PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 0476/2018
INEXIGIBILIDADE N°. 016/2018

OBJETO
Contratação da Banda Forro do Zé para apresentação no dia 23/06/2018, às 22h00min no Evento
o João 2018, com duração de duas horas na Praça Conego Jose Lourenço, sin°, Centro, neste
:vlunicipio de Dom Macedo Costa, compondo a grade de atrações da Festa Pública, conforme
Projeto Básico e Proposta de Preços.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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-Pi.
Fonte de Recurso: 24

Modalidade:
1 N EXIGI B 1 LI DADE

Critério de Julgamento:
ART. 25, III C/C ART. 26 DA LEI N° 8.666/93
ART. 30 DA IN TCM/BA N° 02/05
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ESTADO DA BAHIA
CNPJ n° 13.827.0i/0UO1-58
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Ofício
Assunto: Solicitação de Despesa. São João - Contratação da Banda já consagrada pela critica
especializada ou opinião pública
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 da banda FORRO DO ZE para apresentação no dia
23/06/2018, ás 22h00min no Evento São João 2018, com duração de duas horas ria Praça Conego
Jose Lourenço, sln°, 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 ESTRELA PRODUÇOES E EVENTOS E1RELI,
CNPJ 28.153.395/0001-81, que agencia os Shows da atração musical, informa que o preço do serviço é
igual a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
A despesa deverá ser assegurada pela dotação orçamentária indicada adiante:

Unidade: 02.11 .01 - Unidade de Gestão da Cultura Turismo e Desportos
Atividade: 1027 - Festa e eventos Culturais.
Elemento de Despesa: 339039 - Outros Serviços de Terceiros-PJ.
Fonte de Recurso: 24.
Segue em anexo a esta Solicitação de Despesa, o Projeto Básico onde se encontram
especificados as razões da escolha da executante, bem como justificativas cio 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, 19 de junho de 2018.

-

Ieda Iara . .uefra Barre
Secretária Municipal de Cultura, Turismo Desportos.
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0476 /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 da Banda Forro do Zé"

OBJETO

O Município de Dom Macedo Costa formaliza o presente projeto básico visando lastrear a contratação direta
por Inexigibilidade de Licitação da Banda Cangaia de Jegue para apresentação no dia 23/06/2018, ás
22h00min, na Festa Pública do São João 2018, com duração de duas horas, na Praça Conego Jose Lourenço,
s/n°, 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 cio recôncavo e um dos principais festejos juninos do Estado da Bahia.

A cada Edição, cerca de aproximadamente 10.000(dez) mil pessoas prestigiarn 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
distribuição de renda decorrente de gastos pulverizados na economia, que atinge os transportes, os meios de
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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 entíe 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 iacionais, 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 país enfrenta uma crise econômica.

III - Razão da Escolha da Executante

A Banda Cangaia de Jegue 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 ESTRELA PRODUÇOES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ
28.153.39510001-81, 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$ 30.000,00 (trinta mil reais), pagos conforme disposições previstas
em Contrato.

P valor da referida contratação está satisfatório e compatível coín os preços praticados pela banda em outros
eventos musicais.

As notas fiscais demonstram que o valor proposto está coerente com os vaiores 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.

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

2—'ESPE'CIFICAÇÕES DO OBJETO

2.1. Contratação direta da Banda Cangaia de Jegue, 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: BANDA FORRO DO ZE
DIA DO SHOW: 23/06/2018
HORÁRIO DO SHOW: 22h00rnjn
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 Banda Cangaia de Jegue 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:

"Ari. 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,"
A Instrução. n° 02/2
005 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
ESTADO DA BAHIA
CNPJ n° 13.327.019/0001-58

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

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 joupas, 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 urna 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,
cm as consequências indicadas no art. 80, sem prejuízo das sanções previstas naquela lei e neste Termo.
4.3. O prazo do contrato terá inicio 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.
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.
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5—AS CdNDIÇÕES 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.

- DA FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO CONTRATO

71*. 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
nsejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Contrato e na legislação vigente, podendo
culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei n" 8.666, de 1993.
7.6. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nerri reduz a responsabikiride da Contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda qe resultante oe iíriperfeiç)es técnicas ou emprego de
equipamentos inadequados ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em
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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 marido, 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 d 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,

EXECUÇÃO
7 DA

DOS SERVIÇOS

8,1, A execução dos serviços ocorrerá conforme descrito no Item dois deste Projeto Básico.

9 -EDO PAGAMENTO

9.1.0 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 eapresentação.
9.3. O Município não se responsabilizará por pagamentos cujas notas fiscais sejam apresentadas sem as
respectivas requisições.

O— DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
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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 físico 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 co 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 BásiQo.

11 - DO VALOR ESTIMADO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
r

í1.1.O.valor.estimado para a execução do contrato é de R$ 30.00000 (trinta mil reais) que correrão à Conta
do orçamento vigente conforme segue:
Unidade: 02.11.01 - Unidade de Gestão da Cultura Turismo e Desportos
AtMdãde: 1027 - Festa e eventos Culturais.
Elemento de Despesa: 339039 - Outros Serviços de Terceiros-PJ.
Fonte de Recurso: 24.

F.DA VIÊNCIÀDO CONTRATO
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12.1. O prazo do contrato terá inicio na data de sua assinatura e encerrará impreterivelmente em 30107/2018,
podendo ser prorrogado, alterado, rescindido conforme acordo entre mediante a celebração de Termo Aditivo.
13— DO FORO
L
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.

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, 19 de junho de 2018.
Aprovo o Projeto Básico elaborado.
Em 19/06/2018

lEOA IARÃbGU
Servidora Pública Municipal - Matrícula n° A 11
Secretária.Municipal de Cultura, Turismo e Despoctos.

lEDA IARA NOGUEIRA BARRE
Secretária Municipal de Cultura, Turismo e Desportos

ATO CONSTITUTIVO DA EM PRESA INDIVIDUAL DE RESPONSA RI LI I).\ 1) E
LIMITADA
ESTRELAR PRODUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
Pelo presente Instrumento Particular de ato Coiislitutivo:
SII.VANA MARIA DE ARAUJ() nacionalidade BRASILEIRA, nascida cm 15/06/1964.
SOLTEIRA, COMERCIANTE. CPF n° 535.266.945-91. CARTEIRA DE IDENTIDADE n°
0478922426, órgão expedidor SSI' - BA, residente e domiciliado no(a) AVENIDA SETE DEE
SETEMBRO, 2155, AP403, VITORIA, SALVADOR, BA. CEP 40.080-002, BRASIL.
Resove por este ato CONSTITUIR, como de fato constitui, uma empresa do tipo jurídico,
Empresa Individual de Responsabilidade Limitada-EIRELI, nos termos do art. 980-A da Lei n o
10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:
-

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS
CLÁUSULA PRIMEIRA.
A empresa girará sob o nome empresarial ESTRELAR
PRODUÇOES E SERVIÇOS EIRELI e nome fimtasia BRILHO ESTRELAR.
CLÁUSULA SEGUNDA. A empresa terá sede: RUA VISCONDE DO ROSÁRIO, 04. SAI..A
705 EDIl: SENADOR DANTAS, COMERCIO, SALVADOR, BA, CEP 40.01 5-050.
CLÁUSULA TERCEIRA. A empresa poderá, a qualquer tempo. abrir ou Ichar Filial ou outra
dependência, mediante alteração do ato constitutivo.

