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Av. José sampaio, ne 08, le andar, CentÍo, Souto soarês - Bahia, CEP 46.990-000
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coMlssÃo DE LlctrAçÃo
PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LlClrAçAO

N" 022r2022PMSSlN

MODALIDADE: lnexigível
Data da Homologação: 1411012022

UNIOADE ORçAMENTÁRIA: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

OBJETO: Conúataçâo de empresa para prestação dos serviços de Produção Musical para

realização de 1 (um) show artístico com apresentaçâo do artista "Selva Branca" no dia 15

de Outubro, que será realizado em praça pública, em comemoração à padroeira Nossa

Senhora Aparecida, da comunidade de Morrinhos de Baixo, neste Município de Souto

Soares/BA.

pROpONENTE1 DOç1RADO PRODUçÁO ARTISTICA LIDÁ, inscrita no CNPJ sob no

32.892.17210001-03, com sede na Rua Bahia, no 99, Bairro Pindorama, lpiríBA, CEP:

44.600-000.

A Comissão instituída pelo

Decreto GIP n'02112022, de 03 de Janeiro de2022.

Amaury sta Junior
Presidente da CPL

rigues de Jesus
1o Membro

José Fábio
2o Membro

de Souza

/

,{Ay



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAT DE SOUTO SOARES

Av. José Sempaio, n0 08, le andar, Cêntro, Souto Soares - Bahia, CEP 46.990-000
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PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 02212022-SEC. DE CULTURA E TURISMO

SOLICITAcÃo DE SERVtCO

À Secretaria Municipal de Finanças
Setor de Licitações e Contratos
M.D. Amaury Alves Batista Junior
Sr. Coordenador do Setor de Licitações

Venho através deste expediente, aúorizar a Vossa Senhoria que formalize os procedimentos para a

Contrataçáo de empresa para prestação dos serviços de ProduÉo Musical para realizaÉo de 1 (um) show

artístico com apresentaÉo do artista "Selva Brance" no dia l5 de Outubro, que será realizado em praça

pública, em comemoreÉo à padroeira Nossa Senhora Aparecida, da comunidade de Morrinhos de Baixo'

neste Município de Souto Soares/BA.

SUGESTÕES:

Sugerimos a contratação da DOURADO PRODUçAO ARTISTICA LfDÁ, inscrita no CNPJ sob no

32.ág2.1l2lOOO1-03. com sede na Rua Bahia, no 99, Bairro Pindorama, lpiríBA, CEP:44.600-000' por ser

representante exclusiva para empresariar O grupo "Selva Branca" no Brasil e em outros países,

conforme proposta e documentos apresentado! que demonstram que a referido banda é consagrado

nacionalmente pelo público, o grupo vem conquistando espaço no cenário musical, por-onde faz shows

vem conquistando o reconhecimento do público. Sua discografia conta com. mais de.g exemplares. A

banda suigiu no ano de 2004, na cidade de Mono do Chapéu, coração da chapada diamantina, com a

proposta i-novadora de introduzir vários hits musicais (fonó, anocha, sertanejo, etc), sempre se

ãOáq*"0á à "pegaOa baiana", que é a identidade da banda. Desta forma, a banda vem agradando os

mais variados públicos.
ô r"roi gtoort'proposto de R$ 32.350,00 (trinte e dois mil, trezentos e cinquenta reais), está dentro do

praticadã no mercado para o portê da banda na data pleiteada por esta Administraçáo' para a sua

ãpiesentaçao, de acorào com comprovações de Notas Fiscais emitidas em eventos anteriores pela

referida empresa para diversas Prefeiturás do País, que tem uma média estimada de R$ 63.333,33

(sessenta e'três mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) por show deste artista'

Souto Soares - BA, 14 de Outubro de 2022.

André Luiz SamPa Cardoso
Prefeito MuniciPal



Ao setor financeiro para prévia manifestação sobre a existência de recursos orçamentários
próprios para cobertura das despesas, com vistas à deflagração do Processo de

lnexigibilidade de Licitação.
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DESPACHO ADMINISTRATIVO

Souto Soares - BA, í4 de Outubro de 2022.

André iz Sampaio Cardoso
Prefeito Municipal
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sempaio, ne 08, 1e andaÍ, Centro, Souto Soares - Bahia, CEP 46.99O'(x)0
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DESPACHO DE ESTIMATIVA D E CUSTOS E PREVISAO DE RECURSOS

Em atençáo ao despacho de V. Erf., e objetivando a instruçáo do presente processo,

informamôs que existe dotaçáo orçamentária para cobertura da despesa global de R$

32.350,00 (trinta e dois mil, trezentos e cinquenta reais), c,onsignada na seguinte dotaÉo
orcamentária do orçamento vigente:

lJnidade Orçamentária: 02.12.01 - Secretarta llunicipal de Cultura e Turismo.
Proj. Atividade: 2015 - Promoção das Atividades Culturais e Tradicionais
Ctissificação Econômica: 3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte : 0 - Recursos Ordinários

Sr. Prefeito,

Souto Soares - BA, 14 de Outubro de2022.

ORCAME NTÁR|OS

Departam nto de Contabilidade
lL,v



ESTADO DA BAHIA
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AUTORIZACÃO PARÂ ABERTURA DO PROC ESSO OE INEXIGIBILIDADE E LICITACÃO

Estando devidamente cumpridas as formalidades concernentes ao processo administrativo da

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, autuado sob o no 02212022, previstas no art. 38 da

Lei 8.666/93, autorizo o andamento do referido processo e encaminho a V. Sa. para as
providências decorrentes.

Senhor Presidente da Comissão Permanente de Licitação,

André Luiz mpaio Cardoso
Prefeito Municipal

Souto Soares - BA, 14 de Outubro de2022

E



ê
ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sempaio, ne 08, 1e andaÍ, Cêntro, Souto Soares - Bahia, CEP /f6.99G000
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PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAçÃO

1 - A solicitação do Processo Administrativo ao qual este documento se integra, trata-se da

contratação da empresa DoURADO PRODUçAO ARTISTICA LrDÁ, inscrita no CNPJ sob no

32.892.172t0001-03, com sede na Rua Bahia, no 99, Bairro Pindorama, lpirá/BA, cEP: 44.600-000, para

prestação dos serviços de ProduÉo Musical para realizaçáo de 1 (um) show artístico com apresentaÉo do

artista "selva Brânca" no dia í5 de Outubro, que será realizado em praça pública, em comemoraçáo à

padroeira Nossa Senhora Aparecida, da comunidade de Moninhos de Baixo, neste Município de Souto

Soares/BA.

Diante do quanto apresêntado, damos encaminhamento ao processo abrindo o.

ATO DE |NEX|GIBILIDADE DE LlClrAÇÃo No 022!2022

Proposta:

1 - proponente - DOIJRADO qRODUçÁO ARÍISTICA LTDA, inscrita no CNPJ sob no 32.892.17210001-

03, com sedê na Rua Bahia, no 99, Bairro Pindorama, lpirá/BA, CEP: 44.600-000.

2 - A empresa proponente é uma tradicional prestadora de serviços, por ser representante exclusiva

para empresariar o artista "Selva Brenca" no Brasil e em outros países. conforme proposta e

documentos apresentados.

3 - A Proposta apresentada para os serviços é no valor global de R$ 32.350,00 (trinta e dois mil'

trezentos e cinquenta reais), e verificou-se que está dentro do praticado no merGldo paÍa o poíe da

apresentação ào show do artista na data pleiteada por esta AdministraÉo, 1511012022, paÍa a
*rero;3çáo à padroeira Nossa Senhora Aparecida, da comunidade de Moninhos de Baixo, neste

Município áe Souio Soeres/BA, de acordo com comprovaçôes de Notas Fiscais emitidas êm eventos

anteriores pela referida emprêsa para diversas Prefeituras do País.

O valor proposto está dentro do praticâdo no mercado, levando em consideração o porte de

consagraÉo nacional aprovado para crÍtica do público, portanto, comprovando a inviabilidadê de

compelição, pela própria natureza do serviço, que é singular. A inviabilidade de licitação enseja a sua

inexigibilidade.

Desta forma, opta-se pela INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO.
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PARECER

GONSIDERANDO a inviabilidade de competiçáo para a contratação de show artístico, através de

empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública, sendo
demonstrado a condição de exclusividade pelo proponente, conforme inciso lll do artigo 25 da lei

8.666/93;

CoNSIDERANDO que a empresa DOURADO PRODUçÃO ARTISTTCA LIDA, inscrita no CNPJ sob no

32.8g2.172t0001-03, com sede na Rua Behia, no 99, Baino Pindorama, lpiríBA, cEP:44.600-000, detém

exclusividade para empresariar o artista "Sêlva Branca' pelo paÍs e em outros países, portanto,

legalmente representado;

CONSIDERANDO, por fim, que o preço proposto está dentro dos parâmetros da proporcionalidade

aos serviços prestados e adequação ao mercado, sendo, portanto, razoável,

Diante das considerações mencionadas e com base nos princípios da Legalidade, Economicidade e

Eficiência, além dos fatos anolados é quê emitimos PARECER FAVORAVEL à contrâtação e

encaminha a Vossa Senhoria o Processo de lnexigibilidade de Licitação no 022|2O22PMSSIN, para

que seja emanado o Parecer Jurídico sobre a possibilidade da contrataÉo por lnêxigibilidade dê

Licitaçáo, visto o preceituado no art. 25, inciso lll, § í", da Lei Federal no 8.666/93 e suas alterações.

