PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 0472/2018
INEXIGIBILIDADE N°. 01212018

OBJETO
contratação direta da Cantora Joyce França para apresentação no dia 23/06/2018, às 02h00min no
Evc-nto São João 2018, com duração de duas horas na Praça Conego Jose Lourenço, s/n°, Centro,
neste Município de Dom Macedo Costa, compondo a grade de atrações da Festa Pública, conforme
Projeto Bãsico e Proposta de Preços.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Órgão: 02.11.01 - Unidade de órgão: 02.11.01 - Unidade de Gestão da Cultura Turismo e Desporto
Gestão da Cultura Turismo e
Desporto
Atividade: 1027 - Festas e Atividade: 1027— Festas e Eventos Culturais,
Eventos Culturais.
Elemento de Despesa: 339039 - Elemento de Despesa: 339039 - Outros Serviços de Terceiros-Pi.
Outros Serviços de Terceiros-Pi.
Fonte de Recurso: 00 Tesouro Fonte de Recurso: 00 Tesouro Municipal.
Municipal.
órgão: 02.11.01 - Unidade de órgão: 02.1101 - Unidade de Gestão da Cultura Turismo e Desporto
Gestão da Cultura Turismo e
Desporto

Modalidade:
INEXIGIBILIDADE

Critério de Julgamento:
ART. 25, III C/C ART, 26 DA LEI N° 8.666/93
ART. 30 DA IN TCM/BA N° 02105

704fW,k
j í.lff4w,
Santo Antonio de Jesus, 14 de junho de 2018
Excelentíssimo Prefeito, Egnaldo Piton Moura

Venho através desta, encaminhar proposta de apresentação artística
da cantora JOYCE FRANÇA, conforme detalhamento abaixo, para os festejos
juninos do Município de Dom Macêdo Costa, no São João, precisamente no dia
24 de junho de 201 8,(madrugacja do dia 25) as 2h, com duração do de 2h ,na
Praça do São João, e participação de 15 pessoas, entre técnicos e músicos.
1 1JOYCE FRANÇA

1 R$ 5.000,00

Atenciosamente,

Joseane Fran
(075) 9 8853-4
Email: joseanefrano

@gmaiLcom
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Ofício
Assunto: Solicitação de Despesa. São João
especializada ou opinião pública

-

Contratação da Banda já consagrada pela critica

Exmo. Sr. Egnaldo Píton Moura
Prefeito Municipal de Dom Macedo Costa
Venho através do presente, solicitar de V. Excelência que determine a abertura um Processo
Administrativo, objetivando a contratação direta da Cantora Joyce França para apresentação no
dia 23/06/2018, ás 02h00min (madrugada do dia 24/06/2018), no Evento São João 2018, com
duração de duas horas na Praça Conego Jose Lourenço, s/n°, Centro, neste Município de Dom
Macedo Costa, compondo a grade de atrações da Festa Pública, conforme Proposta de Preços
anexa.
A Proposta de Preço encaminhada pela Empresa JOSEANE OLIVEIRA FRANÇA- MEI, CNPJ
22.302.00510001-01, que agencia os Shows da atração musical, informa que o preço do serviço é igual a R$
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
A despesa deverá ser assegurada pela dotação orçamentária indicada adiante:
Órgão: 02.11.01 Unidade de Gestão da Cultura Turismo e Desporto
Atividade: 1027 Festas e Eventos Culturais.
Elemento de Despesa: 339039 Outros Serviços de Terceiros-PJ.
Fonte de Recurso: 00 Tesouro Municipal.
-

-

-

Segue em anexo a esta Solicitação de Despesa, o Projeto Básico onde se encontram
especificados as razões da escolha da executante, bem como justificativas do preço, confirmação
de que o mesmo corresponde à média de valores praticados pela Banda Musical em apresentações
de porte semelhante à Festa de São João de Dom Macedo Costa, bem como documentos
necessários a contratação da Artista, para que seja avaliado por Vossa Excelência a possibilidade
de reconhecimento da hipótese de inexigibilidade de Licitação.
Dom Macedo Costa, 14 de junho de 2018.

1c~X

Ieda lara 'ogueira Barreto
Secretária Municipal de Cultura, Turismo Desportos.
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0472/2018
ÓRGÃO SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Desportos.
ASSUNTO: Contratação de artista e/ou banda musical para apresentação durante a Festa Pública de São
João 2018,
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias

PROJETO BÁSICO
"Apresentação Artística da Cantora Joyce França"

O Município de Dom Macedo Costa formaliza o presente projeto básico visando lastrear a contratação direta
por Inexigibilidade de Licitação da Cantora Joyce França para apresentação no dia 23/06/2018, ás 02h00min
(madrugada do dia 24/06/2018), na Festa Pública do São João 2018, com duração de duas horas, na Praça
Conego Jose Lourenço, sln°, Centro, Dom Macedo Costa, conforme Proposta de Preços anexa a este Projeto
Básico.

2. JUSTIFICATIVAS

A cada ano o São João do município de Dom Macedo Costa, vem se consolidando como um dos mais
importantes eventos culturais do recôncavo e um dos principais festejos juninos do Estado da Bahia.

A cada Edição, cerca de aproximadamente 10.000(dez) mil pessoas prestigiam o evento, diariamente, que é
também destaque no calendário turístico, ao atrair o público local e de diversas cidades da região e do Brasil,
bem como estrangeiros que aproveitam as férias no Estado da Bahia.

O evento que começou modesto e a cada edição vem se aperfeiçoando. No corrente ano a Festa acontecerá
em 3(três) dias, no período de 22 a 24 de junho de 2018 e incluirá as atividades já consagradas nas edições
anteriores.

Esse evento impulsiona o recebimento de um grande número de turistas. O turismo é um setor da economia
que atinge um conjunto de atividades econômicas variadas, gerando intercâmbio cultural, social e a
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distribuição de renda decorrente de gastos pulverizados na economia, que atinge os transportes, os meios de
hospedagens, os agenciamentos de viagens e práticas de lazer, além de tantas outras ações mercadológicas
que produzem riquezas e geram empregos.

- Antecedentes Específicos
O Município de Dom Macedo Costa está situado no Recôncavo baiano, onde a tradição de comemorar as
festas dos santos de junho (Santo Antônio e São João) é muito evidente e apreciada pelas populações dos
municípios vizinhos e demais turistas do Brasil e mundo. Na esteira dos Municípios limítrofes, Dom Macedo
Costa promove, anos a fio, aquele São João que é conhecido como um dos melhores do Estado da Bahia.

Em verdade, o São João é o maior evento popular do Município de Dom Macedo Costa e, seguindo as
estimativas dos anos anteriores, deverá atrair a Cidade um público de mais de 10.000,00 (dez mil) pessoas
durante o período dos festejos anuais, neste ano de 2018, compreendidos entre os dias 22 a 24 de junho.

O impacto econômico do São João reflete diretamente na economia da cidade, beneficiando hotéis, bares,
restaurantes, pousadas, motéis, comércio de roupas, calçados e demais, além do comércio informal de
alimentos e bebidas, entre outros.
O São João é um evento de importância significativa para a economia local, levando-se em conta que durante
os dias da festa, entre os meses de junho e julho, a cidade ganha divisas em setores como comércio, turismo e
serviços em geral. Isso acontece por conta da movimentação comercial, ocupação completa da rede hoteleira,
além do extraordinário fluxo turístico, considerando que milhares de pessoas, entre turistas e macedenses
prestigiam o evento.
É um período em que o consumo dos mais diferentes produtos cresce significativamente. Entre esses produtos
estão às peças de vestuário, tecidos para a confecção de roupas juninas (destinadas às quadrilhas juninas" e
grupos folclóricos), alimentação (comidas típicas, como pamonha e canjica), e setores de comunicação e
transporte, como serviços de táxis e moto táxis.
O evento não atrai apenas visitantes e turistas das cidades circunvizinhas, mas em especial, o turista de outros
estados, que consome não só o artesanato local, mas alimentos, vestuário, transporte, comunicação.
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É evidente que toda essa cruzada de pessoas a Dom Macedo Costa por causa da Festa de São João justifica
o relevante interesse público na contratação de grandes atrações nacionais, regionais e locais, especialmente
porque são estas que proporcionam o grande incremento de receitas no período junino, sendo salutar para o
aquecimento das vendas de bens e serviços e movimentação da economia local, gerando emprego e renda em
um momento em que o pais enfrenta uma crise econômica.

III - Razão da Escolha da Executante

A Cantora Joyce França é consagrada regional pela crítica especializada e agrada a munícipes e turistas,
conforme anotado pela Assessoria de Comunicação a partir de pesquisas realizadas em Redes Sociais que
discutem o São João de Dom Macedo Costa. Ademais, as informações obtidas junto a Órgãos que
contrataram os serviços da Banda, através da empresa JOSEANE OLIVEIRA FRANÇA, CNPJ
22.302.00510001•01, atestam o seu desempenho, pontualidade e ótima qualidade de apresentação musical,
justificando, desta forma, a sua escolha.
IV - Justificativa do Preço

O preço da atração segundo proposta encaminhada pela única empresa que agencia os shows da Artista e da
qual a mesma é sócia está orçado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pagos conforme disposições previstas
em Contrato.

O valor da referida contratação está satisfatório e compatível com os preços praticados pela cantora em outros
eventos musicais.

As notas fiscais demonstram que o valor proposto está coerente com os valores cobrados em outras
apresentações em eventos semelhantes por toda região.

A referida contratação não trará quaisquer transtornos à administração do município, muito pelo contrário, as
contas públicas municipais estão todas em dia e a comunidade, por sua vez merece comemorar os festejos de
emancipação, que a principal festa do Calendário Cultural Municipal.
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O Município de Dom Macedo Costa, ante a importância da festa de emancipação para seu povo e economia,
vem, economizando recursos para realizar a Festa. Além dos recursos municipais economizados.

Ressalte-se que os orçamentos realizados por determinação de Vossa Excelência correspondem aos valores
gastos em anos anteriores na contratação de atração artística.

