
ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av, José Sampaio, ne 08, le andar, Centro, Souto Soâres - Bahia, CEP 46.990-000

CNPJ 13.922.5s4/Oqrl-98 - Telefax: (075) 3339-2150 / 212E

coMlssÃo DE LlctrAÇÃo
PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE L]CITAçAO

No 020r2022PMSSlN

MODALIDADE: lnexigível
Data da Homologação: 1510912022

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

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

realizaçáo de 1 (um) show artístico com apresentação do artista "O Poeta" no dia 24 de

Setemúro, que será realizado em praça pública, em crmemoração ao festejos tradicionais

do padroeiro Sáo Miguel Arcanjo no Distrito de Segredo, neste Município de Souto

Soares/BA.

pROPONENTE: ,TVOCEIúIES PRODUçÕES AR7/SITCÁS - ME, inscrita no CNPJ sob no

32.281.403t000í42, com sede na Rua são João,26, sala 110, Bairro são cristóvão,

Salvador/BA, CEP: 41.500-290.

A Comissão instituída Pelo

Decreto GtP n" 02112022, de 03 de Janeiro de 2022.

Amaury Alves Batista Junior
Presidente da CPL

raR gues de Jesus
1o Membro

José Fáb
20 Membro

e Souza



Vênho através deste expediente, autorizar a Vossa Senhoria que formalize os procedimentos para a

contratação de empresa para prestaÉo dos serviços de Produção Musical para realizaÉo de 1 (um)

show artistico com apresentaç'ão do ârtista "O Poêta" no dia 24 de Setembro, que será realizado em

praça pública, em comêmoração ao festejos tradicionais do padroeiro são Miguel Arcânjo no Distrito

de Segredo, neste Município de Souto Soares/BA.

SUGESTÕES:

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, ne 08, lc andar, Centro, Souto Soares - Bahia, CEP 45'990-000

CNPJ 13.922.554/0001-98 - ÍêleÍax: (07513339'2150 I 2128

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" O2OI2O22 - SEC. DE CULTURA E TURISMO

SOLICITACÃO DE SERVICO

À Secretaria Municipal de Finanças
Sêtor de Licitações e Contratos
M.D. Amaury Alves Batista Junior

Sr. Coordenador do Setor de Licitaçóes

Souto Soares - BA, 15 de Setembro de 2022

André Luiz Sám o Cardoso

Suoerimos a contrataÇão da empresa empresa INOCENTES PRODUçOES ARfiS-f{CÁS^' ME, inscrita

;tnÉJ 
""b,r" 

ãi)dr.losloooi -42, com sede na Rua Sáo Joáo,26, sela 1í0, Bairro São Cristóvão,

salvador/BA, CEP:41.500-290, por ser representante exclusiva para empresariar o artista "o Poeta" no

Brasil e em outros paÍSes, Conforme proposta e documentos apresentados que demonstram que a

ãt"rioo urnoa é consagrado êm ca;áter regional, estadual e até mesmo nacional, gozando de

eicetente conceito e aceiiação populaÍ, para o evento pretendido por esta AdministraÉo.

O cantor Jhon Ferreira, "O iroeia" consiberado o som dos paredões, com pouco mais de tres anos de

caneira, o cantor teve um ascenão meteorica denko do cenário do pagode baiano.. o Poeta já

ããnsegui, emplacar diversos sucessos que estão na boca do povo e são canlados pelos principais

artistaã do pagode baiano nos sàrs snows, tendo a música "Bunda no PaÍedão" como o trampolim' O

iiipâiã àf"ànõ* a marcâ Ooi ái milhóes de visualizações no YouTube, com a produÉo assinada

peta Catiforniá Media House e disponível no canal dolúete Som'

õ;-la;;;;entos mais recentei'ía úanOa sao os CDs "O Poeta no Sigilo" e 'O Poeta náo gÍita, O

ióeià Exptica", disponÍveis * ú"i as plataformas digitais. O álbum intitulado ""Outro Sabor 24h

com 24 músicas é recorde de players.

ôrãÉi glã6"i proposto oe n§ Sô.0óO,oO (cinquenta mil reais), está dêntro do praticado no mercado

prãã pãrtã ãr'banda na O"tà pÉit""à, pà1. eàt" Administraçáo, para a sua. apresentação, de acordo

[o. ãJrpror"ções de Notas 
'Fiscais emitidas em eventos anteriores pela referida empresa para

diversas prefeituras do Paísl qrti;; uma media estimada de R$ 82.222,22 (oitenta e dois mil'

Jr="nto. e vinte e dois reais e vinte e dois centavos) por show deste artista.

Preíeito MuniciPal



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

lnexigibilidade de Licitação.

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. .losé Sâmpaio, ne 08, le andar, Cêntro, Souto Soarês - Bahia, CEP 46.990-000
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Souto Soares - BA, 15 de Setembro de2022.

André Luiz Sampa o Cardoso
Prefeito Municipal

DESPACHO ADMINISTRATIVO



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
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DESPACHO DE ESTIMATIVA DE CUSTOS E PREV ISÃO DE RECURSOS

Em atenção ao despacho de v. Et'., e objetivando a instruÉo do presente processo,

informamàs que existe dotação orçamentária para cobertura da despesa global de R$

5O,O0O,OO (cinquenta mil reais), consignada na seguinte dotaçáo orcamentária do orçamento

vigente:

tlnidade orçamentária: 02.12.01 - Secretarta Municipal de cultura e Turtsmo.
Proj. Atividãde: 2015 - Promoção das Atividades Cufturais e Tradicionais
Clissificaçâo Econômica: 3390.39 - Outros Servíços de Terceiros ' Pessoa Jurídica
Fonte: 0 - Recurcos Odinários

Sr. Prefeito,

Souto Soares - BA, 15 de Setembro de2022.

ORÇAMENTARIOS

mento Contabilidade



AUTORIZACÃO PARA ABERTU RA DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Senhor Presidente da Comissáo Permanente de Licitação,

Estando devidamente cumpridas as formalidades concernentes ao processo administrativo da
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, autuado sob o no 02012022, previstas no aÍt.38 da
Lei 8.666/93, autorizo o andamento do referido processo e encaminho a V. Sa. para as
providências decorrentes.

Souto Soares - BA, 15 de Setembro de2022

André Luiz m Cardoso

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAI- DE SOUTO SOARES

Av. José Sempeio, ne 08, le andar, Centro, Souto Soerês - Bahia, CEP 46.990-000
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Prefeito Municipal



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, ns 08, 1e andar, Cêntro, Souto Soares - Behia, CEP 46.99O-Oq)

CNP., 13.922.554/0001-98 - Telefâx: (075) 3339-2150 / 212E

PROCESSO DE tNEXTGTBTLTOADE DE LICITAÇÃO

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

contratação da empresa ,ít OCE VfES PRODUÇOES ÁRfÍSfrCÁS - ltfE, inscrita no CNPJ sob no

32.281.4031000142, com sede na Rua Sáo Joâo, 26, sala 110, Bairro São Cristóvão, Salvador/BA,
CEP: 41.50G290, para prestação dos serviços de Produção Musical para realizaçâo de 1 (um) show
artístico com apresentaçáo do artista "O Poeta" no dia 24 de Setembro, que será realizado em praça

pública, em comemoraçáo ao festejos tradicionais do padroeiro São Miguel Arcanjo no Distrito de
Sêgrêdo, neste Município de Souto Soares/BA.
Diante do quanto apresentado, damos encaminhamento ao processo abrindo o.