Souto Soares - BA, 14 de Outubro de 2022

COMTSSÃO:

Amaury A Batista Junior
Presidente da CPL

rigues de Jêsus José Fá ra de Souza
Membro bro



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
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Consulente: Prefeitura Municipal de Souto Soares.
Ref. Processo de lnexigibilidade de licitação n' 02212022PMSSlN

Trata o presente expêdiente sobre a Contratação de empresa

para prestação dos se/viços de Produção Musical para

realizaçáo de 1 (um) show artístico com apresentação do aftista

"Selva Branca" no dia 15 de Outubro, que será realizado em

praça púbtica, em comemoração à padroeia Nossa Senhora

Aparecida, da comunidade de Moninhos de Baixo, neste

MunicÍpio de Souto SoaÍes/BÁ.

No direito brasileiro, apesar da regra geral ser o dever da Administração Pública licitar os serviços e

obras de que necessita para a conàecução das suas finalidadês, a própria Constituição Federal ressalva

a possibilidade da dispênsa da obrigatoriedade do cêÍtame licitatório.

O legislador ordinário, dentro da razoabilidade, estabeleceu os casos de dispensa e inexigibilidade de

licitaçáo, respectivamente nos artigos 24 e 25 da Lei 8.666/93-

os casos de inexigibilidade, qcrndiÍl9eÍ!É no aÍtigo 25 da Lei 8.666/95, ocorrêm quando há

inviabilidade de com-petição, sen-ã'ãliõito ao administrador agir movido pela discricionariedade, visando'

única e exclusivamente ao interesse público.

No sentido da palavra, inexigibilidade é a situaçáo em que se torna 
. 
dispensável adotar-se um

orocedimento administrativo eienso e complexo para efetiva contrataÉo deste ou daquelê produto ou

5;ú;. É g;;"srá, ã comuinaçao de preehchimento de requisitos formais aliadas a singularidade do

objeto.

os incisos do artigo 25 lfazem um rol exemplificativo de hipóteses em que poderá ocoÍÍer a

inãrüi6irio"o" oe i'rcitaçao, portanto logo podemos concluir que poderão existir^ outÍas divêrsas

iitráióàr em que estará c araderizada a inexigibilidade. Nesse sentido, Justen Filho (2011):

,,o legistador rcconheceu a impossibilidade de promover um elenco exaustivo,

por ser logicamente impossível antever todas as situações em que oconerá a

inviabilidaáe da compétiçáo. por lsso, ainda que a lei indaue situações de

inexigibitidade, o rot iormativo tem natureza exemplificativa". (ibid, p. 251)

Quantoàinviabilidadedecompetiçãoprevistanoartigo25,entende.sêqueamesmedeveser
sunaénte, e bem fundamentaaa, Oemonstrando-se a exi&ência de uma real e efêtiva inviabilidade de

competiçáo.

PARECER JURíDICO
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Sustenta ainda Cretella Júnior (1993) que "inviabilidade de competição, 'lato sensu', é o certamê êm
que um dos contendores reúne qualidades tais que se torna único, exclusivo, sul genens, a tal ponto

que inibe os demais licitantes, sem condiçóes competitivas". No dizer e entender de Meirelles (1999):

"a ticitação é inexigívet em razão da impossibilidade iuidica de se instaurar
compeiição entre éventuais inrelessados, pois náo se pode pretender melhor
propostà quando apenas um é propietáio do bem enseiado pelo Poder
Público, ou reconhecidamente capaz de atender às exigências da

Administração no que conceme a realizaçáo do obieto do contrato". (ibid, p'

108)

para que a licitação seja inexigível diante da contratação de artistas é necessário que os mesmos

sejam consagraOós petá críticaLspecializada ou pela.opinião pública. Por isso conclui Cretêlla Júnior

(ZóOo) que ;se o ártista tem grande valor e sensibilidade, mas é desconhecido, não pode ser

àscolhido, a não sêr po, 
"oncursó. 

O que interessa é a crítica especializada e a opiniáo pública atual".

Assim, se o artista tem a consagração do público e da crítica sua contratação é licita mesmo sem o
procedimento licitatório. A respeiio desse tipo de contratação afirma Justen Filho (2011) que:

"como regra, náo comryte ao Estado contratat profissionais do setor artístico.

O deseniotvimento dé atividades aÍtísÍicâs compete à inbiativa pivada, ainda
que ao Estado incumba fomentar as diversas manifestações nesse campo.
poftanto, somente guando se fizer necessáia à contratação de profssrbnals
para desenvotvimento de atividades de saÍisfaçáo do interesse público é que se

poderá aplicar o dispositivo". (ibid' p. 267)

No âmbito das contrataçôes de artistas renomados e cuja consagraÉo pública é requisito

prepànaerante, resta consignar que o reconhecimento da crítica especializada é de suma importância

iaà eviAenciai este artista-no meio cultural em cujo campo de trabalho atua, ou seja, cantor individual'

ãúpta sártane.;a, grupo de pagode e ou axé, independe o ramo, nível ou o tipo artístico' o que o

diferencia é a replrcussão qué o mesmo possui na mídia em geral, seja ela rádio, TV ou intemet' e

issã geralmente ê o que chamamos de consagraçáo pública, nada mais é que o reconhecimento deste

artista perante a crítica especializada.

o objeto do presente processo versa sobre a contrataÉo de empresa para prestaçáo dos serviÇos de

Produção Musical para Íealizaçáo de I (um) show artístico com apresentaÉo do artista "selva Branca" no

dia 15 de Outubro, que será realizado em praça pública, em comemoraçáo à padroeira Nossa senhora

Aparecida, da comunidade de Morrinhos de Baixo, neste Município de souto soares/BA, de interêsse da

secretaria Municipal de cultura e Turismo, de modo que, estabelece o artigo 25 e inciso lll da Lei

À.àáeÀs que "É inexigível a ticitaçáo quando houver inviabitidade de competição, em especial: lll '
para contratação de profissional àe qualquer setor aftÍstico, dirêtamente ou através de empresário

exclusivo, desde que consagrado pela crítica especiatizada ou pela opiniáo pública."
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A empresa DoURADO PRODUçÃO ARTISTIC,A LTDA, inscrita no CNPJ sob no 32.892. í 7210001-03, com
sede na Rua Bahia, no 99, Baino Pindorama, lpiríBA, CEP: 44.600-000, detém exclusividade para

empresariar o artista "Selva Branca" conforme demonstrado através de Contrato de Exclusividade
Nacional e lnternacional de Shows e Apresentaçóes Artísticas e Adendo ao referido Contrato, de modo
que atendem as exigências das disposiçóes do inciso lll do Art. 25 da Lei 8.666/93. De igual modo,
atendem recomendaÉes da lnstrução 0212005 de 19 de abril de 2005 expedida pelo Tribunal de
Contas dos MunicÍpios do Estado da Bahia, quanto a contratação de serviços desta natureza. Ainda, a

singularidade da prestação do serviço, por si só, justifica a ausência, por inviabilidade, da competiçáo.

Diante do êxposto, somos pela possibilidade de contrataÉo do artista "Selva Branca" poÍ intermedio
da empresa DOURADO PRODUçÃO ARTISTICA tIDÁ, inscrita no CNPJ sob no 32.892. í 7210001-03,

com sede na Rua Bahia, no 99, Baino Pindorama, lpiríBA, CEP:44.600-000, mediante lnexigibilidade
dê Llcitação, à luz da interpretação do artigo 25, lll da lei 8.666/93, bem como dos demais dispositivos
mencionados neste parecer.

Este é o entendimento que elevo à consideraçáo superior

Soares - BA, 14 de Outubro de 2022.

cas Tadeu de Otiveira
OAB/BA no 30.358
Assessor Jurídico
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DESPACHO DE INEXIGIBILIDADE D LICITACÃO

Opina pelo Reconhecimento da situaçáo de
I nex ig ibilid ade de Licitação.

Senhor Prefeito,

Visto o quanto opinado no parecer jurídico e embasado no caput do artigo 25 da Lei Federal no

8.666/93 e suas alterações, a Comissão Permanente de Licitação reconhece a situaÉo de

INEXIGIBILIDADE, objetivando a Contratação de empresa para prestaÉo dos serviços de Produção

Musical para realização de I (um) show artístico com apresentação do artista "Selva Branca" no dia

1S de Outubro, que será realizado em pÍaça pública, em comemoração à padroeira Nossa Senhora

Aparecida, da comunidade dê Moninhos de Baixo, neste Município de Souto Soares/BA, pelo preço

global de R$ 32.350,00 (trinta e dois mil, trezentos e cinquenta reais).

Esclarecemos que os motivos que nos levaram a solicitar a inexigibilidade de licitaçáo se relacionam a

inviabilidade de competiçáo comprovada nos autos.

Souto Soares - BA, 14 de Outubro de 2022.

Amaury Alv atista Junior
Presidente da CPL

*ft;#gf"deJêsus José Fábio Vieira de Souza
Membro

COMISSÃO:
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INEXIGIBILIDA DE DE LICITACÃO N" 022t2022.

O Prefeito do Municipio de Seabra, Estado da Bahia, no uso de suas atribuiçóes legais e
constitucionais:

Souto Soares- BA, 14 de Outubro de2022.

