTADO DA PARAiBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER.
Sântâ Ritâ/PB

7.2. A frscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabitidade da

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

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

corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade
com o art. 70 da Lei n" 8.666, de 1993.

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

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

mês e ano. bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos.
determinando o que for necessário à regularizaçâo das falhas ou defeitos observados e

encamiúando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabiveis.

8. DOS PRAZOS

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

considerado a paÍir da assinatura do Contrato;

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

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

da data de sua assinatura:

9. DO REAJUSTE.

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

previstos no Art.65, §§ 59 e 6@, daLei8.666193.

IO. DO PAGAMENTO

10.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias úteis,
contados a paÍir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura. através de ordem bancária,
para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

)
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ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

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

10.2. Considera-se oconido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que

o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

10.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser

comprovação da regularidade fi scal.

obrigatoriamente acompaúada da

10.4. Havendo erro na apresentaçâo da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à
contratação, ou, ainda. circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por

exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou

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

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

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

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

aplicável.

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

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

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

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

faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

10.6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não teúa
concorrido, de alguma forma. para tanto, fica convencionado que a taxa de

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

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

EM=lXNXVP,sendo:

EM : Encargos moratórios;

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

VP = Valor da parcela a ser paga.

) /
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ESTADo n.c pARAÍra
PRIFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

Sf,CRITARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER.
Santâ Ritâ/PB

[ =índice de compensação financeira: 0,00016438, assim apurado:

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

TX = Percentual da taxa anual = 6%

36s

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

Negócios - PDPN, conlorme dispõe o art. 79, inciso I, da Lei Complementar n9

2212019, à exceção dos pagamentos contemplados no inciso VMo Parágrafo único do

artigo T da referida Lei.Comete infração administrativa nos termos da Lei n" 10.520, de

2002, a Contratada que:

II. DAS SANÇOES ADMINISTRATIVAS

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

Contratada que:

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

decorrência da contratação;

11.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; I I .l .3. Falhar ou Íiaudar na

execução do contrato;

11.1.3. Comportar-se de modo inidôneo;

I1.1.4. Cometer fraude fiscal.

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

aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

ll.2.l. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem

prejuízos significativos para a Contratante;

I 1.2.2. Multa moratória de l7o (um por cento) por dia de atraso inj ustificado sobre o

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

11.2.3. Multa compensatória de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do conftato,

no caso de inexecução total do objeto;

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

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

/
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PREFEITURÁ MUNICIPAL DE SANTA RITA

SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TL,'RISMO E LAZER.
Santa Rita/PB
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11.2.5. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou

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

pelo prazo de até dois anosl

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

pública com o conseqüen1e descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos

11,2,6.1. A Sanção de impedimento de licitar e contÍatar prevista neste subitem

também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa

no subitem

ll.3 As sanções previstas nos subitens I1.2.1,11.2.5 e 11.2.6 poderão ser aplicadas à

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

efetuados.

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

1993. as empresas ou profissionais que:

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

fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

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

11.4.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração

em virtude de atos ilícitos praticados.

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

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

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

Lei n'9.784, de 1999.

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

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

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

Lei n'9.784, de 1999.

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

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

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

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

autoridade competente.
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ISTADO DA PARÀIBA
PREFEITTIRA MUNICIPAL DE SANTA RITA

SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TTIRISMO E LAZER.
Sânta Rita/PB

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

conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente

judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

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

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

causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

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

infração administrativa tipificada pela Lei n' 12.846, de 1' de agosto de 2013, como ato

lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo

administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser

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

sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de

Responsabilização - PAR.

Santa Rita - PB, 07 dc junho de 2022-

Wen ra te
Secretário
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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAI\TA RITA
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER.

Santa Rita/PB

Oficio no 15212022 Santa Rita.07 dejunho de 2022.

Ao Senhor,

João José de Almeida Cruz

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

Senhor.

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

Atenciosamente.

tllot'

Secretário de Cultura. Desporto. Turismo e Lazer.

Êi Santa
Rita
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Cumprimentando-o. venho atraves deste encaminhar documentação do gestor: Geraldo
Pessoa D'Oliveira Neto e fiscal |.gp!99..1§44199, segue em anexo.
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURÁ MUNICIPAL DE SANTA RITA

SECRETARIA DE CULTURÁ, 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 conhecimentos das

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

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

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

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÁO

TERMO DE RESPONSABILIDADE

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

capacidade de desempeúar 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 Intemo.

Diretor De Cultura - SECDTUR
Secretaria de Cultura, Desporto. Turismo e Lazer.
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A
PREFFIT(-IRA MI NICIPAI, DE SANTA RI'I'A - PB
CENTRO SANTARITA.PB

PROPOSTA

Ao cumprimentá-lo, veúo pÍopor a participação de "FORRO DA LIVE".
rro evcnto "Festividades Jrminas de Santa Rita - PB", apresentaçâo dia 2'110612022 no
Centro da cidade de Santa Rita - PB.
Valor total do (lachê R$ 13.000,00 (Treze Mil Reeis)
Validade da Proposta: 60 (sessenta dies)
Drdos Bancário: Banco Bradesco S/A - AG 3141 cJc 317764

Ceno de sua ateação, desejo-lhe votos de estima e consideração.

Atenciosamente.

Santa Rita (PB).23 de Maio de2022

A*./
MÁ-qcÂ púrrk*,1«/.4#

cl,IPJ 2 r.0 l?.6?r(m l -(n
Ra-nieri Cardoso de Melo Mendes

S{iio Ailminisa.!do.

MASSA PRODUçOES E EVENTOS LTDA
RANIERI CARDOSO DE MELO MENDES

CNPJ - 21.0í7.622v000'r- 00
Avenida Minislro José AméÍico de Almeida, n0 340 sal8 401- CXPST 0'l'l
CÉP: 58.04G3O0. BairÍo ToÍÍe - Cidads Joâo Pessoa - Esbdô de Pareíbâ

E'marl Fooe (083) 9 EAi0-S999
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Pedido de Registro de Marca de SeMço (Mista)

Número do Processo: 914091 689

)9'

Dados do Requerente

Nomâ:

CPFICNPJ/Númeto lNPl:

Enderoço:

Cidade:

Estado:

CEP:

Pais:

NatuÍeze Juídlca:

e'mâil:

LETICIA MARIA ANGÊLO DE §OUSA

01233133411

RUA VISCONDE OE ITAPARICA NO 146

João Pêssoa

PB

580'10-290

BÍasil

Pêssoa Fisicâ

leroloveip@gmail.com

ÇENTRO

Dados dâ irarca

APrssentãgão: Mista

Naturêza: Serviço

Elomento Nominalivo: BANDA LlvE

MaÍca possui elomentos em
idioma estrargelm? Não

lmagem Digútal da Marca

A êvêntual deíormâçâo dasts imagêm' com relaçáo à

constantê do arquivo originalmêntê anexado, terá sido
resultado da nêcessária adsquação aos padróes
Íequisilados para a publicaçáo da maíca na RPl Assim.
a imagem ao lado corresponde ao sinal que
eíetivamonte será objato de exame ô publicação'
ressalvada a hipótesê de sub§tituição da reÍeÍida
imâgsm decoÍrente dê exigência tormã1. Portanto. s€ a
mesma náo corÍosponder á imagem desejadq pa.a
Íegistro nesse ôÍgáo, substitua-â, antos dê tinalizâr o

Pedido/Patiçáo, ob ser'va ndo âs êspêcificâçôes
cônstantes do Manual do Usuário.

Página 1 de 2



coliTR{To DE cr.-ssÃo DE DIREITOS E OBRt(;:\ÇÔlts

INSTRUMENIôpARTrcuLAR,be nnenasnNraçÀo ARTtsucA
QUE ENTRE SI CELEBRAM DE.UM LADO: TASSA PRODUçÔES
E EVENTOSLIDA.. DOOUTRO_LADO: LETICIA MÀRIA ANGLO
DE SOUSA DE NOME ARTITIÜfiCO "BÀNDA FORRO DA LIVE'
NA TORMA BAIXO:

Por este instrumento panicular de Contrato de representação artístÍcâ que ênüe si celebram de um lado
como representante f,ASSA PROOUçÔES E EVEI{TOS LTDA - RANIER| CARDOSO DE MELO MENDES
CNPJ - 2'1.017.62210001- 00 Âvenids Ministm José Américo do Âlmêidâ. no 34o sal€ 401- CXP§T 011 CEP:58.O{S
3OO. Bâino ToÍê - Cid.do João Pêssoa - E8t.do ds PaÍeíba E.nril :t;r:2r1:ít]irjs,.*aajj5§!Í,Í"i:t .i;§ Fon6 (083) B 82íG
ssse. por intermédio de seu representante legal de agora em diante chamada de CHSSIONÁRIA e do
outro lado, Leticia Maria Anglo de Sousa, domiciliada à rua Visconde de ltapanca, 177 Varadouro, Joâo
Pessoa - PB.. CPF 012 331.334-l I CI n" 2525949 SSP/PB.. doravante chaÍnada simplesmente de
CEDENTE neste proprierário e poíanto detentor dos direitos de apresentação da BANDA FORRO DA
LIVI, ambas pelo representento legal neste ato tem justo e contratado o seguinte.
CLAIISI)LA PRIMEIRA constitui objeto do pÍesente contralo a prepÍentâção em caráter exclusivo,
do representado pelo representante, hri qualidade de seu empreúrio aíistico.
CLAI.ISULA SEGIiNDA o empresririo poderá Íirmar conÍâto em nome de seu representado em
caráter exclusivo, para a realizaçâo de apresentações artisticas, em show ou eventos, ajustado em nome do
representado, valor do cacM. nümero dc apresentâções, locâl e hoário.
CLÀIISl.;l,A TERCEIRT{ - Pelo presenk" declara o contratádo artista que o contratante empresário é o
seu único representante em todo o território nacional, detendo a cxclusiüdade pâra contratação de suas

aprcscntações podendo a.;ustar com teÍceiÍos as condições das mesmas.
CLAUDULA QUARTA - O presente contato e vrilido pelo prazo de 12 {doze) meses (20 de abril de
2022 à 20 de abril de 2023).
CLÁU§I}LA QIINTA - Este ajuste obriga as partes contratantes sem herdeiros e sueessoÍes.

CLAtiDtiLA Sf,XTA * Fica eleito o foro da cidade de Joilo Pessoa-PB., dirirnir qualquer dúvi& ou
questôes decoÍrentes do presente.
E por estaÍem assim de pleno acordo com as CLÁULULAS. tenÍos e condições deste instnrmento,
assinam o presente em duas vias de igual teor, juntamente com as lestemunhas abaixo. para que prduza
os seus efeitos legais.

Joâo Pessoa, 20 de abril de 2022

Representante

Sócio Administrador: -
PRODUçÔES E EVENTOS LTDA

Ranieri Cardoso de Melo Mêndes

)t
Representado: Leticia Mana Anglo de

lnun
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IN§TRUM§NTO PÀRTICULÁ,R DE CON§TITUIÇÂO DE EMPR§§A II{DIVIDUAL DE
RESPON§À§TLIDÀDE LIMITÀDA §oB A DTNOMTNÂÇÃO §0CIÀL

*SANIERICÀRDO§0 pE, MELO rrrcNnss EIRETP

Pelo prcscute lnstíumento PartisulaÍ dc ConstituiSo de Empresa Indiüdual de Rcsponsabilidadc
Lioiladâ RAFIIERI cARDo§o D§ MELO MENDES, inscrito (a) no cadasrro de pçssoa Fisica
sob o número 074.550.814-64, nacionalidade brasileirq solteim, §mpresário, portador do Ro
3.2.12.»3 S§P/PB, nascido em 16102/1988, residente e domiciliado na Rua Maria Batista Palitot, no
I18, Apto 304, Bairro dos pstados, nesta Capital de Joâo pessoa pB,CEp 59029-430.

Resolve constituir urra Empresa Individual de Responsabilidade Limitada- EIRELI nos te11nos do
irciso Vl do arl 44, combinado com arr. 980-A e scus parágrafos do código civil - Lei n"
10.406/2ú02-, acrescido pela Lei n" 12.,14i , de Il de lutho de 2011, mediantc as aàclaúsulas seguintes:

DO NOME EMPR§§ARIAI. DA §E»E §, DÁS TILIAI§

Clduguls 1'- A empresa girará sob o nome empresarial
MENDF§ EIRELI, e terá sêde na Rua Joaquim Pires Ferreira. n. 210 - Saa tfjS - Bairro dos
Esados - João Pessoay'PB - C§P 58.030-224 e usará a ôxprcssão MASSÂ PRODUÇôES como
mme farttasiâ podendo, todaüa estabelecer fiüais, agências ou sucurrais em qualquer ponto do
rerritório nacional ou fora dele medisúte alteraçâo do ato cÕrstitutivo,

DO OBE"IETO SOCIAL

clíusula tr'- A empresa teni o seguiots o§ero social: pRoDUÇÀo MU§ICAL; e como atividgdes
seund&ias: ATTVID^,X,S D§ SONORIZÂÇÂO E DE ILUMTNAÇÀ0; MÁ,RKETING DIRETO;
LÀBORÀTORIO FOTOCRÁTICO; FILMÂ§EM DE FESTÁS E EVENTOS,

I - Atividâdê PÍincipal : Pnrdução Musical, CNAE 9001-9/02.

2- Atividade secundáris: AtividSdes tle sonorização e de ll.minação , CNAE 9001-9/06.

3- Ativida,re §ecrurdifuia I Markeúng Direto , CNAÊ 7319-0/03.

4- Atividade §ecundária: Laboratorios Fotográôcos. CNAE 7420-0103.

5- Aüvidade Secundária: Filmagem de Fcstas c Eventos, CNA§ ?{20-0/04

DO PRAZ{} DE DUR^ÇÃO

Clár'cuh 3, - 4 Empresa inicianÉ suas atividades na data do arquivamcnto destc ato emprcsariat na
Junta comerciat do Estado da Parâiba e seu piâzo de duração é por tempo indctemrinsdo.

cl{ugulr 4' * o capital §ocial será represeniado pela importâr:cia de R$ 72.400,00,(setenla e dois
mil e qrufocentos reais) totalmente integralizado neste eto em moeda corrente nacional,

/



INSTRUMENTO PÂRTICULAR DE CONSTITUIÇÃO DE EMPRE§A INDIVTDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIÀ{rraDA §oB A DENOMINAÇÃO SOCIAL

ÍRANIERI CARI}O§O DE MELO ME,NDES S,IRELI' Ct'.

3t
DA ADMINISTRAÇÃO

Clátrub 5' - A administração da Empresâ será exercida isoladamente pelo s€u TitulâÍ RANIERI
eARDoso DE MELO MENDES, que fic8Íá incumbído de exercer todos os atos pertinentes e
tt€ccs§{hios ao exercício das atividades ora assumidos, bem cooo, de represcntá-lo judicial c extra-
judicidnentô. ativa a passivamente peÍsote todas repartiçõs e iastituiçôes finnnççi12g vedrdo, no
entanto' o uso do nome empÍesarial em etividades estranhas ao interesse social.

I'O EXERCiCIO SOCIAL, BALANÇO PATRIMONIAL DOS I..UCROS EPERPA§

Cllurub ó' - Ao téÍmiro dê cada hercício Social, em 3l de dezernbro, o a&rinisrador pÍoced€rá
a elaboração do Inve«rtário, do Batarso Patrimqrial c do Batanço de R.esulredo Econômico,
cabcodo-lhe os lucms ou suportando os Fejuízos apuados,

DO DE§IMPEDIMENTO

ClÁurule 7 - o riolar-Administrador RANIERI cARDoso DE MELO MENDES declara, sob as
penas 4a Lei:

§ Primeiro - Nâo possuir ou ter sob sua tindaridade, neúumâ outre empresâ nos moldcs do
EIRELI, em qualquer parte do teritório nacional;

§ seguado - Não estar impedido dc exçrcsr a administraçâo da empresa, por rei especial ou em
viràrdc de condeuâçâr criminal ou por se encontra, sob cs efeitos delq a penâ que vede, afuda gue
tefiporariamentê, o aoesso a cargos públicos, ou por crime farimeutar, de prcvaricaçâo, peita ou
s'bomo, concussão, Peculato, ou conlra a cconomia popular, contra o sistcrra financeiÍo nacionat,
contã normas de defesa da concorrênci4 contra 8s relações de con$rmo, fé púbüca ou à
p,opriedade.

João Pesso4 2l de agosto de 2014.

RAI{IERI CARDOSO E MELO I}ÍENDES
Titular - Adminishador
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ESTADO DE PARAíBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE

JOÃO PESSOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE

PLANEJAMENTO

ALVARÁ DE L
FUNCIONAMENTO
Número 687

Rszâo Soclal: RÂNIER! CARDOSO OE MELO MEIüES EtRELt ME
No.nê Fant sia:

CI{PJ: 21.01 7.622y00O,{O

Ativldrdc Prtncipil: 9001-9/02 . produçáo nuêlcal (Exorcê nô iílderBço)

lluniciplo; Muniorpio de Joâo pessoa Enducço: OUÍROS Ruã Joaquim pirBs Fêfrc&.,
Estados

CEP: 58030224

Locrl e día: Município ds Joáo pessoa, quints, 02 da oufubro d6 2Oí4
\rsÍd!dr: í80 dt.5

Lq \
I

'jREDESIM
{

:

Código de Autenticidade: F3GFOpLll
EMITIDO ELETRONICAMENTE PELO REDESIM P8
Esse documento dever-á p€ÍmengceÍ 6xpc o êm locel
êrnpresaÍial

üsÍ\êl no

JOSE WILLIAM MONTENEGRO LEAL
SecÍetana Munrcipâl de Planêjamento

http8t l ./y,rr..âdâsim.pb. goybÍ/slcrnôulr-ákÉralF3c FOpLM
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REDESllvl

ESTADo on paRRíaR
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO

PESSOA
SECRETARIA DA RECEITA

MUNICIPAL

TNSCR|ÇÃO UUNtctPAL
Número 1247689

Data do deferimento da inscÍição: Zgt,lUzO14

Rarào Social: MASSA PRODUCOES E EVENTO§ LTDÀ

I{ome Fentasia:

C!{PJ: 21.01 7.62210001 {0
Ativitade Princípal: 9001-9102 - produção musical

Àüvldade(s) §ecundárias: 742o4to4 - Filmagem dê Íêstâs € eventos, 59í1-1/02 - produção d6 ffkÍ88 p€r€
[rs*cirade, 5g1I-i/01 - Esúdios cinsmatográ-Íims, Tts2-2to2 - Atwuá o" *o"irno, sã-lãior _ proorçao
e promoçáo de eventos esportivos, 4322.3fo2 - lnstabçáo e manutenção de sistsmas cenbais de ãÍúrdicionado, de ventiração e rêfrigeraçáo, 

-6391-zo0 
jagenciàs 

de notíciss, g23(Hloí - sertrip oaaganiz_açao <ie feiras. congressos, exposiçÕes e festas, s;912-ol02 - servigrs de mú"i.r-il* 
".pÍoduçáo audiovisual, 6201-5o1- Deienvàlvimento de prograÃas oe computaoor mtã"ar*íij"] iizo0rt3 - Laboratórios íotosráricos, 9001-9/01 - produção teatrãt,itzwm - Âifiâd;;;ü;üriao ouiotograÍas, excêto âérea e submaína, 62091/00 -'srport" ie"nico, manutênçáo e outoé ""úic crnEcÍrologia da ,nÍormação, 77?1-ztoo - Nuguer de equipamêntos recreaüvos ri eaportirroe, nsg.oloi -Â&4uel de palcos, cobenuras e outras estãrturas oe uio temtorario, excelo andaimo§, n$.tü]rrfugudda máquin_as ê equipamentos para esüitório, zlrr<loo - Àtãn"i"" de pybscidade, 9§i í-8j00 -.Raperaçáo ermnutenção de compuradores e de equipamentos periÍérioõs, goot-gds - prouu6 a. "i&4ai oadança, 591'l-1/99 - Atividades de produção cinemaiogÉfiá áe vtaeos e de progárnas- aãL-r**e. 
"roespecificadas anterioÍmentê, 4322-3101 - tnstataçõejhidráulicas, sanitárias e e gi§,77?gi2fr2, Âà{xrd d€rnárds, utensÍlios e aparelhos 4e, uso domésticoe peasoar; insàmentos muucaÉ. +g2gt nt - lnslâLçáode painóis publicitrlrios, 6202-3/00 - Desenvorvimenio e licenáamento do programx de *rrpÍsqorã'§üoínizáv6i§, 7739-0/99 - Aluguel de oukas máquinâs e equipamentos comerciais.a irtdustriais nãoespecifrcados anteriormentê, sem operador, goor -9/05 - púüÉo oe espeucü16 de Íodeío3, yaqrrÊidrs o§irúlares'^7729-2l99 - Aruguel de outros objetos pessoais e doúrésricos riaá 

"**m*a*-""üriqr*"t ,8121-4/oo - Limpeza em prédios e em domicflio!, 2490-1/os - Agenaanrento dà profrseir;"i" Fr"*ivilades esportrvâs. cu[úrais e ârtisücas, azt+slss - ercparaÇâo de docúnêntos e sêÍvioôBespêciatrzados dê apoio âdminislraüvo náo ospecificâoos anreriármente,-sg2iil /00 --Adri;ã de greveção
99:9" " 

dê edição de mú§6a, 9001-9100 - ativioaoes ae sonori,^Éo e ae ihnúneçáo"-áà0{e -Alivirades peisagísticas, 9001-9/99^- AÍtes-cênicas, Áp.úur* . arirurdê6 comdementâÍ€s Írâoespecificados ânteÍioímeflte, 7319903 - MaÍkeüng dhào, s32$&gs - out Es "oGo""'* iree*pe" 
"taz€Í não especifi cadas anteriormente

ENdEIOçO: AVENIDA MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, 34O, 340, SALA 4§1 CXPST 011, TORRE
CEP:58040300

- s-'
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SEBASTIÃO FEITOSA ALVES
Secretaria dá Receita Municipal

Código de Autenticidade: G372GH8S

EMITIDO ELETRONICAMENTE PELO REDESIM PB
Esse documento deverá permanecer exposto em local visívêl no estabelecimento'empresarial
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DÀ UVE

corrrRATo DE LocAçÃo DE sHow
pELO PRESENTE IISTRUI,4ENTO PARÍICUI-AR DE CO rRÁTO ABAD(O ASSINADAS, DE UM LADO A 8À'{OA
FOR"Ró OÁ LTVE .N€STE ATO REPRES€NTADA PELA SRA. LETICIA I'AIIA AiGELO DE S(,{JSA ,
nÊsrDErarE a rua vtsctllDE DE JT P^IICI 1r, icrrÍRo ,loÃo PE§soa-Pa, cEt Baarlo-lgo, nG,
2525949 S§P-P6 CPF. 012.33r..334-tl.