2—ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

2.1. Contratação direta da Cantora Joyce França, através de empresário detentor de exclusividade no
agenciamento da Artista, para firmar contratos em nome da mesma, mediante processo de inexigibilidade de
licitação, na forma que segue:

ARTISTA/BANDA MUSICAL: CANTORA JOYCE FRANÇA
DIA DO SHOW: 23/06/2018
HORÁRIO DO SHOW: 02h00min (madrugada do dia 24/06/2018)
DURAÇÃO MÍNIMA DO SHOW: 02h (duas horas).

3—FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

3.1. Considerados os aspectos da contratação e observados as disposições da legislação pertinente, entendese que é inexigível a licitação para contratação direta da Cantora Joyce França para apresentação na Festa
Pública de São João, Edição de 2018.

A contratação pretendida poderá se dar por Inexigibilidade de Licitação, nos termos do Art. 25, inciso III, da Lei
Federal n° 8.666/93 e suas alterações posteriores:

"Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial:"
"III - para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de
empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública."
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A Instrução no 02/2005 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia estabelece que a realização
de eventos custeados com recursos públicos somente é justificável nas hipóteses de tradição municipal, de
incremento de receitas decorrentes de atividade turística ou de interesse público relevante.

No presente caso, estão presentes as três hipóteses: a) tradição municipal; b) incremento de receitas
decorrentes das atividades turísticas; e, c) interesse público relevante.

A promoção da festa traz a esta cidade milhares de turistas e/ou cidadãos de cidades circunvizinhas durante o
mês de junho não só para assistir aos festejos, mas para consumir roupas, sapatos, serviços, alimentos, etc.
no Comércio de Dom Macedo Costa - BA.
A concretização da referida contratação poderá ocorrer com a aprovação de Vossa Excelência do processo em
apreço, o qual está devidamente instruído com a documentação pertinente e necessária a demonstração da
Habilitação Jurídica, Qualificação Econômico Financeira, dentre outros como provas da consagração da artista
pela crítica e/ou opinião pública.

4— DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO

4.1 - O prazo para a assinatura do instrumento de contrato é até 05 (cinco) dias úteis, contados da convocação
para a respectiva formalização.
4.1.1 O prazo estabelecido para convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando
solicitado expressamente pela parte, se aceitas pela Administração as justificativas apresentadas.
4.1.2 O não atendimento injustificado à convocação, configurando recusa a assinar o termo contratual dentro
do prazo estabelecido pela Administração, caracterizará descumprimento total da obrigação assumida,
sujeitando-se a desistente às penalidades cabíveis no art. 87 da Lei Federal no 8666/93, sem prejuízo das
multas previstas neste edital e das demais cominações legais.
4,2. O Município poderá rescindir o contrato nas hipóteses previstas no artigo 78 da Lei Federal n° 8.666/93,
com as consequências indicadas no art. 80, sem prejuízo das sanções previstas naquela lei e neste Termo.
4.3. O prazo do contrato terá início na data de sua assinatura e encerrará, impreterivelmente, em 30/07/2018,
podendo ser prorrogado, alterado, rescindido conforme acordo entre as partes, observadas as disposições
contidas na Lei Federal n° 8.666/93 e demais alterações vigentes.
4.4. A execução do objeto do contrato obedecerá ao que consta neste Projeto Básico e a Minuta Contratual em
Anexo.
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4.5 A Contratada manterá, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação
que ensejaram a sua escolha e ratificação da contratação direta.

1 5— DAS CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO DO OBJETO

5.1. Os serviços descritos no objeto contratual serão recebidos pela Secretaria de Cultura, Turismo e
Desportos, onde o fiscal do contrato devidamente nomeado através ato administrativo próprio dará o aceite dos
serviços realizados após verificação se estão de acordo com as disposições deste Projeto.

6—DAS SANÇÕES

6.1 - A recusa injustificada da proponente em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente,
dentro do prazo estabelecido pela Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa, caracteriza o descumprimento
total das obrigações assumidas, sujeitando-a as penalidades estabelecidas na Minuta Contratual.

7— DA FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO CONTRATO

7.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade
da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito
cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente
designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n° 8.666, de 1993.
7.2. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle
da execução dos serviços e do contrato.
7.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos
neste Projeto Básico.
7.4. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as
providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1 ° e 2°
do art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993.
7.5. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada
ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Contrato e na legislação vigente, podendo
culminarem rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei n' 8.666, de 1993.
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7.6. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou emprego de
equipamentos inadequados ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em
corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n°
8.666, de 1993.
7.7. A fiscalização e o acompanhamento da execução dos serviços caberão diretamente a Secretaria de
Cultura, Turismo e Desportos, através de servidor devidamente designado para responder como FISCAL DO
CONTRATO, a quem compete verificar se a empresa está executando corretamente a prestação dos serviços,
obedecendo aos termos do presente Termo Referência.
7,8. O fiscal dos serviços não terá nenhum poder de mando, de gerência ou de controle sobre os empregados
designados pela empresa para a execução dos serviços objeto do presente Termo Referência, cabendo-lhe no
acompanhamento e na fiscalização, registrar as ocorrências relacionadas com a execução, comunicando à
empresa, através do seu representante, as providências necessárias á sua regularização, as quais deverão ser
atendidas de imediato, salvo motivo de força maior.
7.9. A execução do contrato será fiscalizada pela Secretaria Municipal de Cultura, de maneira a liberar as
autorizações para realização dos serviços e que auferirá as Notas Fiscais/Faturas á luz dos respectivos
empenhos, expedidas pelo Setor Contábil.

8— DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

8.1. A execução dos serviços ocorrerá conforme descrito no Item dois deste Projeto Básico.

L

- DO PAGAMENTO

9.1. O pagamento será realizado após a apresentação da Nota Fiscal de Prestação de Serviços e atesto da
Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa, através da Secretaria de Cultura, Turismo e Desportos, ou por
servidor designado através de Portaria do Exmo. Sr, Prefeito Municipal.
9.1.1. Para pagamento será aferida a regularidade fiscal e trabalhista da Contratada.
9.2 - Em caso de devolução da documentação fiscal para correção, o prazo para pagamento fluirá a partir da
data da sua reapresentação.
9.1 O Município não se responsabilizará por pagamentos cujas notas fiscais sejam apresentadas sem as
respectivas requisições.
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10— DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

10.1. A Contratada, além das Obrigações previstas no Contrato, deverá:
10.1.1. Cumprir, dentro do prazo contratual, as obrigações assumidas;
10.1.2. Assegurar a realização dos serviços no dia e horários estabelecidos no item dois deste Projeto Básico;
10.1.3. A Contratada obriga-se a manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação, devendo comunicar, por escrito, á
Contratante, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do presente.

10.2. A Contratante, além das Obrigações previstas no Contrato, deverá:
10.2.1. Disponibilizar espaço tísico com condições para realização do show musical pela Contratada;
10.2.2. Esclarecer eventuais dúvidas sobre detalhes dos serviços a serem executados e possíveis
interferências que porventura não tenham sido suficientemente esclarecidas.
10.2.3. Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços por um representante permanentemente designado,
nos termos do art. 67 da Lei n. 08.666/93;
10.2.4. Efetuar os pagamentos devidos pela execução do objeto, desde que cumpridas todas as formalidades
e exigências deste Projeto Básico e anexos;
102.5. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes às normas internas da Prefeitura Municipal
quanto ao uso das instalações, caso venham a ser solicitados pelos empregados da adjudicatária;
10.2.6. Comunicar oficialmente à contratada quaisquer falhas verificadas no cumprimento do objeto deste
Projeto Básico.

11 - DO VALOR ESTIMADO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1. O valor estimado para a execução do contrato é de R$ 5.00000 (cinco mil reais) que correrão à Conta
do orçamento vigente conforme segue:
Órgão: 02.11.01 - Unidade de Gestão da Cultura Turismo e Desporto
Atividade: 1027— Festas e Eventos Culturais.
Elemento de Despesa: 339039 - Outros Serviços de Terceiros-PJ.
Fonte de Recurso: 00 Tesouro Municipal.
12— DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
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12.1. O prazo do contrato terá início na data de sua assinatura e encerrará impreterivelmente em 30/07/2018,
podendo ser prorrogado, alterado, rescindido conforme acordo entre mediante a celebração de Termo Aditivo.

FORO

13.1. As questões decorrentes da execução deste Projeto Básico, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de Santo Antônio de Jesus, Estado
da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

14 - DISPOSIÇÕES FINAIS

Toda a comunicação com o prestador de serviços será feita institucionalmente por meio de documentos
devidamente protocolados no Protocolo da Prefeitura Municipal - Secretaria de Administração. Não terá valor
legal administrativo os documentos encaminhados por meio diverso do protocolo.

Dom Macedo costa - BA, 14 de junho de 2018.
Aprovo o Projeto Básico elaborado.
Em 14/06/2018

lEDA IARA NOGU IRA BARRETO
Servidora Pública Municipal - Matricula n° 411
Secretária Municipal de Cultura, Turismo e Desportos.

lEDA IARA NOGUEIRA BARRETO
Secretária Municipal de Cultura, Turismo e Desportos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
ESTADO DA BAHIA
CNPJ n° 13.827.019/0001-58

Praça Cônego José Lourenço, s/n°, Centro
CEP: 44.560-000
Fone/Fax: (75)3648-212713648-2169
DOM MACEDO COSTA - BA

DESPACHO
Exmo, Prefeito Municipal
EGNALDO PITON MOURA

Reconhecendo que a contratação da Cantora Joyce França para apresentação no dia 23/06/2018, ás
02h00min (madrugada do dia 24/06/2018), na Festa Pública do São João 2018, com duração de duas horas,
na Praça Conego Jose Lourenço, s/n°, Centro, Dom Macedo Costa consiste em hipótese de inexigibilidade de

4

licitação prevista no art. 25, inciso lii c/c Art. 26 da Lei n° 8.666/93, submeto a Vossa Excelência os presentes
autos para que decida sobre a contratação direta da Artista, determinando-se a publicação da ratificação caso
entenda como plenamente atendidos os requisitos dos incisos 1 a IV, do parágrafo único, do art. 26, Lei n°
8.666/93).

Encaminhamos e submetemos o presente Projeto Básico, contendo as razões da escolha da executante e as
justificativas do preço, bem como documentos anexo para a apreciação de Vossa Excelência.
Dom Macedo Costa, 14 de junho de 2018.