André Luiz SamPa o Cardoso
Prefeito Municipal

Reconhece e RATIFICA, nos termos do artigo 26 da lei 8.666/93, a situação de inexigibilidade de

licitação no prêsente processo, em consonância com o despacho formulado pela Comissão
permanente de Licitaçáo, visto manifestação no parecêr jurídico. Em consêqüência Íica a empresa
DOURADO qRODUçÁO ARTtsTtCA LIDA, inscrita no CNPJ sob no 32.892.í 7210001-03, com sede na

Rua Behia, no 99, Báino Pindorame, lpirá/BA, CEP: 44.600-000, convocada para assinatura do contrato

no prazo de até cinco dias.
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HOMOLOGAÇ Ãolao.luorcacÃo

Em face do parecer supra, tendo em vista que foram cumpridas todas as formalidades legais

HOMOLOGO o Termo de lnexigibilidade de Licitaçáo, acolhendo o parecer jurídico, êlaborado a

pedido desta municipalidade, para que surta os seus jurídicos e legais efeitos e ADJUDICO, em favor

da empresa DOURJ,.DO qRODUçÁO ARTISTICA LfDÁ, inscrita no CNPJ sob no 32.892. í 7210001-03,

com sede na Rua Bahia, no 99, Bairro Pindorama, lpiríBA, CEP:44.600-000, para prestaÉo dos serviços

de Produçáo Musical para realizacfro de 1 (um) show artístico com apresentaçáo do artista "Sêlva Branca"

no dia 15 de Outubro, que será realizado em praça pública, em comemoraÉo à padroeira Nossa Senhora

Aparecida, da comunidade de Morrinhos de Baixo, neste Município de Souto Soares/BA, pelo valor global

de R$ 32.350,00 (trinta e dois mil, trezentos e cinquenta reais).

Souto Soares- BA, í4 de Outubro de2022.

André Luiz pa io Cardoso
Prefeito Municipal
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- À; 01i.s16.6í5-7s, õÃárElnq NAcIoNAL DE HABILITAÇÃo no

õ+ággaássea, orgãó expedidor DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS|TO - BA,

i.=iJã"i" " oàmÉiliauo(a1 no(a) AVENTDA C, 14, LOT. 7 DE JULHO, tPlRA, BA,

CÉÉ a+ooooOo, BRASiL: SILLÂ GEoVANA SANToS DOURADo, nacionalidade
eRASfLefRA, nascida em 29109/1982, cãsada em COMUNHÃO PARCIAL DE

ãerus.-Err,rpnEsÁRlo, cPF no 019.232.765€1, cARTEIRA NAcIoNAL DE

ÉÃriiirretÁo n" o51 i2235418, órsrão expedidor 
. 
DEpARTAMENTO ESTADUAL

oÉ fnanêffo - BA, residentê e doÉriciliadola) no(a) AVENIDA c' í4' LoT 7 DE

Juuo, tptRA, BA, CEp 44600000, BRASIL. Sócios da sociedade limitada dê nome

ã-presãri"r douneoo coMERcto DE MEDIGAMENToS LTDA, registrada
legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta comercial do
ÉJt ao a. bahia, sob NIRE no 29204594949, com sede na Avenida Dr. cesar
Cabral, no 192, BeiÍro Centro, lpirá, BA, CEP 44.600-000' BRASIL' devidam€ntê
inscrita no cadastro Nacional de Pessoa JurÍdica/MF sob o no 32.A92.17?,OOO1-O3,

àeliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração e consolidação

ããntratuaf , nos têrmos da Lei n" 1O.4O6t 2OO2, mediante âs condigões estabelecides
nas cláusulas sêguintes:

ALTERâÇÃO E CONSOLIDAçÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE

DOURADO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ no 32.892- 17 2lOOOl'O3

NOME EMPRESARIAL

CLÁUSULA pRlMElRA. A sociedade que gíra sob o nome empresarial DOURADO
COMERCIODEMEDICAMENTOSLTDA,giTaTá'apartirdestadata,sobonome
empresarial DOURADO PRODUCAO ARTISTICAS LTDA e adotando o nome
Íantasia DOURADO PRODUCOES.

Req: 8l20OO0r 198150 Página 1

Cêrtjíico o RogistÍo sob o no 98227286 eín 24n8f2022
Protocolo 225150611 de 23lOAl2O22

Nome da êmpresa DOURAOO PRODUCAO ARTISTICAS LTOA NIRE 29204594949

Éste documento pode sêr verificado em http://regin.jucsb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aSpT

Chancela í 6693458399602't
Esta ópia íoi autênticáda digitalmente 6 assinada em 24lOAl202
por Tlana Regila M G de Araúio - Secrêtária-Geral

ENDEREçO

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte

"nd"*çp 
sito à RUA BAHIA, no 99, LOT. CASA, BAIRRO PINDoRAMA, IPIRA' BA'

CEP z14.600-000, BRASIL.

OBJETO SOCIAL

CLÁuSULA TERCEIRA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:
PRODUçÃO MUSICAL; IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO:
iT',Tp-nesbAo DE MATERIAL; INSTALAçÃO DE MÁOUINAS E EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS; ATIVIDADES DE EXIBIÇÁO CINEMATOGRÁFICA; ATIVIDADES DE
cRAVAçÃo DE soM E DE EDrÇÃo DE MÚsrcA _A9_EN^c-!flYl.F!!J9^,Di
ESPAÇóS PARA PUBLICIDADE, EXCETO EM VE|CULOS DE COMUNICAçAO;
MARKÊTING DIRETO; CONSULTORIA EM PUBLICIDADE; FILMAGEM DE

FESTAS E EVENTOS; ARTES CÊNICAS, ESPETÁCULOS E AT]VIDADES
CoMPLEMENTARES; ALUGUEL DE PALCOS' COBERTURAS E ESTRUTUFTAS

I
v
'UCEB



ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
DOURADO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ n' 32.892. l7zl000l 43
DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE MAOUINAS E
EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INOUSTRIAIS, SEM OPERAOOR; SERVIçOS
DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS..

GNAE FISCAL

9oo1-9/02 - produção musical
1813-0/01 - impressão de material paÍa uso publicitario
a23O4lO1 - serviços de organlzaçáo de feiras, congressos, exPosições e festas
77394/99 - aluguel de outras máquinas e equipamentos cornerciais e industrials não
especificados anteriormente, sem oPorador
77394103 - aluguêl de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário,
excêto andaimes
74204104 - Íilmagêm de festas e evêntos
7319410,4 - consultoÍia em publicidade
7319-0/03 - marketing direto
7312-2lOO - agenciamento de espaços para publicidadê, exceto em veÍculos de
comunicaçáo
592O-l lOO - atividedês de gravação de som e de edição de música
5914€/00 - atividades de exibição cinêmatográfica
33214100 - instalaÉo de máquinas e equipamentos industriais
18 t 3t/99 - impressáo de malerial parâ outros usos
9OOí -9/99 - artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não
espêcifi cados anteriormente.

OUAI'RO SOCIETÁRIO

CLAUSULA auARTA. Retira-se da sociedade o sócio FRANCISCO ALVES DE
OLIVEIRA NETO. detentor de 25.O0o (Vínte e Cinco Mil) quotes, no valor nominal
de R$ 1,00 (Um Real ) cada uma, coÍrespondendo a R$ 25.000,00 (Vintê e Cinco Mil
Reais).

CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

CLÁUSULA SEXTA. O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R$
300.000,00 (trezentos mil reais), em moeda corrente nacional, representado por
300.000 (trezentas mil) quotas de capitel, no valor nomínal de R$ 1,00 (um real)
cada uma, cuja aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelos
sócios. Em deconência do aumento do capital social este fica assim distribuído:

8@

'&
'UCEB
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Cêítifico o Rêqistro sob o n" 98227286 et 2410812022

Protocolo 22515061I de 2310U2022
Nomo da êmpÍo6a DOURADO PRODUCAO ARTISTICAS LTDA NIRE 29204594949

Estê documento pode ser v6rificâdo em http://regin.jucêb.ba.gov.brlAUTENÍICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aSpx
châncela í 66934583996021
Esta ópia toi autenticada digitalÍnente e ag§inade e.n 2410U2o22
por Tiana R€ila M G de Arâújo - SecÍetária-Geral

CLÁUSULA GIUINTA. O SóC|O FRANCISCO ALVES DE OLIVEIFTA NETO ITANSfETE

suas quotes de capital social, que peiiaz o valor total de R$ 25.000,O0 (Vinte e Cinco
Mil Reais), direta e irrestitamente ao sócio SILLA GEOVANA SANTOS DOURADO,
dando plena, geral e inevogável quitação.

OO CAPITAL SOCIAL



ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÂO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
DOURADO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDÂ

CNPJ n' 32.892. 17210001-03

SILLA GEOVANA SANTOS DOUFIADO, com 3OO.OOO (trezentos mil) quotas,
perfâzêndo um total de R$ 30O.O00,O0 (trezentos mil reais) integralizado.

DA AI'MINISTRAçÃO

CLÁUSULA SÉTlilA. A admlnistração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o)
Sócio(a) SILLA GEOVANA SANTOS DOURADO com os poderes e atribuiçôês de
representaçáo ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo
praticar todos os atos compreendidos no obleto social, sempre de interesse da
sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no enlanto, fazê-lo em
aüvidades estranhas ao interesse social ou assumir obtigâções s€ja em favor de
qualquer dos cotistas ou de terceiros, bgm como onerar ou alienar bens imóveis da
soclêdadê, sem autorlzaÉo do(s) outro(s) sócio(s).