DO OUÍRO I.À osR RESIDENÍT A RUÀ

o rELl{oa oÂt 
^iÍloÂt

CI
AQUI DENOüIiIADO SÍ|,|PLESiIENTE CONTRAÍAi{ÍE TE}4 ElfÍRE sI IUSTO

Ép
PF.

c
c
C

ü {)

NA RUA
CIDÀDE

TÂDÕ O QUE MrrÍrrÁMEN7Éôrj?ôRGÂt{ SAàÊt

01 O CON]"RAÍANÍE COI{TRA A SAIIDA FORTó DA LTVÊ PARA SI
ÂTÉ AS NO

APfl,ESENTAR NO DIÀ

AAIRRO
CEP.- (A P^RTE QUE DÀO VIER

A CUMPRIR O HORARIO DETERHINAOO DglE COMTRÁÍO A,J ÀLGUHA CúU§JLA DÉSSE AQUI TÍR ÂDO

ÍÍ{rucAú ãH t'tuLTA DE 50 00 VALOR Co!finÁru^t.)

Ê TICOU COI{ET'{ADO O COT{ÍRAÍANIE O8R]6A.SE A PÂGÁR A IHPORTANCTA DE

uvtfs DE qjÂLauER TÁx olJ coHl§s{o, o
COI{ÍRATAÍ{TE FICâ CERTO OE QUE O VÀLOI' DO PAGAI{EXTO SÉRA EFETUADO EH PÂRCELAS , A

PRI]{ENA NO ATO DA ASSIÍ{ÂTURA E Â SEGj}IOA RÊSTAiITE DOS 50% OU SEIA
( B. ôrc -Aà-) sEú pÀGA INDÍcLJrNELtir€r{TE aHTEs Do snow Éit Moerll côRRENÍE Do PÀis

ÂNrEs DA REALTZ^ÇÀo Do s,€Âuço pRoposro l{ÉssE coNrRÂTo.

o3-lflsDÉpENDENÍE m vALoR EsnpulAm NÀ cúusutÂ oz cortrrÂo pooR cot{TA ÉxcLUsIVA Do
coúrRArABÍE DEspEsAs oE lLvanÁs Dos pooEREs úBLIcos E oIREÍos AUToRAIS , DÁs

€r{ÍIDADfs NÃo ARRECáD DoR s, TUDo DE AcoRDo cor a uersuçÀo ru vteon.

04.^ ESCOLXÀ Do REPETTóRIo A SER EXSCUTÀDO FICA POR COI{TA DA CO{TNATADA,PC}OEXDO SER

AcREscEsrÂoo A mDIDo A,\aÍECrpADo Do co$rRATAt{ÍE ÀTÉ 6 MúslcÀs, co|lFoR.mE HÂlA ÍEl,tPo pÀRÂ

o ENSAIo E ExEcuçÃo, E co{TRÁ ELE o coÍ{TRÁTAtarE rÂo pooeú se opon.

Os-E}T CASO DE VIAGE}T FICA ESTIRJLAOA AS SEGUINTES CONDTÇÔES.

r) DEspEsÂs DE rDÂ E vOLrA poR conrr oo ícn lrreÀt§,Do
b)REFEIÇôES Ê HospEDÂGEH poR conÍa Do cot{ÍR T t{rc.

06- É DÉ REpoNíatuoADE DE pRovloÊàlcraR pARA o car'tARIü: t"lÍ{cH€s,sÀLGÂDos,DocÉs,FRUTAs,
REFRTGÉRANTES ,Ácul xru- E o euE EsrÁ t{o HotitEusr DA BANDA .

O7-DO TARaALHO IAL COiíO; P LCO QUE COI.IPORTE OS EQUIPAMÉi{TOS, SUPRIHENTOS D€ EilERGl^
ÉLFTRICA SUFTCI€iITÉ PARA O DESEÍIIPEI{HO DO S}IOW, EO+( 9T4 {O }tft$Io TPO 2 E TLUÍ'III{AçÃO ,

ADÉeuAoÂs pARÂ euE o TRAE LHo taao SEla rERTURBADo íIcÁÍ{oo soB REsPoÍ{sÁotuDÂDE oo
MESI.IíO, NÉSTE AÍO O COIITRÁTÉ. POUCXÂI,IENTO o(J SEGURAIIçAS MÉ O TÉI-TIIO TOTAL DAS

aTIvIDADEs Aeur colrllÁÍÀDA , r{Âo nrspo sÁgD-lzAM A cÀo ÍRÂÍADA PoR DAltos cÂusADos poR

TERCEIROs.P

>AR ruAM Q tít

la kilMt



13-CORREú PELO ron D cloAoÊ oo cot{ÍRATAOO .]Á cTÀ§O ESÍE CONÍRAÍO,COM RETIU NCIA DT

QUALQU ER oUTRO , POR Í'tfis PRE\,IILEGIÂDO QUE SÊJÂ TCD^ AçÃO QUÊ SE ORIGINAR DO PRESEI{TÊ

CONTRA TO,DEVEI{DO PROCSAR .SE PEIA FOR!'IA S1]T'IÀRIA OU EXECUÍIVA CABfuEL DA LEI.

OBS

ft:
0s- A6s A LÂVR^TURr O€sSE COI{TRAÍO. CÉ5SAI{ ÍOOOS OS POOERTS DOS REPRESÉÍ{ÍAtlrEs

cRED€Írclars oÂ CoNTRAIADA,DEIXANDO 8ÉM CLARO qUE ESSE CONIRATO NÃO POOE SÉR TRÂNSFRIDO

poR Í{EIHUHÂ DÂs PÂRTES. A ourRÀ;;R; ,erqprrsl óu cr'uee'-Berq suAs REsPonsÂgtuoaors ' Nefi

súis oaRrclÇôÊs JGUAL}{EI{TE À DATÀ DE AÍuAçÃo , NÃo PoDE Do sER TRANSFERTDA ou

MODIfICADA.

09-NÃo cÂsÉRÀ A coxtlraoa QualsçfJER RÊsPoNsÁsruDÂoE peu rusÊHcn asl DATAs

PToGRA!,iÂDAS OCÂstOllÂDAS pOn iorrvo-s ocrslorí§s, TÀIS C',Ot"lo', rEÍ'IPESTADADES AJ FORçA DÉ

trirunezA CATÁSÍROFICÂS OU MESHO OE DO€HçAS QUÊ VENHÀ ÂTmaGrR o CoHTR.ATADO oU ArGLn'i

DE SA,,S REPRÉ5EI{TAI{TES.

10, EM CASO DE RECrSÂO DESSE COÍ{TRATO, A PARÍE qlE o nzFl, trcrorú EH iluLTA DE 80qô m
vALoR TorAL Do MESt{o ,tsro quenoo ircorne ru 20 DIÂs AilTEs oo orA FrRilaDo NEsrE

COI{TRATO POR ALGU" DO6 sEt,S RÊPRESEI{ÍAXTES.

1 l-Ér.r caso oe ftr*lçÃo DE qJALqJER cúug.rt-l oEsrE cor{rRAro, t '^lIE^- llt^yP3
RESP(] D€RÁ PoR PÉRDAS e onnos qut sornEú Â ouÍRÂ pARTE oBRrGANoo-sE A RESSARCI-IÁ DA

l.{É5H4.

12.O PRÉ5EIIÍE CONTB}TO DÊVE SER LAVRADO EM DUAS VIAS DE TGUAL TEOR' t{A PRÊSÉNçÂ DE DUÀS

TESTÊMUiIHÂS ÀSAD(O CÍTADÂS.

ÍRÁ
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t777ítt h

PEIO PREStr'rTE tt§TRlruElÍTo pÀRTtclÍlÂ DE coxtnÂm ABá§o À§xt}Â§ DG t x LÂDo Â
BÀ\!4.&3|ú-AÀllS, NEsrE ÂT0 REpREsExrÁDâ roR Lmror {rprr Àrc8to ttG saxrs^
REStDEtaIE Á ruá' mlDÊ DG rl^1!Âilc^ Jt lTr,cEt.Trq plo lEstDA+f,, cEsrrlGzer!.
RGJ525e49 SSP-?! / CPF.O1Z33133VI 1.

DO OTJTRO r_ÂDo sR{A DENI'E Á
EDE
ÂQU

QUE

e CI DÁD

DENOT INADO StupusuEríTE CONTRTT wTE ?Elt BITTRE Sl Jt sTo E CONTRÁTADO
MUTUÁMENTE OUTORGÂU Á SÁBER.

1-O coNTRÁlÂ§1§ Á BTXDT T§RRÔ DÀ LIVE PARÀ SE AP I,{O }iA
clDÂD8 DE q

R
QUTL lERÁ t}IIcIO

A CUMP&IR O

txFucÂRÁ EX

AS ErhMtnoÁs_(A?âtTt QUE nÃO VIER
HORÁruO DgtEnguffx! (x, Á.Lcura^ cl.At§nÁ
MULTÁ DE 5{rq6 m VÂUn Aorí?nÂtt âL}

DESTE COüTR TO. AQln RRXADO.

0z- PEU) o QIJE ttcot
o lLPoF lto^ rlE

IIA GÁT'SI'Lâ O COXTRÂTAI{?E OBRIGA.SE Á PÂCÂR

uvREs DE QUÀl4t ER ?AXA OU COMTSSÃO, O CONTRÂTAr|TE FIC^ CERT,O DE Qt S O VÁLOR m
PAGA'ETTO SERT EFETI',ÀDO ET{ DU^S PARC§IáS , Á P*,II'EIRÂ DE 5{116 NO ÂTO DA
OU ssÀÉ§L.&I E A SE6I'NDÁ RES?TXTE OO§ 5A}ô OU S§Rí
PÂGâ II{DISCUT'VEIIIENTI âITES DO SHOIV m. T(EDâ COf,XrrllT DO PÂ§ ÂTTL§ OA
REÁUZ,IçÃO !O SERyrço pRop!6To ltÊ§E ootf?lATo.

03-t DEPENDEI{?E DO VILOR E§Ttpt,LÀDo NÁ cLAltst tá 02 con§EnÂo poR col{?Á E(cLUStyA
DO CONTRÂ?ATÍ§ Ã§ DE§PESâS DE ALVâRTS DÍ}S FOOER§S P&UOOS 8 DIRETT0S AU'O§ÂIS ,DâS
EiTTIDADES ltÂo ÁsRBcirlrDonÁs TlrDo m roonDo o${ Á t-EG§tCIo 0. ytco&

04-À ESCOLÍ,|r DO R§PEETÔRJO A SER E(BCI'TADO FICARÁ Â INTEIRO CRTTÉRIO DA CO ?MTÂDA E
COXTRÂ ELE O COTTRÀTA}ITE t{ÀO PODENÁ SE OPOR

Os.EU CÁS D§ VIÂGSX FTCAT EST]PULADÁ§ A SBGUTXTES CONDTCÕES

a) oESPESAS DE lDÂ E YOLI^ pOR COXT^

b)P§FEiçÕE§ E HOSTEDÂGEIi pOR CONTÂ DO CO'{TR^TANTE

06 FIC^RÁ t}ON, LY'I{fÀ DO COXTnATÂ$TE A XESOXSÁBIUDÂOE DE PROVIDÊI{CTAR PÂRr O
C/$'AIUM LT OI§ TAIS COrrO ; §ÂLGADO§ DOC§FRUTÂ§|RE]*IGENÁIITES ÁCUÂ TIXBRAL Ê
MA|S O Qu§ ESTA*Á §tl rr{E (o DEstE co}íTnÂto. t{o Hor{EusT DÂ BirXD .

07-m TRABAü|O TAL COMq PALCO QlrB COXPORTÊ OS EQIIPAXExTOS.§UPRIrE {TOS DE

') Lfr B1-A l



ENERCTA SLfTRICA SURCIENTE pARÁ O DESEMPENH0 DO SHOW,BOM SOM E |LUUTNÀÇÃ0
GAÂÂNTIA PARÂ qUE O TRÂBÂLHO NÀO SEIâ PERTUNBADO FICÂXDO SOB RESPONSI.BILTDÁOE DO
MESMO (CONTnÂTÁtalE), FOL|CIÂMENTO E SEGURI§çAS ATÉ O TÉRM|NO DE§TE
COMPROM§§OJ{ÂO SE RESPON§ABILIZÀIIIDO A CO§TRATÂDA FOR DÂXOS CÂUZâDOS POR
TERCEIROS

O8-ÁPÓS A I.AVRÂ?ÜRA DESTE CONTMTO ,CESSÂI' TODOS OS PODERES DOS REPR.ESEXTANTES
CREDENCIÂIS DÂ CONTR,ATADADEIXÂNDO BEM CLARO QUE §E CONTRÁTO NÃO PODE SER
TRÂI{SFERIDO POR NSNHUMA DAS PÂRTES, Á OUTRÂ PARTg OU EIIPRES/I OU CLUBE .NEU SUÂS
RESPONSÁBIUDADES ,NEM SUAS OBRIGAçOES ,TGUÁLMSNTE A DÂTA DE ATUAçÃO NÀO P]ODENDO
SER TRÂXSFERIDA OU MODIFICÂDá.

oe-NÂo c BERÁ á cot{?RÂTÁDA QUÂIseuEn REsFoNsÁaruDâDE pElá 
^rrsÊNct^ 

xÁs DATÂS
PROGRÂMADAS OCÂSIONÂDÂS POR MOTIVOS OCÁSIOI{ÂIS,TÂIS COMO:TEI{pESIADES OU FORçÂ DE
NATUREZÂ CÁTÁSTROnCAS OU MESMO DE DOENçÂS QtE VEXHTX ÂTtclR o CoNTRâTÂDO OU
ALGUM DE SEUS NEPRESÊN TANTE§

10" rM câso D§ RESCTSÃO DESSE CoNTRÁTO Â pÁRT§ QUB O FIZ§R tNClDtRÁ EM MI,LTA DE 800Á
DO VAL0n T01ÂL DO ti{ÊSUO ISTO QUANDO OCORR§R 8H Í§r{TÂ DrÁS AITES DO DrÂ nRMÂDO
NESTE CONTPéTO OU ÁLGU§ DO§ SEU§ REPRES§rrÀNTE1

11" EM CASO DE INFRÀçÀO DE QUALQUER CI.AUSUII DESTE COXTRATO A PARTE INFNâIORÂ
RESPONDERÁ POR PERDÂS E DANOS QUE SOFRTRÁ Á OUTRA PANTE OBRIGAI{DGSE A RESSARCI-II
DÁ MESMA

12. O PRESE}'TE COI{TRATO DEI'E STT IJVNÂDO ETI Dl'âS VIÂS EH 
'Ctru 

TEOR tIA PRESENç.{ DE
DUÂS TESTE}IT.INHÀS A8ÂIXO CITÁDÁS ,

l3{OR"RERÁ PELO FORO DA CIDÁDE DO COI{TRÂTADO 

'Á 
OTADO NESTE CON?RÀTO COM

RENÚNCTÂ DE QUâTQUER OUTRO POR MA]S PREVTL§CIâDO QUE sEIÂ TODA AçÀO QUE SE ORIGTI{AR
DO PRESENÍE CO}iTRáTO 

"DEVENDO PROCE§SA&.SE PEIÁ FORMA SI,MARIA OU EI(ECULTTVÁ
CÂBÍVEL DÀ LS'.

BS A

TESTEM

I

CONTRATADO

loÃo PEssoAlOJ-Q5lOJJ

6;nà.
{ér <q ltP. ,v- ',w'

0



.o*'*'-""*;.o;.'J:'::';."J:l'i::i'-,m
QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO: ÍIIA§SA PRODUçÓES
E E\TENTO§ LToA. , DO OI--ITRO LADO: LETTCIA MARIA ANGELO
DE SOUSA DE NOME ARTI'I'ISTICO *BANDA FORRO DA LryE"
NA FORMABAIXO:

Por este instrumento pârticular de Contrato de representação artística que entre si celebram de um lado

como representante ASSA PRODUçôES E EVENTOSLTDA - RANIERI CARDOSO DE MELO MENDES

CNPJ - 21.017.62210001- 00 Avenida Minisrro Josó AÍnáÍicô do Almeida, no 340 sâlâ 401- cxPsT 011 CEP: 58.o4G
3OO Beino Torre - Cidadê Joáo Pessoa - Estado da Paraíba E-tnâil Fonc (083) 9 8210-

esss. por intermédro de seu representante legal de agora em dianle chamada de CESSIONARIA e do

outro lado, Letrcia Maria Angelo de Sousa, domiciliada à rua Vtsconde de ltaparica, 177 Varadouro, João

Pessoa - PB.. CPF 012.331.334-ll Cl n" 2525949 SSP/PB., doravante châmada simplesmente de

CEDENTE neste proprietário e portanto detentor dos direitos de apresentação da BANDA FORITO DÂ
LIVE, ambas pelo represenunte legal neste ato teÍn justo e contÍalado o seguinte.

C1Á[fSULA PRIMEIRA - constitui objeto do prêsente contrato a preprentação em câráteÍ erclusivo,
do representado pelo representante, M qualidade de seu empreúrio artistico.
CLÁUSULA SEGUNDA - o empresário poderá firmar contrato em nome de seu representado em

\J caráter exclusivo , pua t reahzacfia de apresentaçiies artisticas, em show ou eventos, aiustado em nome do
representado, valor do cachê, número de apresentaçõês, local e horário.

CLÁUsUfÁ TERCEIRA - Pelo presente, declara o conúatado artista que o contratante empresírio é o

seu único repÍesentante em todo o territorio nacional, detendo a exclusividade para contratação de suÀs

aprescntações podendo ajustar com terceiros as condições das mesmas.

CútnULA QUARTA - O presenle contato e valido pelo pmzo de 12 (doze ) meses (20 de abril de

2ü22 à 20 de abril de 2023).
CLÁtlStlLA QUINTA - Este ajusle ohri83 as poÍte§ contrtantes sem herdciros e sucessores.