ATO DE tNEXtctBtLtDADE DE LtCtrAçÃO No O2OI2O22

Proposta

1 - Proponente - /IVOCEIVIES PRODUçÓES ARfíSfrCAS - ,t E, inscrita no CNPJ sob no

32.281.4O31O0O142, com sede na Rua São João, 26, sala 110, Bairro São Cristóvão, Salvador/BA,
CEP: 41.500-290.

2 - A empresa proponente é uma tradicional prestadora de serviços, por ser representante exclusiva
para empresariar o artista "O Poeta" no Brasil e em outros países. conforme proposta e documentos
apresentados.

3 - A Proposta apresentada para os serviços é no valor global de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),
e verificou-se que está dentro do praticado no mercado para o porte da apresentaçáo do show do
artista na data pleiteada por esta Administração, 24llgl2122, para a comêmoraçáo dos Festejos
tradicionais do padroeiro São Miguel Arcanjo no Distrito de Segredo, nesta cidade, de acordo com

comprovaçóes de Notas Fiscais emitidas em eventos anteriores pela referida empresa para diversas
Prefeituras do País.

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

consagraÉo nacional aprovado para crítica do público, portanto, comprovando a inviabilidade de

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

inexigibilidade.

Dêsta forma, opta-se pela INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO.
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAI. DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, ne 08, 1r andar, CentÍo, Souto SoâÍes - Behie, CEP 46.99GO00
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CONSIDERANDO a inviabilidade de competição para a contrataçáo 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 lêi
8.666/93;

CONSIDERANDO que a êmpresa rrVOCE JrES PRODUçOES ARrÍSITCAS - ÂfE, inscrita no CNPJ
sob no 32.281.4031000142, com sede na Rua São Joáo, 26, sala 110, Baino Sâo Cristóváo,
Salvador/BA, CEP:41.500-290, detém exclusividade para empresariar o artista "O Poeta" pelo país e
em outros paises, poÉanto, legalmente representado;

GONSIDERANDO, por fim, que o preço proposto está dentro dos parâmetros da proporcionalidade
aos serviços prêstados e adequação ao mercado, sendo, portanto, razoável;

Diante das considerações mencionadas e com base nos princípios da Legalidade, Economicidade e
EÍiciência, além dos fatos anolados é que emitimos PARECER FAVORÁVEL à contrataÉo e
encaminha a Vossa Senhoria o Processo de lnexigibilidade de LicitâÉo no O2O|2O22PMSS lN, para
que seja emanado o Parecer JurÍdico sobre a possibilidade da contrâtação por lnexigibilidade de
Licitação, visto o preceituado no art. 25, inciso lll, § 1o, da Lei Federal no 8.666/93 e suas alterações.

COMISSAO:

Amaury Batista Junior
Presidente da cPL

c:
userffiaesouzan ues de Jesus

Membro

PARECER

Souto Soares - BA, 15 de Setembro de 2022.

,a'.



Consulente: Prefeitura Municipal de Souto Soares.
Ref. Processo de lnexigibilidade de licitação n" 020/2022PMSSlN

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

obras de que necessita para a conaecução das suas finalidades, a própria Constituição Fedêral ressalva

a possibilidade da dispensa da obrigatoriedade do certame licitatório.

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

licitação, respectivamente nos artigos 24 e 25 da Lei 8.666/93.

Os casos de inexigibilidade, exemDlificados no artigo 25 da Lei 8.666/95, ocorrem quando há

inviabilidade de competição, sendo tióito ao administrador agir movido pela discricionariedade, visando,

única e exclusivamente ao interesse pÚblico.

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

Drocedimento administrativo extenso e complexo para efetiva contratação deste ou daquele produto ou

serviço. É em regra, a combinação de preenchimento de requisitos formais aliadas a singularidade do

objeto.

Os incisos do artigo 25 Íazem um rol exemplificativo de hipóteses em que poderá ocorrer a

inexigibilidade ae ti-icitaçao, portanto logo podernos noncluir que poderão existir outras diversas

situaiões em que estaá c aÍaúeúzada a inexigibiladade. Nesse sentido, Justen Filho (2011):

"o legistador reconheceu a impossibilidade de promover um elenco exaustivo,
por ser togicamente impossívet antever todas as situações em que oconerá a

inviabitidaâe da competição. por isso, ainda que a lei indique situaç&s de

inexigibitidade' o rcl normativo tem natureza exemplificativa"' (ibid' p' 251)

Quanto à inviabilidade de competição prevista no artigo 25, entende'se que a mesme deve ser

suiaiente, e bem fundamentaOa, Oemonétrando-se a existência de uma real e efetiva inviabilidade de

competição.

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, ne 08, lq andaÍ, Centro, Souto Soâres - Behiâ, CEP 46.99G«)0
cNPJ 13.922.554/0001-98 -Telefax: (075) 3339-2150/ 2128

PARECER JURIDICO

Trata o presente expediente sobre a contntação
de empresa para prestação dos servlços de

Produção Musical pan realàação de 1 (um)

show a,tísüco com apresentação do aftista "O
Poeta" no dia 24 de Setembro, que será

realzado em praça pública, em comemoração ao

festejos tradicionais do padroeiro São Miguel

Arcanjo no Distrito de Segredo, neste Município

de Souto Soares/BA.



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
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Sustenta ainda Cretella Júnior (1993) que "inviabilidade de competiçáo, 'lato sensu', é o certame em
que um dos contendores reúne qualidades tais que se torna único, exclusivo, sui geneis, a tal ponto
que inibe os demais licitantes, sem condições competitivas". No dizer e entender de Meirelles (1999):

"a licitaçáo é inexigÍvel em razáo da impossibilidade iurídica de se instaurar
competição entre eventuais inÍeressados, pois náo se pode pretender melhor
pnposta quando apenas um é propietáio do bem enseiado pelo Poder
P(tblico, ou reconhecidamente capaz de atender às exigências da
Administração no que conceme a realização do obieto do contnto". (ibid, p.

108)

Para que a licitação seja inexigivel diante da contratação de artistas é necessário que os mesmos
sejam consagrados pela crítica especializada ou pela opinião pública. Por isso conclui Cretella Júnior
(2006) que "se o artista tem grande valor e sensibilidade, mas é dêsconhecido, não pode ser
escolhido, a não ser por concurso. O que interessa é a crítica especializada e a opinião pública atual".