DA DECLARAçÃO DE DESTMPEDIMENTO

CLÂUSULA OITAVA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que
nâo está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei esPecial ou em
virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os êíeitos dela, a pena que
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime
Íalimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a
economie popular, contra o sistema Íinanceiro nacional, contra normas de defêse da
ooncorrência, contra as relaÉes de consumo, fé pública ou propriedade.

CLÁUSULA NONA. A partir desta dâta a sociedade passara a ser uma sociêdade
limitada unipe§soâ|, nos teÍrnos da Lel 19.78412019.

DA RATIFICAçÃO E FORO

CLÁUSULA DECIMA. O foro para o exercÍcio e o cumprimento dos direitos e
obrigações resultantes do contrato social peÍrnanece em lPlF{A BAH lA.

Em facê das alteraçôes aclma, consollda-se o contrato soclal, nos termos da
Lel n" í0.{06/2002, mediante as condlções â cláusulas segulnles:

coNsoLrDAçÃo Do CoNTRATO SOCIAL

SILLA GEOVANA SANTOS oOURAOO, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em
2910911982, CASAdE EM COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESÁRIO, CPF NO

019.232,76541, CARTETRA NACTONAL DE HABILÍTAÇÃO no O5',122235418, órgão
expedidor DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA, residênte e
domiciliado(a) no(a) AVENIDA C, 14, LOT 7 DE JULHO, lPlRA, BA, CEP 44600000,
BRASIL, única sócia componentes da sociedade empresária trcURADO
PRODUCAO ARTISTICAS LTDA, situada à RUA BAHIA, nO 99, LOT. CASA,
BAIRRO PINDORAMA lPlRA, BA, CEP 44.600-000, BRASIL, inscrita no CNPJ sob

Req:81200001198150 f Página 3

.&
CêítiÍico o Regislro sob o d' 9827286 eín 2410812022

Protocolo 225150611 de 2310812022
Nome da êmprosa OOURADO PROOUCAO ARTISÍICAS LTDA NIRE 29204594949
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Esta ópia foi autenücada digiialmente e essindda em 2410E12o22

por Íiana Regila M G dê Araúio - SecÍetária-Geral'UCÉB



ALTERAÇÀO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
DOURADO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ no 32.892. LTYOOOI 43
nc 32.892.172t0,001-{r3, conforme contrato arquivado na Junta Comercial do Estado
da Bahia sob NIRE 29204594949, em sessão de 26102120'19, arquivada na JUCEB,
consolidam o seu contrato social mediante as sBguintes cláusulas:

GLÁUSULA í' - A sodêdade glra sob o Nome Empresartal DoURADO
PRODUCAO ARTISTICAS LTDA, com sede à RUA BAHIA, n" 99' LOT. CASA,
BAIRRO PINDORAMA, IPIRA, BA, CEP 44.600400, BRASIL.

PaÉgrafo Primeiro - Observadas as disposições da legislação aplicável, a sociedade
pode abrir Íiliais em qualquer paíte do terÍitório nacional, a critério dos sócios.

ctÁusulA 2'- A sociedade tem por objeto: PRoDUÇÃo MUSICAL; IMPRESSÃO
DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO: IMPRESSÃO DE MATERIAL;
1X51APIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS; ATIVIDADES DE
EXIBIÇÃó CINEMATOGRAFICA: ATIVIDADES DE GRAVAçÃO DE SOM E DE
EDIÇÃO DE MÚSICA; AGENCTAMENTO DE ESPAçOS PARA PUBLICIDADE,
EXCETO EM VEICULOS DE COMUNICAÇÃO; MARKETING DIRETO;
CONSULTORIA EM PUBLICIDADE; FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS; ARTES
cÊNIcAS, ESPETÁCULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES; ALUGUEL DE
PALCOS, COBERTURAS E ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO
ANDAIMES; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS É
INOUSTRIAIS, SEM OPERADOR; SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS,
CONGRESSOS, EXPOSIÇÔES E FESTAS,.

CNAE FISCAL

9001-9/02 - produção musical
1813-0/01 - impressão de material para uso publicitário
8230-0/01 - serviços de organizaÉo de feiras, oongressos, exposi@s e festas
7739-0/99 - eluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e indusfiais náo
especificados antêriormênte, sem operador
7739-OlO3 - aluguel de palcos, coberturas e oulras estruturas de uso temporário,
exceto andaimes
7420.0,104 - filmagem de festas e eventos
73'l94lm - consultoria em publicidade
7319-0/03 - marketing direto
7312-2lOO - agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veíqJlos de
comunicação
592o-1/oo - atividades dê gravação de som ê de ediÉo de música
59í4-6/00 - atividades de exibição cinematográfica
3321-O/O0 - instalaÉo de máquines e equipamentos indusffais
18í3-0/99 - impressão de material para outros usos
9001-9/99 - artes cênicas, espetáculos e etividades complemEntares náo
especiÍicados anteriormente.

FReq: 81200001 l98I5O Págtua 4
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ATTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE

DOURADO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ n" 32.892' t7zlOOOl43

CLÁUSULA 3. - O capital social é de R$ 300.Oü),O0 (Irezentos Mil Rêais), divididos
em 30o.ooo (Trezentas Mil) quotas no valor de RS 1,OO (Hum Real) cada uma,
tot t."nt" intàgralizado pelá sócia, em moeda clç1ente do paÍs, assim subscrito:

SóCIA

STLLA GEOVANA SANTOS DOURADO

COTAS

300.000

VALOR

R$ 300.000,00100

CLÁUSULA 4. - Nos termos do aft. 1.052 do Código Civil (Lei n" 'l O.4O6/2002) a

responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor dê suas quotas, mas todos
r€rspondem solidariamente pela integralização do câpital.

CLÁUSULA S. - A administraçáo da sociedadê cabeÉ à sócia SILLA GEOVANA
SANTOSDOURÂDO,comospodêreseatribuiçõesderepresêntaraüvae
fassivamente a sociedade, em .iuÍzo ou fora dele, podendo praticar todo e qualquer
ato ISOLADAMENTE sempre nó interesse da sociêdadê, sêndo autorizado o uso do

nà.ã ãrpi""urial vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social
óu assumir obrigações seja em favor de quelquer dos quotistas ou de tercêiros, bêm
co111o on.r"1 oüalienar bãns da sociêdadê, sem autorização do oúro sócio. (artigos

997, Vl; 1.0Í3.'1.015, 1O€4 CCl2OO2l.

CLÁUSULA 6. - Os sócios podem retirar ou toma-se credores mensalmente a tÍtulo
àJ..pró-t"Uor"", de uma importância a ser Íixada de coínum acordo dê dentro das
possibilidades sociais, resPeitando os limites legais.

CLÁUSULA 7' - Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o
administrador prestaÉ contas justificadas de sua administração, procêdendo à
elaboração do invêntário, do bahnço patrimonial e do balanço de resultado
econômÍco, cabendo eos sócios. na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas

apurados.

CLÁUSULA 8. - Os sócios não podem cêdeÍ ou transfeÍir Parte, ou a totalidade de
suas quotas de cepitâl a pessoas estranhas e sociedede se antes ofgrecê-las a
própria sociedade ou os demais sócios, os quais, em igualdades de condições terão
preferência nas aquisiçõ€s.

CLÁUSULA 9' - A Administradora declâra' sob as penas da lei, de que não esta
impedido de exercer a administração da sociedade, por lel especial, ou em virtude
de condenaçáo criminal, ou por se encontrarem sob os Efeitos dela, a pena que

vede, ainda que temporariamente, o âcesso a cargos públicos; ou por crime
falimentar, de prevaricaçáo, peitâ ou subomo, concussáo, peculato, ou oontra a
economia popuiar, contÍa o sistema Íinanceiro nacional, contra noÍTnas de defêsa de

TOTAL 300.000 100 R$ 300.000,00

Req:812O00O119E150 Págha 5
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ATTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRÂTUAL DA SOCIEDADE

DOURADO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ n" 32.892. lT2/O0Ol -O3

concorrência, c-ntra as relações de consumo, Íé pública, ou a propriedade, (art.
1.011. § 1",CCI2OO?).

CLÁUSULA 10' - A sociedade iniciou suas aüvidades em 26loZ2019 e o seu prazo
de durâÉo é indeterminado.

CLAUSULA ll. - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará
suas aüüdades com os herdeiros, sucessores e o incapaz- Não sendo possÍvel ou
inexistindo interesse destes ou dOS sócios remanescentes, o velor de sêUS haveres
será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociêdade, à data da
resolução, verificada em balânço especialmente leventâdo.

PaÉgraÍo único - O mesmo procedimento é adotado êm outros casos em que a
sociedade se resolve em relação a seus sócios'

CLÁUSULA í2' - São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com
relaÉo à sociedade, os atos de quaisquer dos sócios, procuradores ou
encánegados, que se envolverem em obrigações relativas a negócios ou operações
estranhás ao objetivo social, tais como: Íianças, âvais, endossos ou quaisquer outras
garantias, em fàvor de terceiros, sendo individualmente responsabilizados pelos
compromissos contratuais.

CLÁUSULA 13' - Fica eleito o foro de lpirá Bahia para qualquer ação fundada neste
contrato, com exclusáo expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seJe.

E, por êstarem âssim justos e @ntratedos, essinam este instrumênto.

lpirá Bahia, 16 de agosto de 2022.