CLÁüDULA SEXTA - Fica eleito o foro da cidade de João Pessoa-PB., dirimir qualquer dúvida ou

quesiôes decorrentes do presente

E poÍ estaÍem assim de pleno acordo com as CLÁULULAS, termos e condições deste instrumento,

assinam o presente em duas vias de igual teor,.iuntamente unhas abaixo, para que Produza
os se us etbitos legais

soa. 20 de abril de 2022

I'l-o (
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!r*PRODUçÔES E EVENTOS LTDA

io Administrador Ranrên CâÍdoso de Mêlo Mêndê§

eticia Maria Ânge Sousa
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l{-gta Fiscal de Serviços
SERIE - A

tvtÀ-Áat,

Emissào:

Edrado:

Av?
Rszto Sooet:

lnsc. tf: *t
LtC

CNPJ N9:
Exhtaçp:

cidrdr:

NátuÍez€ â Op.nÉo - pÊEsTAçÀO AÉ sERr/tÇOS
Condi)ó.r ds pegnnnnlo: 0 ÂVfSa E PARCELÂDO:

01/20{rs " Ct{pJ: í0.562i57r000í {3
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PULAR NAvEGÂÇÃo

Verão é na Correio - Bloco 05-22-01-2022

r71 visualizaçÕes., 6! cosra 
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,{ coueaRrr-Hm
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=+ SALVAR

Tv Correlo
378 lrrd inscritos

MOSIRÂR MAIS

4
.rô

tl

Hot{iis em Gramado

EnceÍrsmeÍlto do Correio Esporte com break dance

S€ígrc lúcnlenegrr,

176 vrsuafizaÇões ' há I 3nc

TNSCEEV§R.SE

FÂZER LOGIN

I

\-- /
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22-AT2022
TV Correio, Somos Como Você.

Afiliada da Record TV na Paraiba.
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q Ç FÂZER LOGIN

PULAR NÀvEGAÇÃo

Forró da Live anima o sábado do "povo na tv- - 0 povo na tv

124 visualizações... o 7 ãâ3r., ,{ couerRruxaR

I

-=+ SALVÀR

W Tambaú O
25.4 .Írd inssfio§

Cânal de Vídêos da TV Tarnbaú, aíiliadâ ao SBT nâ Paraíbâ
hltps:r7vrww. portalts. ccm. brl
lnstagram: lrtps:rlrrww instasrarn çornlMaÍnbôúl

MOSINÂR MAIS

DEpurADo FEDERAL NELSoN BARBUDo É DENUNctADo poR

JORNALISTA DE MATO GROSSO I Arttur Gârcia

Arthur Gârüâ O
1 9 rnr de vrsu3kzacócs . ha i allL.

Mlx de TV Tambaú

YoirTub€

IAO VIVOI BRÂ§IL URGEiJTE COM DAIENÂ - 16tO1t2O22

BrasrlUÍgenie O
10 írrl dssrstindo

INSCEEVER.SE

AO VIVO ÂGôRÁ l
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São J
reune
con-i f
Sa nta

Gê r §rpr1q rçuro ç.aníg É,tbi&o õ!a!íto ôL3 ítortet ccm Íoío Ír&êa!ía rn Lrgo oo Taüo Súlr I

oao da Gente de
grande publico
orro pe-de-serra
lg nez

Alagoa G rande
durante duas noítes
no Largo do Teatro

^tc 
Gt {z

-' AlgesioÍtâ -. ril

erôn.àg:-êní! pô.goy.bilga - ,.âi-3a-rêtte-Cü-?ta,loa-grãrdt_,a!i, gràrd€.rybrrcort j.5,..i-,!Uâs-rta,ltgF--q-.a_ .-.:O-Oê-írê §rrza.rulta,

{.

Duas r., , .-eniora./e:s i_-c Sáo João dà Gentê, €vento organizado pela prgraitrrra de
Alagoa Grande. Brero Dôra;bôno, reunru rnilhâres de pessoas entre 2i e 24 de iunho, no
La"go Co Têât!'o saatà lgnez. sers atraçÕes musicaÍs se apresentaram e rê§ervaram o
au(éntrao forío pe-de-'er.a, arêm de relembrarem cênçÕe§ românticãs do passacic

l.lâ ncrte de .3,lado 12.i; srthi,.r ao palcc as atràçÕes de Güer.etros Jo Forró. Fofrm do
Acordeom e Forró dâ Livê, oue encàntêrâm um púbíico estimado êm mâis de 15 mir
Dessoôs. Ás Darrcas cântàram sucesscs da atuarrdade e do pâ§sadc l: pe§soôs se
drvertiram e comemorâm o sinontmo do9 festelos Juntnô§.

,
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Primeira noite do São João da Gente de Alagoa

Grande foi um sucesso. Largo do Teatro Santa lgnêz

ficou lotado. Eotos e vídeo
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA RECEITA
DIREÍORIA DE ARRECADAÇÀO

2'VIA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA

lmprB3lo poÍ: RAN PONTE§ OE MEDEIRoS

ESTA N.F,O€ SÉRVIçO AVULSÂ SO Ê VA].IDÀ CO.I Â ÂPRESENIÀÇÃO DO COMP.D€ PAGTO DO IMPOSÍO ATRAVÊS

Via do Tomâdor

Série

2/03nO22 19,02

lnscriÉo Munrdpal

1 't8951
Nomo / Rázão Social

IRAN PONTES DE MEDEIROS

CNPJ i CPF

029.329_604-90

End€Íeço

RUA VISCONDE ITAPÀRlCA, n. 146, VARADOURO [58010-290]

lnscnçáo Municipal

TeleÍonê Munioip@ / Estádo

JOAO PESSOA. PB

CNPJ / CPF

33.676. í 1 €ü0001-93

Nomê / Rêzáo Sochl

bda comercio ltda

TelaÍone

(83)999G2284

Municipio i Estado

Joâo P€ssoa

Endeaôço

mârêcltal rondon

Dota Prgst. Sorvl;o

20110t2021

NgtlllBza do Selnio

MUsrco
Ob§€ívaçõgsl

O p.ltr,iúb d..!â ,totâ Ísôâl ê r.rllço evd!. .ó qíi o l§§ ilo $rit!,úo or dlo.it hbsl6ô, ,§t c! 6nttx4ao $l. l.xid. tôólr o v.rÍ ôo $ívl, coôrl(lo.

Nota Fiscál sêm cobíança do ISS - Altôhomo ln§cÍito @m regulondado írscal

obse.vação de ReslituiçãoObseÍvação de lmpÍesâo

Valor dêsta Nota (R§)

13.@0,00

Vehr TnbuÉvêl (R1r)

13.000,00650,00

Valor do hposto deAilquola

5.00%

IpRESENÍÂÇÂo DA BANoÀFoRRÔ OA LIVE E CONVIOAOOS 13.000,00 13.000,00

\-. À autêntkidâde deôta nota íiscat svulga devoíà sar @ínpíovada at.avês da auteniicaÉo elsúônica No 620.580.570.498, no Po.tal do

ConlÍlbuintê, nô link http3r,/joaopossoa.pb.gov.brpdautenücidad€NotaFiscaAvul6a-xhtml

Á 6rb

PRESTADOR DO

IOMAOOR DO

lüatriculô do §erridqr

999999

UsLrério R6sponsáy6l p3lt.Àlsndinonro

USUARIO EXTERôiO

trala Emissáo

22J0312A22

DrscRtMrNAÇÃo 0o sERVrÇo PREÇO UNIT. BASE CALCULC



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SESRETARIA DA RECEITA
DIRETORIA DE ARREÇADAÇÃO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA

lÍnprêsso poc IRAN PONIÉS OÊ MEDãIROS

ESTA X.F.OE SERVIÇO AVULSÂ SÔ Ê VÂL|DÂ COM A ÀPRESENTAÇÃO DO COMP.O€ PAGTO DO rMpO§TO ATRAVÉS

Via do Í
Série Única

2ü4312022 «:43

CNPJ / CPF

029.329.ô04-90

Nome / Razão Social

IRAN PONTES DE MEDEIROS
lnscdçáo Muoicipal

1.t8951

Êndorcço

RUA VISCoNDE ITAPARICA, n. 146, VARÂDOURO [58010,?901

Têl€tone

lnscrição Municipal

Municipio / Éslado

JOAO PE§SOA. PB

CNPJ / CPF

711.700.063-53

Nome I Razão So.ial

ÂNTONIO ADUILIO RODRIGUES MENOES

Endereça

LOUDES FERRER 361

TeleÍone

(85) 9872-6307

Municipio / Esladg

JOAO PESSOA PB

Nakrrezâ do Sêrviço

MUSICO

Dâlâ Pr€§1. Sêrviço

28t43/2022

Obaer.lfaçô€s:

O pa9.F6.. d..§ ndô ,i.rl de .rrúw !wli. ai gulia o lSS, nãó quilr.ô d dômL bib!h6, tâtrs ou cdrderiç5n qu hdd. sb.. o Élor do úiçô .ó.rdo.

Nota Fiscalsem cobrâôçâ do ISS - Autônomo lnscrito cqm reguladdâde Ílscal

Observaçâo de lmpresão ObservaÉo de Rêsliluiçào

Aliquota

5.00%

Valor do lmposto de ISS

800.00

Valoí Íributável {RS)

18.000,00

VâloÍ desla Nota (R$,

18.000.00

OE PIRANGI, PÂRI{AIIIRIM . RN 18.000.00 18.000,00

À aulenlicidade desta rjola Íscalavulsa dêlerá ser comprovâda através da autentlÇaçào eletrônioa N" 59í.580.599.476, no Portatdo
Conlribuintê, no tink https://ioaopessoa.pb.gov-b.lpdautênlicidadêNotâFiscâlÀvulsâ.xhtrnl

-." ^!-

2" VIA

PRE§TADOR DO

TOMADOR DO

Dâta Emissáo

28/!3n422
1"4â1.:c tâ Cô Sêiridor

9999S§ USUÀRlÔ ÊXÍÊRNO

Resgonsáve, p€lo ÂieaCimÊnta

DlscRrMrNAÇÃô OO SERVIÇO PREÇO UN!T. BA§E CALCI.JIO
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NúMERo oE tNscRtÇÀo
21 .O't7 .622tO001 40
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAçÃO
CADASTRAL

08tost2014

MASSA PROOUCOES E EVENTOS LTDA

Ô DO ESÍAAELECTMENÍO (NOME OE FANÍAStA)
MASSA PROOUCOES EPP

E OESCRI OA AÍIVIDADE ECON

90,01-9-02 - Produção musical

côolGo E 0EscRtÇÁo oas ÂTrvrDAoEs EcoNÔMtcas sEcUNoÁRtas
43.22-3-01 - lnstalaçõês hidráulicas, sanitáías ê de gás
43.22-3-02 - lnstalação ê manutenção dê sistemas centrais de ar condiciohado, dê ventilação e rêfrigêraçáo
43.29.141 - lnstalação de painéis publicitários
59.í'í -í{í - Estúdios cinematogÍáíicos
59.í'lí.02 - Produção dê Íilmes pâra publicidade
59.1í -1-99 - Atividadês dc produção cinematográíica, de vidêos e de pÍogramas de televisáo não especiÍicadas

59.í2{-02 - Serviços de mixagêm sonora em produção audiovisual
59.20-'1.00 . Atividádês de graváção de som e de edição de música
62.0'l-5.0í . Desenvolvimento de programas de computador sob encomênda
62,02.3-00 - Desenvolvimenlo ê licenciamento de programas dê computador customizáveis
62.09.'l-00 - SupoÍte técnico, manutenção e outÍos serviços em lecnologia da inÍormação
63.9í.7-00 . Agênciâs de notícias
73.'1r.4-00 - Agênciâs de publicidade
73.í9.0.03 . MaÍketing direto
74.20.0.0Í . Atividades de produçâo de fotog.afias, excêto ãéÍea e subma.ina
74.20{{3 - Laboratórios íotog ráÍicos
74.20-0-04 - Filmagem de Íestas e eventos
74.90-Í{5 - Agenciamenlo de profissionais paÍa atividadês esportivas, culturais e artísticas
77.21-7-00 - Aluguel de equipamentos rêcreativos e esportivos
77.29-2{2 . Aluguel de móveis, utonsílios ê eperêlhos de uso doméstico ê pêssoal; instrumentos musicãis

coD Gô E DESCR1ÇAO OÁ NAÍUREZA JURTDTCA

206.2 " Sociedade EmpÍesária Limitade

LOêRADOIJRO

AV MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA
NÚMERO

340
COMPLEMENTO

SALA 401 CXPST 011

CEP

58.040-300
BAIRRO/DISTRITO

TORRE
MUNICIPIO

JOAO PESSOA

ENDEREÇO ELETRÓNICO

RANIERE_MENDES@HOTMAIL.COM
TELEFONE

(83) 8888n 579

ENTE FEOÊRAÍ]VO RESPO VEL (EFR)

SIÍUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA
OATA OA SITUAÇÃO CADASTRAL

2't lo't 12022

MOTIVO DE

ESPECIAL DATÂ DA SITUAçÁO ESPECIAL

PB

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB n" 1 .863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia Oi10512022 às í0:30:04 (data e hora de BrasÍlia). Página:112

;.-Dà
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO OE TNSCRTÇÁO

21 .O1? .6221000140
MATR12

COMPROVANTE DE INSCRIçÃO E DE SITUAçÃO
CAOASTRAL

08i 09/20í4

NOME EMPRESARIAL

MASSA PRODUCOES E ÊVENTOS LTOA

côotGo É DEscRtÇÁo oas aÍrvr0ÀDÊs EcoNÔMrcas sÊcuNoÁRras
77.29.2-99 . Aluguel de outros obietos pessoais ê domésticos não especiÍicados anterioÍmente
77.32.2.02 . Aluguel de andaimes
77.33.1{0 . Aluguêl de máquinas e equipamentos pera êscritórios
77.39.0.03 . Aluguel de palcos, cob€rturas e outras estruturas dê uso temporário, exceto andeimês
77.39{-99 - Aluguêl dê outras máquinas e equipementos comerciais e industriais não especilicados anteÍiotmentê, sem
opetador
81.2í-4-00 - Limpeza êm prédios e em domicílios
8í.30-3-00 -Atividadês paisagíslicas
82.í9-9-99 - PÍêparâção dê documentos e seÍviços especializados de apoio administrativo não especiÍicados
anteriormente
82.30{{í - Sêrviços dê organizaÉo de feiÍas, congrêssos, êxposiçóes e Íestas
90.01-9.01 - Produção têatral
90.01-9{3 - Produção dê êspêtáculos dê dança
90.01-9{5 - Produção dê êspêtáculos dê rodoios, vaquêiadas e similerês
90.01.9-06 . Atividades de sonorização e dê iluminação
90.01-9-99 . AÉes cênicas, espeláculos ê atividades complementarês não espêcificadas antêriônneíte
93.í9-1{1 - Produção ê promoção dê êvêntos espoÍtivos
93.29{-99 . Outras atividâdes de Íecreâçáo e lazêr não especificada§ anlêriormenle
95.íí{-00 - RepaÍação ê manutenção dê computadores e de equipamêntos pêÍiférico§

CÔO]GO E CESCRIÇÀO OA NATURE,zA JL]RIDICÁ

206.2 - Sociedade Emprêsária Limitada

AV i/lINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA
NÚMERO

340
COMPLEMENÍO

saLA 40í cxPsT 01'l

cÉP

58.040n00 TORRE JOAO PESSOA PB

ENOEREÇO ELEÍRÔNICO
RÂNtERE_MENOES@HOTITATL.COM

ÍELEFONE
(83) 8888í s79

ENTE FEOERAÍlVO RES

stÍlJAÇ DATA OA SIÍUÂÇÃO CADASTRAL

21tO1t2022

MOÍIVO OE SITU

ESPECIAL DAÍA DA SITUAÇÀO ESPECIAL

ítwut

1

N
q

,!

Aprovado pela lnstíução Normativa RFB n' 1.863, de 27 de dezembro de 2018

Emitido no diâ O'llO5l2O22 às í0:30:0/í (data e hora de Brâsília). Página: 212
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urNrstÉnto DA FAZENDA
Sêcrêtaria da Receita Fêdêral do Brasil
Procuradoria-Geral dâ Fezenda Nacional

CERTIDÂO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍUDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MASSA PRooUcoES E EVENTOS LTDA
CNPJ: 21.017.62210001 -00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidâs de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificadô que vierem a ser apuÍadâs, é certificado que:

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB); e

2. constâm nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos
em OÍvida Ativâ da União (DAU)com exigibilidade suspensa nos termos do art. '151 da Lei no

5.172, de 25 de outubro de í966 - código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante
bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda PÚblica em processos de exêcução Íiscal, ou
objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificaçáo da
regularidade Íiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negaliva.

Esta ceÍtidáo é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para

todos os órgãos e fundos públicos da âdministração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do

sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas

nâs alíneas 'a' a 'd' do parágraío único do art. I 'l da Lei no 8.212, de 24 de julho de '1991 .

A aceitâção desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na lnternet, nos

endereÇos < http://rÍb. g ov. b a ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Cêíidão emitidâ gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 211012014.

Emitida às 09:45:36 do dia 01lOSl2022 <hora e data de Brasília>.
V álida até 28 I 1 0 12022.,-
Código de controle da certidão: 33CB.34F3.59OE.33F7
Ouâlquer rasura ou emenda invalidará este documento.

-é%
t45 ,

t
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CERTIDÃO NEGÀÍIVA DE DÉBITOS TRÀBÀLHISTAS

Nome: MÀSSÀ PRODUCOES E EVENTOS LTDÀ (MATRIZ E FILÍÀIS)
CNPJ: 21 .011 .622 / 0001-A0
Certidão n": 13483181 /2022
Expedição: 0l/05/2022, às 09:59:33
Validade: 28/L0/2022./- 180 (cento e oitênta) dias, contados da data
de sua expêdiÇão.

certifj-ca-se que t{ÀssÀ PRoDucoEs E EvENros LÍDA (t ÀTRrz E Frl,rÀrs),
inscrlto(a) no CNPJ sÕb o n" 2L . OL7 .622 / O00L-OO, §Ào consTÀ cômo
inadimplente no Banco Nacj-ona1 de Devedores Trabafhistas.
Certidáo emitida com base nos arts. 642-A e 883-À da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pefas Lêis ns." 72.440/2017 e

L3.461 /2017, e no ALo 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2422,
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa juridica, a Certidão atesta a empresa em reJ-ação
a todos os seus estabefecimentos, agências ou filiais.
À aceitaÇão desta cert.idão condiciona-se à verifrcação de sua
autentj.cidade no portaf do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http: / /www . tst . j us . br) .

Certidão emitida gratuitamente.

rNEORr,tÀÇÃO TMPORTÀÀIEE

Do Banco Nacionaf de Devedores Trabafhistas constam os dados
necessários à ldentificaçãô das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigaçÕes
estabelecidas em sêntença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, incfusive no côncernente aos
recolhimentos p r e v i d e n c i á r i o s , a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentôs determinados em Iei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de ConciJ-ração Prévia ou demais títul-os que, por
disposição legal, contiver força executiva.

'!t^
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GOVERNO DO ESTADO DA PARAíBA L/é
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ

CERTIDAO

CODIGO: 03D6.CE64.7FA4.E7D6 Emitida no dia 0110512022 às 09:42:34

Identifi cação do requerente:
CNPJ/cPF: 21.01,7.62210001 -00

Certifico, observadas as disposiçôes da legislação vigente e de acordo com os
assentamentos existentes neste órgão, que o requerente supra identificado está em situação
REGULAR perante a Fazenda Pública Estadual, com relação a débitos fiscais
administrativos e inscritos em Dívida Ativa.A referida identificação não pertence a
contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado da Paraíba.

A presente Certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem
exclui o direito de a F azenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela
porventura devidos pelo referido requerente.

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

OBS: lnválida para licitação no que se refere ao fornecimênto de mercadorias ou
prestação de serviços de transpoÉe interestadual e intermunicipal ou comunicação não
compreendidos na competência tributária dos municípios se o rêquerente supracitado
estiver localizado no estado da Paraíba, ressalvada quando a licitação se referir à
prestação de serviço de transporte entre municípios com características urbanas no
âmbito das regiões metropolitanas no estado da Paraíba, reconhecida por Lei específica.