IED

OE RA BARRETO

Secretária Municipal de Cultura, Turismo e Desportos.

Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual
Identificação
Nome Empresarial
JOSEANE OLIVEIRA FRANCA 82460477520
Nome do Empresário
JOSEANE OLIVEIRA FRANCA
Nome Fantasia
OLIVEIRA FRANCA EVENTOS
Capital Social
1,00
Número Identidade
Orgão Emissor
997572655
SSP

UF Emissor
BA

CPF
824.604.775-20

Condição de Microempreendedor Individual
.
Situação Cadastral Vigente
ATIVO

Data de Início da Situação Cadastral Vigente
22/04/2015

Números de Registro
CNPJ
22.302.005/0001-01

NIRE
29-8-0379534-8

Endereço Comercial
CEP
44571-045
Bairro
CENTRO

Logradouro
RUA INDEPENDENCIA
Munícipio
SANTO ANTONIO DE JESUS

Número
32
UF
BA

Atividades
Data de Início de Atividades
22/04/2015

S

Forma de Atuação
Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal
Promotor(a) de eventos, independente
Atividade Principal (CNAE)
82.30-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Alvará de Licença e Funcionamento
Provisório - declaração prestada no momento da inscrição:
Declaro, sob as penas da Lei, que conheço e atendo os requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do
Município para emissão do Alvará de Licença e Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários,
ambientais,tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de
espaços públicos. O não-atendimento a esses requisitos acarretará o cancelamento deste Alvará de Licença e
Funcionamento Provisório.
Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A
sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: http://www.portaldoempreendedor.gov.br/ Certificado emitido
com base na Resolução no 16, de 17 de dezembro de 2009, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de
Empresas e Negócios - REDESIM. ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. Para pesquisar a inscrição estadual e/ou municipal
(quando convenentes do cadastro sincronizado nacional), informe os elementos abaixo no endereço eletrônico

Número do Recibo
ME82092976

Número do Identificador
00082460477520

Data de Emissão
2810512018
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Receita Federal do Brasil

28/05/2018

CEP

BAIRRO/DISTRITO

MUNICÍPIO

44.571-045

CENTRO

SANTO ANTONIO DE JESUS

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

(75) 8853-4600
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (SER)
****.
SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DA SrrUAÇ/

ATIVA

22/04/2015

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAl.

DATA DA SITUAÇI

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.634, de 06 de maio de 2016.
Emitido no dia 28/05/2018 às 09:48:55 (data e hora de Brasília).

Consulta QSA / Capital Social

Voltar]

JL Preparar Página
t) para Impressão
A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso,
Uqu&qui.

http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridicaíCNPJ/cnpjreva/CnpjrevaSoicjacao.asp
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

14/06/2018

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral
Contribuinte,
Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualização cadastral.
A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA
2210412015
CADASTRAL

NUMERO DF INSCRIÇÃO

22.302.00510001.01
MATRIZ
NOME EMPRESARIAL

JOSEANE OLIVEIRA FRANCA 82460477520
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PORTE

OLIVEIRA FRANCA EVENTOS

ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDARIAS

Não informada
CÓDIGO E DESCRIÇÃO IDA NATUREZA JURIDICA

213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)
LOGRADOURO

NÚMERO

R INDEPENDENCIA

32

COMPLEMENTO

CEP

BAIRRO/DISTRITO

MUNICIPIO

UF

44.571-045

CENTRO

SANTO ANTONIO DE JESUS

BA

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

(75) 8853-4600
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

*****

SITUAÇÃO CAIDASFRAL

DATADA SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

22/04/2015

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SÍTUAÇÁO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.634, de 06 de maio de 2016.
Página: 1/1

Emitido no dia 14/06/2018 às 13:52:51 (data e hora de Brasília).

Consulta OSA / Capital Social

Voltar

J--, Preparar Página
L) para impressão
A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso,jj_quc aqui.
Atualize sua página

https:/Jwww.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/CnpjrevaComprovante.asp
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Emissão: 14/06/201814:00

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos Tributários
(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 dell de dezembro de 1981 - Código
Tributário do Estado da Bahia)

Certidão N°: 20181396960
RAZÃO SOCIAL

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)
CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

22.302.005/0001-01

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida
Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia
cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 14/06/2018, conforme Portaria n°918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua
emissão.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS
FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

Página 1 de 1

ReICcrtidaoNcgativa.rpt

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS
AV. URSICINIO P. QUEIROZ
SANTO ANTONIO DE JESUS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
N°. 225312018
P8950d0 do acordo com o Pedido, do (a) Sr,(),
Nome
C.N.P.J.

JOSEANE OLIVEIRA FRANÇA 82460477520

1468500191

Endereço:

22.302.0051000101

RUA INDEPENDENCIA TERREO
Bairro:

CEP:
44571 045

CENTRO

Município:
SANTO ANTONIO DE JESUS

CERTIFICO que, verificando em nossos registros, não constam débitos para a empresa supra citado, que impeçam a
expedição desta certidão até a presente data em nome do contribuinte acima identificado, ressalvando o direito da
Fazenda Pública Municipal de cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade
administrativa.

Observação: Esta certidão tem validade de 90 dias.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços
http://contribuintes.prefeiturasaj-ba.gov.br,
Conforme código de controle informado abaixo.
Certidão emitida via Internet em:
17/04/2018

Código de Controle da Certidao:

13946,2253.2018041 7.N.40.4471 587

Ce tId8o ~Ida eIÓ: 6/07/2018
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IMPRIMIR

VOLTAR

CA1^
wrA
CAIXA ECONÕMCA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF
Inscrição:
22302005/0001-01
Razão Social: JOSEANE OLIVEIRA FRANCA
Nome Fantasia: OLIVEIRA FRANCA EVENTOS
Endereço:
R INDEPENDENCIA 32 / CENTRO / SANTO ANTONIO DE JESUS / BA /
44571-045

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7,
da Lei 8.035, 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 Serviço - 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: 18/05/2018 a 16/06/2018
Certificação Número: 2018051810363788718408

Informação obtida em 20/05/2018, às 23:07:56.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

111

28/05/2018

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA
DA UNIÃO
Nome: JOSEANE OLIVEIRA FRANCA 82460477520
CNPJ: 22.302.00510001-01
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DALI) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n°8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb .gov.br> ou <http:/Iwww.pgfn .gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n°1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:45:37 do dia 28/05/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/1112018.'
Código de controle da certidão: 1 F85.5BC4.9EBE.D251
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

111
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHC)

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JOSEANE OLIVEIRA FRANCA 82460477520 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 22.302.005/0001_01
Certidão n°: 150470926/2018
Expedição: 20/05/ 2018,'
às 23:06:25
Validade: 16/11/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica—se que
JOSF..ANE OLIVEIRA FRANCA 82460477520 (MATRIZ E FILIAIS)
inscrito(a) no CNPJ sob o n° 22.302.005/0001_01, NÃO CONSTA
do
Banco Nacional de Devedores Trabalhistas
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tstju5
)
Certidão emitida gratuitamente.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatórja transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários a honorários, a Custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dúvidas es ugestões: cndts.1.i)r

16/05/2018

003098665

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL - jO GRAU

CERTIDÃO N°: 003098665

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça
(http://esaj.tjba.jus.br/sco/abrirConferencia,do).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis do Estado da Bahia,
anteriores a data de 16/05/2018, verifiquei NADA CONSTAR em nome de:
JOSEANE OLIVEIRA FRANCA, portador do CNPJ: 22.302.005/0001-01, estabelecida na Travessa da
Independencia, Centro, CEP: 44570-000, Santo Antonio De Jesus - BA.
Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo
interessado e/ou destinatário, A presente certidão abrange pesquisa no banco de dados pelo período de 20
(vinte) anos.
Certifico finalmente que o valor de R$ 15,74 foi pago através do DAJ (Documento de Arrecadação
Judiciária).
/
Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após
esta data será necessária a emissão de uma nova certidão.
/
Salvador, quarta-feira, 16 de maio de 2018.

PEDIDO N°:

003098665

1111 0111 I1HIUUI 1H11
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RUA VEREADOR JOÃO DELFINO - CENTRO
ANTONIO DE JESUS - 44571375
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Recibo do Pagador
UU'.WTfl.rm AIMrMAa

Pagador: JOSEANE OLiVEIRA FRANCA
Nosso Número:
N" do Documento: 185854217
Vifldo: 15/04/2018
AutenIicaço Mecanica

VLDocto: 54,90

CARNE MMASFE1EI)

t.(*l.U.fltfl.C, t MIStVI4AR

LdPagamento
èèa *a -a.&aa

Vencimento

PAGAMENTO SOMENTE NA MMA *
Beneficio MMA ACES. E SERMO DE INFOR14ATICA LIDA CNPJ: 00.655.339/0001-26
Endereço RUA VEREADOR JOÃO DELFINO - CENTRO
SANTO ANTONIO DE JESUS - 44571375

Data do Documento 1' do Dooimiento

16/11/2017

CpUCnpj: 824.604.775-20

182854217

Espécie Doc' Aceite

DS

N

Data de Emissão'

31/01/2018

15/04/2018
Nosso lúmero
(= Valor do Documento

54,90

(-) Desconto

Após o Vencimento Cobrar Multa de 2$1.10 e Juros de 1$0.16 ao Dia

Referente ao contrato de número : DOU.ADO
JOSEANE OLIVEIRA FRANCA
RUA FORTALEZA. TERRO,36 - ALTO SOBRAD]NHO
Pagador:

ll II IIII 111

(=) Valor Cobrado

CptiCwpj:

524.604.775-20
SANTO ANTONIO DE JESUS

44i71-410
BA
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Amor. (Vídeo Oficial)
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Joyce França no São Joao em
Affiargosa

Cantando o autêntico (orrõ
Joyce França embalou o

Musica: Incendiada dc Amor
• ntora: Joyce França
omposiçao: Joyce França
Direção musical: Paulinho Kabedal

Joyce França canta ao lado do
cantor Adelmário Coelho

Joyce França - Incendiada de Amor - (Vídeo Oficial)
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Santo António de Jesus recebe 04 prêmios em
evento dos melhores São João da Bahia,
- Melhor organização, Estrutura, Visibilidade
e cantora revelação coei a santoantoniens e
)oyce França
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Santo Antonio de Jesus: Cantora Joyce França fala sobre seu novo CD.
Assista!