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

"como rcgra, não compete ao Estado contratar profissionais do setor aftlstico.
O desenvotvimento de atividades artísÍ,cas compete à iniciativa pivada, ainda
que ao Estado incumba fomentar as diversas manifestações nesse campo.
Portanb, somente guando se fizer necessáia à contratação de profissionais
para desenvolvimento de atividades de satisfaçáo do interesse público é que se
podeá aplicar o dispositivo". (ibid, p. 267)

No âmbito das contratações de artistas renomados e cuja consagração pública é requisito
preponderante, resta consignar que o reconhecimento da crítica especializada é de suma importáncia
para evidenciar este artista no meio cultural em cujo campo de trabalho atua, ou seia, cantor individual,

dupla sertaneja, grupo de pagode e ou axé, independe o ramo, nível ou o tipo artístico, o que o
diferencia é a repercussão que o mesmo possui na midia em geral, seja ela rádio, TV ou internet, e

isso geralmente é o que chamamos de consagraçáo pública, nada mais é que o reconhêcimento dêste

artista perante a crítica especializada.

O objeto do presente processo versa sobre a contratação de empresa para prestação dos serviços de
produção Musical para realização de'l (um) show artístico com apresentaÉo do artista "O Poêta" no

dia 24 de Setembro, que será realizado em praça pública, em comemoraÉo ao festeios tradicionais do

padroeiro São Miguel Arcanjo no Distrito de Segredo, neste Município de Souto Soares/BA, de

interesse da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, de modo que, estabelece o artigo 25 e inciso

tft da Lei 8.666/93 que "É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competiçáo, em

especial: tll - para contratação de profissional de qualquer setor aftlsticf, diretamente ou através de

empresáio exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião ptiblica."



ESTADO DA BAHIA
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A empresa tNocENTEs PRODUçÓES ARríSIrcAs - /t E, inscrita no CNPJ sob n" 32.281.403t000142,
com sede na Rua São Joáo,26, sala 110, Bairro Sáo Cristóvão, Salvador/BA, CEP:4í.500-290, detém
exclusividade para empresariar o artista 'O POETA" conforme demonstrado através de Contrato dê
Exclusividade Nacional e lnternacional de Shows e Apresentaçóes Artísticas e Adendo ao referido
Contrato, de modo que atendem as êxigências das dísposiçóes do inciso lll do Art. 25 da Lei 8.666i93.
De igual modo, atendem recomendações da lnstrução O2|2OO5 de í9 de abril de 2005 expedida pelo
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, quanto a contratação de sêrviços desta
natureza. Ainda, a singularidade da prestação do serviço, por si só, justifica a ausência, por
inviabilidade, da competição.

Diante do exposto, somos pela possibilidade de contratação do artista 'O POETA' por intermédio da
empresa tNocENTES PRODUçOES ARTÍSTICAS - 

't 
E, inscrita no CNPJ sob no 32.281.4031000142,

com sede na Rua São Joáo,26, sala 110, Baino São Cristóvão, Salvador/BA, CEP:41.500-290, mediante
Inexigibilidade dê Licitaçâo, à luz da interpretação do artigo 25, lll da lei 8.666i/93, bem como dos
demais dispositivos mencionados neste parecer.

Este é o entendimento que elevo à consideração superior.

Soares - BA, 15 de Setêmbro de 2022.

Tadeu de Oliveira
OAB/BA no 30.358
Assessor Jurídico



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
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DESPACHO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACÂO

Opina pelo Reconhecimento da situação de
I nex igi b i I i dade de Licitaçáo.

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 situação de

INEXIGIBILIDADE, objetivando a contratação de empresa para prestaÉo dos serviços de ProduÉo
Musical para realização de 'l (um) show artístico com apresentação do artista "O Poeta" no dia 24 de
Setembro, que será realizado em praça pública, em comemoração ao festejos tradicionais do
padroeiro São Miguel Arcanjo no Distrito de Segredo, neste Município de Souto SoareíBA, pelo preço

global de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Esclarecemos que os motivos que nos levaram a solicitar a inexigibilidade de licitação sê relacionam a

inviabilidade de competiÉo comprovada nos autos.

Souto Soares - BA, 15 de Setembro de 2022.

coMrssÃo:
/i(w

Amaury Alvês Batista Junior
Presidente da CPL

ues de Jesus José Fábi de Souza
Membro

,7
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INEXIGIBILIDADE DE LtctTAcAo N" 020t2022.

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

Reconhece e RATIFICA, nos termos do artigo 26 da lei 8.666/93, a situação de inexigibilidade de
licitaçáo no presente processo, em consonáncia com o despacho formulado pela Comissão
Permanente de LicitaÇáo, visto manifestação no parecer jurídico. Em conseqüência fica a empresa
,ÍvocErrEs PRoDUçÕE9 ÁRIíSr,CAS - f,tE, inscrita no CNPJ sob no 32.281.403/0001-42, com
sede na Rua São João, 26, sala í 10, Baino Sáo Cristóvão, Salvador/BA, CEP: 41.50G290, convocada
para assinãtura do contrato no prazo de até cinco dias.

Souto Soares- BA, 15 de Setembro de 2022.

André Luiz Sampaio Cardoso
Prcleito Municipal



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAT DE SOUTO sOAREs
Av. José Sampeio, ne 08, 10 andar, CentÍo, Souto Soares - 8ahie, CEP 45.99(HnO
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HoMoLocAcÃollo.ru D tcncÃo

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

HOMOLOGO o Termo de lnexigibilidade de Licitação, acolhendo o parecer jurídico, elaborado a

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

da empresa , rocE vfES PRoDUçaES ARIíSfrcAS - lrE, inscrita no CNPJ sob no

32.281.4031000142, com sede na Rua São Joáo, 26, sala 1 10, Bairro São Cristóvão, Salvador/BA,

CEP: 41.50G290, para prestaÉo dos serviços de Produção Musical para Íealizaçáo de 1 (um) show

artístico com apresentação do artista "O Poêta" no dia 24 de Setembro, que será realizado em praça

pública, em comemoração ao festejos tradicionais do padroeiro São Miguel Arcanjo no Distrito de

Segredo, neste Município de Soúo Soares/BA, pelo valor global de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Souto Soares- BA, 15 de Setembro de2O22.

André Luiz io Cardoso
Prefeito Municipal

't



CARÍA PNOFOSTA OE APRESEI\ÍÍACIO MUSICAI

Salvador, BA 14 dc Sctembro dc 2022.

Venho através desta. encamlnhar proposE de aPresentação arüsdca
conforme delalhamenb 8babo, nâ programat'o do Ârtlsta O FoErA no valor de
R Í50.000.00 (CINQUENTÂ MIL REAIS ) com durafro de 1:30 e parttdpa$o de 26
lntegrantês entre écnlcos e múslcos.