Válida com a apÍesentação conjunta do cartão dê inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

Certidão de Débito emitida via 'lnternet'.
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pREFE|TURA MUNtctpAL oE JoÀo pEssoA

SECRETARIA DA RECEITA I/tUNICIPAL

PRocuRAooRta GERAL Do MUNtciPto

Número da Certidão

2022t045174

Oatat O1lO5l2O22

Hora: 09:36
:rt

CERTTDÃo NEGATTVA DE oÉBITOS MUNICIPA

No de Controle de Autenticaçáo

502.491.496.449

IDENTIFIcAçÃo DO REOUERENTE

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

210í 7622000í00

Nome do Contribuinte

MASSA PROOUCOES E EVENTOS LTDA

Endereço

AV MIN JOSE AMERICO DE ALMEIDA

Número

00340

Apto/Sala
'105

Bloco Complemento

SALA 40í CXPST O,I í

Bairro

TORRE

Cidade

JOAO PESSOA

UF

PB

Ressalvado o direito de a Fazenda Públicê Municipâl lênçêr e inscrever quaisquer dívidas que vierem a ser apuradâs. íica certiÍicâdo que, até a
prosente dála, não êonstam em nome do requerente acimâ qualificado pêndênciâs relâtivâs às receitâs municipâis, inclusive âs de nâlureza
lributáriâ ou não inscritas ou náo no istro dê Dívida Ativa do Munica

INSCRIçÔES VINCULADAS AO REQUERENTE

tNroBrLrÁRrAS

OBSERVAçÔES

Esta certidão é validâ por 60 (sessertâ) dias; conforme o artigo 138, §1o, da Lei Complementer no 53, de 23 de dezembro de 2008 (Código Tribuláno
Municipal).
A ãceitaÉo desta certidão está condicionada à inexistência de emendas ou rasuras, bem como à veriÍcaçáo de sua autenticidade na lntemot, no

endereço htlp://www.joaopessoa.pb.gov. bÍ.
Cedidão emitida gratuitamente em 01/05/2022 0g:36:30

111
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIçA DA PARAÍBA

TELEJUDICIÁRIO - CENTRAL DE CERTIDÕES
Praça Joâo Pessoa, s/n - CEP 58013-902 - Joâo Pessoa (PB)

Telefone: (83) 3216-'1440

CERTIDÃO NEGATIVA

FALÊNCIA / RECUPERAçÃO JUDICIAL E EXTRAJUDTCTAL

)\
CNPJ: 21.01 7.62210001-00

Razáo Social: N,,IASSA PRODUCOES EVENTOS LTDA

Nome Fantasia: l\,4ASSA PRODUCOES
qq

r/v ')
Validade 30 dias

í. Esta certidão foi expedida grâtuitamente, através da internet, com base na Resoluçáo no 17t2O1O,da

Presidência do TJPB e na Resolução no 12'll20'10 do CNJ.

2. 0 número do documento constante nesta certidão Íoi informado pelo próprio solicitante. Sua autenticidade

deverá ser confeÍida pelo interessado conÍrontando com o documento original (exi CPF e RG).

3. Esta certidão não tera validade para Íins de instruçáo de procêssos judiciais.

4. A pesquisa é restrita aos dados fornecidos pelo solicitante, Íicando ressalvados os registros cadastrados

de forma diversa.

5. A pesquisa foi realizada nos seguintes sistemas processuais: PJElG, SISCOMW.

Para confirmar a autenticidade deste documento acesse http:íapp.tipbjus.br/ceÉolvalidarcertidao e insira o
ódigo de validação: f7Qo.rQ0z. Você pode também ler o codigo QR apresentado no cabeçalho.

I

CertiÍlcamos que, em pesquisa realizada nos registros de distribuição de feitos de falência e recuperação

ativos nos cartórios comuns e/ou especializados, em todas as comarcas do Estado da Paraíba, nada constâ

contrâ:

1-§

Cerlidão emitida às 14.37 de 0210612022.

I
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ESTADo na, pnR.aÍsa
PREFEITURA MUNI(]IPAL DE SANTA RITA

SECRETARIA DE ADMtNrsruçÃo n crsrÃo

orícro N" 631tzo2ztsAc

Ao lluskíssimo Senhor
SEVERINO ALVES OE SOUZA
Secretário de Planejamento do [/unicipio de Santa Rita/PB

Assunto: Ref: Ofício no'151/2022.SECDTUR- Solicitação de Dotação Orçamentária para

contrataçáo da empresa MASSA PRODUÇOES E EVENTOS LTDA, referente ao show de
.FORRÓ DA LIVE'.

Senhor Secretário,

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

solicitar Dotação Orçamentária para contratação de empresa MASSA PRODUÇOES E

EVENTOS LTDA, referente ao show de 'FORRO DA LIVE", para as Festividades da Festa de

São Joáo do l/unicipio de Santa Rita/PB.

Ressalte-se ainda que, o referido pleito se faz necessário em razâo 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 Município,

consequentemente, decidindo pelo deÍerimento, ou não, da licitação requerida

Atenciosamente,

JO JOS UZ

Sec tário d mtnt stãoo

Página I de I
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Santa Rita-PB, 08 de junho de 2022.



ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

SEPLAN - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

OFICIO N ' 243/2022 - SEPLAN/DOT

Ao llustÍíssimo Senhor

JoÃo JOSÉ ALMEIDA CRUZ
Secretário de Administração e Gestão
Secretaria de Administraçâo e Gestão

Ref: Resposta as Solicitações Indicação de DoÍação Orçamentiíria

Prezado Senhor.

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

Administrâção, ref. Oficio de n" 631/2022iS4G, anteriormente solicitado através do Oficio n' l5ll2l22 -
SECDTUR a administração. visando a previsão de Dotação Orçamenlária, Referente a Contratação de

Empresa MASSA PRODUÇOES E EVENTOS LTI)A, Referente ao show de "FORRO DA LIVE". para as

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

Assunto: Dotação Orçamentária, Referente ao show de ..FORRÓ DA LM", para as Festiüdades da
Festa de São Joâo do Município de Santâ Ritâ/PB.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: O2.IOO _ SECR-ETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E

LAZER

PROJETOiATIVIDADE: 13 392 l0lE 2047 - Realizações de Eventos Culturais

ELEMENTOS DE DESPESAS: 33.9039- Outros Serviços de Terceiros - Pe§soâ Jurídica

FONTE DE RECURSOS: 500 - Recursos Não vinculados de Impostos

Obs: Visualização em registro contábil nesta data.

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

Respeitosamente

Santa Rita, 08 de lunho de 2022

VAN EARIAS E I-INTA
I)iretora de D mento de Planejamento e Orçâmento

e-Sr e-,\{'. o9/ocí a?'

mffit*lffiiossmros
t{AT.2.{i3.C27-2

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

,6í"'-'>
Í.:; :§<1
!---*-

,,:/

Secretaria Municipal de Planejamento
Prefeitura de Santa Rita - Paraíba



ESTADO DA PARAíBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

SECRETAR|A DE ADMTNTSTRAçÃO E GESTÃO

Santa Rita - PB, 09 de junho 2022,

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

DESPACHO

Referência: Ofício n0 151/2022lSECDTUR- Solicitação de abertura de processo licitatório para
contrata.Ção da empresa IVASSA PRoDUÇÔES E EVENTOS LTDA, referente ao show de
"FORRO DA LIVE',

Senhora Coordenadora,

Atenciosamente,

JO c
G

JOSÉ
ário deSec IS

Página 1de 1

/, , ur;4\

-n.9,/-

,/

Ao tempo em que lhe cumprimento, sirvo-me do presente para informar que
recebemos da Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer o ofício n0

1 51 |2022|SECDT UR- (Doc. anexo).

Nesse contexto, solicitamos os bons préstimos de Vossa Senhoria, no sentido de
solicitar abertura de processo licitatório para contratação da empresa MASSA PRODUÇÕES E
EVENTOS LTDA, referente ao show de 'FORRO DA LIVE", para as festividades do São João do
Município de Santa Rita/PB, caso a presente demanda esteja em conformidade com a legislaÇão
em vigor.
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,§/f.j:
ESTÀDO DÀ PÀRÀIBÀ

PREE'EITT'RÀ MI'NICÍPÀI DE SÀrvIÀ RITÀ
SECRXTÀRIÀ DE CUITUB,À

REFERENTE: PROCEDIMENTO DE ]NEXIGIBILIDÀDE DE LTCITÀÇÂO

ÀuroRr zÀÇÃo

Exp€dientê soLrcrrAÇÁo
Coordenadoria de Compras.
Procedimênto de inexigibilidade de licitaÇão.
solicitaÇão correspondentê devidamentê instrulda com a
justificativa para a necêssidade da dêmanda requêrida.

Àssunlo:
Ànêxô :

DESPÀCHO

AUTORÍZO a rêalizaÇáo do procedlmento de Ínexigibilidade dê LicitaÇâo, no§ têrmos do Àrt. 25,
inciso ÍII, da Lei rederal n' 8'666/93 e suas a]têrações posteriores, obietivando:

coNgnemÇÂo Dà EtípREsÀ MÀssÀ pRôDUÇõEs E EvErÍlos LTDÀ, REFIREI{IE Ào sHow DE FoRRo DÀ LrvE PÀnÀ

Às EsrrvrDÀDEs Do sÀo JoÀo Do Mt NrcrPro DE sÀNTÀ RrrÀ/PB.

PB

Conforme
orÇamênto

Remeta-se
inclusive
Lic i taÇáo

informaÇôes do setor responsávê1 existe disponibifidade dê dotaçãÔ especifica no

vigente, apropriada para a dêvida exêcução do objeto a sêr contratado.

a solicitaÇáo êm te1a, instruída de todas as informações e e1êItlentos collespondentes
com a justificativa para a necêssidade da demanda lequelida, à comissáo Permanentê dê

dêste órgão, para a formalizaçáo do refetido plocêsso de contrataÇáo dileta poI
Inexig ibi I idade LicitaÇão,

Saota Rita 0

WENDEL DE JO
SECRETÀRTO DE CULTUR,À

Junho de 2 022
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
Rua Juarez Távora, s/n, Centro

cNPJ 09.1 59.666/0001-6í
GABINETE DO PREFEITO

PORTARTA \'.t)23/2022

I)ispõe sobre tlesignação para composição da Comissâo Permanente de
Licitaçâo Il e adora outras providências.

O PREFEITO CONSTITTICIONAL DO MUNICIPTO OU SIXTA RITA. EStAdO dA
Paraiba. no uso das atribuiçires previstas na Lei Orgânica do Município e com base na
Lei Complcmentar lr,tunicipal n' I ó/201 8 de 0ó de julho de 2018:

RISOLvE:

Aí. Io Designar. os serlidores abaixo relacionados. sem prejulzo de suas funções. para
comporem a Comissâo Permanente de l,icitação ll. pelo prazo de 0'l (um) ano.

I- - Maria Neuma Dias - matrícula n'9639ó7830 - Presidente

Il- Joab l'urtalo Leite. Matricula: 20131 185 - Memhro

III- Suely Herminio da Silva. matricula n' 0007706 - Membro

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

Aí. 3' Esta pôrtaria entra em vigor na data de sua publicaçào. revogando as disposições
em contrário,

Santa Rita - PB. I I de fevereiro de 2012.

-,..
5v,x.

Emerson n"Iil-.'a"" A. Pante
I,relbito
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DIARIO OFICIAL ELETRONICO
F') ..i Criãdo pelr Lêi Muniopâl nr 'I.524/2013, Publicadâ no DOE nr ol, Âno o1 ,de Ol/O1/2013

MUNICÍPIO DE SANTA RITÂ - PARAÍBA

Ne 1659 ANO 10 Sêxta-Feira, 11 de fevereiro de 2022 PÁGINA 1

PORTARTÁ \..02,2022

üspõc sobç d6igração para

compoaição <h Comissâo de UcitaçÀo e

adm ouras proüdêrrcias.

O PREFEITO CONSTTTUCTONAL IX) MLTNICIHO
DE SANTA RITÀ Estado da Psraíbo- no uso das

üribüçn6 pÍÊúsrâs Ía Ld Orgânica do Mmicipio e com
basc na t,ei Complementar Municid n" 16,2018 de 06 de
ju[lo de 2ol8:

RESOI,\'E:

.Arü l' Dc'E[rr, 06 servidorcs âbaixo Íçlrcionados, sem
gejuizo de sros lnçõcs, püa clmporcm a Comissâo
Penrurrna de Licitaçâo l, pelo prazo de 0l (um) âno.

t- - Valquiria Silva dc Araújo, Matricula: 963 80O2-
Prcsid€ÍrtÉ

ll- VaheÍ WsgneÍ da Silva Dus4 íl8tícuh n" 20140006
Membro

III- Josêlito Carvalho FeÍrcira - mârículâ n" 0008427 -
Membro

Art tr O trEsideoÍe em seus inp€ditÍÉÍÍos, seÍá subsinrído
pôÍ uln &§ Ínãnb{os d.â comissâo.

Sants RiIa PB, I I de fcvereiru dc 2021.

Emerlor Fenrrod6 À Pr r
Prefeito

PORTARTA N".023/2022

Dispõc sóÉ dcsigÍtsçào pârâ
coíÍposição da Comissão PcrÍr8ncÍtr dc
Licitâçâo lt e adota ouu-as pmvidências.

O PREFETTO CONSTITUCIONAL DO lrII-'I!C|PIO
DE SANTA RJTA, Estado da Paraib€" no uso das

aribuiçôes previstas na [.ei Orgâuica do Município c com
base íu tri Complementar MuDicipal n" 164018 de 06 de
julho dê 201 8;

RESOLvE:

Í:merson Fernândcl .{. Pânta

ArL lo DcrEr.r, os servidorcs abaixo rclacionsdoô. s€m

prEjuizo de suas fi14ôes, p6ra çoÍnporcm a Cornissâo

Pernra|ente de Licitação Il, pelo prazr de 0l (urn) aro.

I- - MaÍiâ Ncuma Dias - tn&tdcula n' 39ó7830 -

PÍesi&orc

ll- Joat Fuíâdo trite. Matricula: 20 I 3 I I 85 Membro

ttl- Suely HcÍmirio da Silv4 rBtÍicula o'0007?06
Mcmtío

An tr O FcsidroE cÍn sclr§ impcdiÍrmlo6, s€Íá erbstituido
por um dos nrcmb«x da comissâo.

AÍt 3' E§ta pqraÍia eúra cm vip na data d€ sua

publicaçâo. rcvogÊodo as disposiçôcs em contráÍio.

Sanra futa - PB, I I dc felcÍsim de 202:.

Emcrlod Fernrld6 À Prnt!
PEfciio

PORTÀRIA \" 02í2022

DISPÔE SOBRE A DESIGNAÇÀO DE
SERVIIDR PARÂ ATUAR COMO
PRECOEIRO E EQUIPE DE APOIO E

ADoTA OUTRAS PROVÍDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUMCÍPIO
DE SANTA RITÀ Estsdo dâ PatBibs. no uso dê suas

atribuições leglis prcvistas na t ei Orgânica do Município e

com hose na tai CoÍnplsÍrcntÀr no 162018 de 06 dc julho
de 2Ol8 e nos lEÍmos do art 3'. inciso IV, da Lci FcdeÍal

10,520, <b l7 dejulho de 20O2:

RESOLVf:

Ara. 1". DesignaÍ pregoeim e Equipe de Apoio. parà

descmpenha as frrrtçôcs inerrfltcs a modalidadc Prcgào,
dcsta Uoidade Federad4 conforme dccrição inFa:

I - PÍegGiro(a):
a) Valquiria Siha de Ânújo, Matrk'ula: 39óEO02
b) João Batista Crredes Soares Júrrlio., MaÍiculâ

3 7988

tr - Equipe dc Apoio:
a) Valt r wagncÍ da Siha Dutra: Marríçula: 20l4dXX
b) Joab Furt do Lrh§, M.úícula: 20131 185

fut 2' - f.str Portaria eotra em vigor ru data de sua
puhliq-âo. Ísvogando Às disÍtosiçiÊs em connário.

Santa Rrta - PB. I I de fevererro ê l0ll

PSDETT

GA*IIIf,ÍE IX) PN-EEEITO

Art l' EstÂ pqrtaÍia enlra cm ügor na data de sua

pubticação, rcvogando as disposiçôes €ín contrário.
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gsrÀDo oa pÀRÀÍBÀ
PREFEITI'RÀ MT'NÍCIPÀI DE SÀTÍTÀ RITÀ
co!.[ssÀo pERMANErrrE or r,rcrraÇÃo

REFERENTE: PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROTOCOIO
PROCESSO ADMINISTRÀTIVO N" 168 / 2A22

MÀRIA NEUI4À DIÀS
Presidênta da Comi ssâo

RealizâÇão do rêfêrido processo de contrataÇãô dirêtâ objetivando:

origem: Coordenadoria de Compras

objeto: coNTRÀrÀçÃo DÀ EMPRESÀ r'rassa enoouçôns E EvENTos LTDÀ, REFERENTE ÀO SHOI'' DE FORRO DÀ
LIVE PÀRÀ ÀS F.ESTTIrIDÀDES DO SÃO JOÀO DO MU}TICIPIO DE SÀtfTÀ RITÀ/PB.

Protocolo: Observado o disposto na lêgislaÇão pertinênte, bem como os êIêmentos qL1ê instruem os
autos, em êspêcial a justificativa pala a necêssidade da demanda requerida ê principalmênte a
devida autorizaÇão para a formalizâÇão da refêrida contrataÇão direta por Inexigibilidadê de
Licitação, nos termos do Ar:t. 25, inciso III, da Lei Eederal n" 8.666/93 e suas alterações
posteriorês, êsta CoÍnissâo protocolou o processo êm tela:

INEXIGIBILIDÀDE N" TNOOO31,/2022 - 20 / 06 / 2022

procêdimênto: Àos autos do ptocêsso ora protocoladô e numelado, o qual está instluído com a
autotizaçâo rêspectiva, a indicaÇão sucj-nta dê sêu objeto, bêm como do recurso apropriado para
realizar a tefêrida despesa; após a devida autuação nos termos do Àrt. 38 da Lei Federal nô

8.666/93 alterada, serão juntados oportuna&ente as considerâções da Comissáo Julgadora. a

compêtêntê exposição dê motivos ê seus êl-ementos constitutivos, inclusivê a collêspondentê
minuta do contrato, quê posteriotmênte devêrâo ser subhetj-dos à aprêciaÇão da Autoridadê Superior
bêm como da Assessoria Jurídica.

Santâ Rita - PB, 20 de Junho de 2022.

l,'í-"\--...-
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e sr-eno na pnnlÍeÀ
PREFE ITURÀ MT'NICIPÀI DE SÀNTÀ RITÀ
coMrssÀo PERMÀNENTE ou r-rcrreçÂo

TERI{O DE ÀUTUÀÇÀO DE PROCÉSSO LICIIÀIóRTO
PROCESSO ÀDMINISTRÀTIVO N' 768 2422

obje.;o: coNrRÀTÀçÀo DÀ EMPRESÀ t'íÀSSÀ
LIVE PãRÀ ÀS FESTTVIDÀDES DO SÀO .JOÀO

PRODUÇõES E ÊVENTOS LTDà, REFERENIE ÀO SHOI{ DE El3RRO DÀ
DO UI'NÍCIPIO DE SÀNTÀ RITÀ/PB.

t . RECEBI}IENAO
Nesta dàta recêbêmos a documentaÇão inêrênte à execuÇão do objêto acj-ma ilrdicado, composta pelos
seguintes elêmentost solicitaÇão pâra rêaLizar procedimento dê Inexigibilidade de LicitaÇáo,
nos termos do Àrt. 25, inciso ÍII, da Lei Eêdêraf n" 8.666/93 e suas alteraÇõe§ postêriores.
côm justificativa para a nêcêssidade da contratação, pesquisa de preços corrêspondênte, a
autorizaçâo devida e declaraÇão de existir a rêspectiva disponibilidadê orçamentária.

II - PRCTIOCOI.o
Observado o disposto na legislação pêrtinente, bêm coÍno os el"ementos quê instruem os autos, em

espêcial â justificativa para a necessidadê da demaoda requêrida ê principâImêntê a devida
autor:izaÇão pâra a formalizaÇão da rêferida contrataÇâo direta por Inêxigibilidadê de LicitaÇáo,
nos termos do Art. 25, inciso 11r, da Lêl Eederal í\" 8.666/93 ê suas al.teraÇôes posteriores,
êstâ Comissâo protôcolou o processo êm têl-a:
ra.rigibilidâdê n" rrÍ00031/2022 - 20/06/2022.