PESQUISAR CONTEÚDO

Cern 15 anos de e)iJsoa e lo aeojcadus ao (ouó,a senis
eeianç esta coco ccc novo leobaliso.
O CD cntttulacso Incendiada de Amor
A um demo de cIte facas que contém canções que
ccIo de Luiz
Gonzaga a Docgivoi DoerIas.

D€STAQUES

COEtBA Morasloro da zona rural de
Varzedo relata transtornos
Causados por falta de energia

Em entrevista 000cedcdaao

repórter Gatcciel cio sOe São lodo eco Nalce. losAe conta
o acama que passou pata
(ucdou do sura Pdk com pelblecrcasde saúde
e fala Iaosbérn toSte um pmblema em suas cordas socaisi onde
foi necessário Ser submetida a orna drocgOs

rSoadora de SAI conta que jd teve
lebre amarela

Agora, a cantora e radialista foca
seu trabalho na lesta mais Popular do Nordeste- o São João 2010 Assista a
estroina

Entrevista com Joyce França

o

5A5 Bade que matou idosa neto de
troca de tiros entre essaltante e
Policial diz delegado

entrevista
yce França

5Aj Sindicato dos Trabalhadores
do COIIOtEIIÇAO Cl Vil ajuizara egao
Para colecionar atraso de natento
t1

*
LOnca na pista provoca acidee
nt
entre lcquiriçã e Nutuipe

o

13
curas

Jrnça
Joyce França, natural de Santo Antonio de Jesus. Tem 16 anos de carreira.
Começou sua carreira cantando música romântica na região do Vale do
Jequiriçá, Recôncavo e outros.
Depois trabalhou com vários grupos musicais na Ilha de Itaparica. Seguindo
para Salvador onde teve como Produtor o locutor Naldão Animal, funcionário
da Rede Bahia. Em sua trajetória Musical já participou vários anos do São
João de Santo Antonio de Jesus, compondo a grade do palco principal, bem
como já participou do São da Cidade de Amargosa, Santo Antonio de Jesus,
Cabaceiras do Paraguaçu, Ubaíra, Cravolândia Cairu, São Migue! das Matas,
Elisio Medrado, Santa Terezjnha,Cruz das Almas se outras pelo estado e fora
da Bahia.
Em 2013, a cantora participou do São João de vários municípios baianos,
dentre eles, Itamary, Santa Terezinha, Nova lbiá, Conceição do Almeida, Elísio
Medrado, Lage, Tancredo Neves e outros.
Em 2007, passou uma temporada em Minas Gerais cantando Axé e Forró.
Voltando de Minas fez parte de banda do Estado de Sergipe cantando forró por
vários meses.
A cantora já trabalhou com diversas bandas da região percorrendo boa parte
da Bahia e do Brasil. A 9 anos vem seguindo em carreira solo, fazendo forró.
No final de 2013, a cantora teve uma patologia nas cordas vocais e se afastou
dos palcos, retornando em 2015, lançando seu single 'MEU XODÓ". Essa
música foi uma das mais pedidas e mais tocas nas
emissoras de rádio da
região.
Em 2016, a artista gravou um álbum intitulado 'incendiada de Amor" com
canções autorais e interpretações de diversos artistas como Luis Gonzaga,
Elba Ramalho, Dorgival Dantas, Flávio José. O álbum tem 11
faixas sendo 2
autorais. Em abril de 2016,a artista gravou um videoclipe com o single de
trabalho, 'incendiada de Amor". Disponível em https-l/www,youtube.com/watch?v=p7DldHWkNUO&app=desktop
Em 2017, Joyce gravou novo álbum com 12 canções, sendo 5 autorais O
títudo do albúm é "Louca Pra Te Amar". Disponível emhttps-l/www.youtube.comlwatch?v=VQhvnJf6f2w
https://www.voutube.com/watch?v=nTn4Jdhzpql
O forró autêntico é a prioridade de seu repertório

Em seu show, prevalece
a autenticidade do forró com um repertório eclético que agrada todos os
gostos.

IN

Umas das suas marcas, é a energia transmitidas nos shows. A cantora busca
fazer do seu show o mais interativo Possível.
Durante os festejos juninos de 2016, a cantora se apresentou em grandes
cidades a exemplo de Santo Antonio de Jesus, Amargosa Elísio Medrado e
outros, Compondo grade principal do evento.
SOBRE O CD 2017
Para 2017, a cantora gravou um cd de forró com 12 canções e 4 faixas
autorais Albúm intitulado LOUCA PARA TE AMAR, O Cd foi amplamente
divulgado das plataformas digitais.

Em julho de 2017, a cantora foi eleita pelo Site SÃO JOÃO NA
BAHIA em parceria com o Jornal Correio, como cantora
revelação do São João na Bahia. Foi a única cantora do interior
do estado a garantir o prêmio. A premiação aconteceu em
Salvador, no Coliseu do Forró, dia 29 de julho. Na ocasião,
vários artistas de renome nacional foram homenageados e
premiados a exemplo de Adejmá rio Coelho, Alcymar
MONTEIRO, Jorge de Altinho, Esta kazero Banda FuIô de
Mandacaru, vencedora do Programa Super Star da Rede Globo.
Veja aqui: htfp:I/wwwcorrejQ24horas com.
br/noticja/njdjsjte

especiahzado...prem
vencedores!

hia-conf ra-os2018

Em fevereiro de 2018, a cantora compôs a música, no rítmo do autêntico forró,
com título de "MEU CORAÇÃO DE ZABUMBA"
E dia 22 de fevereiro, foi
lançado o videoclipe da canção em redes sociais. O videoctipe já tem quase
100 mil acessos nas redes sociais.
Segue Links: Facebook
https://wwwfacebook
com/JoyceFrancaOfjcial/videos/7970354204 94085/
YouTube
htt.S//WV, outube.com/watch?v=rzOno .fAzU4
Joyce França também atua como locutora na Rádio Andaiá FM, em Santo
Antonio de Jesus-BA

MUNICíPIO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS

Nota.- 2017000

Secretaria Municipal da Fazenda

0Õ000002

Departamento de Administração Tributária - Avenida Governador Roberto Santos, 135, Centro - CEP 44.572-070 - Santo
Antônio de Jesus/BA - Brasil - Fone: (75) 3632-4489

ÇódigoVcrrificação

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
Emissão (Horário de Brasília)

Período de Competência

Município de Prestação do Serviço

26/06/2017 14:57:21

06/2017

Santo Antônio de Jesus - BA

Reg. Especial Tributação

Exigibilidade do ISS

Microempresário Individual (MEI)

Exigível em Santo Antônio de Jesus
II II IJI HI Ii I

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Razão Soc,al

JOSEANE OLIVEIRA FRANCA 82460477520
Nome Fantasia

Email

OLIVEIRA FRANCA EVENTOS

joseanefranca4@gmail.com

CPF/CNPJ

Inscrição Municipal

22.302.005/0001-01

1468500191

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Incentivador Cultural

Fone/Fax

Sim

Não

(75) 98853-4600

Endereço
Travessa Independência, 32, Centro

- CEP: 44571-025 - Santo Antônio de Jesus - BA

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social

Prefeitura Municipal de Amargosa
Inscrição Municipal

CPF/CNPJ

Inscrição Estadual

Fone/Fax

E-mail

marcinhasouza@hotmail.com

13.825.484/0001-50
dereço
entro, S/N, Não

informado - CEP:

45300-000 - Amargosa

- BA

SERVIÇO PRESTADO
1710- Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres. CNAE: 8230001

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DA CANTORA "JOYCE FRANÇA" NO SÃO JOÃO DE AMARGOSA, NO DIA 24/06/2017, AS 20:00 HORAS,
COM DURAÇÃO DE 90 MINUTOS, CONFORME CONTRATO N° 118/2017.

RETENÇÕES FEDERAIS
PIS (Rã)

COFINS (Rã)

INSS (R$)

IR (15$)

CSLL (15$)

Outras Retenções (R$)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VALORES
Base de Cálculo (R$)

Alíquota (e/o)

Desconto Condicionado (15$)

Valor Liquido (R$)

Valor Total da Nota (Rã)

0,00

10.000,00

10.000,00

Valor dos Serviços (15$)

Deduções (15$)

Desconto incondicionado (Rã)

10.000,00

0,00

0,00

ISS (R$)

ISS Retido (R$)

OUTRAS INFORMAÇÕES
Contribuinte Simples Nacional MEI.

Visualizado em: 26/06/2017 14:58:09
Paravalidação desta NFSe acesso: https://santoantoniodejesusba. webiss.com .br/externo/nfse/validar
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto n° 117 de 13 de fevereiro de 2017.

tNEXRbtLttJADE DE LtCITAÇÃO
DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA
HABILITAÇÃO

.22 302 005
A empresa OLIVEIRA FRANÇA EVENTOS, inscrita no CNP'JJMF n1
0001 01, com sede à Travessa da Independencia, 32, Centro, Santo Antonio de
Jesus- BA, por intermédio de seu representante legal, Sra Joseane Oliveira
França, portadora da Carteira de Identidade no 0997572655 e do CPF no 824
60477520, DECLARA, sob penas da Lei, que até a presente data inexistern fatos
impeditivos para sua habilitação na forma do § 20, do art. 32 da Lei Federal
8.666/93, alterado pela Lei Federal n° 9.648/98, ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorrências posteriores.