"41r,2- é A-(év CD

§le
lZ

FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA NETO
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BÂ'll^ pnOOUçÔEs E

EVEXÍO6 l-T&L-s ta,ú rede c &n*íÍo oa RÜa CquL So{eã B'lb n" 3õ'-8' cagâ' b€hrD

Àooo*arÀ, u*to o chaÍÉu - BA, € cEP 4'ÚE50'00o (r'L 9g', lL cc,imoz)

2' O câlüd rdrsl sqá Ra 3O.mO,OO (5nta íd 
'tÊh) 

dlvr"do cm 30 000 (Úitra nÍ) qudÃ de

Lr--n(;nÀ J"hi I ,OO (fr."n ,.ary .áa+'irÚrei*ar, nc*a *o *n ÍÍo.ds coí?r* do Pai6. pã16

sóqq-r'
L!c.s S vaôFitoB.tístâ
l!Ésio c..lol P *. dr liilE
lll, Ccr2ürz) (aít Lo! t,Cc,núZt

rf dê . ór l8.0OO ......-.'. Rt 18-m,00
rr ac duü r20o...... . Ri lz.coo 0O ('ít É7'

3', . O oaido tÉf,i sERvlÇOS DE oRGAI.|IZAçÃO DE FÉlRÁs. coNcRÉssos' ExPoslÇÕE 
=

FESr Âs. 
-PROOI,çAO 

mJSICÁL

4. Â !odcd.& ítciíá $.r stiirihíbà cm 27.crãx)9 e sa, E-@ ô ú'EÉo é ind.t íÍÍiEdo.

t-rt. §7, ü, CC,!08Íl)

Ea Â. dírÀ. r.áô i.rlivLivels e Í!ü Ddorãô ÊÊÍ cadiàS ou tr'útidtt â tÊÍtaio§ -dí o

t""ã#ãiã;J;' ;T*, rcj'-t"gt"'d'' cm bddc (b cdl'sçe! G F€ço drElr' 'ft
iliffi p-" . * rq,Éçr<i sc ponrl e ;e"aa bnr&*' * t&ú s csllâo dcüaà a

ffiç; á!"tlet pertráae. (at r'oac' rÊ r '0s' cc'2ffi!)

6' A rslpçnsódHadÇ ê Gadô sódo ó ÍÊ3ffi âo 'l.loí dê Há5 quoüF' Íra§ todo§ ÍeJ0ondem

:.k;à;À-pôÉ-lti,;úrzaÉo do €apitd §odd' (aÍL í'05& ccr2ooa

7r À aô,rihrtÊBÉo de sãiêdeê €abcíá $ §E Ll'c'!E ÊYA OE Efif,Íio B IIBTA oo'Ír c
odi"'ffiliÀ e a.snÍ hdt'td-tt'hrstÊ' ssnríÊ qn güâll (b dIiyo íÊí'!tsê da

i.oceo.a.. poatndo rogs*t+u p".tt rã;"ttfuÉ* mr:+ tufa Fd* v"nciE s e

/t/làouk.i ô t{nD&ír p"-.r* p*m'Ã1"*''t;"{t wd'(b o rlo do Íüre ãnr€síid' em

J#lã:.ffi;;'kê'"=à -dtt'; ss*mi obtig'çõ€c o!" A' t.ar'' dê qElqus dG

oEtistae ou dê teíDêlías, u,, a(Í- Ãoi *-"f*' ogti 
'á*"'Lt 

o' to"ioaa"' EÊm erÊntraçào

;;"#-"".b6ls"t igt, u; r.ore lors, t06+ Gc'10o2)

8.r@léflriír,d.caÍtâGNe{.jci,ÊoÍlal,em31ÔdczeÍnüo'oÍ$y"s'qr"Úfco'Ês
iJcificsd.s ê sre rdmlrr*rçaq pr#tõ'a-áJÀnçâo tb nçr-egit' o oatamo ÊÍroi* e

'.r.' tsranco t e regnú a*.tatg-. #lt-"--sacÉ'na pmporça dê §uas ÇrÉ'' 6 }'tcl§6 f,i

n raÀ airraao". tst r '6í ccÍ2ool)

9! Nos asâo ÍÍÉêa lrgúdrs e !âmÍ1o (b eE'clcb.t"94 9"-.=:f (tli*ít'o rotÍ€ §
rurtas Ç dê.iJn !o sdÍiÍiá€ÔÍ(es)ã;;o;-t "t; 

(r'b' i'o?r r r'o?1 § Í ' 'Ê í'07L

cct rz)

Íú A §oÉdrdÊ podüá I qüd$tí EÍíPo' âbíí ou Êáü trat o! ouE' depêfiÊíd'i

,l-.á- co.ttfuit al*lads poí bdoo oc -doê
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@l{nf,uaçÂo oo eoiÍnaro socrAl oA 8C!ãEO^D€ ErpRErÁRrr -sErJÂ EiAi CÂ O^
BAfitA pRoaruÇõEs E EyEIüÍoS LIDÂ' : . i;.

1l Os sócfud Fd3ráô, dê conrrn Bdo. íE una flka(Í3 ínensal, a ffilb ab !ítc Làg.e,.oàÉenlaÍbs ã..?.'?iõ-§,rgrraÍrcíEl3 pÉÍ|,írsêg

l, .I:!T*, f ryú99" cJdqry sôô. . sids.E cÚltr?Eíá í.rs§ 
'It ir* cnr ol

so!?(s) FlÍr.í86ír(9. o \r*Í ür rã3itâvsí€s súâ +rrdo e [Çjílrô @íÍ üse ne ,fudió
@iíno{ial É sôcidâde, à ddâ da rêsoluçao, nernna á Uança tipc.irt r"r,t" r"r".,raa".

Psqgrqb 6.,10 : O msmo p.ocàfrnâr6 sÊr:i Edoãdo Êm üIm: caGG 6Ín +rê i $cêrrEdE sÍrÍesolrá êm rdsçàô r sru sócro. (art. l.@f ê arl' f.OSí, CC,:EGA

'13 O ÁúúÍthrdOf Ct#a, &b a. Eãlâs dr bi & qE Írb elta ingêfio ê eÍÊroaí adírinitrtção dE ldâdadr, Fí ta' €Südd, a., em vrÍlrô oe á"rài-afo erirmna, ou pc ri
T.:*y-:b oç.*E d.b,. a pcna àr ç. iirô q,- Eírpc;.dô, 

" rc*Ào a L.s;pt,II OOÊi OU pú. cÍitDê f8rÍ.n€íEr. & píEwiãção, pÉü, qI s.ÊoÍio, Clrl(:.rsEáo, p.cllrO, O condã aecoôúrú. Fodar, úüa o €ârtÊrnã ânüod.o nrrrrral, çqrta ncrme de dõÊa dí ;ir,r-Íá.à,
@n'lra õ rqtãs do óoosrno, É púfrf,€. d, a prwiãrãírê, (.rt í-Oí1, I f., CGZIOA

14 Fica cblo o fuío ô dt CoE. dr lorro do ChrDaü. F. o e:sdcío e o curpdrrerrto dos
diÍGifÊ ê díiÍlo(úes rr*itenbdê€cdülh

E poí edaítm s.{úrr Ít!to! g cotffiàdô3 asar|3 n o Írs§rb lnaüuín üto tl ÍB vias.

.a,*- tl* A,a,T 3,j.A

CrrâÉr - Ba 27 de idfrc úzútt. /-'-M;"Wía"&§/,-Mo,rc Co

LUCÁS SIIV DE ARÍrO BAISrÂS llt^cto c^Rt.os PEhÉrRA OA S|LVÂ

P l" ÍÂEELiCIÂ?C. . âL!êCl,tHÁ.{ r:ii !,, à!r,ii:i.!.i

- -: ":;Í.-i.l
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í 3i0g.r2022 1t:41

REPÚBLICA FEDERAÍIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

r,rr-ÂrÉio oa ftscÊrÇ^o
32.892.1 T2,(xrot a3
HÂTRIZ

COMPROVANTE DE INscRrÇÁo E DE SITUÂçÁo
CADASTRÀL

2i6n2n01t

laotrÉ EupafsÀÂlat
DOURAOO PROOÚCAO ARÍISTICAS LÍDA

OOURÂDO PROOUCOES

90.01€{2 - Produção mú.icâl

206{ - Soêlêdâdê EtíprÉáne Litnitaó3

R BAHIA 99 LOÍ. CASA

44.§,{x}0 PlÍrlOoRAUÀ IPIf,A

JORcEIPIRA@illoTM^lL.cou (7sl9'198-í76€

26102t2019

ME

- knpraSsáo da malarlâl P.rt u6o Ftrricitárioí8-13{{í
,8.13-0.99
332í.{r40
59.í/46-00
59.m-J{}0
73.r2J{0
73-í9{{r3
?3.1941).
11.20441
77.3S{}-03
77-39{}49
oparrdoÍ
E2.30{{1
s0.014€9

- b'rD.r*to de mltatial plra o{ttot ua'.
- hataLÉo da ,nlqúinat a aquíprrrrlrnlo. inatuatÍiái.
. Athád.de. & ríbiçào cín m.togtófi.
. A vid.drt d. gráv!çao dc rdn . d..dçao dr múric:
- Aç".jl.DãÊ dt 

"á0t9.3 
6a pubFclrti<tc, rrcrÊo .m v.íc{rh d. comuÍi"!'o

- l art.üng &tto
. conrutlori. .m publiqidrdr
- Fltnrgam d! tct{a! e cvaídos
- 
^lugú 

de palco* cobaúrtrs r oütr t trtn t rae dr r*o trupot*io' lx€áo aldtllnr'
- ffrÉ"* a. àufor mfquirrlt ü .quipamcnto. com.rdâ:t ê bdústttlr não !.p.dtrr.do. .í!t!ícÍn {rt.. tün