DO OBJETO E DA DURAÇÃO
CLÁUSULA QUARTA. A empresa terá por objeto(s):
I'RODUCAO MUSICAL, ATIVIDADES DE VIGILANCIÁ E SEGURANÇA PRIVADA.
LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS. ALUGUEL DE PALCOS E COBERtURAS,
ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO EXCETO ANDAIMES. ALUGUEL DE
MAQUINAS E ESQUIPAMENTOS, COMERCIAS E INDUSTRIAS SEM OPERADOR.

CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS
9001-9/02 - produção musical.
7739-0/03 - aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes.
7739-0/99 - aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais no
especificados anteriormente, sem operador.

Req: 81700000388374 D13E: 13A65890759000535216694.591
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ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE
LIMITADA
ESTRELAR PRODUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
801 1-i/O 1 - atividades de vigilância e segurança privada.
8121-4/00 - limpeza em prédios e em domicílios.

CLÁUSULA QUINTA. A empresa iniciará suas atividades a partir da data do arquivamento e
seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL
CLÁUSULA SEXTA. A empresa terá o capital de R$ 100.000,00 (cem mil reais), totalmente
subscrito e integralizado. neste ato, em moeda corrente nacional, de responsabilidade do titular.
CLÁUSULA SÉTIMA. A responsabilidade cio titular é restrita ao valor do capital integralizado.

DA ADMINISTRAÇÃO
CLÁUSULA OITAVA. A administração da empresa caberá ISOLADAMENTE a SILVANA
MARIA DE ARAUJO OflI:.OS poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e
extrajudicialmenle, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse
da empresa. autorizado o uso do nome empresarial.

1)0 BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS
CLÁUSULA NONA. Ao término de cada exercício da empresa, em 31 de dezembro, procederse-á a elaboração do ínventário do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico,
cabendo ao titular, os lucros ou perdas apurados.

Do FALECIMENTO
CLÁUSULA DÉCIMA. Falecendo ou interditado o titular, a empresa continuará sua atividade
o sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de
com os herdeiros ou sucessores
seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da
resolução. verilicada em balanço especialmente levantado.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. O(s) Administrador(es) declara(m), sob as penas da lei,
que não está(o) impedido(s) de exerccr(em) a administração da empresa, por lei especial ou em

Página 2

ATO coNsrI'ru'rIvo DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE
LIMITADA
ESTRELAR PRODUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede,
ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação,
peita ou suborno, concusso, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro
nacional. contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou
propriedade.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que no
participa de outra empresa da mesma modalidade, estando desimpedido para constituir a
presente EIRELI.
DO FORO
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. Fica eleito o foro de SALVADOR para o exercício e o
cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo
SALVADOR. 5 de rnaicflle 2017.

7'i4O
S)ÍANA MARIA DEAA J
CPF: 535.266.945-91

DO ESTADO DA BAHIA
JUNTA
CERTIFICO O REGISTRO EM. 11/07/2017 SOEI N°: 29600202784
JUCEBprotocojo: 17/465094-7, DE 04/07/2017
ri
1,4
-.4

rRL\R PRODUÇÕES E SERV;.COS
IRCLI

HÉLIO PORIELA RAMOS
SECRETARIO-GERAL
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A
Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa BA
-

Colocamos à disposição para a realização de um show da Atraçio FORRÓ
DO ZE, na data de 23 de Junho de 2018.
Cachê: R$ 30.000,00 (trinta mil reais) cachê, excesso de bagagem,
hospedagem, diárias de alimentação, translado, e impostos.
Por conta do Contratante:
É de inteira responsabilidade do Contratante os custos relativos á equipamento
de som, estrutura do show, sendo que todo equipamento do show tem que
atender aos rider desom0 palco e luz da artista.
Dados bancários, Banco Santander, AO 3670, CC 13004429-9

Salvador, 26 de Fevereiro de 2018.

'
,AçX k~~,
çÃo.,

,1 h/Oo1l
SILVANA MARIA DE A AUJO íipj
ESTRELAR PRODUÇÕES E
SERVIÇOS EIRELI ME
CPF N° 535266945-91
MI-1 VADOR-BA __J
ESTRELAR PRODUÇÕES E SERVIÇOS

6

C.N.P.J: 28.153.395/0001-81
End.: Rua Visconde do Rosário, n° 04, Sala 705, Comércio, Salvador
E-mail: estrelarprod©gmail.Corn
CEP: 40.015-050

Fone 1 Fax 71 3243-2868

-

Bahia.

.

uridica/CNPJ/cnpjrevalirnpr.

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão

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.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

VJs

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

28.153.39510001-81
MATRIZ

DATADEABERTURA

NOME EMPRESARIAL

ESTRELAR PRODUCOES E SERVICOS EIRELI - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
BRILHO ESTRELAR

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL
90.01-9-02 - Produção musical

CÓDIGO E DESCRIÇÃODAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem
operador

77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
80.11-1-01 - Atividades de Vigilância e segurança privada
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DANATuREZAJuRÍDICA

230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

NÚMERO

ELOGRADOuRO

FMPLEMENTO

R VISCONDE DO ROSARIO

4

G111`

MUNICÍPIO

UF

SALVADOR

BA

1 rBmODSTRITO

40.015-050

[COMERCIO

SALA 705 EDIF SENADOR DANTAS

TELEFONE

ENDEREÇO ELETRÔNICO
ESSCONTABIL@HOTMAIL.COM

(71) 3024-0663

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

11/07/2017

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n 1 .634, de 06 de maio de 2016.

/
Emitido no dia 02/01/2018 às 13:37:54 (data e hora de Brasília).
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https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSlmprimirPapel.asp

19/06/2018

CAIXA EOONOMOA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRE

Inscrição:
Razão Social:

Nome

28153395/0001-81
ESTRELAR PRODUCOES E SERVICOS EIRELI ME

Fantasia:BRILHO ESTRELAR
R VISCONDE DO ROSARIO 4 S 705 ED SEN DANTAS / COMERCIO /
SALVADOR / BA / 40015-050

Endereço:

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 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: 06/06/2018 a 05/07/2018
Certificação Número: 2018060612281407688707

Informação obtida em 19/06/2018, às 13:00:16.