Santo Antonio de Jesus, 07 de junho de 2018
J.,SEANE OLIVEIRA FRANÇA

0

Scanncd by CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
ESTADO DA BAHIA
CNPJ n° 13.827.019/ooc:-58

Praça Cônego José Lourenço, s/n° , Centro
CEP: 44.560-000
Fone/Fax: (75)3648-212713648-2169
DOM MACEDO COSTA - BA

CONTRATO No****1201 8 - CONTRATO PARA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL
QUE ENTRE Si CELEBRAM O MUNICÍPIO DE DOM
MACEDO COSTA E A EMPRESA [RAZÃO SOCIAL].
O MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ
13.827.01910001-58, com sede administrativa à Praça Conego Jose Lourenço, s/n, nesta cidade de Dom Macedo
Costa, representado pelo Prefeito Municipal, Sr. EGNALDO PITON MOURA, brasileiro, maior, casado, CPF
945.616.725-91, RG 081.688.05.90 - SSP-BA, doravante denominado CONTRATANTE e empresa [RAZÃO
SOCIAL], pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.° [NÚMERO DO CNPJ], com sede na
[Endereço Completo - Rua, n°, etc], Cidade, Estado de [nome], CEP [número], representada por seu administrador
[NOME DO SÓCIO ADMINISTRADOR], nacionalidade, estado civil, profissão, portador da Cédula de Identidade n°
, a seguir denominado simplesmente CONTRATADA, têm entre si justo
SSP/[UF], inscrito no CPF sob o n°
e acordado o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA
MUSICAL, que se regerá pela Lei Federal n° 8.666/93, pela Instrução n° 02/05 do Tribunal de Contas dos
Municípios do Estado da Bahia, pela Orientação Técnica n° 02 da Rede de Controle da Gestão Pública no Estado
da Bahia e pelas CLÁUSULAS e CONDIÇÕES seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO PROCEDIMENTO
O presente Contrato obedece aos termos da Justificativa de Inexigibilidade de Licitação de Parecer Jurídico e
Ratificação constante do Processo Administrativo n° ***12018 - Inexigibilidade n0 ***/ÇJ, baseada no inciso III,
art. 25, c/c art. 26 e com as demais disposições da Lei n°8.666, de 21 .06.93 e Instrução n° 02/2005 do Tribunal de
Contas dos Municípios do Estado da Bahia.
CLÁUSULA SEGUNDA- OBJETO

GW

O presente contrato tem como objeto a para contratação direta da [Cantora ou Banda] [NOME DA ATRAÇÃO] para
apresentação no dia **/06/2018 às **h**min no Evento São João 2018, com duração de uma hora e trinta minutos
na Praça Conego Jose Lourenço, s/n°, Centro, neste Município de Dom Macedo Costa, compondo a grade de
atrações da Festa Pública, conforme Projeto Básico e Proposta de Preços Anexos ao presente instrumento.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA E REGIME DE EXECUÇÃO
O Contrato será executado de forma indireta, sob o regime de empreitada por preço global, segundo o disposto nos
arts. 61e 101da Lei n° 8.666/93.
CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR
O valor total do contrato é de R$ *****,OO (valor por extenso), procedente do Tesouro Municipal para o corrente
exercício, nos termos da correspondente Lei Orçamentária Anual, após a prestação dos serviços, mediante
apresentação da Nota Fiscal.
CLÁUSULA QUINTA— RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
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Os recursos orçamentários para a execução do objeto do Contrato serão atendidos pela dotação orçamentária
seguinte:
Órgão:
Unidade:
Atividade:
Elemento de Despesa:
Fonte de Recurso:
§ 11- Os recursos acima apontados encontram-se devidamente compromissados, a forma do inc. III, § 20, artigo 70
da Lei no 8.666/1993
§ 20 - O empenho é de R$ *****,OO (valor por extenso), conforme Nota de Empenho, emitida na modalidade Global.
CLÁUSULA SEXTA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
O pagamento será feito, de acordo com as Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Município
de Dom Macedo Costa, em [quantidade de parcela(s)], mediante a apresentação de Nota Fiscal, liquidada no dia
imediato ao da sua apresentação, devidamente atestada pelo Executor do Contrato.
§ 10 - O pagamento se dará mediante ordem bancária realizada após a apresentação artística musical pela
Tesouraria desta Prefeitura Municipal e apresentação dos originais da nota fiscal/fatura, bem como da retenção do
percentual referente ao ISSQN, ou da comprovação de recolhimento do ISSQN, ou, se for o caso, da condição de
isenção, no local do Evento.
§ 21 - A não observância do prazo previsto para apresentação da nota fiscal/fatura ou a sua apresentação com
incorreções ensejará a prorrogação do prazo de pagamento por igual número de dias a que corresponderem os
atrasos e/ou as incorreções verificadas.
§ 31- O preço contratado envolve, além do lucro, todas as despesas e custos, inclusive de passagens aéreas e
terrestres, traslados, hospedagens, alimentação, tributos de qualquer natureza e as despesas diretas e indiretas
relacionadas com o objeto do Contrato e quaisquer outros encargos decorrentes ou que venham a ser devidos em
razão da prestação dos serviços.
§ 40 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões
que se fizerem nos serviços, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato,
salvo as supressões resultantes de acordo celebrados entre as partes, que poderão ultrapassar o limite indicado, na
forma do Art. 65, § 10 da lei 8.666/93 e posteriores alterações.
CLÁUSULA SÉTIMA - RECEBIMENTO DO OBJETO
Os serviços descritos no objeto contratual serão recebidos pela Secretaria de Cultura, Turismo e Juventude, onde o
fiscal do contrato devidamente nomeado através ato administrativo próprio dará o aceite dos serviços realizados
após verificação se estão de acordo com as disposições do Projeto Básico e do art. 73, Ida Lei no 8.666/1 993.
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CLÁUSULA OITAVA- PRAZO DE VIGÊNCIA
O contrato terá vigência desde a sua assinatura até adia **/07/2018
CLAÚSULA NONA. REAJUSTE
O preço é fixo e irreajustâvel.
CLÁUSULA DÉCIMA - GARANTIA
Fica dispensada a garantia para a execução do CONTRATO, nos termos do art. 56, "caput", da Lei n.° 8.666/93, e
alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
Além de responder civil e criminalmente por todos os danos que venha, direta ou indiretamente, provocar ou causar
para a CONTRATANTE e/ou para terceiros, a teor do art. 72 da Lei n.° 8.666/93, a CONTRATADA é obrigada a
executar o objeto deste Contrato de acordo com as previsões que o integram, em estrita obediência à legislação
vigente, se obrigando a:
a) Cumprir fielmente o Contrato de modo que o serviço se realize com esmero e perfeição, executando-os sob sua
inteira e exclusiva responsabilidade;
b) Ressarcir a Administração do equivalente a todos os danos decorrentes de paralisação ou interrupção da
prestação do serviço contratado, exceto quando isso ocorrer por exigência da Contratante ou ainda por caso fortuito
ou força maior, circunstâncias devidamente comunicadas à contratante no prazo de 48 (quarenta e oito horas), após
a sua ocorrência;
c) Dar ciência, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar na execução dos serviços, bem
como prestar esclarecimentos que forem solicitados pela Contratante.
d) Entregar documentação comprobatória da contratação e qualificação dos Responsáveis Técnicos sempre que
solicitado pelo Contratante, no decorrer da vigência do contrato.
e) Não transferir a outrem os serviços contratados, no todo ou em parte, assumindo total responsabilidade pelos
atos administrativos e encargos previstos na legislação trabalhista;
f) Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, seguro de acidentes, contribuições previdenciárias,
impostos e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços executados por seus empregados, uma
vez que esses não têm vínculo empregatício com a Contratante;
g) Responsabilizar-se pela prestação dos serviços contratados, respondendo civil e criminalmente por todos os
danos, perdas e prejuízos que vier a causar à Contratante, devendo efetuar o ressarcimento correspondente,
imediatamente após o recebimento da notificação, sob pena de glosa de qualquer importância a que tenha o direito
de receber;
h) Responsabilizar-se pelas despesas de execução do serviço solicitado, qualquer que seja o seu valor, e cumprir
todas as obrigações constantes do Termo de Referência do Ato Convocatória a que respondeu, especialmente
quanto ao prazo estabelecidos no Cronograma de Atividades;

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
ESTADO DA BAHIA
Ct1PJ n° 13.827.019/0001-58
Praça Cônego José Lourenço, s/n°, Centro
CEP: 44.560-000
Fone/Fax: (752648-212713648-2169
DOM MACEI)() COSTA - BA

i) Responsabilizar-se por qualquer dano pessoal e/ou material, causado por técnicos e/ou empregados e acidente
causado por terceiros, bem como pelo pagamento de salários, encargos sociais e trabalhistas, tributos e demais
despesas eventuais, decorrentes da prestação dos serviços;
j) Manter, durante o tempo da execução do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação (Art. 55, Inciso XIII da Lei n.° 8.666/93).
k) conceder livre acesso aos documentos e registros contábeis da empresa, referentes ao objeto contratado, para
os servidores dos órgãos e entidades públicas concedentes e dos órgãos de controle interno e externo, em especial
do Ministério do Turismo, Tribunais de Contas da União e Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa.
§ 1°- Fica a CONTRATADA responsável por todos os custos diretos e indiretos relativos à execução do objeto deste
CONTRATO, incluindo despesas com hospedagem, traslado, transporte aéreo e terrestre, alimentação antes e
depois da apresentação, bem como todos os encargos securitários, sociais, trabalhistas, tributários e
previdenciários, ou que venham a ser devidos em razão da avença.
§ 211 - Fica a CONTRATADA obrigada a indenizar a CONTRATANTE por quaisquer danos causados por seus
empregados, às suas instalações, móveis, utensílios ou equipamentos, ficando esta desde já autorizada a descontar
das faturas o valor correspondente à indenização referida.
§ 3° - Por ocasião do ato da Autorização de início dos serviços, designar por escrito preposto (s) que tenham
poderes para resolução de possíveis ocorrências durante a execução deste contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE
Para o cumprimento deste CONTRATO, a CONTRATANTE obriga-se a empenhar os recursos necessários aos
pagamentos e a pagar as faturas emitidas por parte da CONTRATADA, nos termos pactuados para tanto,
competindo-lhe também:
- Indicar formalmente o gestor e/ou o fiscal para acompanhamento e fiscalização da execução contratual;
II - Expedir Autorização de Serviços, com antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis da data de inicio da execução
dos mesmos;
III - Exercer a fiscalização dos serviços, sem prejuízo das obrigações referidas no Edital e Anexos.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA TRANSFERÊNCIA E SUBCONTRATAÇÃO
A CONTRATADA não poderá transferir ou subcontratar o objeto do presente CONTRATO no todo, sob pena de
rescisão.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - ALTERAÇÃO CONTRATUAL
Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Aditivo, com amparo no art. 65
da Lei n° 8.666/93, vedada a modificação do objeto.
Parágrafo Único - A alteração de valor contratual, decorrente de compensação ou penalização financeira, prevista
no Contrato, bem como o empenho de dotações orçamentárias, suplementares, até o limite do respectivo valor,
dispensa a celebração de aditamento.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- FISCALIZAÇÃO
A CONTRATANTE manterá profissional para acompanhar a execução do objeto do presente CONTRATO,
exercendo a fiscalização em todos os seus aspectos, competindo-lhe ainda a verificação e a liberação dos serviços
prestados, para fins de pagamento e demais exigências legais.
Parágrafo Único - A presença da fiscalização da CONTRATANTE não diminui ou exclui qualquer
obrigação/responsabilidade da CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - PENALIDADES PELAS INFRAÇÕES CONTRATUAIS E INADIMPLÊNCIA DAS
OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS
Em caso de inexecução do objeto do CONTRATO, erro na execução, execução imperfeita, mora na execução ou
inadimplência contratual, a CONTRATADA estará sujeita, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, às
penalidades previstas nos artigos 77 a 80, 86, 87 e 88 da Lei n° 8.666/93 e alterações.
§ 10 - A inexecução parcial ou total do Contrato ensejará a suspensão ou a imposição da declaração de idoneidade