III - EI,EIGNEOS DO PROCESSO

Após dêvidamênte autuado, protocolado e numêrado, aos autos do presente plocesso, o qual está
instruido com a autorizaÇão respectiva, a indlcaÇão sucinta de seu objêto, bem como do recurso
apropriado para realj-zar a refêrida dêspesa, nos têrmos do Ait. 38 da Lei Eederal n' 8.666,i 93

alterada; sêrão juntados oportunamente as consideraÇóes da Comissão Julgadora, a competênte
exposição de motivos ê seus elemêntos constitutivos, j-oclusivê a correspondênte minuta do
contrato, que postêriormente deveráo ser submetidos à apreciaÇão da ,Autoridade Supêrior bem como
da Àssêssoria Juridica.

rV - PROCEDIMENTO
Remeta-sê a(ao) Coordenadorla de Compras

Encaminhamos os êlementos do ptocêsso ora autuado para a dêvida instlução. devendo sêr juntada
a compêtente exposiçâo dê motivos elaborada por êste(a) Coordenadori.a de Complas. a qual
indicará, neces saliamentê, dentre outras informaçÕês, a razão da escolha do fornêcedor ou
exêcutalte e a justificativa do prêço. com â colrêspondente minuta do contrato. Em sêguida, os
autos devidamentê iostruidos, deverão ser submetidos à aprêciação da Autolidade Supêrior para
ratlficaÇâo e publicação na impreosa oficial, confôrmê as disposiÇõês do Art. 26, da Lei FêdêraL
D" 8.666/93 ê suas al-têrâÇôes posterioÍes, e do Àrt. 61, Paráqrafo único, do mesmo diploma
legaf:

a Elementos do procêsso ora autuado.
. Consider:aÇõês da Comissão Julgadora'

Prezados sênhores.

Santâ Rita PB, 20 de Junho dê 2022.

MÀRIÀ NEUMÀ DIAS
Presidenta da Comissào
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PREFEITURÀ MUNICIPÀI DE SÀITIÀ RITÀ
colGssÃo PERTaNENTE DE LrcrrÀÇÀo

INEXlclBlLIDADE DE LIclTÀÇÃo N. INOOO31,/2022

1.0 - OBJETO
coNtmraçÂo Dà EMpREsÀ ulssl enoouçôas E EvErIros LmÀ, REFERTIÍIE Ào sHo9, DE FoRRo DÀ LrvE pÀRÀ

Às FrsuvrDÀDEs oo s.ão toÂo Do MlrNrcrpro DE sÀ!ÍrÀ RrrÀ/pB.

2.0 - arrrgIrFrcÀrrvà
A unidade demandante - Secretaria Municipal de Culturê, Dêsporto,
considêrar os aspêctos e a singularidade da presênte contratação,
côntidas na Iêgislaçâo vigêntê, entendeu ser inexigÍvêf â Iicitaçâo.

TurisftoeLazer-após
bem como as dispos iÇôês

3.0 - EI'I{DÀI.'ENEO I,EGÀI
Conformê o êntêndimento ê as informaÇões apresentadâs peIâ referida unidade demandantê, a
contrataÇão em tela será acobertâdâ por Inexj.gibi. L i"dade de LicitaÇão, nos têrmos do Art. 25,
inciso ÍIÍ, da Le.i Federal- n' 8.666/93 e suas altêraÇôês postêriores:

"Art. 25. É inexiqiveT d TicitaÇão quando hoúver iDvlabiTidade de coÍpexiÇão, en especiaL:"

"III - para contrdtaÇão de prafíssionaf de qudlqúer setot artistico, diretamente ou atravé5 de
enpresário excTusivo, desde q'ue consagtado pela critica especializada ou pela opinião púbLica."

t.o - rtÍgrRrrÇÀo Do PRocEsso
Dêverá ser observado o disposto no Ar:t. 26, especialrnente os
únlco, bem cômô no Art, 61, todos do rêferido diplorna ]êgal.
salvo mêl.hor juizo à consideraÇão superior.

Sântâ Rj-ta - PB, 20 de Junho de 2022.

incisos 1I e III do sêu pa!ágrafo
É o que recomênda esta comissão,

.(
MÀRiffituMA DrÀs

JOAB O LEITE

SUELY HERr4ÍNro DÀ s rLVA
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EsrÀDo DÀ pÀRÀÍBÀ

PREFEITT'RÀ MT'NICÍPÀI DE SÀ}{IÀ RITÀ
coMrssÀo PERMANENTE DE LrcrrÀÇÀo

MÍNUTA DO CONTRÂTO

CoNTRÀTO N"r ..../...-CPL
INEXICIBILIDÀDE NO TNOOO31/2022
pRocEsso ÀDMrnrÍ sfRATrvo N" L6a/2022

Sênhor (a)
nâ .r . - CPE n' 000.000.
CONTRATANTE, e do outro .lado ....

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRÂM A PREEEITURÀ MUNIC]PAL DE

SANTÀ RrrA, poR TNTERMÉDro DÀ SECRETÀR!À DE cIrLT{rRÀ E A
EMPRESA. pARÀ ExEcuÇÃo DE sERvÍÇo coNFoRME DrscRrMrNÀDo
NtrSTE INSTRUMENTO NÀ EOR},ÍÀ ABAÍXO:

Pelo presenLe instrunênto de contrato. de um lado Prefeitura Muoicipal
Tavora, SN - Centro - Santa Rj.ta - PB, CNPJ n' 09.159.666/0001-61, neste

000-00, Carteira de ldentidadê no

.... rêsidente ê domiciliâdo Í1â ....,
Carteira dê Idêntidade n

dê Santa Rita - R Juarez
ato reprêsêntada Pelo (a)
residente e domici l iado
, doravante simpfêsmente

. . ., CNPJ no

. ..., dorâvante
contrato, o qual

da
dê

., nêstê ato representâdô Por
..., CPE

simp-Iesmente CONTRATÀDO, dêcj-diram as
se regêrá pê1as c1áusulas e condiÇôes

partes contratantes assinar o presente
seguintes:

cúusur,l pRruEÍRÀ - Dos EUNDÀMENIos:
Estê contrato decorre da Inerigibilidâdê dê liêitaçâo n" M00031/2022, procêssada nos termos
Lêi Federal n" 8.666, de 21 de Junho dê 1993; Lei Cômplêmêntar n'123, de 14 de DezeÍüro
2OO6; ê lêgisIaçâo pertinentê, consideradas as alteraÇôes posteriores das rêfêridas normas.

cuiusur.À sEcIrNDÀ - Do oBJETo:
O prêsêntê contrato tem por objeto: coNEl,ÀTÀçÃO DÀ EMPRESÀ

REETREN,IE ÀO SHOW DE TORRO DÀ LrvE PÀRÀ ÀS FESTÍ1IIDÀDES DO

RITÀ/PB.

l'íÀ§sÀ
sÀo

LTDÀ,
SÀ}TIÀ

enoouçôrs E EvENTos
,roÃo Do MUNrcrPro DE

crÁusgr,À TERCETRÀ - Do'uÀr.oR E pREÇos:

O valôr total dêste contrato, a base do prêÇo proposto, é dê Rg ... (...)

crÁrrsú.À euARrÀ - Do REÀi[rsrNrENTo Ett sENuDo EsrRrro:
os preÇos contratados sâo fixos e irrêajustáveis no prazo de um ano.
Dentro do plazo de vigência do contrato e mediante solicitaÇâo do Contratado, os prêços poderâo
sofle! reâjustê após o intêrregno dê um ano, na mêsma proporÇão da variação verificâda no IPCA-
IBGE acumulado, tomando-sê por base o mês de aprêsentação da assi.natula do contlato.
exclusivamente pala as obrigaÇões in.iciadas e concluidas após a ocolrência da anualidadê.
Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intêlregno minimo de um ano será contado a partir dos
efeitos financeiros do último rêajuste.
No caso de atraso ou nâo divulgaçâo do indicê de reajustamento, o Contlâtante pagará ao Contratado
a importância caLculada pê1a últijna variação conhêcida, liquidando a difêrênÇa colrespondente
tão l-oqo seja divuLgâdo o indice definitivo. Fica o Contratado obrj.gado a aprêsentar memólia de
cáIcu1o referente ao reajustamento dê preços do valor remanescêntê, semprê quê este ocoller.
Nas afêrições finais, o indice utilizado para reajtlste será, obrigatoriamente, o dêfinitivo.
Caso o indicê estabelecido para reajustamênto venha a sêr êxtinto ou dê qualquer forma não possa
mais ser utilizado, será adotado, êm substituiÇão, o que vier: a sêr deterÍninado pela legislaÇâo
então em vigo!,
Na âusência de previsão 1êgaI quanto ao ind-ice substituto, as partês efegerão novo lndice
oficial, para reajustamênto do preço do valor remanêscêntê, por meio de têrmo aditivo.
O reajustê poderá ser rêalizado por apostilâmento.

cuiusul.À eurNTÀ - DÀ DorÀçÃo:
As despesas correrão por conta dâ seguinte dotâÇào, constante do orÇamento vigênte:
Recursos Próprios do Município de Santa Rita:
uNrDÀDE oRÇàrrENrÁRrÀ: 02.1,00 - SECRETÀRIÀ DE ct LltRÀ, ESPoRTE, rt Rrs!4o E LÀZER
pRoJEro ÀTI\,1IDÀDE: 13.392 .1018.20ir7 - RE"A!rZàçõES DE EVE!qrOS Ct LfoRÀrS

O serviÇo dêvêrá ser exêcutado rigorosamênte de acordo com as condiçôês expressas oeste
instrumento, proposta apresêntada, especlfiêações técnicas correspondêntes, procêsso dê
Inexigibitidade de LicitaÇáo n' INo0031/2022 ê lnstruÇões do Cont!atantê, documentos êssês que

ficam fazêndo paltes integrantes do plêsênte contratô, indêpendente de transcriçâo.



c.&
ELEMENTOS DE DESPESÀS: 33.9039 - OUTROS SERVIÇOS DE
FONTE DE RECT'RSOS: 5OO - RECI'RSOS NÀO VINCUIÀDOS DE

TERCEIROS
IMPOSTOS

PESSOÀ iIURIDICÀ

CIÁUSuI.À SETIÀ - DO PÀGàMEI TO:
O pagâmento sêrá efetuado mediante processo regular
adotados pelo Contratantê, dâ sêguinte maneira: Pâra
do períodô dê adj-mplêmento.

CIÁUSULÀ DÉCD{À PR:XGIRÀ - DO RECEBIUENTO:

11.1. Executado o presente coatrato e observadãs as
pactuadas, os piocedimentos e prazos para receber o

conformê o caso, às disposiÇóes dos Àrts. '13 a'16, da

e em observância às nomas
oco.rrê.r no prazo dê L.r-inlà ta

contratado, quê
I . 666l 93, estáo

ro nt os

da data de sua

cráusuLÀ sÉrÍtdÀ - Dog pRÀzos E DÀ vrcÊtícrÀ:
Os prazos máxiiros dê inlcio de etapas de execuÇão e de conclusão do objêto ora
admj-tem prorroqação nas condiÇôês ê hipóteses previstâs no Àrt. 57. S 1o, da Lêj-
abaixo lndicados e serâo considerados da assinatura do Contrato:
a - Inicio: 5 (cinco) dias;
b - Conclusão: 1 (um) dia.
À vigência do presêntê contrato será dêterm-inada: 30 (trinta) dias, considêrada
assinatura; podendo ser plorrogada nos termos do Àrt. 57, da Lei 8.666/93'

cúDsur.À orrÀ\rA - DÀs oBRrcÀçõEs Do coNtRÀEÀNTE:
a - Efêtuar o paganento relativo a execuÇão do selviÇo êfetivamente realizado, de acordo com as
respêctivas cláusul-as do prêsênte contrato;
b - proporciona! ao Contratado todos os rneios nêcessários para a fiel exêcução do selviÇo
cont ratado;
c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade êncontrada quanto à qualidadê do
serviÇo, êxêrcêndo a mais ampla e completa fiscâIização, o que não exime o Contlatado de suas
lesponsabilidades contratuais e lêgais;
d - Dêsiqnar representantês com atribuiÇõês de Gestor e Fiscal deste contrato, nos termos da
norma vigênte, especi.almentê para acompanhai ê fiscalizar a sua execuçãô, rêspectivanentê,
permitida a contrataÇão de tercêiros para assistência e subsídio dê informaçõês pertiDentes a
essas atribuiçóês.

cÍÁrst !,À rÍorrÀ - DÀ.s oBRtcÀçõEs Do coNTRÀrÀDo:
a - Executar devidamênte o serviÇo dêscrito na Cláusula corlespondente do prêsente contrato,
dentro dos nelhoies paránetros de qualidade estâbefecidos para o rano dê atividade rêlacionada
ao objeto contrâtual, con observância aos plazos estipulados;
b - Responsabifizar-se por todos os ônus e obrigaÇões concernêntês à tegislaÇáo fiscal, civi1,
tlj"butárj-a e tlabalhista, bem como por todas as despesas ê comp.omi§sos assumidos, a qualquer
t1tu.l-o, perante seus fornecedores ou terceiros en lazão da execuÇâo dO Objeto contratado;
c - Manter preposto capacitado e idôneo, acej.to pefo Contratante, quando da êxêcuçâo do contrato,
que o rêpresente intêgralmentê êm todos os seus atÔs;
d - permitir e facilitar a fiscalização do ConLratante devêndo prestâr os informes e

escf arecimentos solicitados ;
e - Sêrá responsávêI pelos dânos causados diretanêntê ao Contratante ou a terceirÔs, decorrentes
de sua culpâ ou dolo na execuÇão do contrato, náo êxcfuindo ou rêduzindo essa responsabi l idadê
a fiscalizaÇáo ou o acompanhamento pe-Io órgão intêressado;
f - Não cêdêr, transfêri! ou subcontratar, no todo ou êm partê, o objeto deste instrumento, sen
o conhecimênto ê a devlda autolizaÇão explessa do Contratante;
g - Mantêr, durantê a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigaÇôes assumidas,
iodas as condiÇões dê legularidade e qualificação êxiqidas no respêclivo prôcêsso de contlatação
dileta, apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempÍe que soficitado'

crÁúgu!À DÉcn4 - DÀ ÀrrERÀÇÃo E REscrsão:
10.1. Éste contlato poderá ser aftêrado com a devida justificati.va. unilateralmente pefo
contratante ou po! acoldo entle as partes, nos casos prêvistos no Art. 65 e será lescindido, de

pleno direito. conforme o disposto nos Arts. '7'7, 78 e ?9, todos da Lei 8'666/93'
10.2. O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condiÇÕes contratuais, os acréscimos ou

supressôes quê se fizêrem nos serv-iÇos, até o rêspêctivo limitê fixado no Àrt. 65, § 1'da Lei
8.466/93. Nenhurn acréscirno ou supressão poderá êxceder o Iimite estâbeIêcido, salvo as supres§ões
resultantês de acoldo celebrado êntrê os contlatantes.

condiçôes de adimplêmento das obri'gaÇóes
seu objêto pelo Contratante obedece!ão,
I.êi 8.666/93.

ctáDsI,I,À DÉCD,À SE@NDÀ - DÀS PENâAIDÀDES:
12.1. À rêcusa injusta eft de.ixar de cump!j-r as obrigaçóês assumidas ê preceitos fegais, sujeitará
o Contratado, gaiantida a prévia defêsa, às seguiotes penalidades prêvistas nos Àrts. 86 e 87

d.a Lei 8.666/93: a - advertência; b - multa de mora de 0,5t (zero vírgu1a cinco por cênto)
aplicada sobrê o valor do contrato por diâ de atrâso na entrega, no inicio ou na êxêcuÇão do

otl.to oru contratadoi c - multa de 108 (dêz por cênto) sobre o vâ1or contratado pê14 inexecuçâo
total ôu parciat do contlatoi d - suspensão têmporária de participar em licitaÇão ê impediÍnênto
de contratar com a ÀdministrâÇâo, por prazo de até 02 (dois) anos; e - dêclaração dê inj'doneidadê
para licitar ou contratar com a AdministraÇáo Púbfica enquanto perdurarêm os motivos
áeterminantes da puniçâo ou até quê seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridadê
que aplicou a penalidade; f - s imultaneamênte, qualquer das penalidades cabiveis fundamentadas
na Lei I . 666/ 93.



72.2. Se o vâl-or da mufta ou indenizaÇão devida não for recolhido no prazo dê 15 dias após a
comunicação ao Contratado, sêrá âutomaticâmêntê dêscontado da primêira parcela do paganento a
qL1ê o Contratado viêr a fazer jus, acrêscido dê juros moratórios dê 1t (Lrm por cênto) ao mês,
ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

cIÁI,sULÀ DÉCIT.{À TERCEIRÀ - DÀ coÀlPENsÀÇÃo FTNÀNCEÍRÀ:
13.1. Nos casos de êventuais atrasos de pagamento nos termos dêste instrumênto, e dêsdê que o
Contratado náo tenha concorrido de alguma forma para o atraso, sêrá âdmitidâ â compênsaçâo
financeira, devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao
efetivo pagamênto da parcêIa. os êncar:gos moratórios dêvidos êm razâo do atraso no pâgâmênto
sêrão calculados com utilizaÇâo dâ seguinte fórmula: EM: N x VP x I, onde: EM: êncargos
moratórios; N: número de dias entre a data prêvistâ para o pagamento e a do efêtivo pagamento;
VP: valoa da parcefa a ser paqa; e I: indice de compensação financeira, assim apurado: I:
(TX + 100) + 365, sêndo TX : pêrcêntual do IPCA-IBGE acumufado nos últimos doze meses ou, na
sua falta, um novo indice adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipótesê do referido
indicê estabefêcido paaê a compênsaÇão financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma não
possa mais ser utifizado, será adotado. em substituiÇão. o quê viêr a ser dêterminado pela
legislaÇão então em vigor.

crÁusu.À DÉcrrrÀ euÀRTÀ - DÀ FrscÀLrzAÇ.ão E cEsrÃo Do col[rRÀTo
14.1. A execuÇão do contrato será objeto dê acompanhamêôto, controle, fiscalizaçào e avaliaçâo

por rêpresentante da Contratante, designamos para Gestor do prêsentê contrato o(a) Sr(a) .

GERALDO PESSOÀ D' OLTVEIRÀ NETO, portador(a) do CPE 083.446.534-52, côm lotaÇão flxada na
Secretaria de Cultura do Munlcipio dê Santa Rita - PB.

14-2- O fiscaL do Contrato, o(a) Sr(a). TÍÀGO DOS SÂIÍIOS, portador(a) do CPE 071.056.594-16,
com lotaÇão na Secrêtária de Cultura do Município de Santa Rita - PB, formaLmente desiqnado,
e comprovadamente habilitadô parâ gerênciar o presente termo, sêrá o responsáve] pêfo fiel
cumprimento das c1áusulas contratuais, inclusivê as pertinentes aos encargos complementares.

cI,ÁusI,I,À DÉcrrdÀ eurNrÀ - Do FoRo:
15.1.Para dirimir as questões decorrêntês dêstê contrato, as partês êIegem o Foro da Comarca

15.2. Por estarem de pleno acôrdo, foi lavrado o presente contrato em 02(duas) vias, o qual
assinado pelas partês e por duas testemunhas.

de de

de

vat

r,+

TESTEMUNIIÀS

Santa Rlta - PB,

PELO CONTRATANTE

PELO CONTRÀTADO

t

;
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ESTÀDO DÀ PÀB,ÀIÀÀ
PREEEITT'RÀ MI'NICIPÀL DE SàI(rÀ RITÀ

SECRETÀRIÀ MUNTCIPÀI DE CI'LÍURÀ, DESPORTO, TT'RISI''O E I.ÀZER

Santa Rltâ - PB, 20 de Junho de 2022,

rxeos:çÃo DE Morrvos N" rNooo31,/2022

1.0 - DO OBarErrVO
Tem a plesente exposiÇão de motivos
viqente, as razões dâ sinqularidade
E EVENTOS LTDA, REPERENTE ÀO SHOVI DE

DE SÀNTÀ RITÀ/ PB.

o objetivô dê êsclarecêr, em consonância com a legislaçâo
da seguintê dêspêsa: coNTRÀTÀÇÃo DA EMPRÉSA MAssÀ PRoDUÇÔES
FoRRo DÀ LrvE pARÀ Às EEsrrvrDÀDEs Do sÃo JoÃo Do MUNrcrPro

2.0 - DÀ NtscGssrDÀDE DÀ coNTRÀtÀçÁo
À contrataÇão do obieto acima dêscrito será efêtuada, nos termo das êspêcificaçÕes técnicas e

infomaÇôes complementârês constante dêsta exposj-Ção de motivos, quando for o caso. motivada
pela: pê1a necessidade dâ dêvida efetivaÇáo dê serviÇo para suprir demanda êspêcÍfica -
CoNTRÀTAÇÃo DÀ EMPRESA MÀSSA PRoDUÇÔES E EVENToS LTDÀ, REFERENTE AO SHOIV DE FORRÔ DA LÍVE PÀRÀ

AS EESTIVIDADES Do sÃo JoÃo Do MUNICIPIO DE SÂNTÀ RITÀ/PB _. considerada oportuna ê

imprescindivel, ben como relevante medida dê intêlesse púb1ico; ê ainda, pela nêcessidade de
dêsênvolvimento de âÇôês continuadas parâ a promoÇão de atividades pertinêntes, visando à

maximizaÇão dos lecursos êm relaÇão aos objêtivos programados, observadas as diÍetrizes e mêtas
definidâs nas ferramentas dê planêjamento aprovadas '

3.0 - DAs nezôrs oe Escot,aÀ Do FoRliEcEDoR ou ExEcIrrÀNTE
Em decorrência das calactêristicas e particularidades do objêto
poderá sêr efetuada junto a: MASSÀ PRoDúÇÔES E EVENToS LTDA -
pr:ofissional muito bem conceituado no desêmpênho das atividadês
sua especialidade, apresentando ótima qualidadê ê preÇos dos
serviÇos prestados, já comprovados anterlormentê, justificando,

5.0 - DO EOI'DÀICNTO LEGA,,
Entende-se que a regra da obrigatoriedade da licitaÇào não
que a própria legj.slaÇáo ênumela. Portanto a contrataÇão em
Inêxigibilidadê de Licitaçáo, nos termos do Àrt. 25, incisÕ
suas aItêraÇôês posteriores:

da contratâÇão em tela, a mêsma
R§ 13.000,00. - Entidade ou

inerentês ao ramo pertinênte a
seus produtos ofertados e/ou

desla forma, a sua êsco1ha.