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

https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimrPapeI.asp

111

Certificado de Registro Simplificado

02/01/2018

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria da Administração
CERTIFICADO DE REGISTRO SIMPLIFICADO - CRS
N° 0025030-9
Data Inscrição: 19/10/2017

Data Renovação:

Validade: 22/10/2018

DADOS DO FORNECEDOR
28.153.395/0001-81
CNPJ:
Razão Social: ESTRELAR PRODUCOES E SERVICOS EIRELI
Nome Fantasia: BRILHO ESTRELAR
R VISCONDE DO ROSARIO, 4 SALA 705 EDIF SENADOR DAN COMERCIO
Endereço:
Salvador
Município:
CEP: 0.BA
Estado:
FINALIDADE DO CERTIFICADO
Válido para a Modalidade de Convite ou Pregão até o valor de Convite, conforme legislação vigente, observadas as
xigências adicionais estabelecidas nos instrumentos convocatórios.
CÓDIGOS DAS FAMÍLIAS DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS PARA OS QUAIS A EMPRESA ESTÁ APTA
A FORNECER
01.62 PRODUCAO DE RADIO, TELEVISAO, CINEMA, VIDEO E DISCOS

01.63 PRODUCAO E REALIZ DE SIIOWS E EVENTOS ARTISTICOS/CULTURAIS E
ESPORTIVOS

A aceitação do presente certificado está condicionada à verificação da validade dos documentos que o compõem, no
Extrato do Fornecedor. A emissão do Extrato do Fornecedor poderá ser realizada através do SIMPAS ou em qualquer
Posto do Serviço de Atendimento ao Fornecedor - SAF.
Emitido em, 02/01/2018

Governo do
Estado da Bahia
Scercuria di Adiinism0.

hltps://comprasnet3.ba.gov.br/Fornecedor/Certificado.aSP
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Emissão: 07/05/2018 13:07

, 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 de 11 de dezembro de 1981 - Código
Tributário do Estado da Bahia)

Certidão N°: 20181082465

RAZÃO SOC)AL

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'
CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

28.153.395/0001-81

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 Divida
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 07/05/2018, 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 inscrção no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.
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05/03/2018

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA
DA UNIÃO
Nome: ESTRELAR PRODUCOES E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 28.153.395/0001-81
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
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 (DAU) 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://ríb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n°1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:31:15 do dia 05/03/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/09/2018.'
Código de controle da certidão: 8856.1=ID6.6F21.89D8
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Certidão Negativa de Débitos

17/04/2018

PMS - Prefeitura Municipal do Salvador
Secretaria Municipal da Fazenda
Coordenadoria de Recuperação de Crédito - CRC
PGMS - Coordenadoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Mobiliários
Inscrição Municipal: 606.512/001-35
CNPJ: 28.153.395/0001-81

Contribuinte:

ESTRELAR PRODUCOES E SERVICOS EIRELI - ME

Endereço:

Rua Visconde do Rosário, N°4
SALA 705 EDIF SENADOR DANTAS
COMÉRCIO
40.015-050

Certifico que a inscrição acima está em situação regular, até a presente data,
ressalvando o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer dívidas que vierem a ser
apuradas, conforme artigo 277, § 3°, da Lei 7.186/2006.

/
Emissão autorizada as 14:54:34 horas do dia 17/04/2018.
Válida até dia 16/07/2018.

Código de controle da certidão:

2D38.AB8E.9D33.8EF6.9E4A.BABF.71 15.7307

Esta certidão foi emitida pela página da Secretaria Municipal da Fazenda, no endereço
http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br, e sua autenticidade pode ser confirmada utilizando
o código de controle acima.

http://servicosweb.sefaz.salvador.ba .gov.br/sistema/certidao_negativa/ServICOS_CertidaO_flegaliVa_form.aSP
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PODER JUDICIÁRIO
JCSTICA DO TRAïT,HC

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: ESTRELAR PRODUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 28.153.395/0001-81
Certidão n°: 145571615/2018
Expedição: 05/03/2018, às 10:33:17
Validade: 31/08/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se que

ESTRELAR PRODUCOES E SERVICOs EIRELI - ME
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob o n°
28.153.395/0001_81, 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.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadirnplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória 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.

W
12
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:: Secretaria Municipal da Fazenda::

17/04/2018

PMS - Prefeitura Municipal de Salvador
Secretaria Municipal da Fazenda
Coordenadoria de Recuperação de Crédito - CRC
PGMS - Coordenadoria da Divida Ativa
Certidão Negativa de Débitos
Incrição Imobiliária: 225726-2
Contribuinte:

COTEC CORRET TEC ESE LTDA

Endereço:

Rua Visconde do Rosário, N04—,, SENADOR DANTAS, SL 705 , COMÉRCIO

Número da certidão: 5641700

Certifico que o imóvel da inscrição acima está em situação regular referente a quitação do Imposto Predial Territorial
Urbano, Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos Domiciliares, Receita composta IPTU + TL/TRSD , até a presente data,
ressalvando o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer dividas que vierem a ser apuradas, conforme artigo 277, §
30, da Lei 7.186/2006.
Código de Controle da Certidão: 01 5449D3AD1F86AFC2396E92 1F4AA263
Valida até o dia 16/07/2018 14:55:40

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda
(http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br), através do código de controle da certidão acima.

25/05/2018

003116789

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL -1° GRAU

FOLHA: 1/1

CERTIDÃO N°: 003116789

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela Internet no site do Tribunal de Justiça
(http:Ilesaj .tjba.jus.br/sco/abrirconfereflCia.dO).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis do Estado da Bahia,
anteriores a data de 25/05/2018, verifiquei NADA CONSTAR em nome de:
ESTRELAR EIRELI, portador do CNPJ: 28.153.395/0001-81, estabelecida na rua visconde do rosario, 04,
CEP: 40015-050, Salvador 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 RS 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, sexta-feira, 25 de maio de 2018.

003116789
PEDIDO N°:
li 1
1 1I1llhI 1 II I 11~1111E1

Número dallota:
00001533
Data e Hora de Emissão:
1010112017 10:11:06
Código de Verifica
Verificação:
BJK-MRAA

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR

À

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ
Insor:ção Municipal:
08.785.951/0001-25
284.137/001-48
Nome/Razão SOCIJ1:
BRILHO ESTRELAR PRODUCOES ARTISTICAS LTDA ME
Endereço:
Rua Visconde do Rosário 04
SALA: 305; EDIF: SENAD COMERCIO
E-mail
brilhoestreIarhotmail.com

-

,

-

- Salvador - CEP: 40015.050 - BA

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social:
SUPERINTENDENCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA- BA
CPFICNPJ
Inscrição Municipal:
22.459.419/0001-49
528.302/001-36
Endereço
Ave Simón Bolívar 600
Não Informado BOCA DO RIO Salvador CEP: 41750.230/BA
E-mail:

,

-

-

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Referente à contratação da atração artística "FORRO DO ZE", por meio de seu representante exclusivo, para a
realização de urna apresentação durante o evento "SÃO JOÃO DA BAHIA E DEMAIS FESTAS JUNINAS 2016", ocorrida
no município de Rui Barbosa/BA dia 09 de julho de 2016.
BANCO DO BRASIL
AO 296-X
CC 20.302-5

VALOR TOTAL DA NOTA = R$30.000,00
CNAE
9001902 - Produção musical
Item da Lista de Serviços
01207 - Shows, baliet, danças, desfiles, bailes, óperas, concertos, rectais, festivais e congêneres.
Valor Total das Deduções (Ri)

Base de Cálculo (R$):

Alí(luotS (%)

0,00

30.000,00

Valor do ISS (Ri):
5,00%

Crédito Nota Salvador (Ri):

1.600,00

0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES
Valor INSS (R$.)-

Valor P18 (Ri):
0,00

Valor COFINS (Ri):
0,00

Valor IR (Ri).