para licitar e contratar com o Município e multa, de acordo com a gravidade da infração:
a) Multa será de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso do não cumprimento do objeto
contratado;
b) Multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o 300 (trigésimo) dia de atraso sobre o valor da parte do
fornecimento não executado;
c) Multa de 0,7 % (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento não realizado, por cada dia
subsequente ao 301(trigésimo).
§ 21 - O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do objeto fornecido com atraso, ou de
outros créditos, relativo ao mesmo Contrato, eventualmente existentes.
§ 31- As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a
CONTRATADA da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
§ 40 - Retenção de pagamento enquanto perdurarem quaisquer pendências do CONTRATADO, junto ao

CONTRATANTE. Durante esse período não incidirá atualização monetária.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - RESCISÃO
A inexecução, total ou parcial, do Contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as prevista
na Lei n°. 8.666/93.
§ 1° - O Contratante poderá rescindir administrativamente o Contrato nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei
8.666/93.
§ 20 - Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos 1 a XI do art. 78 da Lei 8.666/93, não cabe ao Contratado
direito a qualquer indenização.
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§ 31 - Na hipótese de rescisão, o CONTRATANTE poderá, a fim de se ressarcir de eventuais prejuízos que lhe
tenham sido causados pelo CONTRATADO, reter créditos e/ou promover a cobrança judicial ou extrajudicial por
perdas e danos.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO
A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela Administração, na Imprensa
Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data,
após o que deverá ser providenciado o registro do instrumento pelo Setor de Contratos e Convênios.
CLÁUSULA VIGÉSIMA- FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Santo Antônio de Jesus- BA, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado
que seja para solução de questões oriundas deste contrato.
E por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam este CONTRATO em 03 (três) vias de igual teor e
forma, obrigando-se por si e por seus sucessores, na presença de duas testemunhas abaixo assinadas, para que
surtam todos os efeitos de direito, dando-se publicidade ao ato mediante publicação na forma da Lei Orgânica
Municipal.
Dom Macedo Costa, Data

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
EGNALDO PITON MOURA
P1 Contratante

[RAZÃO SOCIAL]
[NOME DO SÓCIO ADMINISTRADOR]
P1 Contratada
TESTEMUNHAS:
NOME:
CPF:
NOME:
CPF:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS

CERTIDÃO

Eu, lEDA IARA NOGEUEIRA BARRETO, servidora pública sob matrícula n° 411,
certifico que aos 14/06/2018, autuei o presente Processo Administrativo o qual o
Sistema Eletrônico atribuiu o n° 0472/2018 sendo em seguida encaminhando para a
análise do Prefeito Municipal Egnaldo Piton Moura.

lEDA IARA NOGUEIRA BARRTO
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Desportos.
Matricula n°411

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
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Dom Macedo costa - Bahia, 14 de junho de 2018.
Comunicação Interna
Processo Administrativo n° 0472/2018

Assunto: Contratação de Artista - São João

Ilma. Sra. Idiana Figueira Soares Souza
Chefe do setor contábil

Através do presente, solicito a Vossa Senhoria que verifique a existência de saldo
orçamentário no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) na Dotação indicada na
Solicitação de Despesa que instrui este Processo Administrativo no qual a Sra. lEDA IARA
NOGUEIRA BARRETO, Secretaria de Cultura, Turismo e Desportos, reporta a necessidade
de contratação direta da Cantora )oyce França para apresentação no dia 23/06/2018, às
02h00min (madrugada do dia 24/06/2018) no Evento São João 2018, neste Município de
Dom Macedo costa, compondo a grade de atrações da Festa Pública.
Na hipótese de confirmar-se a existência de recursos, devem os mesmos serem
reservados para fazer face à despesa estimada para pagamento conforme Projeto Básico.

Atenciosamente.

EGN

ON MOURA
Prefeito Municipal
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Dom Macedo Costa - Bahia, 14 de junho de 2018.
Comunicação Interna
Processo Administrativo n° 0472/2018

Assunto: Contratação de Artista - São João
limo(a). Sr(a). Assessor(a) Jurídico(a)
Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa
Venho em cumprimento ao disposto no Parágrafo Único do art. 38 da Lei Federal n°.
8.666/93, julgando conveniente a contratação da Cantora )OYCE FRANÇA para
•

apresentação no dia 23/06/2018, às 02h00min (madrugada do dia 24/06/2018) no Evento
São João 2018, neste Município de Santo Antônio de Jesus, por meio da Empresa JOSEANE
OLIVEIRA FRANÇA, CNPJ 22.302.00510001-01, que detém exclusividade na representação e
agenciamento da Banda.
Encaminho-lhe os autos do Processo Administrativo em epígrafe, devidamente instruído
para emissão de manifestação acerca da possibilidade de contratar-se diretamente a Artista,
por inexigibilidade de licitação, fundamentado no art. 25, inciso III, da Lei Federal n°
8.666/93 e elaboração da Minuta do Contrato a ser celebrado.
Após o exame, solicito que esta Assessoria Jurídica emita parecer jurídico assegurando
o atendimento às disposições legais vigentes e a lisura administrativa.

Atenciosamente.

EGN

ITON MOURA
Prefeito Municipal
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0472/2018
INTERESSADOS: Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Desportos.
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. CONTRATAÇÃO DIRETA
DE ARTISTA. PESSOA JURÍDICA. SÃO JOÃO 2018. ART. 25,
III, DA LEI N. 8.666/93. ART 30 E SEGUINTES DA INTRUÇÃO
N° 02/05 DO TCMIBA. ORIENTAÇÃO TÉCNICA N° 02 da REDE
DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA NO ESTADO DA
BAHIA.
1— DA CONSULTA
O Prefeito Municipal de Dom Macedo Costa solicitou parecer acerca da possibilidade e
regularidade do procedimento de contratação da artista JOYCE FRANÇA para apresentação no
dia 23/06/2018, às 02h00min no Evento São João 20181, neste Município de Dom Macedo Costa,
com duração de duas horas, por meio da Empresa JOSEANE OLIVEIRA FRANÇA 82460477520
- CNPJ 22.302.005/0001-01 a qual a artista integra o quadro societário, conforme solicitação da
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Desportos.
Consta do Processo Administrativo:
a) Solicitação do Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Desportos;
b) Projeto Básico;
c) Proposta de Preços;
d) Notas Fiscais de Shows já realizados;
e) Contrato Social;
O Documentos relativos à Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal e Trabalhista;
g) Outros documentos.
A Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Desportos apresentou razões e justificativas
para a contratação da artista JOYCE FRANÇA, ressaltando que este é um anseio da população
local e informando os benefícios que advirão da execução do objeto do Projeto Básico que instrui
o presente Processo Administrativo em epígrafe.
Em seu arrazoado, a Secretária Municipal discrimina a forma de pagamento exigida pelo
Artista, encaminhando documentação pertinente a Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal e
Trabalhista, Qualificação Econômico-financeira da empresa JOSEANE OLIVEIRA FRANÇA
82460477520 - CNPJ 22.302.005/0001-01 a qual a artista integra o quadro societário, para
execução de serviços (shows).
A Secretaria Municipal de Administração e Planejamento informa a existência de saldos
orçamentários para fazer face as obrigações decorrentes, procedendo a reserva deste. Informa
que o valor será pago em duas parcelas perfazendo o total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
procedentes do Orçamento Municipal para o corrente exercício, nos termos da correspondente Lei
Orçamentária Anual,
A Diretoria de Contabilidade certificou a existência de disponibilidade financeira para
suportar as despesas com a futura contratação, ao fim deste processo, de acordo com o que
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estabelece o art. 167 da Constituição Federal e art. 70, da Lei de Licitações e contratos
administrativos.
Necessita saber, especificamente, sobre a possibilidade de realizar as referidas
contratações através de procedimento de inexigibilidade de licitação, conforme autoriza o art. 25,
inciso III, da Lei n. 8.666/93.
É o relatório.
II— DA MANIFESTAÇÃO
O art. 25, inciso III, da Lei n. 8.666/93, que assim dispõe:
"Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição em
especial:
(...)
III - Para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou
através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica
especializada ou pela opinião pública."
Pela leitura do dispositivo acima transcrito, verificamos, de antemão, que existem duas
condições necessárias para contratação de profissional de qualquer setor artístico, inclusive
musical.
A primeira das condições exige que a contratação se dê diretamente com o Artista ou
Banda ou através de empresário exclusivo.
A segunda condição, por sua vez, exige um requisito subjetivo para que a contratação se
consume, ou seja, que o artista seja consagrado pela crítica ou pela opinião pública.
Com relação ao sujeito que irá figurar na relação contratual, a lei autoriza a contratação
através de empresário exclusivo, além, é óbvio, do artista diretamente (pessoa física) ou mesmo
da pessoa jurídica a qual integre para execução de serviços artísticos. No caso de representação,
tal condição deverá estar comprovada através de procuração, contrato de agenciamento ou outro
instrumento, congênere, que vise demonstrar a condição de representante exclusivo do
mandatário.
O outro requisito mencionado na lei para contratação por inexigibilidade de licitação remete
a um critério eminentemente subjetivo, qual seja, a consagração pela crítica especializada ou pela
opinião pública por parte do artista.
O referido critério, como já ressaltamos, é extremamente subjetivo, especialmente no
aspecto da consagração pela opinião pública, já que a lei não estabelece critérios para extensão
deste requisito, admitindo-se, portanto, que seja acatada a aprovação pela opinião pública do local
onde se realizará o show. E notório, neste particular, que alguns artistas fazem sucesso
expressivo em algumas regiões e localidades e em outras são praticamente desconhecidos.
Portanto, para verificação desta condição, é necessária uma análise da aceitação do artista
2
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ou conjunto musical na localidade onde se realizará a apresentação musical, no caso específico, o
Município de Dom Macedo Costa.
Desta forma, passando-se para análise específica desses requisitos no caso concreto,
temos que a artista JOYCE FRANÇA a ser contratado diretamente para a realização de show no
evento Forro do Social se apresenta através da empresa JOSEANE OLIVEIRA FRANÇA
82460477520 - CNPJ 22,302,005/0001-01 a qual a artista integra o quadro societário.
O preço cobrado pela atração artística é de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a
apresentação duas horas de duração no dia e horário fixado na Proposta encaminhada, qual seja
dia 23/06/2018, às 02h00min (madrugada do dia 24/06/2018), segundo Proposta de Preços
encaminhada pela a empresa, a qual a artista integra o quadro societário para execução das
apresentações artísticas.
As Notas Fiscais solicitadas à Artista demonstram que o valor proposto está coerente com
os valores cobrados em outras apresentações da referida Banda em eventos semelhantes ao São
João 2018 do Município de Dom Macedo Costa.
Bem assim, resta inconteste o caráter de aprovação pela opinião pública do Artista, tendo
em vista que o mesmo já se mostra popularmente conhecido não só pelo público de Dom Macedo
Costa, mas de toda a região.
O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, editou a Instrução n° 02/05, que
estabelece:
Art. 30, Nos casos de inexigibilidade, o órgão ou entidade responsável pela realização
do evento encaminhará ao Gestor exposição de motivos solicitando a contratação de
determinada empresa, banda, grupo musical ou profissional do setor artístico, com
fundamento no art. 25, inciso III, da Lei Federal n° 8.666/93, devidamente autuada,
protocolizada e numerada, gerando processo administrativo, instruído com os
seguintes dados:
1. nome ou denominação da empresa ou atração a ser contratada,'
II. razões e justificativas que motivaram a escolha da empresa, banda, grupo musical
ou artista específico, (ornando patente tratar-se da atração mais adequada a atender
a singularidade do objeto,'
III.valor da contratação, discriminando a forma de pagamento, que poderá ser
parcialmente antecipado, de acordo com o respectivo contrato;
IV.comprovação de regularidade jurídico-fiscal, inclusive junto ao INSS e FGTS,
conforme o caso,'
V. documento que justifique a inviabilidade da competição, devendo anexar recortes
de matérias jornalísticas e da crítica especializada que indiquem tratar-se de artista
consagrado pela opinião pública local, regional ou nacional,'
VI, documento, registrado em cartório, que demonstre a exclusividade da representação por
empresário de artista a ser contratado, desde que não se restrinja aos dias e localidades
correspondentes à apresentação do artista;(a/terado pela Instrução TCM n° 01/2017, publicada no
DOE 1CMde 12/05/2017).
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VII.
o documento previsto no inciso VI deverá comprovar a não eventualidade ou precariedade
da relação entre o artista e o seu representante. (alterado pela Instrução TCM n° 01/2017,
publicada no DOE TCM de 12/05/2017)