é absoluta, conteftPlando exceções,
comento poderá sel acobeltada Por
ÍII, da Lei Federal n" 8.666/93 e

..0 - DÀ .'I,STIFÍCÀII\'A DO PREÇO

O valo! da referida contrataçâo está satisfatório e compativel com os preÇos praticados no
mercado, conforme a cortespondente proposta apresêntada ê levantamênto efetuado, raiediante
pesquisa apropriada, em anexo.

v ,Art- 25. É lnexiqivel d TicltaÇão quando houver inviabifi:dade de conpetiÇão. em êspec.ia-l r "

ttIII - para contrataÇão de profissiondl" de quafquer setar attistico,
êtE)resária exclúsivo, desdê gue consagtado peTa cÍitica especializada

diretamente ou através de
ou pelà opinião púb7ica. "

6.0 - DÀ corcr,qsÂo
À concretizaÇão da referidâ contrataÇão poderia ocorrer com a âprovaÇão dê Vossa ExcêIência do
processo em apreço, o qual êstá devidamênte instruido com a docr.mêntaÇão pertineote, inclusj.ve
a minutâ do re spe tivo contrato.

Atencios te,

I'ENDEL VICE
Secretário Municipal Secult I

.-ç*
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ESIÀDO DÀ PÀRÀIBÀ
PREFEITURA MUNICIPÀL DE SÀ!|'Tà RITÀ

SECRETÀRIÀ MUNICIPÀI DE CI'LTURÀ, DESPORTO, rt.,RISI,Ío E I,ÀZER

euÀD8o DElrol.rsrRÀTrvo DE pREços - líÀpÀ DE Àpu8ÀÇÃo - E)<PosrÇÁo DE lorrvos N" rN00031/2o22

Santa Rita - PB, 2A de Junho de 2022

RESULTÀDO FINÀL:

- MÀSSÀ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDÀ.
IteÍn(s): 1.
Valor: R§ 13. 000, 0 0

WENDEL ÀNÀUJO VI E

Secletário MuniciPal sêcuft1

1
TrvrDBDEs Do sÀo,roÂo Do MuNrcrpro DE sÀNTÀ RrrÀ/pB

UNDSA PRODU S E EVENTOS LTDA

____ errtiàifaatfj -- 
- Ig+q-rit r."t--fa - Ú!rt. l lt. mt t ict

r - comneTçlã-oe ncnrse larssÀ pRoDuçors r Evarros LTDA, RaEERTNTE Ào srotf DE rcnno 
-r.rvn 

pem §
i -1.(,!0.u! 13.000,00
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ESTÀDO DÀ PÀRÀIBÀ
PREEEITT]RA MI'NICIPÀI DE SÀIÍTÀ RITÀ

SECREIÀRIÀ DE CULTURÀ

Expediente:

Àssunto:

LegisLação:

Àhexo :

ExposrÇÃo DE Morrvos N." rNo0031/2022
COORDENÀDORIÀ DE COMPRAS

coNTRÀTÀÇÀo DÀ EMPRESÀ I4ASSÀ pRoDUÇôEs

E EVENTOS LTDÀ, REEERENTE AO SHOW DE

FORRO DA LIVE PARÀ ÀS FEST]VIDÀDES DO

sÃo JoÁo Do MUNIC]PIO DE SANTA RITÀ,/PB.
AÍ1. 25, inciso ÍÍI, da Lei Eêdera1 no
A-666/93 e suas alteraÇóes posteriores.
ExposiÇão dê motivos correspondente e
seus ê1êmentos, inclusivê a minuta do
respectivo contrato.

DASPÀCHO

APRovo a correspondente proposta nos têrmos do êxpediente supramencionado.
Àcolho a situaÇão dê Inexigibilidade de Licitaçâo, na forna como se aplêsenta
neste procedimento de contrataÇão dirêta, para atendêr a necessidade da demanda
justif icadanentê rêquerida.

Remêta-se o plocêsso, devidamênte instr:uldo de todo§ os seus elementos
constitutj.vos, à apreciaçâo da Assêssoria Juridica, pa!a os fj'ns e êfeitos
legais.

Santa Rita - 2 de Junho de 2422.

h,i VICENTE
SECRETARIO DA LTURA
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PREFEIÍURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAçÃO

COORDENADORIA JURÍDICA

PARECER JURíDICO

Sonto Rito/PB, 20 de iunho de 2022.

PROCESSO ADmTNTSTRATTVO N.. I ó8l2O22

Assunlo: Controtoção do empreso Mosso Produções e Evenlos LTDA, referente oo show de Forró
do Live, poro os festividodes do Sõo João do PeÍeituro Municipol Sonta Rilo, PB.

E'I'IENTA

Direito AdminirlÍolivo. Cor{rütogôo do cmprera iloseo
Produções e Evenlos LTDA, rcíerenle oo show de Forró do
Live, pqro qs festividodos do São Joõo do Prcfeilurq
Ítlunicipol §onto Rilo, PB. Raquiritor legois. Cumprimcnlo.
Prosseguimcnto.

RETATÓRIO

Troto-se do Processo Administrotivo n". | 68/2022, destinodo Controtoçõo do

empreso Mosso Produções e Eventos LTDA, referente oo show de Forró do Live, poro os feslividodes

do Sõo Joõo do Prefeifuro Municipol SonÍo Rito, PB. do quol se requer onólise iurídico do formolidode

do procedimento de lnexigibilidod e de n". O3l /2022.

Até o momênto deste porecer, os qutos forom regulormente formolizodos e

encontrom-se instruídos com os seguintes documenfos, no que importo à presente onólise:

o) Monifestoção técnico solicitondo e iustlficondo o necessidode do
conlrotoçõoi
b) Termo de referêncio;
c) Autorizoçõo do outoridodê competente poro o oberturo do licitoçõo,
d) Documentoçõo do controtodo;
e) Comprovoçõo do quolificoçõo técnico, do hobilitoçôo iurídico. do
reguloridode fiscol e trobolhisto do controlodo;
f) Comprovoçõo do copocidode técnico-profissionol do controtodo;
S) A rozõo do escolho do controlodo e iustificotlvo do preço;
h) Certidões Negotivos de Reguloridode Flscol e Trqbolhistq dq
controtodoi
i) Minuro do controto;

\

(

Após o breve relotório, possemos à onólise do controlo.



ANÁtISE
b5

Prefociolmente, ossevere-se que o presênlê monifestoçõo tem por refe

elementos consionles dos outos do processo odministrotivo em epígrofe.

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

precedidos do reolizoçõo de cerlome licitoiório, cumprindo oo odministrodor o escolho do ovenço

que seio mois vontqioso oo interesse público, respeitondo-se o princípio do impessoolidqde, que

regulo o porlicipqçõo dos licilontes, nos termos do ortigo 37, inciso XXl, do Constituiçõo do Repúblico

de I 988 e do Lei n'. 8.óóó/l 993.

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

o consecuçõo do controloçõo público. Com efeito, é preciso que o Administroçõo obtenho o pÍoposto

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

Entretonto, excepcionolmente em situoçôes de inviobilidode de competiçõo, o

próprio lei eslobelece hipóteses de inexigibilidode de licitoçõo, conforme preceiluo o ort. 25 do Lei

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

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

Licitoçõo e Controtos Administrotivos, em sêu orl. 25, inciso lll e §l'. dispôe o sêguinte:

Art.25. É inexigível o licitoçõo quondo houver inviobilidqde de competiçõo.

em especiol:

l- Poro oquisiçôo de moteriois, êquipomentos, ou gêneros que só possom ser

fornecidos por produtor, êmpreso ou representonte comerciol exclusivo,

vedodo o preÍerêncio de morco, devendo o comprovoção de exclusividode

seÍ feito otrovés dê otestodo fornecido pelo órgõo dê registro do comércio

do locol em que se reolizqrio o licirqçõo ou o obro ou o serviço, pelo Sindicoto,

Federoçõo ou Confederoçõo Potronol, ou, oindo, pelos entidodes

equivolentes;

ll - Porq o controtoçõo de serviços técnicos enumerodos no ort. l3 desto Lei,

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

vedqdo o inexigibilidode poro servr'ços de publicidode e divulgoçõo;

lll - porc conlrologõo dc profissionol dê quolquc, sGlor orlíslico, dirêtamanlG

ou olrovés de empresório exclusivo, dcsdc quc consogrodo pelo cÍílico

aspeciolizodo ou pelo opiniõo público.

Nesto sendo, o obieto de oprecioçõo deste porêcer estó elêncodo no inciso lll do

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

+.
os
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quolquer setor ortístico, diretomenie ou olrovés de empresório exclusivo. desde que consogrodo pelo

crítico especiolizodo ou pelo opiniõo público."

É imporronte esclorecer, oindo nos hipóteses de inexigibilidod que

odminisirodor público nõo está inteirqmenie livre poro o conirqtoçõo. É preciso o observon àe '.1

delerminodos requisitos legois e constitucionois, tudo devidomente demonstrodo em processo formol

de inexigibilidode.

mesmo Le

Ademois, é necessório que o controtoçõo observe oindo o disposto no ort.2ô do

i, que ossevero:

Art.2ó. As dispensos prêylstos nos §§ 2'e 4o do ort. 17 e no inciso lll e

sêguintes do orl. 24, os siluoçõês de inexiglbllidode reíeridos no ort. 25,

nêcessoriomente iustificodos, ê o retordomento prêvisto no finol do porógrofo

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

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

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

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

retordomênto. preyisto nêíe drtigo, seró instruído, no que couber, com os

seguinles elementos:

l- corocterizoçôo do situoçõo emergenciol, colomiloso ou de grove e iminenle

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

ll - Rozõo do escolho do fornecedor ou executonlci

lll - iustificotivo do preço.

lV - Documento de oprovoçõo dos proieios de pesquiso oos quois os bens

serõo olocodos.

Com efeilo, olém dos requisitos do orl. 25, é imprescindível o publicoçôo. no

imprenso oficiol, do inexigibilidode, do iustificotivo do escolho do controtodo e do iustificotivo do

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

devidomente expostos nos outos do procedimento em lelo conforme os documenlos iuntodos oos outos.

Destorte, vemos que os condições forom preenchidos no prêsênte procedimento

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

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

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

preço e V- publicidode do controtoção.

3

À visto disso, poro o controtoçõo de profissionol do sêtor ortístico é precisor l)

conlroto firmodo pelo próprio controtodo ou por meio de empresório exclusivoi ll) consogroçõo do

ortislo pelo crítico especiolizodo ou pelo opiniõo público;

\-



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

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

tempo e no êspoço. Pode um ortisto ser reconhecido, por exemplo, openos êm cêrtos locois, ou por

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

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

e, sendo ossim, o orte q que se dedico ocobo por ter prevolêncio sobre o consogroçõo.

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

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

demonstroçõo de controtoções pretéritos otroções relevqntes iunto o entes públicos.

Desto formo, temos umo outorizoçõo legol poro o controtoçõo dos serviços

constonies do processo odministrolivô n". 168 /2022, êis que presente os requisitos outorizodores, em

especiol por se trotor de proÍissionol de renome locol e reconhecido por seus shows.

Foz-se presente do mesmo formo os nuqnces inscritos no orl, 27 e sêguinles,

relocionodos à hobilitoçõo do profissionol contrqlodo.

Porlonio, o controloçõo por porte do Administroçõo Público do profissionol

ortístico por lnexigibilidode de Licitoçõo é plenomente possível, eis que expressomente conlido no

inciso lll do ortigo 25 do tei 8.óôó/93

Possemos à conclusõo.

Ante oo exposlo, OPINAMOS pelo prosseguimênlo do processo odministrotivo no.

168/2022, que dá origem o Controtoçõo por lnexigibilidode n". Q31 /2022. No mois, todo o

processo estó de ocordo com os dilomes legois insculpidos no Lei 8.óóó/93, especiolmente no ort.

25,n.

É o porecer; S

\..)^
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Santa
Ritag ESTADo DA PARAiBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
coNTRoLADoRTA GERAL oo lnuNtcÍpro

PARECER

INTERESSADO: COMIS O PERMANENTE DE LICITA o
REFERENTE: LICITAÇÃo - tNExtGtBtLtDADE No O31t2022

PROCESSO ADM: No 168/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MASSA PRODUÇÔES E EVENTOS LTDA REFERENTE AO

SHoW DE FoRRÓ DA LIVE PARAAS FESTIVIDADES Do SÃo JoÃo Do MUNICíPIo DE SANTA RITA

-PB

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO.
LICITAÇÃO, INEXIGIBILIDADE. LEI NO

8.666/1993. CRITERIOS DE REGULARIDADE
ATENDIDOS,

,t. RELATORIO

Tratam os autos da inexigibilidadê no 03112022, que objetiva a CoNTRATAçÃo DA

EMPRESA MASSA PRODUÇÔES E EVENTOS LTDA REFERENTE AO SHOW DE FORRÓ DA LIVE

PARA AS FESTIVIDADES DO SÁO JOÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA - PB. DA ANáI|SE dO

caderno processual, temos que:

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

02) CONSTA termo de referência, com justificativa da necessidade da contratação, obrigaçáo do
contratante e do contratado, prazos entre outros elementos informativos;

03) CONSTA indicação de dotaçâo orÇamentária;

04) CONSTA exposição de motivos que justificam a contratação;

05) CONSTA carta proposta no valor de R$ 13.000,00;

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

07) CONSTA documentaçáo pertinente a empresa e certidões atestando a sua viabilidade
jurídica e comprovando seu serviço técnico de natureza singular e notória especializaçãp, bem
como â cârtâ de exctusividede regisrrada em cartório; 

[À d
Av. Juarez Távora, 93, Centro I Santa Rita - PB I CEP: 58300.410 | Tel. (83) 3049-9400
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08) CONSTAM Portarias dispondo sobre a designação dos membros da CPL, com as devidas
publicaçôes na impressa oficial;

09) CONSTAM notas fiscais de contratações realizadas com demais edilidades do estado onde

se comprova o preÇo praticado;

10) CONSTA minuta do contrato;

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

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

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

síntese o relatório.

2. CONSIDERAÇÕES

CONSIDERANDO as atribuiçôes da Controladoria Geral do Município, previstas na Lei

Complementar no 16120181

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

e, a depender do caso, determinar providências;

CoNSIDERANDO a modalidade adotada para realização da despesa em face do caso

em tela;

CONSIDERANDO que a Administração deve primar pelos princípios encartados na Carta

Magna;

1 Art. 26. À Controladoria-Geral do Municipio compete:
Vlll - Íiscalizar e examinar as fases de execuÉo da dêspesa, inclusive veriícando a regularidade des licitações e
contratos, sob os âspectos formais da legalidade, legitimidade, economicidade e râzoabilidade;

av. Juarez Távora, 93, Centro I Santa Rita - PB ICEP: 58300-410 I Iê1. (83) 3049'9400
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CONSIDERANDO que fora analisado o caderno processual da !!B!§!E!!]DAQEÀ!I
O31t2022. que objetiva a CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MASSA PRODUÇÔES E EVENTOS LTDA

REFERENTE AO SHOW DE FORRÓ DA LIVE PARA AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÂO DO

MUNICÍPIO DE SANTA RITA - PB;
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CONSIDERANDO que a Controladoriâ, além de inúmeras atribuições previstas na lei,

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

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

CONSIDERANDO quê a AdministÍação deve guardar as boas práticas de Gestão a fim de

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

sobretudo os da impessoalidade, publicidade, legalidade e isonomia;

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

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

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

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

lnterno:

Exigências pera Formalização do Procêdimento S/N'NA Folhe

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

e numeaado?

2. A autorizaçáo (emitida pela autoridade competente) para realizaÉo do procedimento de licitaçáo

consta do processo?

N

S

3. A justificativa para conkataÉo (emitida pela autoridade competente) consta do processo? s

S
4. Consta cotação de preço de mercado para justificar o valor a ser contratado?

5. Consta do processo a indicaçáo do recurso pÍóprio para a dêspesa e comprovação da exi§tência de

previsão de recursos orçâmentáíjos (com a indicaÉo das respectivas rubricas) que assegurem o

pagamento das obrigaçôes a serem assumidas no exercício financeiro em curso, de acordo com o

respeclivo cronograma?

ô. Foi elaborado teÍmo de reÍerência com a indicação do objeto de forma precisa, suficiente e clara? S

s
7. O teÍmo de referéncia contém elementos capazes de propiciar a avaliaçáo do custo pela

Administíaçáo, diante de orçamento detalhado, considerando os preços praticados no mercado, a

deÍiniÉo dos métodos, a estratégia de suprimento e o prazo de execuçáo do contrato?

8. O termo dê Íêferência foi aprovado pela âutoridade competente? s

\
R

4l
9. o termo de reÍerência consta do processo? s

Av. Juarez Távoía, 93, CentÍo I Santa Rita - PB I CEP: 58300410 | Tel. (83) 3049-9400
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10. O parêcer jurídico e homologação aprovando as minutas do edital, do contrato e da Ata consta do
processo?

11. Os documentos necessários à habilitação (originais ou cópias autenticadas por cartórios
competentes ou por servidores da administração ou publicâção em órgão da imprensa oÍicial) constam
do processo?

12. Os originais das pÍopostas escritas constam do pÍocesso?

13. Os pareceres técnicos ou jurÍdicos emitidos sobre a licitação constam do processo?

S

s

S

s

N
'14. Consta despacho para CGM?

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

3. CONCLUSOES

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

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

formalidades necessárias.

Ressalte-se que o merito 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 intervenções desta Controladoria e demais órgãos

de controle externo.

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

recomenda-se que haja 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 Rita, 20 de junho de 2Q22.

A consideração superior

V SBO NA
ontrole Jurídico

t
o
c k
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De acordo. Encaminhe-se conforme

do Mu
NETTO
nicípio
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2110612022 1A:57 Consulta Regularidade do Empregador

Voltar lmprimir ) K
Cá.IXA
ÇAIxA ECoNÔMIcA FEoERÂL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 21.017.622looo1-oo
Razão SocialfiANIERI cARDoso DE MELo MENDES EIREU ME

Endereço: R IoAQUIM PIRES FERREIRÂ 210 sL 105 / ESTADoS / IOAO PESSOA / PB

/ s8o3o-224

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 contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

validade:20lo 6/2022 a lg/07 /2022 /

Certificação Número: 2022062002274994803695

Informação obtida em 2L106/2022 10:57:01

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

https://consulta-crf .caixâ. gov.br/consultacrf/pâgês/consultaEmpregador.isf 1t1

Z--*';"-'t'>

'§: #'



/.."

o)

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATTVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: MÀSSA PRODUCOES E EVENTOS LTDA

CPF/CNPJ : 21.017.62210001-00

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que' nâ presente dâtâ, o (â) 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 TCLD.

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

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

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

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

Certidão emitida às 14:03:20 do día 2210612022, com validade de trinta dias a contar da

emlssao

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio

https://contas.tcu. sov.br/ords/f?p: INABILITADO:5

Código de controle da certidão: 125K220622140320

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

x
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Improbidade Administrattva e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Gertifico que nesta data l22tü6l2022 às í4:04) 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 21.O17.622/0001-00.