0,00

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- O ISS desta Nota Salvador é devido FORA do Município de Salvador.
- Esta Nota Salvador não gera crédito.
- COMPETËNCIA: 01/2017 (mês/ano)

Valor CSLL (Ri).
0,00

Outras Retenções (Ri). Valor Liquido (Ri):
0,00

0,00

30.000.00
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Número da Nota:

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR

00001695
Data e Hora de Emissão:

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
ÍN

1910612017 12:24:26
Codi,odeVerificaçao.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador
Substitui a Nota SaFador eiritida em 19/06/2017

PRESTADOR DE SERVIÇOS
I na onção Municipal:
CPF/CNPJ'
284.1371001-48
08.785.95110001-26
Nome/Razão Social:
BRILHO ESTRELAR PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME
Endereço
.
SALA: 305; EDIF: SENAD - COMERCIO - Salvador - CEP: 40015-050 - BA
Rua Visconde do Rosário 04
E-mail
brilho est relarhotma il. com

/\
j o.—

7

-

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social
MUNICIPIO DE BARREIRAS
Inscrição Municipal:
CPF/CNPJ
13.654.40610001-95
Endereç:
AVE CLERISTON ANDRADE 229. CENTRO - Barreiras - CEP: 47800-905/BA
E-mail

D1SCRIMINACÃO DOS SERVIÇOS

Pagamento referente a 50% da realização de show cota a atração BANDA FORRO DO ZÊ (ZÈ PAULO) E BANDA, com
duração mínima de 01:30 (uma e meia) hora, a se realizar no dia 23 de ]unho de 2017, a partir das 24 horas,
na Comemoração do São João (São João no Parque), Santo Padroeiro da cidade de Barreiras - Bahia.
BANCO DO BRASIL
AG 2967-X

CC 20.302-5

VALOR TOTAL DA NOTA = R$35.000,00
CNAE
9001902 - Produção musical
Itern da Lista de Serviços
01207 - Shows, baltet, danças, desfiles, bailes, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres.
Valor Total das Deduções (Ri):

Valor do 15$ (R$):

A/quota (%)

Base de Cálculo (R$):

5.00%1

35.000,00

0,00

1.750,00

1 Crédito Nota Salvador (R$):
0.00

OUTRAS INFORMAÇÕES
Valor COFINS (l/).

Valor P15 (R$):

Valor INSS (R)
0.00

0.00

0,00

Valor CSLL (R$):

Valor IR (R)
0.00

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
• O ISS desta Nota Salvador é devido FORA do Município de Salvador.
- Esta Nota Salvador não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em Salvador.
- Esta Nota Salvador substitui a Nota Salvador N° 1694.
- COMPETÊNCIA: 0612017 (mês/ano)

0,00

Outras Retenções (R.() Valor Liquido
35.000,00
0.00

Numero da Nota:

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR

00001756

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Data e Hora de Emissão:

2410712017 10 23 30
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Códi

- Nota Salvador

d0Veriflcaao:

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ
inscrição Municipal:
08.785.95110001-25
284.13710018
Nome/Razão Social.
BRILHO ESTRELAR PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME
Endereço:
.
Rua Visconde do Rosário 04 , SALA: 305; EDIF: SENAD - COMERCIO - Salvador - CEP: 40015-050 - BA
E-mail.
brlIhoestreIaráhotmajl.com

A

...' L.

7---.. -

TOMADOR DE SEPVíCCS
Nome/Razão Social:
MUNICIPIO DE ARAMARI
CPF/CNPJ:
13.646.740l0001-41
Endereço:
PRA JOSE DE ARAUJO BATISTA 5 SEDE
E-mail

Inscrição Municipal:

- Aramari - CEP: 48130-000/BA

DISCRIEVIINACÂO DOS .SERVICQS

Pagamento referente a Show Musical coa o Artista:Forró do Zé no dia 24 de junho de 2617 na praça pública na
sede do município em comemoração a Festa de São João.
BANCO DO BRASIL
AG 2967-x
Cc 20.302-5

VALOR TOTAL DA NOTA = R$40.000,00
CNAE
9001902 - Produção musical
tem da lista de Serviços
01207 - Shows, ballet, danças, desfiles, bailes, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres.
Valor Total das Deduções (R$):

Base de Cálculo (R$):

Allquota l%l

0.00

40.000,00

Valor do ISS (RI:):
5,00%

2.000,00

Crédito Nota Salvador (RI:):
0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES
Valor INSS (R$):

Valor PiS (RI:)
0,00

Valor COFINS (RI:).
0,00

0,00

Valor IR (RI:):

Valor CSLL (RI:):
0,00

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2008.
- O ISS desta Nota Salvador é devido FORA do Município de Salvador.
- Esta Nota Salvador não gere crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em Salvador
- COMPETÊNCIA: 07/2017 (mês/ano)

0,00

Outras Retenções (RI:): Valor Liquido (R$)0.00
40.000,00

09/03!2017

Trio Nordestino e ForiÓ do Zé se apresentam na segunda noite do Forró Pé cia Serrado Piripiri - Priíeura Municipal de Vitória da Conquista

Trio Nordestino e Forró do Zé se apresentam na segunda noite do Forró Pé de
Sena do Pwipin
Cultura, Turismo, Esporte e Lazer

unbém se apreseiitam R.o ny Barbosa, Rege de
Anagé e Nois e Elas
Neste sábado. 20. o Forró Pé. de Serra do Piripiri oferece ao público duas grandes atrações
ço.nvidadas: o Trio Nordestino, com toda a tradição acumulada em quase 6o anos de história e
aç; de integrantes, e o Foro' do Zé, traend() &tç público de Vitória da Conquista e
1Ï.s
região um forrô igi.ialmeute aut:entir e enraizado na verdadeira cultura nordestma.
O público certamente vai apreciar. também. ouvir um soni igualmente dançante vindo de vozes
amíl lares ao púbi ko local, (.()111 R iiiv R;tihosa Rege de Anagé, Nois e Elas. As
ia
apresentações musicais começam às ..ih, flO Centro Glauber Rocha - Educação e Cultura.

111
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noticIas em São João 2015 na 8aliia
Festa de sexta no PelO tem Forró doZé. Jorge Gonzaga e Neto de Prõcôpio-

Sanionciro Neto de Provóplo é urna das
atraçües tu são ,10a0 (lo Pelourinho nesta sexta (Foto: 1eproduçâolFacebool)
oitavo dia de lsta do São João no Ceniro Eistõrivo de Savador será realizado nesta se>ta-feira (26). Entre as atraes do dia estão a banda de

/orró do 7k e os cantores Jorge Gonzaga o Neto de PLocâpiÕ Nestaquinta-feira (25) não heverá progranaço.
show de Jorge Gouzago será no
Na sexta, todas as apresentações ocorrem :s 2 ] li. A banda Iorn do 7k se apresenta no Largo Pedro Archonjo. O
Laru Tereza I3atista. eriqttahllu o cantor Nco de Procõpio aiiinut o pábtico rw Largo Quincas F3crro D'Agtui.