Pêls pressnte proposta, 
^ 

COtTnÁTAIr flcará Í€sponsável pelos custos de:

PREFEITURÁ MIJNICIPAL SOUTO SOARES. BA
SECRSIARIA DE CUI.JTURA E DIRETORIA DE EVENTOS

TRÂNSPORTE

Âtenciosamente,

!o;l;.-, hr,n ilr, ào <.AJr
LIUÂN AURÉUADÁ SILVÁ

cPF 013.713.115-10

Dados dr êmpÍPsà;

tNoCENTES PRODUçÔES ARTÍSfl CÀS.ME

cNPl 32.281.403 l0A0L-12
CEP:40.502-200

Tel;(71)98225-6142
f, -6211;pretall29@gmaü.com

Atraçües Datâ Hora local

O POETA

24DE
SETEMB
RO DG

2022

A
COMBINAX FesTE'O§ TRÁDTCTONAIS DE SSGREDO

Total eeral 50 mll reals

,NOtÊc=^r'r'cs

I

I



ATO CONSTITUTIVO
POR TRANSFORMAçÃO DE Ei'IPRESÁRIO INDIVIDUAL

INOCENTES PRODUçÕES ARTISTIGAS EIRELI

LILIAN AURELIA DA SILVA, brasileira, solteira, dalâ de nascimento de 04lQ2ll9E4, empresária, identidade
no 0992540690 SSP/BA, CPF no 013.713.115-lO, residente e domiciliado na Rua Joaquim Ferreira, no 1287,BL
09, APT 01, Jardim das MâÍgaridas, Salvador - Bahia e CEP 415O2-2OO, Empresário, LILIAN ÂURELIA DA
SILVA0I3713I15l0, com sede na Rua Joaquim Ferreira, no 1287, BL 09, APT 01, Jardim das Margaridas,
Salvador - Bahia e CEP 41502-200, inscrito na Junta ComeÍcial do Estado da Bahia - ruCEB, sob o NIRE
29807047583 e no CNPJ sob no 32.281.4031A00142, fazendo uso do que permite o § 30 do art. 966 da Lei n"
l0.4O6f2OO2, acordo e na melhor forma da lei alteraÍ e transformar a Sociedade Emprcsaria (MEI) em Empresa
Individual de Responsabilidade Ltda (EIRELI) c.onsoarte a faouldade prcvista no panâgrafo único, do aÍtigo
1033, da Lei no 'l 040ó/02, resolve:

Cláusutr PriEeira - A empresa girará sob o nome empresarial INOCENTES PRODUÇÔES ARTISTICAS
EIRELI.

cláusula seSunde - A empresâ tem sede na RUA sÃo JoÃo, n" 26, sALA I t0, sÃo cRrsrovÃo,
SALVADOR - BAHIA CEP: 41500-290.
CIáusuIa Terceirr - O objeto da empresa é SERvIÇo§ DE oRGANLZAçÃo DE FEIF"AS, CoNGRESSoS,
EXPoSIÇÕES E FESTAS; PRo-DUÇÃo MUSICAL; PRoDUÇÃo DÊ ESPETÁCUIós oe DANÇA;
ATTVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÂO; PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS
ESPORTIVOS; AGÉNCIAS DE PUBLICIDADE, conforme CNAE,s abaixo:

823OOOI PRINCIPAL SERVIÇOS DE ORGANIZÁÇÃO DE FEIRÁS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÔES
E FESTAS
PRODUÇÃO MUSICAL
PRODUÇÂO DE ESPETÁCTJLOS DE DÁNÇA
ÂTIVIDADES DE SONORIZAçÃO E DE ILUMINAÇÃO
PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTO§ ESPORTIVOS
AGÊNCIAS DE PT]BLICIDADE

9001902
9001903
9001906
93l9l0l
731 r400

SECUNDARIA
SECLTNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA

Cláusula QurÉa - O prazo de duração da empresa é indeterminado e ó titulâÍ pessoa flsica LILIAN AURELIA
DA SILVA declara nêo panicipa de outra sociedade EIRELI.

Cláucula Quinta - O çapital é de RS I10.000,00 (cento e dez mil reais), totâlmente integrâlizadas, neste ato,
em moeda corrente,

Cláusula §exta - A responsabilidade do titular pessoa flsica é rÊstriÍa ao valor de sues quotas, e responde
solidariamente pela integralizzção do capital social, conforme aí . |.O52 CC|2OOZ.

Cláusula Sétima - A âdministraçiío da sociedade será exercida pelo titular p€ssoa fisica LILIAN AURELIA
DA SILVA, que isolêdamente, respondendo pela empresa, judioia.l e exrajudicialmente, em juízo ou fora dele,
em conjunto ou individual, podendo praticar todos os atos compreendidos nô objeto social, sàmpre no intercsse
da sociedade, ficando vedado o uso da denominação sooial em negócios estranhos aos fins soclais, bem como
onerar bens imóveis da sociedade.

Cláusula Ofuava - As quotas são indivisíveis e não poderão. ser ccdid." ou transferidas no todo ou em paÍte a
terceiros, sem expresso cons€ntimento do ouro sócio, a {ueih;fica assegurado, em igualdade de condições e
preço, direito de preferência para a sua aquisigão, foqltüa5r'il .e;ise realizada a cessão delâs, a alreração
contratual peíinçnte. i§. .i..,... " .: 

'_

Cláusuta Nova - O exercício social coincidirá com o ano civil. Ao tórmino de cada exercício, o administrador
prestârá contas justificadas de sua administração, procedendo À elabomgão das demonstrações financeiras,
cab€ndo ao titulaÍ pessoa fisics, na propoção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

&
CeÍtifico o Rêgietro sob o n' 29600494238 eÂ 2OlO3nOzO
Protocolo 20,1629195 d6 0í03Í2020
Nomê da êmprEsa INOCENTES PRODUCOÉS ARTISTICAS EtRELt N|RE 29600494238
Esto doqh6nto Pods s€r v€Íificado ôm hlO://reginjucêb.ba.gov.brlAUTENTICACAOOOCUMENTOS/AUTENÍtCACAO.aspx
Chancela 25O47233828E730
Esta cópia fôi autenücada dighalmentê e âssinada em 20103f2O20
por nana Rsgila M G d6 Arâúio - Sec.etária-c€râl

'ACÉB



ATO CONSTITUTIVO
POR TRANSFORMAÇÃO OE EMPRESÁRIO INDIVTDUAL

INOCENTES PRODUçÔES ARTISTICAS EIREL!

Cláusula Décimâ - Em caso de morte do titular pcssoa fisica" a sooiedade não será dissolvída e continuará
sendo gerida pelos herdeiros. Não sendo possível ou inexistindo intcresse destes ou do sócio rem1nescente, os
valores de seus haveres serão âpurados e liquidados com base na situação patrimonial da empresa. O mesmo
procedimento será adotado em qualquer dos casos em que a socigdadc sc resolvâ.

Cláusule Décima Primeira - O administrador declara, sob as penas da tei, que não eíá incurso em quaisquer
crimes previstos em lei ou reslrições legais, que possam impedi-los de exeÍrer atividade empÍesarial qonfoÍme
anigo I .O I l, l" do CC/20O2,

Cláusula Décima Segunda - As paíes elegem o foro de SALVADOR BAHIA, para dirimir quaisquer dúvidas
decorrentes do presente instrumento contratuais, bem como para o exercício e cumprimcnio dos diroitos e
obrigagões Íesultantes d€ste contrato, renunciaÍrdo a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

SALVADOR, 28 de fevereiro de 2020.