§ 1°. O Gestor remeterá o processo à Secretaria de Finanças, a fim de que seja
informado sobre a existência, ou não; de disponibilidade orçamentária-financeira para
a realização da despesa.
§ 2°. Devolvidos os autos devidamente instruídos, e julgando conveniente a
contratação, o Gestor endereçará o processo à Procuradoria ou Assessoria Jurídica
da Prefeitura para emissão de parecer fundamentado no art. 25, inciso III, da Lei
Federal n°8.666/93 e elaboração do contrato a ser celebrado.
§ 3°. Concluído o procedimento, os autos deverão ser encaminhados ao Gestor para
ratificação e publicação, como condição para eficácia dos atos.
A análise dos presentes autos revela que foi obedecido todo o trâmite exigido pela Instrução
n o 02/05 para contratação de artista consagrado pela opinião pública por inexigibilidade de
Licitação.
De igual modo vê-se que foi obedecida, na espécie, a ORIENTAÇÃO TÉCNICA N° 02 da
REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PUBLICA NO ESTADO DA BAHIA que orienta que os
administradores públicos, ao procederem à contratação de serviços artísticos:
(i) se abstenham de contratar de forma direta, por inexigibilidade de licitação;
empresa que apresente declaração ou carta de exclusividade restrita às datas e às
localidades das apresentações artísticas pretendidas, devendo a condição de
empresário exclusivo ser comprovada mediante a apresentação de cópia de contrato
de exclusividade registrado em cartório, por prazo indeterminado ou com prazo de
vigência minimamente razoável para caracterizar a habitualidade na representação
ou agenciamento do artista, sem prejuízo da observância dos demais requisitos
previstos no art. 25, III, da Lei n°. 8.666/93.
(ii) realizem pesquisa prévia de preço de mercado com objetivo de demonstrar a
adequação do valor contratado, instruindo o procedimento de inexigibilidade, para
efeito de cumprimento da exigência legal de justificativa do preço (art. 26, parágrafo
único, inciso III, da Lei 8666/93), com documentação com probatória do valor cobrado
pelo artista pretendido em pelo menos 03 (três) eventos de características
semelhantes, promovidos pelo setor público ou privado. Eventual contratação em
valor superior aos parâmetros de preço obtidos deverá ser acompanhada de
motivação detalhada, especificando-se todas as circunstâncias singulares do caso
concreto, devidamente comprovadas, que sejam aptas a justificar a razoabilidade do
valor contratado.
111— DAS CONCLUSÕES
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Sendo assim, constante dos autos a justificativa da necessidade da contratação, presentes
as razões da escolha da artista JOYCE FRANÇA e a justificativa do preço proposto tudo
registrado no Projeto Básico que instrui o Processo em epígrafe, opina esta Assessoria Jurídica
pela admissibilidade da adoção do procedimento de inexigibilidade de licitação no caso em tela.
Recomenda-se, que seja ratificada a manifestação da Secretaria Municipal de Cultura,
Turismo e Desportos e publicado o extrato da contratação no Diário Oficial dos Municípios no
prazo previsto no art. 26, a fim de garantir a eficácia do ato.
Encaminha-se Minuta Contratual aprovada.
É o parecer, s.m.j.
Dom Macedo Costa, 14 de junho de 2018.

DEÍA PRAZERES
OAB/BA —
no 17.961 —Assessora Jurídica
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Dom Macedo Costa - Bahia, 14 de junho de 2018.
Comunicação Interna
Assunto: Processo Administrativo no 047212018
Exmo, Sr. Egando Piton Moura
Prefeito Municipal de Dom Macedo Costa

Em atenção a solicitação subscrita por V. Exa., referente ao Processo Administrativo em
' epígrafe, que objetiva a contratação da
CANTORA JOYCE FRANÇA para apresentação no dia
23/06/2
018, às 02h00min (madrugada do dia 24/06/2018) no Evento São João 2018, neste Município
de Dom Macedo Costa, confirmo a previsão dos recursos e saldos orçamentários para assegurar o
pagamento das despesas decorrentes na seguinte dotação:

Órgão:
Unidade:
Atividade:
Elemento de Despesa:
Fonte de Recurso:

ib

Órgão: 02,11.01 - Unidade de Gestão da Cultura Turismo e
Desporto
Atividade: 1027 - Festas e Eventos Culturais.
Elemento de Despesa: 339039 - Outros Serviços de
Terceiros-pj
Fonte de Recurso: 00 Tesouro Municipai.
Órgão: 02.11.01 - Unidade de Gestão
da Cultura Turismo e
Desporto

Atencio mente
JAMLE(R IRA4SANTOS
Secretário Municipal de Administração e Planejamento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento
Certifico que o valor
conforme inciso III, § orçado
20, art. 70pela Administração se encontra devidamente compromido
da Lei n8.666/1993 na seguinte dotação:
UNIDADE
GESTORA
02.11.01

PROJETO
ATIVIDADE
1027

ELEMENTO
DE DESPESA FONTE
3.3.9.0.39.00 00

Doei Macedo Costa -Bahia, 14 de junho de 2018.
$ FIGUEIRAS bEV
Chefe do setor Contábil
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 0472/2018
INEXIGIBILIDADE N°. 12/2018
TERMO DE RATIFICAÇÃO

ao

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA, no uso de suas atribuições legais, uma vez que o
Processo Administrativo em epigrafe se encontra regularmente instituído na forma da Lei n°. 8,666/93, da
Instrução Normativa TCM/BA n° 02/2005 e da Orientação Técnica n° 02 da Rede de Controle da Gestão
Pública no Estado da Bahia e o quanto exposto no Parecer da Assessoria Jurídica desta Prefeitura e das
Justificativas da Secretária Municipal de Cultura, Turismo e Desportos no referido processo, RATIFICA a
mencionada justificativa de inexigibilidade para contratação direta da Cantora Joyce França para apresentação
no dia 23/06/2018, ás 02h00min (madrugada do dia 24/06/201 8) no Evento São João 2018, com duração de
duas horas na Praça Conego Jose Lourenço, s/n°, Centro, neste Município de Dom Macedo Costa, compondo a
grade de atrações da Festa Pública.
Valor: R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
Razão da Escolha: A Cantora Tradicional Consagrada pela crítica especializada e pela opinião pública e com
grande potencial para atrair ao Município milhares de turistas, capazes de gerar empregos e renda temporário no
tradicional evento de São João, conforme justificativas assentadas no Projeto Básico
Justificativa do Preço: Conforme justificativas assentadas no Projeto Básico e Documentação comprobatória
do valor cobrado pelo artista pretendido em pelo menos 03 (três) eventos de características semelhantes,
promovidos pelo setor público ou privado
Forma de Pagamento: Parcela Única, após a prestação dos serviços, mediante apresentação da Nota Fiscal

'

A contratação da Artista Profissional se dará através da empresa JOSEANE OLIVEIRA FRANÇA, CNPJ,
pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.° 22.302.005/0001-01 com sede com sede na Rua
Independência, n° 32, Centro, Santo Antônio de Jesus - BA, CEP 44.571-045, representada legalmente por
Joseane Oliveira França, brasileira, empresária, portador da Cédula de Identidade n° 9975726-55 SSP/BA,
inscrito no CPF sob o n° 824.604,775-20 com fundamento no art. 25, III da Lei Federal n° 8.666/93 e art. 30 e
seguintes da Instrução n° 02/2005 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia para que produza
dos seus jurídicos e legais efeitos.
Voltem os presentes Autos para o Setor de Contratos para lavratura e registro do Contrato de Prestação de
Serviços pertinente.
Publique-se na forma da lei.
Dom Macedo costa - Bahia, 14 de junho de 2018.