A programação tio Ceritro Histórico da capital segue até a póxiiva seguixia-leira (29),
(:011ti is

progranl ação completa:

Sexta (26)
.Largo Pedro Arehauj, a partir das 21 li: 1OiTÕ do 7k

Largo Tereza Batista, is 21 h: Jorge Gonzaga
Largo Quincas Berro D'Agita, ás 21 li: Neto de Procõpio
Sábado (27)
Largo Pedro Archanjo, As 21h: Vai Mocambira
Largo Quincas Berro D'Agua, As 20h Coração Forrozeiro
Domingo (28)
Largo Teresa Batista. is 17 hs: Forró Laska Coco
Largo Quincas Berro D'Agnu, áç 17 lis Jaqueline I)arnasciio
Segunda (29)
Largo Pedro Archanjo. às 20h: Banda Moraria

Largo Teresa Batista, às 20h Bruninho do Acordeon
Largo Quicwas Berro D'Agita, As 2011: Banda Coguera de Nó
saiba inai

• ÇUNIllj\ 1( ll)S tNI, NOTICIAS DO SÃO JOA.&.) l2\J3llL\
• Rei daLacimjlinhu e 1) tasJletjjsii, t'azefll festa de 'ie ,aca' ijo.Síio J.j
je IÔ' teiii _aiik. Zelijsjj.i O anda e
• F,sia tsta itrta-Iç'lni
• &jtdtLL1iJs_iuuuLlm São joáUs-I~Leaç, lOtSt)jUbi
• [)upla Kilç. Jeanrie e çtJj)ur I)ari \'utenie J,ize,n shoe no Riu Veimeibsi
• Sà JQaQdç C:iiiuiçoj

çjjj

\Vcskv S tidào. Adelmàciu Çelho e

• Saitio e lorç , ht:itetts niliiiinai São João de Lauro J_.(ieiUi
• Ç;1; iceeitt ç iiiiáiji'. fábrica de 1eor é .slracãu lutjstiç;L 114 ILIUvá
• j.Lhsta as principais lestas dc forró em Salvador nu iïis dcjurino confina
São ,(ào nu interior iIJL tt:iL'ita e progrturlo
• ÇjinfirzIlisi.0

de São Pedro,
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ForrõdõZé
Cqr.isma; alegria.: g:: energia são as
mercas cio banda Forro ck Zé, Com
bagogrn musico! ccirrocjodc, ela
tern:i'odo. por Iddolo BrosiJ a radião
do roiro, com performoriccs scri Igual
em suas pprsent
. ALitéhfida e Fiel
OS siçis rcprzes cuJurars o Forro do
Ze
• .:se.airrianjo dci cuiurá
oulr.c;seu
injai orete se revela poe o compositor
•

• possbiíidades dentro do uni'ero do
.focrô, aperfeiçoando. cs ritr-nos ligados.
As toridêricias danconte, CCIMICS a

9td
?rcç:,.n.n:ru cr.
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Forró com F e Z maiúsculos. Sim, esse é o

FORR(.
Se tivéssemos que definir essa banda em 3
palavras seriam elas:
- Carisma - Alegria - Energia

Todo o púico que já dançou, cantou e se emocionou em u;i de

-9

seus shows repletos de clássicos do forró pode certamente afirmar
que além dessas três ainda
podemos somar a esta definição a
qualidade musical e o talento
incontestáveis.

A Banda Forró do Zé, traz tudo isso
em suas performances enchendo os
palcos por todo o país com uma
grande festa nordestina. Que vai

e

muito além do que a banda
apresenta em seu primeiro CD
cravado ao vivo, que expõe toda a grande bagagem musical deste
grande artista forrozeiro e sua banda.
Forró do Zé vem viajando por todo o país. Recentemente, tem se
apresentado em várias cidades das regiões Sudeste, Norte e
Nordeste, mas em nenhum de seus shows deixa para trás suas
raízes norastinas. É em seu Nordeste que está a fonte na qual
ébe busciido inspiração para suas composições, onde vai de
encontro com a cultura popular de seu povo, onde o grande
interprete se revela poeta, compositor e arranjador. E faz crescer o
artista carismático que vem arrecadando fãs por onde passa.

A Banda

Forro do Zé ama o que faz e cada vez mais busca entregar

a seu público um show com excelência. Os músicos não
descansam sempre em busca de
novos sons e possibilidades
musicais
dentro do contexto do forró, a fim
de incrementar e aperfeiçoar ritmos
e estilos por eles trabalhados,
sempre ligados as tendências
dançantes como o baião e xote
garantindo shows emocionantes e
"para lá de animados" do início ao

o

fim.

FOflfl
• O I4& PIPi)A€ft DG
NORDESTE FAZENDO A ALECRA DE SEU PÚkJCO!
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CONTRATO DE EXCLUSIVIDADE
INSTRUMENTO PARTICULAR DE REPRESENTAÇÃO ARTÍSTICA QUE ENTRE SI
CELEBRAM DE UM LADO COMO
REPRESENTANTE
a Empresa
ESTRELAR
PRODUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME E DO OUTRO
LADO
COMO
REPRESENTADO José Paulo Souza de Jesus,
em
Artes: Forro do Zé
FORMA ABAIXO.BAIXO:
NA
Por
Por este instrumento particular de Contrato de representação artística que entre si celebram de um lado
como representante a ESTRELAR PRODUÇOES E SERVIÇOS EJRELI-ME, situada a Rua Visconde do Rosário,
04, Ed. Senador Dantas, sala 705, Comércio, Cidade: Salvador, CEP.40.015.050 CNP3 NO 28.153.395/0001
81, através do seu representante legal a Sra. SILVANA MARIA DE ARAUJO, CIC
0478922456, residente Rua da Independência 117
535.266.945-81 RG
Paulo Souza de Jesus (em
p
d
Artes Forro do Zé), R.Gari e o outro lado, como representado o Sr. José
residência na Av. Tancredo Neves N° 334
2311791-54 SSP-BA e C.P.F
3/1 104 Bairro Pítuba,
108.014.30500 com
firmam contrato de agenciament
doravante denominado cONTRATADA,
e representação
de exclusividade e
outras avenças, o qual será regidoopelas
Cláusulas e artística,
condiçõescom
que Cláusula
se seguem:
- P

-

-

-

CLÁUSULA PRIMEIRA

-

constitui objeto do presente contrato a representação em caráter exclusivo, do
representado pelo representante na qualidade de seu empresário artístico.
CLÁUSULA SEGUNDA

-

O empresário poderá firmar contrato em nome de seu representado em caráter
exclusivo, para a realização de apresentações e participações artísticas, competições, em show ou eventos,
em qualquer parte
território nacional, ajustado em nome do representado valor do cachê, número de
apresentações,
localdo
e horário.
CLÁUSULA TERCEIRA

-

Pelo presente, declara o contratado artista que o contratante empresário é o seu
único representante em todoo território nacional, detendo a exclusividade para contratação de suas
apresentações podendo ajustar com terceiros as condições das mesmas.
CLÁUSULA QUARTA
assinatura.