.&;.9^â-- AL,^ar;^áâ- ír.§q
LILIAN AURELIA DA SILVA

20 Thbelionato vador

6E1à-! ro s-!dh.!E üXn ttr!.(., á.:
uLr^n 

^[rFELr^ 
D^ ErLvA - oi1q, ,, u-,

E'íd'FtA.5t nrírtr.Tt FEcmotd úÉaó oz,

.t2.r.,."POE:R{.10 UPi6t0.6 Í

@or]rÉo-orlrrie.* ffir,..,]:l
4 ...ir: !

&
IUCÉB

CeÍtifico o Rggisbo sob o no 29600194238 em 2OlO3l2O2O
Protocob 204629195 ds 0í03/2020
Nome da ompresa INOCENTES PRODUCOES ARTISTICAS EIRELI NIRE 29600494238
Este docum€nto podê sôr vêdficado 6m http://r6ginjucab.ba.goy.br/AUTENTICACÂODOCUMENTOS,/AUTENTICACAO.aspx
Chancôla 250472338288730
Esta ópia ioi aulenücada digitalÍn€nto ê assinada eto 2OlO3l2O2O
por Tlana Regila M G dê Arôújo - Secretária€oral

( a:t
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Junta Comêrciel do Estâdo da Bahaa 2oto3t2o2o

Cortifico o Rogistro sob o no 2960049{238 em 2O/03Í2O2O

Píotocolo 29629195 dê 0í03/2020
Nom€ da omprêsa INOCENTES PRODUCOES ARTISTICAS EIRELI NIRE 29600494238
Ests docurnenb pode sor vo.ificado em http/rsginJuceb,ba.gov.br/AUTENTICÂCAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.a§px
Chancels 25(x72338288730
Esta ópia ioi autonticada d(Iitalmentô e assinada em 20/03/2020
por Tiana Rsgila M G dê Araúio - Ssct€tárlaceral

204629195

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DÂ EMPRESA INOCENTES PRODUCOES ARTISTICAS EIRELI

PROTOCOLO

ATO (DI - ÀIO CONSTITÚIVO

EI'ENTO (X6 - TRANSFORMÀCÀO

MÁTRIZ

II

BIt/\SII,

e-O- u- 6. dt @-â4.-

TIANÂ REGILA M G DE ARÂÚJO

SccÍetária-Gqal

,VCEB
.-G-aliúaa.b

{2

1

ARQUIVAMENTO 2960049423t DE 20t03/2020 DATA

29600494238
I 32.28t.403/000142

o REGISTRO EM 20103/2020

'UCEB

lzo«zeos - ototnozo

Y
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INSTRTTMENTo pÂRTrcIr!áR DE RErREsETTAçÂo enrÍsnce
POR ESTE INSTRUMENTO PARTICUI.ÁR DE CONTRATO DE REPRESENTAçAO ARTíSIICA
euE ENTRE sr_ cELEBRAM DE uM LÁDo coMo REpnBsNTAúr rxocEr.irei
enoouçÕes anrÍsrrcAs ETRELT E Do ourRo LADo coMo RrpnrssrrADo tAiójdcõ
DE ,Esus FLoRENcro DE iloifE ARTÍsflco -o porrA-, NA FoRMA ABAtxo Dàsírur*

Diogo de fesus Florencio, brasileiro, nascido em 09 de fevereiro de 1993, solteiro, cantor,

inscrito no cPF sob o ne 048.793.195-54, Rg 15.270.065-06, residente e domiciliado à Rua

Santa Helena, ne 270 fundos, bairro Praia Grande, Salvador- Ba CEP 40'725-104' Que

responde pelo nome arüstico 'o PoETA' Destaca que: EM PLENO GOZO DE SUAS

raêuroaoes MENTAIS doravante denominada simplesmenre REPRESENTADO.

INOCENTES PRoDUçÔES ARTíSTICÀS ElRELl, pessoa iuridica de direim privada' que

;;; ir"a d" produções, CNPJ 32'281'403/000-1-42'com sede a Rua Joaquim

ilàio,""izazÁpioor, Ll os,Cond ldeal, Bairro lardim das Margaídag qeaqor-- Bâ'

Ceo: 41.502'20O, neste ato repiesentada pela sua adminisradora Lilian AuréIia da Silva'

;xj:;;. ffi;lJ""r, úi*J"*preúria, carteira de tdenüdade na 0e.295.406-e0, c.P.F.

nq 0 1 3.7 13.1 1 5_ r o. aora'ranto àenom inada simplesmente REPRESEI{IANTE, têm entre si

como iusto e contratado o que segue:

1. DASPÂRTESDOCONTRÂTO

DO OBIETo Do col{TBÁTO2

CúU§rLÂ PRliíElRÁ- constiui obieto do preselt€ contrato : 1"Pt"t""t":1:-:T
aráter exctusivo, ao .rpr"r"iJao pe'ro represàntante, na quaridade de seu empresarro

ardstico.

3. DA CIÁUSUIÂ DE E(CLUSÍVIDADE

cúu§ulÁ TERCEIRÁ - Pelo present€, declara o contratado(a) aÊista que o contratante

empresário é o seu único representante legal em todo o território naI e internaçional,

detendo a exclusivldade Para contrata

ET

Erceiros as çondiPes das mesmas
t'o de suas aPresen dendo alustar com

\\rrst-

cúusulA SEGUTDA _ o REPRESENTANTE poderá trmar con*ato em nome de seu

representado(a; em caaterãJ;;;;;f i9in"ry de apresentações arüsücas' em

shows ou eventos, ", qu'o;§;;tã'a'o tet'ltrtio li:i"t' e internacional' aiustado em

nome do representâdo t'1, '"iái 
áo t"hê' número de apresentações' local e horário'



A.

=INE'trENTES=

4, DopERÍoDoDEvrcÊNclA

2

CIáU§JLA eUÁRTA - O presente gonB.aro tem vatidade pelo prazo de 04 anos (qUATRO

flr?; contar da dah de 04 de Maio ae zízi,ãrn.ilffi; de térmtno em 04 àe Maro

s, »a nrscts{o Do coNTRÂTo

cIÁusuLA QUIIITA- Pode ser rescindido o presênte lnsEumento por quarquer das parteg
devendo, poérn" ser notificada a intenÉo com antecedêncla mfniàa * oo úrsríá. àãü
do seu termo final

cláusula sE(fÁ- Podeú também ser resclndido o presente hstrumento caso uma das
partes desanmpra o estabelecido n:c dáusulas do presenE ins(Íumento, obrlgando -se
quem ocaslonou ressarslr a oufa parte com o pagamento de multa ffxada em
RS 2.000.000,00 (dois milhões de reais) em moeda correnE

CIáUSUIÁ SÉTIMÂ- EsE ajust€ obriga as parEs conhtantes sem herdeiros e
sucessores.