Í!irât, coítgrassos, crpoÊlçôla ! taBta3
c Aividdas cdrplêrnartlâÍâs nlo âsplci0cedã! anlttiotmütL

- scÍviço3 de orlanuaçâo dc
- Ârtês cônicas, aapcláculoa

furovado pêla lnstruçáo Normativã RFB n" 1.863' de 27 dê dêzembÍo de 2018

Emitido no dia 13lügt2&22 irs íÍ:33i32 (data e ho€ dB Brâsíta)- Págiâa: 111
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CERTII}ÃO I}E ATO PRATICADO
RgcrsrRo rlE rÍrulos e DocuD{ENro§ EDAs PEs§oAs runbrces

DÀtrEN;O0t!ffto36ett

CERTIFIGO c do fé qoc o prc**e t olo, fri PROrOGOIIDO csr tylülGl rú-o rrtaso ldÍltll
;-U.,ro Á.2-f"ü. rif, r,irxfuSmeOO' É dâ ioÚ o d ttt6S5. aoLtt/RO Drf fo§r reyr6ó'
cmfrrrcrcg$c:

REGI§TRO IIE IMOVEIS E EIPI('TECAS, Tfru.O§ E DOCUpC}TTOS A CTV11
DAS PE§Só^S TUNTOiCES PE TPTRÁ. BA

OldJ-fth.&bidorffi
nlI.n;d Blh ílx cE? !,l/aáE d,

Íd: 75-f,t .-2r$

I?tRÁ-BÀ t!drOrrür.&üt

krciSacSara-!r O6djSNhhrr.

rtot{oll â,aE gEo
00tl.rDraot9.,

QrEn grru,
VabÍT&l

Rt83,58

Ofrirta dc RcgiltÍo - Pthb & Cltto Mç Fcncin
Rur Rui Batstr2íCEP: {ilÚ(,0.0ü)

essÂoDEuRErro§IYúrad.fbhÊ

Arclrr,|dÉos R3 R3 t ,o8 PGE R3

Rua Rui Barbosa, 254 CentÍo, . BA, cEp: ++I*ietHfi *;**eiípira@9mail.tom, telefone (6) 3254-u533

ÍÉF íôito}r clo!{ÂL osrlouEB rEs,iLttB çÃoq, r^§,.R Írôr Lo^ tss€ DqínrExmv^tt o EuroDo

REGISTRo DE IMÓvEIS E HIPOTECAS, TITULOS E DOCUMENTOS E
PESSOAS JURíDiCA5 DA COMARCÂ DE IPIRA.BA

ÂFtaaratttal

Scanned with CamScanner



REGISTRADO

@Írrão oc aêsslo

rSrrr.aD xÍt§l,r E rt§inflo árrlstE q''ErrÊ-í crrrr r ut u/ '@G rE rtsãírlrtE a^ aa . lru -Irg I l.Gr t uo q'ltô l.,oo Dolqo
trroqrçlo rrl!3frcat LroÀ

F.t rrEnta Étusa. trõrr a. ad..! -Ür a.|l*-.. rn-ilbl 
'rE 

CE
Erx. !r a.r.t , ,?.rri.rÔ rG-snr c rr imsE r.t-ra éa
r.rd.!,.i.rr. ?ü,iFlI r uã.-r*a.a:al+ Ú;rat§{' t'"'
Drr E ir.er arrrt rlãrãrrra úritrÉ4, rt,'* dlr'
c!tr./.tta.aoq, O*r.-rC -F rn.r-Iürfr r PaCf DqfrE T ÍfO
*'r5nÊ'6 1ãÀ *'cdiIàffiõ-E-ãi*i' n * mt ,'-a,,*"
dJü--rtcrr;--raÃ:Ã,ã= ãi=-;,..4. r- tü,''rErrr|
.^f,iü BdE, 'rarrai6Iãül- smit árúi xr? x xG .

íàiírá.-ãi.áãr.ffiliid-r.rim,'tú,o' ú
rrr.q, ct ...o{ot tãrr.r ;EI;-;ããããcrrciafrrr -t"
tdor r3cra.ü t grirEÊ. E r,üü!írt-aãÊltlbaFr-!É

âIt írr tExgra- idr a.t a.aa.-Ea§ra,-r-âÚa A rt'l'üÉt O

ê,q,.tã

alior §f,va llrr,ca al t tatl

Grtar$.a rüa§,l-Âsrrc dí Ét Éãrrrra rrEa!r,.r.t t raÊ lut
.r trEl aBvl LlGa Dl flrll/L

rrtrl.r* tz Dc flrtuÍo rcl'

(

LLÉ !t Sttva oÉ Af,TlsÍrCrS LrOl
('r*,orrlt:rtzt{. *ts

sEtl clov Ir DOorrDo
crlottS:Lrat ar

ctt§§írÀ[r
crDlnÍtr

,arr.a'E!""É---Úl
t5-b.bats
r. *ã laa r. ta. ta,Flaa.rÍt tg r

arlr§r rüÍEr- tao rã, a.b.ra.ÚrrlrEr .a*Aerru'41rj
tar gIE rEtrçE Er Ea t!lE! ,r' att. cE JG =EÉÉ '
tã rFtt-lB lEÉiaE lrElt,ÉEF-ÚG- lE

oarrú eurrta - o tü.rE úan r a !- gra rt -r- o4 c'n'x" qE 2ÍU 
^Ú

DÉOIM'BO DC 
'üT'.qrrrrrr $fiÍr - EÉ úra..!íí... Fc qaú ,ibrt:trtrtsl&

qrrírl, t! ?l - E .lrat. Íú.!&ltE {+ a|n.*t'ü'or clds
aÉafiFü-F!í!.

2 ü *a 
-.r,ar 

rcít 
- 

t â'Fa*--!l= ' rtÉ' 'lrrE* .dÍ.- o rc r-Zã*ilff -'lffr 
ct L t-'-

...i.* pa--t-oa---ttrf

O(ú
-, .rt
§=-

§Es
Es=
à:Ç-.1.ê

L'EI:
Éã€o ÉrÊ
É,e
HÉdàÉ

a§l'rÚ

F
+-rfr
+,t
{-?Lb

tdi l,{ot"'ç
ad'',-Üi,,,
o''.taJÍlrI

J§,
arcralt

,ata,r

ô ffi
lÉr--ÉÉrf.É-
-,u3trtrürtoa oarirür. -gÉiieniil'rFEÓit,lo.ail.-
,.Põrtlq{.}ul hatlo
.GBCICã'
t !-l ,-r.rb
.Ib-ô!{dÊ

#
H

frB:

lÉ'f.

ot@

,tr." uüüt

Gruz
Àrrlrr{zadâ

§:?"

t,\

'1,!

a

Sanms

Scanned with CamScanner

I

I



LVARA
FrscAllzAçÂo Do FUNGIONAMENTO

Prefeitura MuniciPal de IPirá

2822

ESTADO DA BAHIA
Centro Administntivo BA-052 - E3Úada do Feijão - Kn E6' CEP

4{.óüL{no
CNPJ 14.042.ó59/{nol-l 5 - PABX (âr75) 325+l«14

@

No: í305

I

NOME: DOURADO PRODUCAO ARTISTICAS LTDA

cGA: 000.@3.364/001-28

FÂNTASÀ: DOURADO PRODUçÔES

EilDEREçO:RUA BAHIT{99 PINDORAMA . IPIRÁ. BA

CNPJ/CPF: 32.892j7A@01 43

ATrvlDÂOE{S':
PRINCIPÂLroot€{2 PRoü,çIoru8rcar-

sEcuNDÁRWS):
Í3.tta{t J?lt33^oDE rlÍEll' Pli lJcoPlJl.rctrlfio.
l!.r!at -irttlo E ra!flal- Plla q.rtlÍrl tlloi
í.ra{{altt|D rloEErelOC r^ío(h^rcÀ
ãiiiõ iiii,pirm ç riÃvrçp r sdE!E rsçlor t*ÉlcÀ
71ta{6 rat GÍrF ÊeElq
rit2o{aa fl.a{Er llE 

'ElTra 
E EIIEíI(Â

;r.iÀ;{.ran * Fil.ç6. ç*xnnlr r anrrrr srnrm.nrs rE ulp ÍErtÚn rp. Ercslo rorrt
;ffiIG;ã E iiIi^t i,Élus: sri nni ms: rsrrer l.rp ç'F.rGc.oo. afiEmE !E 3!r Gr EÀ
aroln ietnçqrmergrçroÉFIn t cüxÉslos' Eírocrçül-E FEsr À
Éji a; úÍEicÉnoÀl :rrrlçrlc r ernóeal c!f,lruÍaell trrô Etl'Bcrlc{rD s rtrrE ffi'lrg
ã.iiiõ ir<irrorri-;-ir6 a grlçoc emr nnceçra rrcrro Er \,tru.o6 DE cdrrcrçlq
!.2rao t§Íruç& Da lú{l rs c lqr"r5Íql iGrtÍEâ!'
ultaa,oa coa.3l,.loEÂ ar t(t-EolIE

SuJêita a Vigilâncie Sánitária: NÃO

Daúa ds kEcÍiçao no Caddo trunicipal: O5N7 no'lç

HoráÍio do Func'loosmsÍüol Dag: 08:00 às 18:@

Erni!.ão: 141ggn17 Velidade: 31nü2422

Obcervaçõsg:

' HantaÍ em lugar úslvol

:- eqllgirúr*I^frtrro
- ! àr+ra OarOrtqtrrtc tf(Értr

o.c 6!/!10l'2(n1
ttll-la

I I
OÍNAâÀLTEÉ*Eü§À



CERTIDÃO NEGÀTIVÀ DE DÉBITOS TRABÀLIIISTÀS

Nome: DOURADO PRODUCAO ARTTSTICAS LTDA (MATRIZ E FILIÀIS)
CNP,J: 32 .892.\72 / 0007-03
Certidão nol. 30L189'16 / 2022
Expedíção: 13/09/2022, às Ll:29:.21
Vafidade: 12/03/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que DOIrRÀDO PRODUCÀO ÀRlrSlICÀS LrDÀ (UÀIRIZ E FILIÀIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o n" 32 .e92.L72/OOO1-03, nÃO col{srÀ como
inadimplente no Banco Nacionaf de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-À da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Lej.s ns." 72.440/201\ e
13.461 /20L'7, e no Ato 0f/2022 da CG,JT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabefecimentos, agências ou fj-liais.
A aceltação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http: / /wutw, tst. jus.br) .