-

O presente contrato é válido pelo prazo de 05 ano(s) a contar da data de

CLÁUSULA QUINTA Este ajuste obriga as partes contratantes sem herdeiros e Sucessores
CLÁUSULA SEXTA
decorrentes do presente.Fica eleito o foro da cidade de Salvador, dirimir qualquer dúvida ou questões
-

E por estarem assim de pleno acordo com as C
LÁUSULAS,
termos e condições deste instrumento assinam o
Presente
em duas vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo, para que produza os seus
efeitos
legais,

Data: Salvador, 19 d z out br ,de 2017.

Silvana Maria de Araujo
Estrelar Produções Diretora
CONTRATANTE

TYosé Paulo Souza de Jesus
(Forro do Zé)
CONTRATADA

-

TESTEMUNHAS:

CPF:5 C-tc5t

Li

ac

CO

Nome:
C P F: ÁD ,~5 .1

C.N.Pj: 28.153.395/000181
End,: Rua Visconde do Rosário, n° 04, Sala 705, Comércio, Salvador
CEP: 40.015-050
E-mail: estrela rprod©grnj com
Fone/ Fax 713243-2868

-
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
ESTADO DA BAHIA
CNPJ r:° 1.3»327.C,:'l--58

Praça Cônego José Lourenço, s/n, Centro
CEP: 44.560-000
Fone/Fax: (75)3648-212713648-2 ,169
DOM MACEDO COSTA - BA

DESPACHO

Exmo. Prefeito Municipal
EGNALDO PITON MOURA

Reconhecendo que a contratação da Banda Chicana para apresentação no dia 23/06/2018, ás 22h00min 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 licitação prevista no art. 25, inciso III 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, 19 de junho de 2018.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
ESTADO DA BAHIA

CNPJ

O 13.827.019/0001-58

Praça Cônego José Lourenço, s/n°, Centro
CEP: 44.560-000
Fone/Fax: (75)3648-2127/ 3648-2169
DOM MACEDO COSTA - BA

CONTRATO No****/2018 - 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
13.827.019/0001-58, 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°
SSP/[UF], inscrito no CPF sob o no
, a seguir denominado simplesmente CONTRATADA, têm entre si justo
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 lnexigibilidade de Licitação de Parecer Jurídico e
Ratificação constante do Processo Administrativo no ***12018 - Inexigíbilidade n0 ***joj 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
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. 60 e 100 da Lei no 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
ESTADO DA BAHIA
CNPJ n° 13.82?.019/00315

Praça Cônego José Lourenço, sino, Centro
CEP: 44.560-000
Fone/Fax: (75)3648-21271 3648-2169
DOM MACEDO COSTA - BA

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:
§ 1° - Os recursos acima apontados encontram-se devidamente compromissados, a forma do inc. III, § 20, artigo 70
da Lei no 8.66611993
§ 20 - O empenho é de R$ ***** 00 (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.
§ 1° - 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.
§ 2° - 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.
§ 30 - 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.
§ 4° - 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, § 11da 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, 1 da Lei no 8.666/1993.
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CLÁUSULA OITAVA - PRAZO DE VIGÊNCIA
O contrato terá vigência desde a sua assinatura até o dia **107/2018
CLAÚSULA NONA- REAJUSTE
O preço é fixo e irreajustável.
CLÁUSULA DÉCIMA - GARANTIA

Ao

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 Convocatório a que respondeu, especialmente
quanto ao prazo estabelecidos no Cronograma de Atividades;
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1) 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.
§ 10 - 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.
§ 21- 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.
§ 30 - 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 no 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.
§ 11- 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).
§ 20

- O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do objeto fornecido com atraso, ou de
outros créditos, relativo ao mesmo Contrato, eventualmente existentes.

§ 30 - 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.
§ 2° - Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos 1 a Xl do art. 78 da Lei 8.666/93, não cabe ao Contratado
direito a qualquer indenização.
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§ 30 - 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 19/06/2018, autuei o presente Processo Administrativo o qual o
Sistema Eletrônico atribuiu o no 0476/2018 sendo em seguida encaminhando para a
análise do Prefeito Municipal Egnaldo Piton Moura.
1

lEDA JÀ A Ni UEIRA BARRTO
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Desportos.
Matrícula n° 411

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
ESTADO DA BAHIA
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Praça Cônego José Lourenço, slii°, Centro
CEP: 44.560-000
Fone/Fax: (75)3648-212713648-2169

DOM MACEDO COSTA - BA

Dom Macedo costa - Bali, 19 de junho de 2018.
Comunicação Interna
Processo Administrativo no 0476/2018

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$ 30.000,00 (trinta 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 da Banda Forro do Ze para apresentação no dia 23/06/2018, às 22h00min 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.

EGNALD" ON MOURA
Prefeito Municipal
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Dom Macedo Costa - Bahia, 19 de junho de 2018.
Comunicação Interna
Processo Administrativo n° 0476/2018

Assunto: Contratação de Artista - Sio 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 Banda Forro (lo Zé para apresentação no
dia 23/06/2018, às 22h00min no Evento São João 2018, neste Município de Dom Macedo
Costa, por meio da Empresa Estrelar Produções e Serviços EIRELI, CNPJ 28.153.395/0001-81, 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.

EGNALDO PITON MOURA
Prefeito Municipal
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0476/2018
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 TCM/BA. 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 BANDA FORRO DO ZE para apresentação no
dia 23/06/2018, às 22h00min no Evento São João 20181, neste Município de Dom Macedo Costa,
com duração de duas horas, por meio da Empresa ESTRELAR PRODUÇOES E EVENTOS
EIRELI - CNPJ 28.153.395/0001-81 representante exclusiva da banda, 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 de exclusividade;
Í) Contrato Social;
g) Documentos relativos à Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal e Trabalhista;
h) Outros documentos.
A Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Desportos apresentou razões e justificativas
para a contratação da BANDA FORRO DO ZE, 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 ESTRELAR PRODUÇQES E
EVENTOS EIRELI - CNPJ 28.153.395/0001-81 representante exclusiva da banda, 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$ 30.00000 (trinta mil reais),
procedentes do Orçamento Municipal para o corrente exercício, nos termos da correspondente Lei
Orçamentária Anual.
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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
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 inexigíbilidade 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 consaqrado 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.
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Portanto, para verificação desta condição, é necessária uma análise da aceitação do artista
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 banda FORRO DO ZE a ser contratado diretamente para a realização de show no
evento Forro do Social se apresenta através da empresa ESTRELAR PRODUÇOES E EVENTOS
EIRELI - CNPJ 28.153.395/0001-81 representante exclusiva da banda.
O preço cobrado pela atração artística é de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
para a
apresentação duas horas de duração no dia e horário fixado na Proposta encaminhada qual seja
dia 23/06/2018, às 22h00min, segundo Proposta de Preços encaminhada pela a empresa,
representante exclusiva da banda 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. 3°. 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.
ados:-

nome
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, tornando 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.
ontrato;IV.
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
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correspondentes à apresentação do artisfa;(alterado pela Instrução TCM n° 01/2017, publicada no
DOE TCM de 12/05/2017).