6. DA ELEçÃO DO rloRo

CL{USUIá OITÁVÂ- Fica eleib o foro da Comarca de Salvador, exctuindo todas es outras,
para dirimir quaisquer dúvidas ou questões decorrentes do presente insEume[to
contrahral

E por estarera assim de pleno acordo com as CúUSULA§ termos e condições

deste insEumento, assinam o Presente em duas úas de igual teor, luntamente com as

bstemuúas abaixo para que produza os seus eíeitos legais IMEDIÂTÂI'{ENTE.

Salvador/BA 04 de Maio de 2022.

A*:,ol)o á Ç,0sr.,,
REPRESENTANTE

REP ENTÂDO
0



---T^,E,EENIES=

TESTEMUNHA§:

1. TESTEMUNH
cPF: OB -7 B 3 Scts

2. TESTEMUN
CPF:

tÍcídrd.

.nttcLOadê

3

pc. SEr4€r!^tr.-Á €s, Írrt.(s) 4t LILIÂI

3,: !ota:: R!!,60

- €§c*cvÉríÍE

1 Íota:: Raltee

ílrrals) de Cloao

,d.

qlr

{

'aa

: Rl 1 .88

Éiscál

15eÂ

EÚ



I I HiW*""". mifrf,fiflrffirmufinffiillfrifir
29149171914580202

P€dido d6 RÊgküo de lísca tb Proúrb cbu Sd\,iço (Mkta)

lllúnato tb PÍ@: 919007074

Dadc Geíab

Nom6:

GPF/CNPJI{Ítmeo INH:

Hí€çO:

Cldade-

E€úaô:

CEP:

pab:

Neür€Eürúlca:
6{d:

LtLtAN AURÉLIA oA stLVA 01371311s10

3228140«)00142

Rue Joequim FêÍÍeira, 1287, Uoco 09, apaÍteÍnonto no 001,
CondomÍnio ldeâ|, iadhn das MaQeriras

Salrador

BA

11502ffi

Brasil

MicÍoeÍÍpÍeeÍÉedor lndivílual - MEI

prÊtali2g@mail.com

Dade & PíocradqrEscrt6b

PI@râdot:

Esltório:

l{oms AndÍea Ricd

GPF: 00052388549

e'ítd: brasnoÍte@brasnortê.coÍLbr

iFAPI: 104

]{cOAB:

UF: BA

l{ome: BRASNoRTE irARcAs E PATENTES S/S EPP

CNPJ: 86723434000135



OaOc Oo(s) teqH€ÍrE(s)

I{gr8
CFFTNPJ,}únolo lNPl:

Endorcgo:

Cdads

ffi:
CEP:

PÍriç

tlatúEze *Iídce
ê-íítfl:

ULüAN AURÉil,A DA SILVÂ í}t3713115íO

322811V3Í](]O712

Rua Joquim FêÍÍeirâ, 1287, Uoco @, aparteÍnênto no 001,
Coldoínínio ldeal, JaÍdim ds àlaÍgaÍil6

salvador

BA

11502200

BÍâsiI

Mi@eÍqpreeÍdedor lndivÍlual - MEI

pÍêar2g€Dgm8t coÍn

Dadc da MsrEa

Âprstúa& Mista

]laü[E: Produto e/ou seÍviço

Elstlíb Noíthâütu o PoEIA

i/brca p@d €l€írÉnb8dtl' 
*Ioea eefa4aüaf Não

hqen D§itd da lihca

tr$rrr

A eventual dêturmação desta imegem, com relâção
à constaflte do eÍquÍvo oÍiginalÍnente anê)(do, terá
sido Íesultedo da nec.essária adêquação aos
pa{trões Íequisitados para e publicaçâo da marca
ne RPl. Assim, a iíÍlegem ao lado corresponde ao
sinal que eíetivamente sêrá obieto de exame e
publicaÉo, ressalv"ada a hipótese de subsilituíÉo
de reÊrila iímgêm deooÍÍeÍíe de êxigênciâ formal.
Poítânto, se a mesma não conesponder à imâgem
des€iada para regisúo nêsse OÍgão,

ESe@ & ruubs ou Sên fuos, segÍtÔ a gaÚfcação ds NIGE e Esh a.od[arce

C§düd Nc-(11)41

Dêsíçe da EtFê.útriiiáo:

. ApÍesêntaçâo dê espetácubs ao vltto

. Bande de músice [sêrvi;os de enfeteniÍneflto]

. Gânto(a)

' Graveçõêo musicais em VHS/DVD/CD [sêtrl,iços dê Bctlrdlo]



Grupo rrusical

Produção musiíãl

Sêrüços de mÍÍposição musicâl

Serviços de enfeÉeninpnto

Serviços de estúdios de grevaÉo

tledar$o deÂünidade

pfem curnprimemo ao dbposto no arl í28 da Lei 9279/96, o(s) rcquerênte(s) do presente @iro
-declera(m), sob as penas da Lei, quê e)(eÍEe(m) eÍet /a e liitanEnte ativuade conpetivel com

os produtos ou s€rvigos Í€iúndicados, de modo direto ou alÍavés de emprqsas controladas
direta ou indHamente.

Câbgorfr

20

zo

to
27

Dlvlsb

I

4

4

SâÉo

18

1

&.cdÉo
Uip§. canetes, baG de penas, can€fies.üÍrbho, can#
com poÍrta dê íE[Ío

QuadÍiláEros contendo outÍos elementos fEurativos

Quadrilâêms cofitendo uma ou Íxa§ btrÀs

Lêtras apÍesentaído um grâfsÍno especíal

AÍr€xo§

D€6.ílÉo

Procuraçáo

Cêrüfcado dê condiÉo de rdcÍoeÍÍpíeêÍÉedor
irdivirual

cédula de irenlirde

cnpj

Pagaínênto da taE

t{oím do 
^fiIrirro

PROCIJRÂCÂO.pdÍ

CERNHCADO DE COT.IDICAO DE
MICRoEHPREENDEDOR lNDMDUAL.pdf

CEDUIá DE IDENTIDADE pdÍ

CNPJ.pdÍ

PAGAMENTo DATÂXA.pdf

Bloecaro, sob as penâs de lei, que todas as infurma@es presildas neste furÍntláÍio são veÍdadêiras.

Obrbsô por aNr o 6.l/Bcas.