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

inelegibilidade do condênado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulqacandcontas.tse.ius.brl

áaà,

l

]<

Íado er].:2210612022 as 14.04:U CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 111

B:i

Esta ceÍtidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle
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gstÀDo oa pÀRÀÍBÀ

PRIFEITT'RÀ MI'NICIPÀI DE SÀNTÀ RIÍÀ
SECRETÀRIÀ DE CT]LTTJRÀ

Santa Rita - PBt 22 dê Junho de 2022.

o sECRETÁRro DE CULTURÀ Do MUNrcÍPro
atribuiÇôês 1êgâis,

DE SÀNTA RrrÀ, EsrADo DÀ PARÀÍBA, no uso dê sua s

R E S O L V E:

ADJUDICÂR o objero da rnexiglbilidade de LicitaÇào n' IN00031/2022, quê objetiva:
coNERÀTÀÇÀo DÀ EMPRESÀ MÀssÀ PRoDUçõES E EvENTos LTDÀ, REFERENTE ÀO SHOW DE FORRÔ DÀ LIVE PÀRÀ

Às FEsTnrÍDÀDEs oo SÀO .rOÀO Do !ít NICIPIo DE SÀtl'IÀ RÍÍÀ/PB; com base nos efementos constantes do
processô correspondênte, a:

- MÂSsÀ PRODUÇÔES E EVENTOS ],TDÀ.
CNPJ: 21.017. 622,/0001-00
Valor: R§ 13-000,00

Publique-sê ê cumpla-sê -

WENDEL ]iRÀUJO
SECRETÁRIO DE CULTURÀ

"a 4".\
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ESTÀDO DÀ PÀRÀÍBÀ
PREF'EITURÀ MT'NÍCIPÀI DE SÀl{IÀ RITÀ

SECRETÀRIÀ DE CI'LTT'RA
Santa Rita - PB, 22 de Junho de 2022

cuLTUBÀ Do MUNIcÍpro DE SÀNTA RrrA, EsrÀDo DÀ PÀRÀÍBA, no uso de suaso SECRETÁRIo DE

atribuiÇõês 1êgaj. s,

RESOLVE

RÀtIFICAR o processo de Ioexigibilj'dade de LicitaÇão n" INo0031,/2022, que objêtiva:
coxrmração DÀ Er{r,REsÀ rassr rnoouçózs E E\rENros LrDÀ, RErtREtrE Ào sEqv DE FoRRo DÀ LrvE PÀRÀ

Às FESTTWDÀDES OO SÁO .rOÃO DO },IrNrCÍPrO DE SÀllTÀ RrrÀ/PBi Com base nos êl'ementÔs constantes da

ExposiÇáo dê Motivos corrêspondente, â qual sugêrê a contrataÇão de:

- MÀsSÀ PRODUÇÔES E EVENTOS LTDA.
\-/ cNPJ: 21. o1?.622/ooa]_oo

valor: R$ 13.000,00

Publique-sê e cumpra-sê.

ÀR,ÀUJO

SECRETÁRIO DE CULTURÀ

dí1'I
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ESTAOO OA PARA|BA
PREFEITURÂ MUNICIPAL DE SANTA RITA

SÊCRÉTARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER

RÂTtF|CAçÃO É ADJUDTCAçÂO - TNEXTGTBTLTDAOE No rNOOO3I/2022
Nos temos dos elemêntos constantes da respediva Exposição de Motivos que jnstrúj o
processo e obseívado o pa.ecer da Assessoíia Jurídica, referente a lnex§ibrlidade de
Lacitaçáo n" 1N00031/2022, que objetiva: CONTRÂTAÇAO DA EMPRESA MASSA
PRODUÇÔES E EVENTOS LTDA, REFERENTE AO SHOW DE FORRÓ DA LIVE PARÂ
AS FESTIVIDAOES DO SÁO JOÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA,/PB: RATIFICO O

correspondente procedimento e ADJUOICO o seu objeto a: MASSA PRODUçÓES E
EVENTOS LTDA - CNPJ 21.0t7.622tO001-00 - VALOR RS 13.000,00.

Santa Rita - PB, 22 de Junho de 2022.
WENDEL OE ARAÜJO VICENTE

SECRETARIO DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER

-*'j
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l!üeo Dr ,râta
F*llttrrrãl l.I.rql'rr. Dt NI Rrã.
coEr§io ?!Rb§E tB U ntcrrtco

TãRNO §g COl{TÀÀ?o Q§E §!|TRE §t CÊLEôAÀI{ I SRÊrE}TURÀ UUNTCIPÀL D§
SÀ§?À RITÀ, POR ]N?E8I'ÊDXO DÀ gECEãt(tr !I ô§ürN E À EIrSrnsar r&oç&r r lrãllot tBr. pAi.À ExEcúÇlo DE §EnVIçO eolíÊôRuÊ
aiSCRILl§ÀDO §E§ÍÊ rNsrnuüEsro À roBtaÀ rfÀI;XOi

?e-lo preseÊte lêst.airlreâtô de contrâto, de u$ l.êdo ô pre!êilurô x§nici'al dê sürtà R!ta, c§pJ n"ú9':59'66610001-61. po! iter&édio dâ atce!§rl a &.ur, Etllcto, lrlt3 trg1, rltuÀdanâ Êua vir?iâlô veLoso Eorgee, §/ô., tãt.nto Jârdi& NLdtlr!1. - éentro, CEt: 5S.300-270,Sàt:tâ §ita, g§rsdc da Pa!âibâ, na§r.e âeô .eprq§êotad. pefo{a} Satthô! {a} üll D.l fffúro üe!.!t;cli nc 033.365.'?6Á-36, dotavante sinplelrenle t: !!rantt!|, e de euaro ra* rfn-moogô:ã-iII,IIIIOA LlDf, * R:'A JÔÀ.QUI}f PIRES FERRETEÀ, 210 . BÀIRA.O DO§ §STàDo§ . J§IO 9!3SOA - PAr CNPJ N"2-:..C|).622/r}t))--ao, r'!êste alc !êpleaêntado por sãniéli C§dôlo da Url,o tí$dês, CpF ,1o

"4.5:0'Ê1{-6{' 
daravan'-e si&plesrlreale collrRÀTâto, dêcldllar a! pã.!cr eoítratâotcs aeslnâr ogrêsenaê côia!êto, o quaL sê regerá pel.as cláusulas e condlÇões seEüintêe l

c,.Íralna tluttl:Irl - Do8 tllDrErog:
1'1'Este .Ôntreto deco.le dâ ttr d!{b11tárd. rr. Llalt eao !" mOOt1./2Or2, proeês8àdÀ nos têr!}osda:.ei tede.âI n'8.666, de 21 d€ Jr:oho crê 1993, Le, õoarpleps:rtar n" lz3, de 1{ da Dar!übro de20t6, ê lêgi§lôçêo peltiíêôcê, .oasidêradá3 as êltcrêçõrs postêrlorêr dãs rêfair.da8 ÍôrEâô.

aúrr&r&r rsmr - Do ot tto!
2,:.,c F!êser?:e con!!a!o tea por obJêro: CmBlIfçfô Df El§, nfÀ tngcüa t ll,!ül}l t n,eltltDÍtt ló sEr Dl ,oe30 Br Ller Elrrl l! rtlnnurtlraaa ao lilo J|Êlô Éo llrtê:rrro E. arttrnlnl/rt-

CoL"i,r'{' §ô | OO3O1/2022-CpL
rxrrtottrLrDrDt §§ nrooo3l/2022
rnoc:3§o rDlrxrAmljglt o i. 15a/2022

à.2.c se:viÇo deverá ser execu:aclo ligôrôsat e:':t€ de acordo co& aa côtldiçõas exp!êssas nâstêfn trr-dltô, p:ot .,ata apnarstada. a{tac1tl'q!.ar tla{err Gatr,aiaatbtaa. t tlcaÉ da
h.rtad-b11Ld.da d. Lfdbça. n' tI«)OO91.r2O2i ê inBt!!çõêô do eqntratsatü. do€Í§!áeas !§sÇ! quê
f.laâ.l fazendo pelles integaâtrtês dc presentg contrato, lÍrdlpan&nte dÊ trarucrlçào.
cúirrEnrl trncrrn., - Do vÉêl I !rrçôr:
:.i.4 

"â1,ô: 
t.Õ:a: deele cqntratc. a bas€ do preçê ploposro, á ár ff ú,OOO,OO (tfUa E& Eftêl ,

«trt§atr(,o ar ,00
t. t0u,"

13-OOô,OO
LtDl, alr§ütt lo ttor § t§lno â títl, rc D:À 27
Da Jr§ô a ?ô22. ,âil tl attlvrârútt Do ilô Jdâ
DÔ IÚIiICIÍIO D3 sTM. II?Ü,.

13.000,00

c.'

a

çóore
1

ctÁrggra q(llnÉr - !o rl},lramlo ! g?rDô t8!r!§3
a.:. Os prêÇag contra:ados são -tixos e j.rreajusláyêis rô prêzo da u[ âno.{.2. Dentto dê prêzt de vj.gêocia do aoírlrato ê sediân!ê r§1rcltâçlo do ContrâtÃdo. oa prsÇo3
pcdêiâo sglre! reajuste âpóB o i-ôtêrreqrc de u$ âaÕ, nã [€êm] próp9rsã{, dr Ertrçlô írliricada
!1o I?§À-IBêE àc§tir1ado, tgrnãado-sê po! ba3ê o na! d" a?taáantrÉo dâ àô§inàtura do cônt§to.
êxc r ss j-\rânenae para ã9 obrigâÇôês ialêl,adas e concxuÍdts apó, â ôcôlrst}cj.a d! âsualidâdê.4.:' !rÔ§ aeajuê:ês §uba.quentas âo pr!trcLro, o lnt€ftêgro !Á1,§Lâo dê 1lttr ánô 3atá coâtado â parti.
dos êfeltos iinandeiros dô ú1tin9 iêôJuste.d'{- §o rà§e de â!!a§ô oü nÀo dl,vüItâçào do lDdiea d" :eâruttatialrta.r o corrtr&tartê lrãgará aQcoilratôd9 a i.§portânciã eêl.cslâdà pêlá últj.rDi vari!çtro cooâaçid&. ll'lu.ldânds r ditllranÇa
cc.re§psDdênae :ào ioq. sela dlvul.gàdo o lrdlcê dêfln{tlyo. rlcâ o côÍrlrâr.ão oàrlqldo â
aPresentêl t0ertrôrj-ê Ce cálcrll.o !êfêrêôle ao r€ajustaÉêtrao de prêçg! dô vâlor tãt!ànêtcêttê. ge&F e
qúe estê âcorte!.
4'5. Na§ aferiçõês ii.ai9. ! lcdice uEiIi?êdo paÍà rêaJuste serâ. obritasosi,ãIrnta. o dclinitiv".
casà o lndlcê estabêJecido parâ rêajrstaDe.tô venha a sc! artinto ou dê gsâlgue( fsfinr nio pôsga
naLs se tilizado, §êriâ adotadô, e$ sub6tj,tuiçào, c quô 

"1âr 
à !êÍ {âtrl[l!r!dê pâla ]agtslaÇâê

eBtão êi vigo!.
{.6' Na íu§ê!:§j â dê prêrri3ão :-eqâ] quanto ao lídj.ce subsi.itqlo, aq part€s elsgerào narg !&dice

?1ii'3' l.Xii3.i"i§::ffi ::",::.1:*; ;:."*::.iffi§;::*' po'! '"i; * ")rêW 
l:,iViYt' '*:' '
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3c§Án§nÂ oarltltr - Dà Dorr(ror

i.:.Às ãespesá§ :trrê!à, pgr can!ã t!á salritile do:êçlo, acnSiantê do a!çr&ar1!.?!.jt..o. hf»8lor & *el,cltÉ. d. e.nt Ll,t :l§rar!ü o-f;r--ár'i: oz.lo3 - Sacrf&r tr Dr (rEjtrrit, :ttoarf, t6rrD a llrrr}aí»rlo r:trylqlôI ! 13.3r2.101a.2oa, - *rl.tno(L r avE rr c{ll.!ll,tarraGíll9o ú &}lrat 1 :tt. tot, - qrOC lBarçOS B 
'lm:ftôa - n8tÊl ürfÍD:Cf

rcaÍll! Da ücttrlo6 r 500 - r§Eiâi do vmrw Da maror

')

Crlsera !l-tl, - Dg Dl&!O:
6.1.Pârê if,ârir.asáa .rô§ !)agà!i*ntí,s rêgpqctrvr3, dêve!ãq aÊ, riprlrâêlrtÀdôr jrl!|teântê carn asaatüra3 ê §êtàs ::seàis, à§ Cer'j1d§fs Betati,rãs de d*àitc C§O do tX§§, C.fr dê F6?S ! eôn afãzêidã l{lnicipêl la Can*cl1la do prâpcriãntê, dÊvidaEentr rfuâL!!ad!,é.:.C 

'1eê 
:qr!§.tirira-nto da ssbirêti ârr!.rio., 1e{7liÇãrà Ílâ rustaçâo do pãgâõÉÍrtg qsG 96 ,caá

- pro.ê3sadó aPÓ§ a aPrê§§nlaçâa dâs rêfêr.idaa êarlidôae, írae Fôd.ndo tar- sotraldarldà tgtrlo de
pÊqârÂer:o.

crIE§rlr, dtn - Doô Darro6 t Dl vr&li
Ô§ ptãlo§ §ráx.i&a§ dê inl.j.o dâ eaêpar de eracuçlo s d" conci\rr& Co &Jrtt sra õg§!ra!.ada. gue
â&iten pr(,!:3g.Çãe ôêr conCiÇsês . hi-pótêssr ilrê!,iataa no Àrt. S?, § 1r. é, Lai 9.6á6./93, Gstao
âbãrxc lndiÇados s se.ãa csnsídê!êdos dâ aâ3inalurâ dõ C(,ntrrtO:
a - :..i.ic! I lcií1.c, 9iô§,-
a - :ci:1uslo: I {'.r'rl Cià.
À vltêB3ia dô r.Ésê!)!ê conetatc Eetá dct..nlôãda: âté 21lOrl248. ca&31dàr.d! d. data d! ssa
ás§':nat',:.re; pâdêrrdê 3êr ploalogâda nos terrBss dÊ Àrt" 5?. dr f,al ú-664/93.

cÍÍoü,Ir êr!l!â - Dr.l mÍeloôa! rtg omnlrt:
a - Efâtua! o paqaoeatc relalivô s êxêcuçÀo dg rê:vtço êfàtl,vlllâstê fatlltfdô, dê acordo cóm à8
!êspect:lras cIàusulâc ds p:rgÇntê co!1!ràtd,
b - Pr§pg!cio!!â! âo Contrãladô tâdos Õs rttslos íccartárlot pars a fte! ê Çcuçâo da sêrviço

c - lia:ifj.ca. , aâitrâtade §ebrê quâlque! irregulàridadô ens§ntràd! Elrültê á $,rlldêde do
sê!v:Ço,' exercênCâ a ral§ âeplâ ê çonçl età fi,gcálirâçà§, ô {uê ãaê àxiái Õ Cortratâdo dc s§ar
rê§pân§êb:.:.:.aàre§ acr!rãL'Jâ1§ e lagai§;
C - )ê§igcar reFreseítêntas coe àtribu.!ÇÕêg de Gcstêr e fiacsl de§ta cqntf,ãto, §os Ltllor dâ
r,or!'j. vigen!ê, espêciáI&.^ae pâ'j.â ã.oDpanhar ê flscálirar a !{ÍÀ aract,çlo. aêrpactlva«ênte.
pe.r§:tidâ a .ortratâÇâo dê aêreâirô3 Irrra eaair!ân§lê ê lublldlo dê lnfo§üiçôos partinêntÊs ô
e§lrÀs atr_ibujçóes.

ctÁ§*Er m. - Drt Garsaoüa & cotÍlt:llDo,
à - €xêeu_,â! dcrrl.lrosntê o servitó dêae!r.t? nr C:.áugula cêrír{rondantG áa pri'|afÉt ggitiato.
.Je:.iró dos relh,,.es porâtietlca de quàlidardê ê8tâbelacido! p.!â o raeo da rtivldada rallclonad.
a3 rb:q:ê côri:.âi!ê:. Êin êbgar.rânaiâ ààB llrarô; artlp{ladÕt;
!: - F"spensabi l:^zà!-se pô! .-odes es âí!s e abrig.qôas ÇrÍ:eêrsetlts! t lrtiÉlÀçfo flsca!, civl:.,
:ribútária e r.ebã:àisaà, bge .cmo pôr tod.s àr dàs*Gâat a cq»ô&Lttot argnidos. i quàIquâr
l:to;e, Feràste sesi fârnêcêdorgs ê§ lqrcêtrgr ô! ,Euã. da €ltiarrç§o do âàJ*to cêntratatô,
c - Manter plepásrô êÊpaâitado e idôneo, sceito p..lo Cartreaaútt, *.t.,e da êxscr}ção dc cônlrasô,
que o rEpresente int€gral,§snte €& rodôs o! scug ôtü9,
d - PerBill! e facllitãr a f,i-BcÀI12.ÇlÕ do Conttâtanta da'?ad§ prêlrtâr ol3 lnforEcs e
esclal6õ1neôt"ts 30licitÀdoa,
ê - S€!â re3pônsâvel IJê:es dalo§ aaúsâ&s dlretslet*ê aô Con!rutlf}tc o8 a àaíctlroa, dêc§rten!ês
de 3r.Jâ eüitÉ .!: CoLç ôâ €xêcução do corerato, nâÊ êxc1§lnd{, ôo têôJr:t}da r§áà !éqronaabllidads
à f:.§;à112aÇâs ()r c à€rorpâa.tiãreâ!Õ pêlê átgào li:tÊrelràdo,
f - llàr cêd"!, tr.nsfêri. oq subeo.llraiar, lro tÕda ot, ê& par!!, ê ôbJêt§ úÉúaê lnÉtlrerato, sêtn
r c.!:5e!:üeni,o e à dê1.1dà a9tôr:.:tçlô êxpressê do Côntratônlê,
q - lrastar, du!ântê a vlgêneia do contrato, § edpat ibil ldad* ctB ta abrtg..ça€t âa§arlda!,
r"çdâ3 âs co:rdlçüê, d. rEgslaridôdê Ê qu.llfi.aÇão arlgidÁà rlô !ãrtictl'o Proca*to áâ cgrltrltâçã{}
.Jiretã. aplesentândo ao contradanle ss docinlrânlot nlcrsalllor, raapr! qut 3ôlicrtâdo.

fiás§nr D{acm, - Dr rerFxls r rtrttdo:
1o,:. gstê córtra1o pcdê.á sê! âltsrâdô côfi á dêvidà JuqtlftêàtL!Íã, ultllrtlfllüarrtê pÇio
cgrr:rãtatlie 3!j prr acordo €.tre as p4rtêr. .os ca§o3 paê".túqoa !lê â"r!. 6§ a 3êril 3a3clndláo, de
61?.E Ci!ell'., .';'ifl)r:tê ? dispôstô ôâs Ares. ?'7, 'r8. ?9, tadtr da Lêi 8.Éó§l§i.-.a-:. 1 ac.,r,.arsC.J !rc'â ob:igâdr à âceitár:, nà|3 &êãõa3 êcndiçôra cont§t§al.t, o§ iic!'étciltô§ ôu
srp.e§sães sse se fj.rêrê.i .ôs 3e!rriÇôs. .r.á o rGgpaçt:.?ó 1j.r}1ti f,lredo ro tra. 65, t 1" .ta Le:
4.646193. llênl!§Ír à..êsÊi!:o e! suprêâ§ag podarâ êieÊáêr 9 linlt€ êátâb31êâ1do, srlvo at tuptc!3ô?3
aês!.i:"tâôtea de ôasrdô cêleblado entre cs contràtâitlaá.

ctÁssÂ oNlcu, srn:§r - Do EctLE:lo:
i.i.l. Execltàdg o p!êsêntê cônt.atÕ e rbsêrvâdas aâ soÍdiçôls dê td1§O1üisnto das óàrigaçêe§
pâctuêdas. os prorsírirnâr!çg e prâzôr pata r"cal)a! o 3êu qb1§to gelí} C.grt:atanta oüÊdacÊrão,
:3rfor&ô o caeo, ás .i1§p3§j.Ç6ee dqs Art§. 13 à 16. dô Lâi 8.616193,

cllo$Ír Dicn rmr - ora imr.t!&t3:
:!.i. Ê. lesusã lri::i§',4 s. CÊ.:xa: dâ ç'.rep:i" t à3 cbr:!ãçõà3 àss.slida! ê pracâltos Iagaisr s'ú::iaãrá
: j.i.:ra:acic, fà:a.r1da ó p!é.r:ê.jÊfssâ, ,s seg.r:rnEês panalidadêr p!€vllEar oor-.lr]!,r. 86 e Élfu

.!