Certidão emitida gratuitamente.

ItrFoRuAçÃo I!{PoRTÀlsfE
Do Banco Naciona.L de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das Pessoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determlnados em l-ej-i ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Públ-ico do
Trabalho, Comissão de ConcilíaÇão Prévia ou demais títulos que, Por
disposição 1ega1, contiver força executiva.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA
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NomdRazão Socisl

Nome Fantasia:

lnscriçào Municip€l:

Enriereço:

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

N" 000317/2022

DOURADO PROOUCAO ARTISTICAS LTDA

DOURÂDO PRODUÇÓES

000.003.36/tro01'28 CPFICNPJ 32'892'172/0001-03

RUA BAHI,A, 99 PINOORAMA

tPlRÁ - BÂ - cEP: .14600{00

RESSALVADoooIREIToDAFAZENDAMUNICIPALcoBRARoUAISaUERDÉBtToSaUEVIEREMÀSER

APURADoSPoSTERIoRMENTE,ÉCERTIFICADooUE.ATEAPRESENTEDATAI{ÃocoNsTAMDÉBlToS

TRIBUTÁRIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICiPIO'

Observaçâo:

Esta Certrdào foi êmitida em 14t0912022 com base no CÓdigo Tributário NâÇronal' le' nô 5'172/6ê

CertiCáo válida até . 1311112022

..."'t+H*
"*iià$;&o.Çôdigo de controle da certidâo: 5100059{94

rlr ltil ffi lllll lil lfillil lili

Atenção: Oualquer rasura tornaíá o presenle docurnento Íiulo

1..::



GOVERNO DO ESTÀDODA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida paÍa os êfeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.95ô de 11 de dezembro de 1981 - Código
Íributário do Estado da Bahia)

Certidão No: 20221394823

RÂzÃo soctÂL

DOI'RADO PRODUCAO ARTISTICÂS LTDA

32.892.172l0001-03

Fica cêrtiÍicado que não constam, até a presente data, pendênciâs de responsabilidade da pessoa Íísica ou jurídica acima
identiÍicada, relativâs aos tributos administrados por esta Secrêtaria.

Esta certidão êngloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida
Ativa, de compêtência da Procuradoria Geral do Estado, rossalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia

cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apuÍados posteriormênte.

Emitida em 1310912022, conÍorme Portaria n" 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua
emrssao.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS
FAZENDÁR|AS OU VIA INTERNET, NO ENDEREçO http://www.sofaz.ba.gov.br

Válida com a apresentação conjunia do cartão originâl dê inscrição no CPF ou no CNPJ da
SecretaÍia da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

Página I de I RelceÍtidâoNegativa.Ípt

Emissão: 13 I 09 I 2022 | 1 :27

TNSCRTÇÁO ESTADUAT

155.982.06r

CNPJ



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIAO

Nome: OOURADO PRODUCAO ARTISTICAS LTDA
CNPJ: 32.892.172/000í{3

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e in§crever quaisquer dívidas de
rêsponsabilidade do suieito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certiÍicado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Rêcêita Federal do Brasil (RFB) e a inscriçõês em oívida 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 ent6 federativo, para

todos os órgãos ê fundos públicos da administração dirêta a ele vinculados. Refêre-se à situaÇâo do

sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange- inclusive as contribuições sociais previstas
nai alÍneas 'a' a 'd' do parágrafo único do aÍt. 1 1 da Lei no 8.212, de 24 de julho de í 991.

A aceitaÇão desta cêrtidão está condicionada à vêriÍicação de sua autenticidade na lnternet, nos
endereços <http://íb.gov.bÊ ou <http:/ /úww.pgfn.gov.bÊ.

Certidâo emitida gratuitamênte com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 't.t5't, de 2t1012014.

Emitida às 15:09:14 do dia 0611012022 <hora ê data de Brasília>.
Válida até 0410412023.
Código de controle da certidão: D054.8E84.8480.951D
Qualquer rasuÍa ou emenda invalidará este documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Socrotaria da Receita Fedêral do Brasil
Procuradoria€eral da Fazenda Naclonal



{}3r1f20221,|:17 cô.|$âá R€gtlEi{rde do Ençregadot

CÂI;íÀ
Certihcado de Regularidade
do FGTS - CRF

A utilização deste Certificado Para os fins Previstos em Lei esta

condicionada a verificação
wvnr.caka.gov.br

de autenticidade no site da Caixa:

Insatfu: 32.E92-172/Sx)1-03
RazãsSoálouram coMERclo D€ HEDTCAMEI{Ío5 LÍDA

Endatço: Áv DR cEs R CABR^L r92 / cÉnrRo / IPtR^ / BÂ / 446{x}'{,0o

A Caixa Econômlca FedsãI, no uso da atribuição que lhe coflíere o Art'

i, o" r-eií.0àe, de L1 de maio dê 1990. certifica que, n€sb datô' a

.i"p** ac,ma identificada encontra-s€ em situação regular perônte o

fundo de Garantia do Tempo de Servi'co - FGTS'

O presente Certificado não servirá dÊ prova contri! cobrança de

ãuJirãru. débitos referÊntes a conkibuições e/ou encargos devidos'

decorrentes das obrigações com o FGTS.

Yalldade:28/09 /?1027 a 27 /LO/2022

CertíÍicaçáo t{úmero: ?022092802433560424280

Informação obtldâ em A3/lO/2822 11:08:37

híf É:rco.lsutâ-ctÍ.aaiE. gov.Hcon$íta{.ípagc§looo5ldráÉmÉeqador'isí
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REF{JBLICA FEDERATMA BO BRÂSIL
úir*tterio oo o*"noavit*nto, §rd(l*ia e cornércb Edeíbr
lÍtsb'hrtú Necioítâl dâ PÍopÍildâ& hdu*ial
h.Íia d€ liraÍsâs

Certificado de registro de matm

Prtc€§so lf: 985{l7Bôtil

O lll§ütrJto lrtdonr! da P?ofrt!#ê §tôrsfid, psna g8rsÍÚÊ dt plopÍhdt{ü' e do $rô êxckdvo'
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Dele de ooÍEc€sáo: 29/82015

Fimda vig&icia: 81@nfi25

Titr6n SELVA BRÂNCA DA BAHiA PROEUÇoES E EvE§TOa LTDA

IBR,BA,
CNPJ: 1'108363000O1St

f noe*eó: RUA CoftONEL souzA sEirTÀ 3614, RoDOflÁRlÀ 44{t5o0m'

BÁHIÀ BRÁSIL

Apíssêntação:
Nattíeza:

cfE(4):
NCL{í0):

Espcciftâção:

Mislg
MarB de S€Íviço
8.1.1, 2§.1.5, 27.5.1 e 27 -5.19
41
noarÉo t**caf - 0rÚoíma@ êml: ptqduÉo Ínu:dcel; BâÍdâ de
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i""*ifu u" -l l..t lçou d€ grt €*ÍtiÍÍEnbl: GnPo m»bal-
ÍlnfuÍnqão êml; GruF íÍüricd:
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REPÚBLICÂ FEDERATIVA DO BRÀSIL
MinisÉdo do OssenvolvimeÍ*o, lÍ*lstrla e ConÉrÇic ExteÍhr
lnditulo t'leionãl tla Pmpííâ.ht!ê lÍdüslfüal
Elir€{oÍie de lrãrE€s

Certificado de registm de marca

Procêsso no: 905376641

Rio de Jânêim, 2S1092015

V -\
(r-.-.' T

Virüclus EogÉ: Cltrara
Olr€toí
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MUNrCÍPrO DE ALAGOTNHAS - 13.646.0O5/O0O1-38

Secretaria Municipal da Fazenda
Diretoria de Fiscôlízação - Praça Gracillano de Freltas, s/n, Centro - CEP 48.005-135 -
Alagoinhês/BA - Brasll - Fones: (75) 3423-8359 e 3423-8332

NOTA FISCAL DE SERVIçOS ELETRôNICA . NFS-E

Emissão (Horário de Brôsíllô)

26loSl2O2O 20t4lt2L
Rê9. Esp€.ial Tributàçâo

l.{icroempresário e Emprêsa de Pequeno Porte (ilE

Compêtênciô

íJ5l2o2o
Exigibilid.de do lss

Exigívêl em
Pilar

MunidPlo dê Prêstado do

S€rvi@

Pllar - AL

EPP)