A peÍtir de agorã, o número 919007074 identificârá o seu pediro juÍúo ao lNPl. Conüdo, s eceitação do
pedido está @ndicionâde à confiÍmaçâo do pegameÍto da Íespecii\ra GRU (Guia de Recolhimento da
União), que dêverá teÍ sirlo eetuado pÍeviamerte ao enüo dêsa ÍormuláÍio elemnico, bêm como ao
cumpÍimento setÉÍatórío dê ê\rÉntual exigência 6rmal, (pÍêvistâ no ert. í57 de Lei 9.279196), em até
cinco dias contados do primeiÍo dia útil após e publicação da rêfeÍide exigência na RPI (disponível em
Íormato -pdf no portal $MÂr.lnpi.gov.br), sob penâ do presente pediio ür a ser conaíd€Iado inexislsnto.

e-flr@As Este pedk o foi anviado pelo si$êrna e.Marcas (Versão 4) em 13ro112020 às 17:og



INOCENTES PRODUCOES ARTISTICAS EIRELI lo€alizadda) no Rua Joaquim FeíÍêirã Condomínio
ldeal Jardim das Margaridas 1287 Jardim des MeÍgaddas - Satuador, teleÍone (07Í ) 98246€336, n" de
ins$ição 32281.403/0001-42, por meio de seu reprêsentante LILIAN AUBEUA DA SILVA, documento
de id€nüficaçáo n" 09925IOBO, CPF N" 0í3.713.11$'10, vêm rcquerer à autoridadê competente desse
Orgão o registro de con@nt€, de acordo c:om a Lei n" 6.533, de 24 dê mdo de 1978 e o Decreto n"
82.385, de 5 de outubro de 1978, apresentando dpia simples dos documemos relacionêdo§:

REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CONTBÂTANTE

Eroitido via sisiema àm: O2 da Âgosio de 2022

NÍrmero da Solicftaçáo

sRcc00704Í2022

À S{peÍinêndéndeúGerência Regiona! Co Trabelho - BA,

- Cópia do documento de corxstiüdção de firms, côm o compeÍenie regbEro na Junta Comgrcial da
loaatirade em gue tenha sedB;

- CoínpÍovante do Cadastro Nacionsl da Pessoa JurÍdica - CNPJ

- Cópia do documênto de iderúificaÉo do rapresentante dc rêquêrente;

- Cópia do CPF do representante do rêquerente;

- Cópia dc compFolrànE ce eÍldeÍeço Ca empresa

Nestês tsrmos,
Pede deÍêrimento.

Salvador/BA 92 4s ,açosrc de 2022

Se"$"o^ Àr,^l,[i,q" dc^ Çil*o-
LiLiAN AURELIA DA SILVA

OB§2: Apos o FÍdocob da doarmentação é Ít@ssáÍi() acontpabhar a análise da solbl@o pr meb do
SIRP!i/EÉ, haja vft*a SJe, rp caso de irrraEriÍnêr o, o prazo para irHpaÊição de Í€arrso dnini§ratiro é d€ 10
(dez) óas.

OB§.3: O r€c1lrso adminislrativo, 6labrado pelo pr@io reqrerênte, dêverá ssr ir§€ri& ÍE píxÍocob olsüônico
do Ministúio dâ Economi8-

OBS-4: Em caso de dêfêiÍrBnto, á necêssáÍio êmitlr o ceÍtão dô r€gtsho profissional, düryonibilizado m
SlRPl lEB, por msb da opção [Emilir Canão do B€gistro dê Cot*atâÍe]-

OBS.5: O passo a

protocolados atá o da 0l/092022 no protocolo elêtÍônico, através do liÍdc tluri,t -gov-brr?t-bísêMcos&rctocobr-
doqJmentos-iunto-ao-Íninistêrio-da-€conomia As unidades respoflsaveis psla aflálise do Prooesso podeÍâo
solkilar ouüris docurnertos, alá'Il dos r6hcionadcs r.este re(F]arinerb.

https/Àru'*-gov.
do está disponível no GOV.BR, &avé's do êlstrônico:

j.
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PODER J{íOICIâRIO
JUSTIçÀ DO ERÀBÂÍjIIO

CER:TIDAO NEGATIVÀ DE oÉsrros TRÀBÀÍ,EISTÀS

Nome ! IIIIOCENTES PROD(ICOES ÀRTI§tIC-êS EIRSI f (legRIZ E I'ILfÀIS )

CNPJ: 32. 281.403y'OOO1-42
cer?idão rra z 2397L664/20'22
Expedição: 28/O7 /2:AZ2' às 14:59:41
validade: 24/01/2023 - 180 ( cento e oitênta) dias, contados da data
dê sua expedição.

Certifica-se quê IIIOCE§ÍE§ PRODIÍcOES ARIISIEICÀ§ EIS,EITI (!{ÀTR.IZ E

FrLÍÀ[s), ias.crito(a) no CNPJ sob o na 32.2gl..4o3l0ooL-42, §áo corsEÀ

como iaad.lmplente no Banqo Naciouatr de Dev.edorês arabal-hi.stasi-
Ce.rtidão ernitida com base llos arts. 642-A e B&l-À da Coaso,Iidação
das T,eis do Trâba1ho, acresceÍrtados Pelas leis ns'" L2'44O/207'7 e

73-467/2017, e no àl o 07/2022 da CGJT. de 21 de 3aueiro de 2022.

os dados constaLtes desêa gertidâe são de resporsabilidade dos

Tribunais do rrabalho-
No caso de pessoa jurÍdica, a certidêo atesta a emp:resa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais '
A aeeitaçÉo desta certidáo co,adiciona-se 'à vsri fLcação de slla
autenticidade no portal do tribuaal Superior do frabalho ta
InterDet (bttp: //wrrw-tst. jus'br)'
certidão emitida gl:atuitamentê.

rNFOR!@ção TMPoREA§IE
Do Ban;o Nacional de Devedores rrabalhis:tas constaln os dados

necessários à id.entif icação das pessoas naturais e jurídicas
inadS-urplentes perante a Justiça do Trabalho g&anto às obrigaçóes
estabeleej-daseÚtseEteEçiaqoEdeEatóÍiatraÊEitaêaeecjul.gadoouem
acordos judiciaÍs trabathistas, inclusive rlo Goncernelte aos

recol-bimentos previdenc iários, a hoqorários, a custa§' a

emolumentosouarecolhj.utentosd.êt'enninadoseuleíioudecorre-Eteg
de execugáo dê accrdos firmados PeraEte o lfiatstêrio Púb1ico do

Trabalho, comissão dê corcilÍação erévia ou demais títulos çrLe, Por
disposição legaI, contiver força executiva '

!úr:dê. e suçê§tões: c:dec!3t. iu5.tt:



Coúribuinte:

&dereço:

PMS - Prefeitura Municipal do Salvador
Secretaria Muricipal da Fazenda

Coordeuadodâ de Recnperação de Cré&o - CRC
PGlvÍ§ - Coordenadoria da Divida Ativa

Certidâo Negativa dc Débitos Mobiliários

Inscrição Munieipal: 669- 108/00tr-10
CFTPJ: 32-281.403 n$AÍ'-42

INOCENIES PRODUCOES.ÁRIISTICAS EIREII

Rua São João, liP 26
SALA IIO
s^êo cRIsTovAo
41.50G290

Ccrtifim que a inscrição aoima cstÁ em situaçSo Jegulü' até a pr€s€Íite dara

ressalvmdo o direito da Fazeoda Muni:ipol ekr quaisquer dh'idas qre vierm a ser

apuradas, confoue útigo 2n, § 3', dâ Lei 1 -7§f2f[6.