âdye!!.êI1ii.a; b &!lta da ,rôta da ô.§t {:êro !l!$}l,t çlaco por ccnlol
êp:.j.cadâ !ôbra o ,ã1gr do cgât.âtô pê" dia de êt rê§{) na eôtrêliâ, no j.nl.(,lo o1.r ria 6rccuçLô dô

Ca ;€i 8.666/93r ã

sbjeto orô cont!âtadôt c - §u1|i de

pera llciiar ôü cô.ciôtô! cq!

101 {dez pc. cêntÕ) §c}!ê ô ,âlôr câralitado têla ltleraguçtôlglê1 ou pa!çiàl do contrúro, d s§spênsáÊ EêllPorâllá de pàrtictFa. ê$ licr.trç& 6 j,rgqdfuÍralrto
de contrá!âr coe a Àdeinislração, por Ira"ô de àtá 02 (d9i;, anor; c - dÇclàrrçao dç 1nldonlidade

a AdnlnistraÇào Fúl,l ica enquànto lrcrdura[r8 o:r $otlrosdete{*inanles dã lrun 1Çâ<} ou âtê que s{Jà pro&oyj.da §u§ ÍÉàbilitâçao S,"raatq i ?l ôpriê âuroridr{êque ãlLj.cou ã p€B.ildad" §:Í!ü l. tâilêÀriêntâ, quàlquêr dãs parrrlidâdê3 câblvê í! fundàrBantâdâg
;1à Lei Ê. 6§6/?3.

!{-".§ casos de êvêatuài5 i.:.rêÉ"r dá pa?anenta §r! tê.rÊôt d§tê 1ârtÀ§anto,
atâclc rà: ter.há :o!taarrraio de àlgurnâ íot.I:)â pâra â atlato, gcrâ a(hj,tidacel!â, de?i.dâ desde à dà:a ]rÃrtà tlxà{ia parâ o pàgâneato ãtê a à!â

:2.r. §ê * vâ:.c,l iã nü.ltê,t, :Ír{iêri?âçãü deviCa náô fô.r râCol,h:dg no p!!!§ dG
t.esn !i:aÇe4, âç tonrrôtâdo, §erá autoln3!icÀlram" darcoô:ôdo de prtoçl-rj lurccl:que g Côntràtade .Íriêr e fâte! jug, acrêscldo dê Jqro! moratôriog dê lt (re por
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ESÍADO OA PARÁ|BA
PREFEITURA iIUNICIPAL OE SANTA RITA

SECRETARIA DE CULÍURA, DESPORTO, TURISiIO E LÂZER

EXÍRATO DE CONTRATO
OBJETO] CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MASSA PRODUçÓES E EVENTOS LTDA,
REFERENTE AO SHOW DE FORRÓ DA LIVE PARÂ AS FESTIVIDADES DO SÁO
JOÃO DO t UNtCtPiO DE SANTA RITtuPB: lnexigibilidade de LicitaÉo no

1N00031/2022. Vigência: Âté 2110712022, considerada da data de sua
assinatura. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA DE SANTA RITAJPB, ATRAVÉS
DA SECRETARIA DE CULTURA. DESPORTO. TURISMO E IÁZER e: CT No

oo3o1t2o22 - 22 06.22 - MASSA PRODUÇÔES E ÊVENTOS LTDA - CNPJ
21 017.62210001-00 - VALOR R$ 13.000.00.

l
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Santa Rita - PB, 27 de juúo de 2022.

O SECRETÁRIO INTERINO DE SAÚDE DO
MI]MCIPIO DE SANTA RITA, ESTADO DÀ
PAR-alÍBd no uso de suas at-ibuiçôes legais,

RESOLVE

HOMOLOGAR o resultado dâ liÇitação, modalirlade
Pregão Eletônico rf orcDwz, que objetiva: REGISTRO
DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE
MEDICAMENTOS NÃO INSERIDOS NO RENAME
PARA ATEN'DER AS DEMAN'DAS DA FARMÁCh
CENTRAI DA SECRETARIA MLNICIPAL DE SAÚDE
DE SANTA RITA,/PB, com base nos elementos constantes
do processo correspondente, os quais apontam como
proponeDtes vencedorEs :

. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAIÁRES
LTDA
CNPJ: 94.389.400/0001-84
ValorR$:163.000,00
- MED CENTER COMERCIAL LTDA
CNPJ: 00.874.92910001 40
Valor R$: 69.390,00
- NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E
EXPORTACAO DE MEDICAMENTO S LTDA
CNPJ: I 5.2 18.561/0001-39
Valor R$: 99.I70,00
- PHARMAPLUS LTDA
CNPJ: 03.8 1 7.M3l0001-52
Valor R$: 237.760,00
- RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODI'TOS PARA
SAIIDE LTDA
CNPJ: 12.305.387/0001-73
Valor R$: 26.880,00
Publique-se e cumpra-se.

RAFAEL GOMES MONTEIRO
SECRETÁRIO MI.JN]CIPAL TNTERINO DE SAÚDE

RATTFICÀÇÃO E AI»IJDICAÇÃO
INEXIGIBILIDÀDE N" INOOO34/2O22
Nos termos dos elementos constantgs da respe{tiva
Exposição de Motivos que irskui o processo e observado o
parecer da Assessoria Juddic4 refercnte a Inexigibüdade
de Licitação n" IN000342022, que objetiva:
CONTRATAÇÃO DO SHOW DE NUUO MEDEIROS

@MPRESA: FRÁNCISCO NÚZO MEDEIROS NETO),
A SER REALIZADO NO DIA 28 DE JL]NHO DE 2022,
EM VIRTUDE DAS FESTN'IDADES DE SÃO JOÃO
DO MUMCIPIO DE SANTA RITA,/PB; RATIFICO o
correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a:

F N DE MEDEIROS NETO CNPJ: 2'l.l0l;l 17lú01-86
- VAIOR R$ 30.000,00.

Santa Rih - PB, 22 de Junho de 2022.
WEN'DEL DE ARAÚJO \'ICENTE
SECRETÁRIO DE CI]LTI-,'RA, DESPORTO, TURISMO
E LAZER

RÀTIFICÀÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXGIBILIDÀDE N" INüXI352022
Nos termos dos elemeotos coDstantÊs da rEspertiva
Exposição de Motivos que instui o processo e observado o
parecer da Assessoria Jurídic4 refeÍente a Ineúgibilidade
de Licitação n' IN00035/2022, que objetiva:
CONTRATAÇÃO DO SHOW DE FABIANA SOLrTO
(EMPRESA: AI-BERTO MAGNO FERREIRA RAMOS
42',1941614]L5), A SER REALTZADO NO DrA 28 DE
J1JNHO DE 2022, EM VIRTT]DE DAS FESTTVIDADES
DE SÃO JOÃO DO MUNICIPIO DE SANTA NT,d/PB;
RATIFICO o co(espondenle procedimento e ADJUDICO
o seu objeúo a: AI-BERTO MAGNO FERREIRA RAMOS
42794161415 - CNPJ: 27.ly.OO2lO0Ol-91 - VALOR R$
6.000,00.

Santa futa - PB, 22 de Juoho de 2022.
WENDEL DE ARÀÚJO VICENTE
SECRETÁruO DE CIJLTURÀ DESPORTO, T1IRISMO
E LAZER

6
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RATIFICAÇÃO E ÂDJT]DICAÇÃO
INE)OGIBILIDADE N' INOOO3I/2O22

Nos termos dos elemenúos constantes da rcspectiva
Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o
parecer da Assessoria Jurídica, referente a Ineigibilidade
de Licitação n' IN0003l /2022, que objetiva:
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MASSA
PRODUÇÔES E EVENTOS LTDA, REFERENTE AO
SHOW DE FORRÓ DA LN'E PARA AS
FESTI!'IDADES DO SÃO JOÃO DO MUNICIPIO DE
SANTA RITA,?B; RATIFICO o correspondcnte
pÍocedimenúo e ADJUDICO o seu objeúo a: MASSA
PRODUÇÔES E EVENTOS LTDA CNPJ:
21.01'7 .622/U)01J)0 - VALOR R-$ 13.000,00.

Santa Rita - PB, 22 de Junho de 2022.
WENDEL DE ARAÚJO VICENTE
SECRETÁRIO DE CULTT,'RA, DESPORTO, TURISMO
E LAZER

PÁGINA 5
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E IÀZER e: CT N' 0029/2022 - 22.M22 - F N DE
MEDEIROS NETO - CNPJ: 27.101.7171(]n0l-86
VALOR RS 30.000,00.

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DO SHOW DE FABL{NA
SOI-J"TO (EMPRESA: ALBERTO MAGNO FERREIRA
RÂMOS 42794 1 6 l 4 l 5), A SER REALIZADO NO DIA 28
DE JUNHO DE 2022. EM VIRTL,'DE DAS
FESTMDADES DE SÀO JOÃO DO MLNICIPIO DE
SANTA RITA,PB: Inexigrbilidade de Licitação n'
1N00035/2022. Vigencia: Ate 2llÜ'7 D022, considerada da

data de sua assinahrra. PARTES CONTRÂTANTES:
PREFEITURA DE SANTA RTTA,?B, ATRAVÉS DA
SECRETARTA DE CULTURA, DESPORTO, TL'RISMO
E LAZER e: CT N' 00300/2022 - 22.M.22 - ALBERTO
MAGNO FERREIRA RAMOS 42794161415, CNPJ:
2',7.t54.0[.210[01-9t - VALOR R§ 6.000,m.

EXTRATO DE CONTR{TO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DA EMPRESÀ MÀSSA
PRODUÇÔES E EVENTOS LTDA, REFERENTE AO
SHOW DE FORRÓ DA LIVE PARA AS
FESTI!'IDADES DO SÃO JOÃO DO MUMCIPIO DE
SANTA RITA,PB: Inexigrbilidade de Licitaçào n'
IN000312022. Vigencia: Ate 21107D022, considerada da
data de sua assinatura. PARTES CONTRATANTES:
PREFEITURÂ DE SANTA PJTA,/PB, ATRAVÉS DA
SECRETAR1A DE CULTURA, DESPORTO, TL'RISMO
E LAZER e: CT N' 00301/2022 - 22.M.22 - MASSA
PRODUÇÔES E EVENTOS LTDÀ CNPJ:
21.0t'7.62U00o1§ VALOR R$ 13.000.00.

EXTRATO DE ADITIVO CONTRÀTUAL

SEGUN'DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N"
2t0D02l
PROCESSO ADM IMSTRÁTIVO N' 023/202I
CONCORRÊNCh PÚBLICA N' M I /202 I
CONTRATANTE: PREFEITURA DE SANTA RITA,/PB,
ATRAVES DA SECRETARIA DE COMIJNICAÇÃO
INSTITUCIONAL
CONTRATADA: 9IDE1A COMIJNICACÃO LTDA
CNPJ: 70. I 05.4241000 l -M
oBJETO: ACRÉSCIMO DE 8,33% (OrrO VhGULA
TRINTA E TRÊS POR CENTO) AO VALOR INICTAL
DO CONTRATO, SENDO O PERCENTUAL
APROXMADO EM REAS DE R$ 99.96O,M
(NOVENTA E NOVE MIL, NOVECENTOS E
SESSENTA REATS), REFERENTE À CONTRATAÇÀO.
PEI-A PREFEITI-]'RÂ MUNICIPAL DE SANTA RITA,
PB, DE UMA AGÊNCL\ DE PUBLICIDADE PARA
REALIZAR ESTUDO, PI-ANEIAMENTO,
coNcErruAÇÃo, coNcEPÇÃo, 6rr,rÇÃ0,
EXECUÇÃO INTERNA. TNTERMEDIAÇÀO E
SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA COMPRA
DE MÍDIA E DISTRIBLNÇÃO DE PUBLICIDADE,
PARA ATEN'DER O PRINCFIO DA PLIBLICIDADE E
AO DrRErrO u 

^r6p1e1rÇÃO, 
DE PROMOVER À

VENDA DE BENS OU SERVIÇOS, DE DIzuNDIR
IDEIAS, PRINCÍPIOS, INICTATIVAS OU

TNSTITUIÇÔES, OU DE INFORMAÇÃO O PÚBLICO
EM GERAL, BEM COMO O PLANEIAMENTO E
EXECUÇÃO DE PESQUISAS E DE OUTROS
NSTRIÀ4ENTOS DE AVALhÇÃO E DE GFRAÇÃO
DE CONHECMENTO REI.ATTVOS À EXECUÇÃO
DO CONTRATO, A CRIAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DE FORMAS INOVADORAS
DE COMIJNICAÇÃO PUBLICITÁRIA DESTINADAS
A EXPANDIR OS EFETTOS, EM CONSONÂNCLA
COM AS NOVAS TECNOIOGLA.S, A PRODUÇÀO E A
EXECUÇÃO TÉCNICA DAS PEÇAS OU MÂTERIAL
CRIÀDO PELÀ CONTRATADA
RJNDAMENTAÇÃO LEGAL; ART.
FEDERAL N' 8.666/93 E SUAS

65, §
ES

POSTERIORES
DATA DA ASS INATI,ÍRA: 221062022. Ll

/r->

JOSÉ Vd\ILSON DE OLIVEIRA
SECRET/IRIO DE
INSTITUCIONAL

CA o
/tt.

ÇÃ

ê1

EXTRÂTO DE ÂDITTVO CONTRÂTUAL

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N'
2t0/2021
PROCESSO ADMIM STRÀTTVO N" 023?2021

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N" OOI2O2I
CONTRATANTE: PREFEITIJRA DE SANTA RITA,iPB,
ATRAVÉS DA SECRETARIA DE COMT]MCAÇÂO
INSTITUCIONAL
CONTRATADA: 9IDETA COMUNICACÃO LTDA
CNPJ: 70.105.424m01{4
OBJETO: RENOVAÇÀO DE PRAZO POR MAIS.I2
(DoZE) MESES, REFERENTE A CONTRATAÇAO,
PEI.A. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA,
PB, DE I,\,íA AGÊNCh DE PTJBLICIDADE PARA
REALIZÂR ESTUDO, PI.ANEJAMENTO,
coNcErTUAÇÃO, CONCEPÇÃO, 6p1açÃO,
EXECUÇÃO INTERNA, NTERMEDIAÇÃO E
ST]PERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, COMPRA
DE Mt}IA E DISTRIBUÇÀO DE PTJBLICIDADE,
PARA ATENDER O PRINCFIO DA PUBLICIDÁDE E
AO DIREITO À I"IFORMAÇÃO, DE PROMOVER À
VEN'DÀ DE BENS OU SERVIÇOS, DE DIFTJNDIR
IDEIAS, PRINCIPIOS, IMCIATIVAS OU
INSTITUÇÔES, OU DE INFORMAÇÀO O PÚBLICO
EM GERAL, BEM COMO O PTÁNEIAMENTO E
EXECUÇÃO DE PESQUISAS E DE OUTROS
INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO E DE GERAÇÂO
DE CONHECMENTO REI^ATIVOS À E)GCUÇÃO
DO CONTRATO, A CRLq.ÇÃO E
DESEI.{VOLVIMENTO DE FORMAS INOVADORAS
DE COMUMCAÇÀO PTJBLIC ITÁRIA DESTINADAS
A EXPANDIR OS EFEITOS, EM CONSONÂNCIÁ
COM AS NOVAS TECNOI,OGIAS, A PRODUÇÃO E A
EXEflJÇÃO fiiCWICE DAS PEÇAS OU MATERIAL
CRIADO PELA CONTRATADA
FTINDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 57, INCISO 11, DA
LEI FEDERAL N'8.666/93 E SUAS ALTERAÇÔES
POSTERIORES.
DATA DA ASSINATURA: 221O612022.

JO§É VANILSON DE OLIVEIRA §{NTO§
SECRETJ(RIO DE COMUMCAÇÃO
INSTITUCIONAL

u\V
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O Tribunal de Contas do Estado da ParaÍba certiÍica que em 3010612022 às 10:53:54 foi protocolizado o documento

sob o No 64724122 da subcategoria Licitações , exeÍcício 2022, referente a(o) PreÍeitura Municipal de Santa Rita,

mediante o recebimento de lnformaçôes/arquivos eletrônicos encaminhados por Emêrson Fernandes Alvino Panta.

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Santa Rita
Número da Licitação: 0003112022
Órgão de Publicação: Jornal Oficial do Município
)ata de Homologa çâo: 221 0612022wResponsável pela Homologação: Prefêitura Municipal de Santa Rita

Modalidade: lnexigibilidade
Tipo do Objeto: Compras e Serviços
Tipo de Compra ou SeÍviço: Outros
Valor: R$ 13.000,00
Fontes de Recursos: Recursos Ordinários (91).
objeto: CoNTRATAÇÂo DA EMPRESA MASSA PRODUÇÔES EVENTOS LTDA, REFERENTE AO SHOW DE

FORRO DA LIVE PA'RA AS FESTIVIOADES DO SÃO JOÃO DO MUNICíPIO DE SANTA RITÂJPB

Utilizou prerrogativas da Lei 13.97912020 (COVID-19)?: Não

NFORMAÇÃO DO SISTEMAI Envio Fora do Prazo: Não
Proposta 'l - Valor da Proposta: R$ 13.000,00
proposta 1 - Proponente Pessoa Jurídica (Nome): RANIERI CARDOSO DE MELO MENDES EIRELI - ME

Proposta 1 - Proponente Pessoa JurÍdica (CNPJ): 21 .017.62210001-00
Proposta 1- Situação: Vencedora

78Í41 1287be696c1 1 70035f89169c7fFl TeÍmo de Ratificaçáo

Lô
Assinado Eletronicamente

ú6lfr Lc ,aÉ3. dLrdà o.l. LC elz@§ ê
p.ro Rô!iD6.ro lnlffno, .lrdldo Flá

R \ÍC 13,2009

6
RECIBO PROTOCOLO. Ooc.64724122. Oata:3010612022 10;53. Responsável: trâmita.

ffi\}€2//-\\,1!j:-l_::r't
TRÂMIIA - Sislemâ de Tramitação de Processos e Documêntos

Sim

João Pessoa, 30 de Junho dê 2022

Sistêma de Processo Eletrônico do TCE-PB
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Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

RECIBO DE PROTOCOLO
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O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certiÍica que em 3010612022 às 11:03:25 foi protocolizado o documento
sob o N" 64733/22 da subcategoria Contratos , exercício 2022, rclerenle a(o) Prefeitura Municipal de Santa Rita,
mediante o recebimento de informaÇões/arquivos eletrônicos encaminhados por Emerson Fernandes Alvino Panta.

Número do Contrato: 000003012022
Data da Publicação: 27 10612022
Data da Assinatura: 2210612022
)ata Final do Contrato: 2110712022

- -í/alor Contratado: R$ 13.000,00
Situação do Contrato: _Vigente
ObJEtô: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MASSA PRODUÇÔES EVENTOS LTDA, REFERENTE AO SHOW DE

FORRO DA LIVE PA'RA AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB
Contratado (Nome): RANIERI CARDOSO DE MELO MENDES EIRELI - ME
Contratado (CNPJ): 21.0 1 7.6221000 1 -00

IINFORMAÇÃO DO SISTEMAI Envio Fora do Prazo: Não

I

'1 86eb2êm64 1 84Í0e7957eÍb55f4bfo3l'''IPDFI Contrato

4f955bêf6c67375ad08í881 0f8bbbec2[PDF] Desigôação do fiscal do cóntrato
lsrm

8b290550c07c58092643íd41 6Í5í123c[PDF] Designação do gestor do contrato
lsim

a488703533b3268ea52ba4a8Íb1 78d00IPDF] Documentos comprobatórios da Íegularidade da contratâda
lsim
Sim be1 5d06e7aa83bbf35 1 Tcefgcd gfc24b1Fl Publicidade do(s) contrato (s)

João Pessoa, 30 de Junho de 2022

Assinado Eletronicamente
dlom LC 10€3..lGrádâ palá LC 91/2009 s

p.L R.gim.to lôtstu, .ltsàdo PCà
RATC 1A/2ÍtO9

Sistema de PÍocesso Eletrônico do TCE-PB

Rêsponsável: tramita.
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