I!l!rI
PRESTADOR DE SERVIçOS
Razão Socrôl

G DE J BATISTA EIRELI ME

ATIVA PRODUCOES E EVENTOS
CPFICNPI InscriÉô Hunicipal Inscnção Estaduâl Simples Nõcionàl

07.155.069/000r-33 930538 sim
End€r€ço

Rua Sátiro Dlas, 777 , rardlm Pêdro Brag. - CEP, /r8O8O-O3o - Alagolôhas - BA

Emàll

naiana(rprojotec,com,br
lncentivâdorCulturôl Fonê/Fâx

Não (7s) 99983-3190

TOMADOR DE SERVIÇOS

PREFEITURA TIIUNICIPÂL DE PILAR
CPFICNPJ Inscrição Municipàl Íns.riçâo Esladuôl

12.2OO.15O/OOO1-24

(Localtdadc), sn , Não lrrÍo.mado - CEP, ,7r,ar-OOO - P .r ' AL

(82) 3265-r628
E-mall

pilarsefaz@gmail.com

SERVIçO PRESTADO
t2ta - Fomcdmrnto do múric! p..! .rnbiGrt , Íêchàdor ou nIo, tnodlànt t[ntmi$5o po] quâlqu.t procê.ro. cxAE: 9oo!9o2

DESCRTçÃO DoS SERVIÇOS
REFERENTE A APRESENTAÇÃo oE SHOW ÂRTíSTICO MUSICAL DA BANDA SELVA BRANCA DURANTÉ O CARNAVAL 2O2O NA CIOADE DE PILAR ALAGOAS

CONFORME CONTRÁTO.

BRÁSTL
ÂG 0158-9
c-c 43150-8
G DE .] BAÍISÍA

RETENçÓES FEDERÂIS

Prs (Rg)

o,oo
IR (R$)

o,Oo

cs[ (Rl)

o,oo
outEs Retênções (R$)

o,oo
conNs (RJ)

o,oo
INSS (R$)

o,oo

VALORES

valor dos Sêrviços (P.r)

6O.OOO,OO
rss (Rt)

Dêduçõês (Ra)

o,oo
Iss Retido (Rr)

1.AOO.OO

Dêsconto lncondlcion.do (Rlt)

o,OO
Des.onto condrcionàdo (Rt)

o,oo

Bâse de Cálculo (R$)

6O.OOO,OO

Vàlor úquldo {R9)

5a.20O,OO

Alíquota (%)

3,OOOO

v.lorlot l d. raot (it)

60.OOO,OO

OUTRAS INFORMAçóES
O vãlor do ISSQN dêstà NFS-e foi retido pelo Tomàdor do Serviço.
Optônte do Simples Nacionà|.
Trib. àprox. R$ 8.070,00 Federal ê R$ 3.OOO,OO MuniclPal. Fonte: IBPT [D26078]

vi$àlizado em: 26105/2020 20:41:22
Para validaçáo dc5ta rF5€ õcês§e: https://âhgoinhàsba.webiss.com.brl€,temolnlselvàtida'
Està NFS-ê íolemltidà com resoaldo no Dêcreto no 4 í9 de 28 deJunho dê 2017.

2020000



MUNrcÍpro DE ALAGOTNHAS - 13.646,OO5/0OO1-38

Secretaria Municipal da Fazenda

Diretoriô de Fiscalizaçâo - Praça Graciliano de Freitas, s/n, Centro - CEP 48.005-135 -
Alagoinhas/BA - Brasil - Fones: (75) 3423-8359 e 3423-8332

NOTA FISCAL DE SERVIçOS ELETRôNICA - NFS-E
Pe.íodo de CohpelênclôEnissão (Honírio õe Brasilia)

tSl02l2o2O 20:o2rO8
Reg, Espêcial Íributaçáô

Microempresário e Emprêsa de Pequeno Porte
(ÍtlE EPP)

llunicípio de PrestãCo do

SêNiço

Boca da Mata - AL02l2o2o
Exl9ibilidade do ISS

Exigível em Boca da
lilata

PRESTADOR DE SERVIçOS
Ra?ão Sociàl

G DE 
' 

BATISÍA EIRELI ME

ATIVA PRODUCOES E EVENTOS
cPFlcNPJ ln§crição t''tuôicipàl In§cnçlo Estàduâl Simples Nâcional

07,155.069/0001-33 930538 Sim

Rua sátlro Dlas, ,7, , tardirn Nro EaOa - CEP, 18O8O-O3O - Alagolnhas - BÀ

Emâil

nalana@projotec,com.br
Incêntiv.dorCultuÊl Fon.r'Fàx

Náo (75) 99983-3190

TOT.4ADOR DE SERvtÇOS

PREFET'UR IIUNICIPAL DE BOCA DA lrlAÍA
CPFICNP) In§oição Municipâl Insc.ição Estàdual

L2.26,4,39610íJ0[-63

(Locâlidadê), 224 , Não info.rnado - CÉP, 57680-000 - Bo.â da fiata - AL

gâbinete_bm@hotmail.com

SERVIçO PRESTADO
1214 - Eomêdmênto d. mú!ic. p..a .mblentc6 ílch.dor olt não, hedl.ntG t..n.miú5o por quàlquêr prccê.ro. C 

^E: 
9OO19O2

DESCRIçÃO DOS SÊRVIÇOS
Reêrente ao Processo n 02060022020 Contrãto inex O04/2O20 Obieto: apresentação àrtística (show) BANDÂ SELVÂ BnÁNCÁ no câmâval de 2O2O no
município de Boca da M.ta Dia do evento 2510212020 Recurso póprio.

BANCO BRASIL
aG 0158-9
c./c 431s0-8
G DE ] BATISTA

RETENçÔES FEDERAIS

Prs (Rt)

o,oo
coFrNS (R!)

0,oo
rNss (R$)

o,oo
IR (R')

o,oo
csr.! (Ri)

o,oo
oútr.s R.tênçõês (RÍ)

o,oo

VALORES

vâlor do. Sêryiços (P§)

60.OOO,OO
rss (R$)

Dedúçôês (RS)

o,oo
Iss Retldo (Rl)

2.31O,O6

oesconto Incondi.ionàdo {R$)

o,oO
Dêsconto Condlclon.do (Rl)

o,oo

8àsê d€ cá|.!lo (P"l)

6O.OOO,OO
valor úquldo (Ra)

57,649,94

Àíquota (%)

3,aso1
v.lo. Tot l d. ioL (Ri)

60.OOO,OO
OUTRAS INFORMAçõES
o vôlor do ISSQN de§tê NFs-e foi rctrdo p€lo Tomador do servaço,
Optônte do Samples Nacional.
Tnb. aprox. Rl 8.070,0o Fêd€rôl e R$ 3.000,00 Municipal. Fonte: IBPT [64098E]

visualizâdo em: 1s/oA2O2O 2OtO2tOa
Paê validàção destâ NFSe aessê; htt95://âlâ9oinhâsbà.w.ba§s.com.brlêxtêmo/nfsê/validar
Est NFs-ê foi emttida com re§paldo no tr€.rEto no 4. 9 dê 28 dê lunho dê 2017.
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Banda Selva Branca leva para
avenida público recorde para um
domingo de carnaval
l\4rlhàràs de l.Jhúes na a\/enrda mesmo c.Jm chÚVà

A grande atração da noite, foi a banda Selva Branca que Ez uma apresentação de üÍar o fÔlego do público que

l0tou a casa. A banda tomou conta do palco e fez todo mundo dançar, a0 som de grandes suce§§os da música

beianâ. DiveÍtido e super carismático. o vocalista da bahda contagiou o público.

O Lucas, cantorda Banda Selva Branca Íala da emoção de tersido indkado em duas

categofias no PÉmio Oscar Folia 2014

H{HE Xúm}I)t ! fl rÁIlrIE{çÀo ' ElfiErÍclrEcmY I flxÁr{nEçÀo

ír

A Banda Setva Branca vem ganhado espâço no cenário musicat
brasiteiro e, por onde faz shows, vem conquistando o
reconhecimento do púbtico como a banda revetação do axé
musrc.

Banda Setva Branca, Revelacão do Atafotia 2014
A banda asltou â sÊxla do A[aÍotia com um 50m c0nlâgianlâ, que lhe rendeu muitos êtogiosl

Banda Selva Branca agita o í40 CarnaTôa em Porto
Seguro
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ratisÍaç5o em acompanhar a bônda mor(
altemativo Bob EsDonia na noite de sábado

ros. Parabéns
chapéu. (fot.

lr",

as, a exemplo do vocafistà Lucas Brito, loss
sefua Brànca! vocês repÍêsentam o que há d{
rs! Pi.üIto) LoÍro l{oúciàs.

Plblicado €m: 17l0S/2011 às 08:17h. v,Euàiizàdo 667

amos a qra(a
Selva Brônca. o gíupo püxou o
ruma pegoda envotvente, a SelvB
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solva Brlnca dá show na Micareta de
lãcobint

levou o folião ô loucura (onr um Íepertório diversifrcado e dánçêntê. Ficamos fefizes eÍn
rêver gÍandes amigos
do sax, Dànilo, Inácio r

mêlhor em nôssã MoÍÍ

e irql
CARNAVAL

Secretario anuncia programação do
carnaval de Picos
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Micareta 2019

Setva Branca votta a Micareta com um apanhado

de sucessos das bandas baianas
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