VII.

o documento previsto no inciso VI deverá comprovar a não eventualidade

OU precariedade
relação entre o artista e o seu representante. (alterado pela Instrução TCM no 01/2017,
publicada no DOE TCM de 12/05/2017)

da

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.

§ 20. 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.
§ 30. 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° 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 comprobatória 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.
4
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III - DAS CONCLUSÕES
Sendo assim, constante dos autos a justificativa da necessidade da contratação, presentes
as razões da escolha da artista banda FORRO DO ZE 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, 19 de junho de 2018.

A DREIA AZERES
—Assessora Jurídica

OAB/B 017.961
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Dom Macedo Costa - Bahia, 19 de junho de 2018.
Comunicação Interna
Assunto: Processo Administrativo n° 0476/2018
Exmo, Sr. EgnaJdo Píton 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
FORRO DO ZE para apresentação no dia 23/0
6/2018 às
22h00mjn 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:

Unidade: 02.11.01 - Unidade de Gestão da Cultura Turismo e Desportos
Atividade: 1027— Festa e eventos Culturais.
Elemento de Despesa: 339039 - Outros Serviços de Terceiros-pi,
Fonte de Recurso: 24.
Atenciosamente,
p4

JAMIL:

EREIRA SANTOS
Secretário Municipal de Administração e Planejamento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA

Secretaria Municipal de Administração e Planejamento
Certifico que o valor orçado pela Administração
se encontra devidamente cempromiado
conforme inciso III, § 2°, art. 70
da Lei n8.6/1993 na seguinte dotação:
UNIDADE
GESTORA
02.11,01

PROJETO
ATIVIDADE

1027

ELEMENTO
DE DESPESA

FONTE

3.3.9.0.39,00

Dom Macedo Costa - Bahia, 13 de junho de 2018.
IDIANA MUUEIRA SOARES DE SOUZA

Chefe do Setor contábil

v
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Dom Macedo Costa, 13 de junho de 2018,
Comunicação Interna
Assunto: Contratação de Artista - São João 2018
Processo Administrativo no. 0476/2018

Exmo. Sr. EGNALDO PITON MOURA
Prefeito Municipal

Para os fins previstos no art. 26 da Lei n°. 8.666/93 comunico a Vossa Excelência que esta Assessoria
Jurídica, expediu parecer jurídico no Processo Administrativo em epígrafe, favorável ao reconhecimento da
hipótese de inexigibilidade de licitação para a contratação direta por lnexigibilidade de licitação da BANDA
FORRO DO ZE para apresentação no dia 23/0612018, ás 22h00mjn na Festa Pública do São João 2018, com
duração de duas horas, na Praça Conego Jose Lourenço, s/n°, Centro, Dom Macedo Costa, através da empresa
ESTELAR PRODUÇOES E SERVIÇOS EIRELI - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ
sob o n.° 28.153.395/0001-81 com sede na Rua Visconde do Rosário, Bairro Comercio Cidade Salvador - - BA
CEP 40.015-050, representada legalmente por SILVANA MARIA DE ARAUJO, brasileiro, portador da
Cédula de Identidade n° 04789224-56 SSP/BA, inscrito no CPF sob o no 535.266.3945.81, nos moldes do 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.
Atenciosamente.

ANDREIA PRAZERES
OAB/BA n°17.961 —Assessor Jurídico

Quinta-feira
21 de Junho de 2018
4.. Ano JXN0 1524
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
ESTADO DA BAHIA
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Praça Cônego José Lourenço s/n°, Centro.
CEP: 44.560-000
Fone/Fax: (75)3648-21271360-2169
DOM MACEDO COSTA - BA

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 0476/2018
INEXIGIBILIDADE N°. 16/2018
TERMO DE RATIFICAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA,

no uso de suas atribuições legais, uma vez
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 inexigibiliciade para contratação da
Banda Forro do Zé para apresentação no dia 23/06/2018, ás 22h00min no Evento São João 2018,
com duração de duas horas na Praça Conego Jose Lourenço, sIn',
Centro, neste Município de Dom
Macedo Costa, compondo a grade de atrações da Festa Pública.
que o Processo Administrativo em epigrafe se encontra regularmente instituído

Valor: R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
Razão da Escolha: A Cantora Tradicional Consagrada pela critica 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, corforrne justificativas assentadas
no Projeto Básico
Justificativa do Preço: Conforme justificativas assentadas no Projeto Báskjo e Documentação
comprobatória do valor cobrado pelo artista pretendido em pelo me
nos 0 (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 ESTRELAR PRODUÇOES E
SERVIÇOS EIRELI
ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.°
28.153.395/0001_81 com sede com sede na Rua Visconde do Rosário, rio 4, Bairro Comercio,
Cidade Salvador
BA, CEP 40.015-050, representada legalmente por SILVANA MARIA DE
ARAUJO, brasileiro, portador da Cédula de Identidade n° 0478922426 SSP/BA, inscrito no CPF
sob o fl°
535.266.945-91 com fundamento no art. 25, lii da Lei Federal n° 8.666/93 e art. 30
e
seguintes da Instrução n° 02/2
005 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 lavralura e registro do Contrato de
Prestação de Serviços pertinente.
Publique-se na forma da lei.
Dom Macedo costa Bahia, 19 de junho de 2010.
-

EGNALDO PíTON MOURA
Prefe ito LI:pii

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: XJF4IOBUC8HFIIFO3VADOHQ
Esta edição encontra-se no sUe: www.dommacedocosta.hu.jo.org
br em se vidor certificado ICP-BRASIL
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 0476/2018
INEXIGIBILIDADE N°. 16/2018
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 n°
02/2005 e da Orientação Técnica no 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 da Banda Forro do Zé para apresentação no dia
23/06/2018, ás 22h00min 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$ 30.000,00 (trinta 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 ESTRELAR PRODUÇOES E SERVIÇOS
EIRELI - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.° 28.153.395/0001.81 com sede
com sede na Rua Visconde do Rosário, n° 4, Bairro Comercio, Cidade Salvador - BA, CEP 40.015-050,
representada legalmente por SILVANA MARIA DE ARAUJO, brasileiro, portador da Cédula de Identidade
no 0478922426 SSP/BA, inscrito no CPF sob o n° 535.266.945.91
com fundamento no art. 25, III da Lei
Federal n° 8.666/93 e art. 30 e seguintes da Instrução no 02/2
005 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 iavratura e registro do Contrato de Prestação de
Serviços pertinente.
Publique-se na forma da lei.
Dom Macedo costa - Bahia, 19 de junho de 2018.
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EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 0476/2018- INEXIGIBIIjDADE N°16/2018- CONTRATANTE:
Município de Dom Macedo Costa. CNPJ/MF N° 13.827.019/0001-58. CONTRATADA: ESTRELAR
PRODUÇOES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ n.° 28.153.395/0001-81 Fundamento Legal: Licitação, Art. 25, III
da Lei 8666/93 c/c Art. 30 e 70 da Instrução n° 02/2005 do TCM/BA Modalidade: Inexigibilidade OBJETO:
Contratação da Banda Forro do Zé para apresentação no dia 23/06/2018, às 22h00min no Evento São João
2018, com duração de duas horas na Praça Conego Jose Lourenço, sin° , 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: 19/06/2018. VIGÊNCIA: Imediata até 30/07/2018. VALOR: R$ 30.00000 FORMA DE
PAGAMENTO: 02 (duas) parcelas. Egnaldo Píton Moura. Prefeito Municipal. Pelo Contratante, SILVANA
MARIA DE ARAUJO. Pela Contratada.