EGALDO"P4TON MOURA
Prefeito Municipal
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 0472/2018
INEXIGIBILIDADE W. 12/2018
TERMO DE RATIFICAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA, no uso de suas atribuições legais, uma vez
que o Processo Administrativo em epigrafe se encontra regularmente instituído na forma da Lei n°.
•8.666/93, da Instrução Normativa TCM/BA no 02/2005 e da Orientação Técnica n° 02 da Rede de
Controle da Gestão Pública no Estado da Bahia e o quanto exposto no Parecer da Assessoria
Jurídica desta Prefeitura e das Justificativas da Secretária Municipal de Cultura, Turismo e Desportos
no referido processo, RATIFICA a mencionada justificativa de inexigibilidade para contratação direta
da Cantora Joyce França para apresentação no dia 23/06/2018, ás 02h00min (madrugada do dia
24/0612018) no Evento São João 2018, com duração de duas horas na Praça Conego Jose Lourenço,
s/n°, Centro, neste Município de Dom Macedo Costa, compondo a grade de atrações da Festa
Pública.
Valor: R$ 5.00000 (cinco mil reais)
Razão da Escolha: A Cantora Tradicional Consagrada pela critica especializada e pela opinião
çública e com grande potencial para atrair ao Município milhares de turistas, capazes de gerar
empregos e renda temporário no tradicional evento de São João, conforme justificativas assentadas
no Projeto Básico
Justificativa do Preço: Conforme justificativas assentadas no Projeto Básico e Documentação
comprobatõria do valor cobrado pelo artista pretendido em pelo menos 03 (três) eventos de
características semelhantes, promovidos pelo setor público ou privado
Ïorma de Pagamento: Parcela Única, após a prestação dos serviços, mediante apresentação da
Nota Fiscal.
A contratação da Artista Profissional se dará através da empresa JOSEANE OLIVEIRA FRANÇA,

CNPJ, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.° 22.302.005/0001-01 com sede
c orá' sede na Rua Independência, n° 32, Centro, Santo Antônio de Jesus - BA, CEP 44.571-045,
representada legalmente por Joseane Oliveira França, brasileira, empresária, portador da Cédula
deldentidade n° 9975726-55 SSPIBA, inscrito no CPF sob o n° 824.604,775-20 com fundamento
nd art. 25, III da Lei Federal n° 8.666/93 e art. 30 e seguintes da Instrução n° 02/2005 do Tribunal de
Contas dos Municípios do Estado da Bahia para que produza dos seus jurídicos e legais efeitos.
Voltem os presentes Autos para o Setor de Contratos para lavratura e registro do Contrato de
Prestação de Serviços pertinente.
Publique-se na forma da lei.
Dom Macedo costa - Bahia, 14 de junho de 2018.
EGNALDO PITON MOURA

Prefeito Municipal
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Dom Macedo costa - Bahia, 15 de junho de 2018.

EGNALDO PITON MOURA
Prefeito Municipol

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N° 0253/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 047
3/2018 INEXIGIBILIDADE N91312018
- CONTRATANTE Município de Dom Macedo Costa.
CNPJ/MF N° 13.827.019/0001.58 CONTRATADA: BANDA CANCAIA DE JEGUE
LTDA, CNPJ n.° 05.432,335/000100 Fundamento Legal: Licitação, Au, 25, III da Lei
8666/93 c/c Art. 30 e 7° da Instrução n 02/2
005 do TCM/BA Modalidade- Inexigibilidade
OBJETO: Contratação direta da Banda Cangaia de Jegue para uplesuntação no dia
24/06/2018, às 02h00rnin (madrugada do dia 25/00/2018) no Evento São João 2018. com
duração de duas horas na Praça Conego Jose Lourenço, s/n° Centro, neste Município de
Dom Macedo Costa, compondo a grade de atrações da Fesla Púbica, conforme Projeto
Básico e Proposta de Preços. DATA DA ASSINATURA: 15/06/2018, VIGÊNCIA: Imediata
até 30/07/2018. VALOR: R$ 35.000,00 FORMA DE PAGAMENTO: 02 (duas) parcelas.
Egnaldo Píton Moura. Prefeito Municipal. Pelo Contratante, Milton Cardoso Junior.
Pela Contratada

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N° 252/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 047
2/2018 INEXIGIBILIDADE N°12/2018 - CONTRATANTE Município de Dom Macedo Costa.
CNPJ/MF N° 13.827.019/000158 CONTRATADA: JOSEANE OLIEVERA FRANÇA,
CNPJ n.° 22
.302.005/0001-01. Fundamento Legal: Licitação, Art. 25, III da Lei 8666/93 c/c
Art. 30 e 7° da Instrução no 02/2
005 do TCM/BA Modalidade: Inexigibilidade OBJETO:
Contratação direta da Cantora Joyce França para apresentação no dia 23/06/2018, às
02h00min (madrugada do dia 24/06/2018) no Evento São João 2018, com duração de duas
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horas na Praça Conego Jose Lourenço, s/n°, Centro, neste Município de Dom Macedo
Costa, compondo a grade de atrações da Festa Pública, conforme Projeto Básico e Proposta
de Preços. DATA DA ASSINATURA: 14/06/2018. VIGÊNCIA: Imediata até
30/07/2018.
VALOR: R$ 5.000,00 FORMA DE PAGAMENTO: 02 (duas) parcelas. Egnaldo Píton
Moura. Prefeito Municipal. Pelo Contratante. Joseane Oliveira França. Pela
Contratada.

REPUBLICAÇAO ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 001/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0224C12018
Atendendo a decisão da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura
Municipal de Dom Macedo Costa decido adjudicar em favor da empresaRM
CONSTRUÇOES E EMPREEDIMENTOS LTDA. (CNPJ 28.683.988/0001-50) o
objeto da Tomada de Preços no 001-2018, Contratação de empresa de engenharia
para execução de obras/serviços de pavimentação em paralelepípedo e drenagem
pluvial profunda das Ruas Edmundo Xavier dos Santos, Maria Marta Xavier, Paula
Nogueira, Asterio Augusto de Souza, 31 Travessa Gregório Alves, no Município de
Dom Macedo Costa-BA, cuja proposta global foi de R$ 306.465,74 (trezentos e seis
mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e setenta e quatro centavos). Também,
decido homologar o Processo Licitatório em epígrafe, em face da sua conformidade
com a Lei no 8.666/93.
Registre-se, cumpra-se, publique-se, emita-se a Nota de Empenho elavre-se o
Contrato.
Dom Macedo Costa, 04 de junho de 2018.

EGNALDO PITON MOURA
Prefeito Municipal
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MUr4Icjp10 DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Administração Tributária Avenida Governador Roberto Santos, 135, Centro - CEP 46.572-070 - Santo
Antôjo de Jesus/BA - Brasil - Fone: (75) 3632-4489

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
Ernlos3o (Horário de Brasília)

Perlodo de competência

22/06/ 2017 11:3023

06/2017

Município de Ptestaç3o do Serviço

Santo Antônio de Jesus - BA

Reg. Especial Tributaçlo

Exigibilidade do 155

Microenipresárjo Individual (MEI)

Exigível em Santo Antônio de Jesus

PRESTADOR DE SERVIÇOS
flaslo Social

.JOSEANE OLIVEIRA FRANCA 82460477520
Nome Fantasia

Email

OLIVEIRA FRANCA EVENTOS

joseanefranca4@gmail.com

CPF/CNP.)

InscrIçIo Municipal

22302.005/0001-01

1468500191

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Incentivador Cultural

Fone/Fax

Sim

Não

(75) 98853-4600

Endereço
rravessa Independência, 32, Centro -

CEP: 44571-015 - Santo Antônio

de Jesus - BA

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social

t'lUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS
CPF/CNP)

Inscriçlo Municipal

13.825.476/0001-03

Inscrição Estadual

752500175

Fone/Fax

E-mail

(75) 3632-4489

Iucianaacrn78@grnait.00m

i:sdureço
Avenida Doutor

Ursicino

Pinto de Queiroz,

167,

Centro - CEP:

44572-050 -Santo Antônio de Jesus -ÔA

SERVIÇO PRESTADO
1208 - Feiras, exposições, congressos e congêneres. CNAE: 8230001

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA CANTORA JOYCE FRANÇA NO EVENTO SÃO JOÃO 2017 SANTO ANTONIO DE JESUS EM 25/06/2017 AS 20
HORAS COM DURAÇÃO DE UMA HORA

RETENÇÕES FEDERAIS
COI'INS (11$)

PIS (RE)

0,00

0,00
VALORES

INSS (R$)

IR (R)

CSLL (R$)

0,00

0,00

0,00

Desconto Incondlcionuclo (R$)
Valor doo Serviços (R$)

10.000,00
ISS (R$)

Deduções (R$)

0,00
ISS Retido (R$)

Outras Retenções (11$)

0,00

Base de Cálculo (R$)

0,00
Oesconto condicionado (R$(

0,00

Valor Liquido (R$)

10.000,00

iliiqucta (%)

Valor Total da Nota (R8)

10.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES
Contribuinte Simples Nacional MEI.
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