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

CONTRATO N° 025712018 - CONTRATO PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO
ARTÍSTICA MUSICAL QUE ENTRE Si CELEBRAM o
MUNICÍPIO DOM MACEDO COSTA E A EMPRESA
ESTRELAR PRODUÇOES E SERVIÇOS EIRELI,

•

O MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ
13.827.019/0001-58, 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, solteiro, CPF
945.616.725-91, RG 081.688.05.90 - SSP-BA, doravante denominado CONTRATANTE e empresa ESTRELAR
PRODUÇOES E SERVIÇOS EIRELI -ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.°
28.153.395/0001-81 com sede com sede na Rua Visconde do Rosário, n° 4, Bairro Comercio Cidade Salvador BA, CEP 40.015-050, representada legalmente por SILVANA MARIA DE ARAUJO, brasileiro, portador da
Cédula de Identidade n° 0478922426 SSP/BA, inscrito no CPF sob o n° 535.266.945-91 a seguir denominado
simplesmente CONTRATADO, têm entre si justo 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° 0476/2018 - Inexigibilidade n° 16/2018, 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.

e

CLÁUSULA SEGUNDA- OBJETO
O presente contrato tem como objeto a para contratação direta da Banda Forro do Zé para apresentação no dia
23/06/2018, às 22h00min no Evento São João 2018, com duração de duas horas na Praça cônego 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. 6° e 10° da Lei n° 8.666/93.
CLÁUSULA QUARTA— DO VALOR
O valor total do contrato é de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
ESTADO DA BAHIA
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CLÁUSULA QUINTA - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Os recursos orçamentários para a execução do objeto do Contrato serão atendidos pela dotação orçamentária
seguinte:
Unidade: 02.11.01 - Unidade de Gestão da Cultura Turismo e Desportos
Atividade: 1027 - Festa e eventos Culturais.
Elemento de Despesa: 339039 - Outros Serviços de Terceiros-N.
Fonte de Recurso: 24.
§ 11- Os recursos acima apontados encontram-se devidamente compromissados, a forma do inc. III, § 20, artigo 70
da Lei no 8.666/1 993.
§ 20 - O empenho é de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), 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 02 (duas) parcelas, mediante a apresentação de Nota Fiscal, liquidada no dia imediato
ao da sua apresentação, devidamente atestada pelo Executor do Contrato.
§ 11- A 11Parcela será paga em até 10 (dez) dias do ato da assinatura do presente contrato a título de antecipação
de 50% (cinquenta por cento) do valor para garantia da apresentação no dia e horários fixados, mediante depósito
na conta corrente bancária em nome da CONTRATADA.
§ 20 - A 21Parcela será paga mediante cheque nominal entregue 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.
§ 3° - 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.
§ 41- 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.
§ 5° - 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.
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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, 1 da Lei no 8.666/1993.
CLÁUSULA OITAVA - PRAZO DE VIGÊNCIA
O contrato terá vigência desde a sua assinatura até o dia 30107/2018.
CLAÚSULA NONA - REAJUSTE
O preço é fixo e irreajustável.
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 previdenciáas,
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,
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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 Convocatório a que respondeu, especialmente
quanto ao prazo estabelecidos no Cronograma de Atividades;
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.
§ 10 - 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.
§ 20 - 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 inicio 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 Anexo.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - TRANSFERÊNCIA E SUBCONTRATAÇÃO
A CONTRATADA não poderá transferir ou subcontratar o objeto do presente CONTRATO no todo, sob pena de
rescisão.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ALTERAÇÃO CONTRATUAL
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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, suplementar, até o limite do respectivo valor,
dispensa a celebração de aditamento.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - 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 SEXTA - 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.
§ 11- 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 300 (trigésimo).
§ 20 - O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do objeto fornecido com atraso, ou de
outros créditos, relativo ao mesmo Contrato, eventualmente existentes.
§ 30 - 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 SÉTIMA - 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.
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§ 11- O Contratante poderá rescindir administrativamente o Contrato nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei
8.666/93.
§ 211 - Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos 1 a Xl do art. 78 da Lei 8.666/93, não cabe ao Contratado
direito a qualquer indenização.
§ 311 - 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 OITAVA - 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.
CLÁUSULADÉCIMANONA - 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, 19 de junho de 2018.
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EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N° 284/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 0472/2018 - INEXIGIBILIDADE
N°12/2018 - CONTRATANTE: Município de Dom Macedo Costa, CNPJ/MF N° 13.827.019/0001-58.
CONTRATADA: JOSEANE OLIEVEIRA FRANÇA, CNPJ n.° 22302.005/0001-01. Fundamento
Legal: Licitação, Art. 25, III da Lei 8666/93 c/c Art. 31 e 71 da Instrução a° 02/2005 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 horas na Praça Conego Jose Lourenço, s/n°, Centro, neste Município de
Dom Macedo Costa, compondo a grade de atrações da Festa Pública, cuníorrne Projeto Básico e
Proposta de Preços. DATA DA ASSINATURA: 14/06/2018. VIGÊNCIA: Imediata até 30/07/2018.
VALOR: RS 5.000,00 FORMA DE PAGAMENTO: 02 (duas) parcelas.yimIclo Píton Moura.
Prefeito Municipal. Pelo Contratante. Joseane Oliveira França. Pela C:ontrz,Lada.

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 0476/2018 - INEXIG1BILIDADE N°16/2018 CONTRATANTE: Município de Dom Macedo Costa. CNPJ/MF N° 13.827.019/0001-58.
CONTRATADA: ESTRELAR PRODUÇOES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ n.° 28.153.395/000181 Fundamento Legal: Licitação, Art. 25, III da Lei 8666/93 dc Art. 3° a 71 da Instrução n° 02/2005 do
TCM/BA Modalidade: lnexigibilidade OBJETO: Contratação da Banda Forro do Zé para apresentação
no dia 23/06/2018, às 22h00min no Evento São João 2018, com duração ce dus 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 Píoposa de Preços. DATA DA ASSINATURA:
19/06/2018. VIGÊNCIA: Imediata até 30/07/2018. VALOR: R$ 30.000,00 FOI-M/ DE PAGAMENTO:
02 (duas) parcelas. Egiialdo Píton Moura. Prefeito Municipal. Pelo Coitraiante. SILVANA
MARIA DE ARAUJO. Pela Contratada.
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