F nissão sutcEizada as 14:5056horâs.do ü4781ÜIl2O22
YálLdL éüL?flLOnQ2L

Côtligo dc eontrole th certidão: FS85.333D,263F.AE83,8412á8A3.O5a4.44 7

Esra cer,tidão foi eniüala pela pígipa da SecÍ€tnia Muaicipal da Fazeada no endereço

http:/,,çreÍ!:sef0z. sâlsador.ba.gov.br, esra autenricidadc pode ser confirmadrutilizaurlo

o ódigo de coatole acima



MINISTÉRIO DA FAZENDA
§éCrétaria da Rêcelta Federal do Brasll
Éiãàúiãáórtáceral da Fazsnda Naclonal

CERTIDÃoPos]TtvAcoMEFEIToSDENEGATIVADEDÉBlTosRELATIvosAosTRlBUTos
FEDERAIS E À DMDA ATIVA DA UNÁO

Nome: INOCENTES PRODUCOES ARTISTICAS EIRELI

GNPJ: 32.28í.403/000142

RessalvadoodireitodeaFazendaNacionalcobrareínscrevôrquaisquer-díVidasde
;;;;;;''li;"ã";o suieito passivo acima identiiicado que viersm a ser apuradas' á certificado quê:

1'constamdébitosadministradospelaSecretarladaRe.ceitaFêderaldoBrasil(RFB)com
exigibilldadê suspensa 

"ot 
tã-* do art' 151 da Lei no 5'172' do 25 dê outubro de 1966 '

càãiôÀ rriurtario Nacionat (CTN), ou. objeto de decisão Judlcial 'll'e determina sua

J"-"-"ãnsioeraçao para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não voncidos; e

2.nãoconstaminscriçõesêmDívidaAtivadaUnião(DAU)naProcuradorÍa.GeraldaFazendâ
Nacional (PGFN).

Conforme disposlo nos art§. zos e206 do CTN, êste documento tsm os mssmos Ôfeitoô da cartidão

negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas fiIiais e, no caso de ente Íederativo, para

i"d;. ;Júã;" e tunáos puuticos áa áárini.tr"ç"o dirêta a ete vtnculados. ReÍere-se à situaÉo do

il;ii" il.j;;;; âmbito da nríeãa Ée Fru 
" 

áUong"^inclusive as contribuições sociais previstas

"rã"liri"r.'"i, 
'd'do parágrafo único do art' 11 da Lei no 8'212' de 24 de iulho de í 991'

A aceitagão desta certidão está condicionada à verificagão de sua autenticidade na lntemot' nos

endereçós <httpJ/Íb.gov.bP ou <http:i 
^'ww'pgfn'gov'br''

certidão emlflda gratuitamente com base na Portaria conJunta RFB/PGFN n" 1.751' de 211012014'

Érúãá a" 14:08á9 do dia 2810712022 <nora ê data de BrasÍlia>'

Yâlida alé 2410112023.

Código de controle da certidão: 6BE8'í99D'E3'lC'BEB9
Oua[uer rasura ou emenda invalidará este documento'



1A09/2022 22120

Voltar

Consultâ Rsgularidade do EmPrêgadoÍ

lmprimir

Certifi cado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 32.281'403/ooo1-42
RAZãO SOCiAIÍNOCEI'ITES PRODUCOES ARTISTICAS EIREU

Endereco: RUA SAO JOAO 26 SLrlO / SAO CRISTOVAO / SALVADOR / BA/ 41500-
' 290

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribulção que lhe confere o Art'
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica. que, nesta data, a

empresa acima ldentificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantla do Tempo de Servlco - FGTS'

O presente Certlflcado não servirá de prova contra cobrança de

àu.irqr". débitos referentes a contrlbuições e/ou encargos devidos,

decorrentes das obrlgações com o FGTS.

validade:04/09 /2022 a 03 | Lo /2022

CeÊifi cação Número: 2022O904O339L3606OL444

Informação obtlda em L3/O9/2O22 22:2O]'t4

A utilizacão deste Certificado para os flns previstos em

tonai.iãnãUa a verificação de autenticidade no site da

www.calxa'gov.br

Lei esta
Caixa:

htFsJ/consultacÍÍ.cab€'goY.br/consultqcÍf/PsgedconsultaEmpregadorJsÍ
1t'l



GO\IERNO DO ESTADO DÁ BAEIA

SECRETARIADAFA.ZEI\{DA

Emissão : 14/ 09 /2022 10 :13

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emiüda para os eíeito3 dos arts. íí3 e íí4 da Lel 3-956 d€ 1í de dezembro de í98í - código
TrlbuÉrlo do Estado da Bahla)

Certidão No: 20224/,29942

RAzÁo soclAl

INOCENIES PRODUCOES ARTI§iflCÂS EIRELI

rNscRrÇÂo ESTADUAL

16L.862.1U - BAIxÁDo

CNPJ

32.281.4031000142

Esta c€rtidão engloba todos oS ssus estábelecimentos quanto à inexistência de débitos, Inclusivs os inscritos na Dtvlda

AWa, de oompãtência da Procuradoria Geral do Estado, rossalvado o direito da Fazênda Pública do Estado da Bahia

cobrar quaisquar débitos que viêrêm a ser apurados postêriormente'

Emitida em 14l}gl2}22, conformo PoÉaria no 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da datia de sua

emissão.

Fica certificado que náo constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa Íísica ou jurídica acima

ldentmcada, rêlativas aos tributos administrados por esta Secretaria'

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS

FAZENDÁRI,AS OU VIA INTERNET, NO ENDEREçO http:/lwww'refaz'ba'gov'br

Vátlda com a aprssentaÉo conjunta do cartão orlglnal de inscÍlção no CPF ou no CNPJ da' 
S€crBtaria da R€cêlta Federal do MinEtário da Fazênda'

Págila 1 de 1 RelCsrtidaoNcgativs"rPt
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iluiltl[mililt

GO\IERNO DO E§TADO DA BAHIA

SECRETARIÂ DE OESENVOLVIXEI{IO ECONÔ'{|GO

JUNTA@ ERCIÂL DO E§TADO DA BAHIÂ

CERÍIDÃO SIMPUFICADA DIGITAL

Cciti6ceios quê âs infonnsçôês ât elxo corlsta6 dos do€!ÍÉrdos ãaquivedGs nêsta Junta ConErctel e 6ã0 v{rênaêa lre dd. ê 5uâ êxpêdição-

SALVÂDOR - BÀ 24 de, SetsmbíE ds ZI21

:-t'- e.{ro- ír' ê. a.- az'Ç
TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

p&'r'a 1^

2'17814274

A ÀUTENÍIC|DAOE DESSE OOCtruEI{rO PODE SER VEÊIF1CAOA EM hrp/t€gin.irc.b.begov.bíÀrrtoíücGodo@menb.§râutêÍtticsoâo.a3px

CONTROLE: 6&<l6or4z2s6 CPF SO-ICÍIANTE: OOe.O1757&?8 NIRE:296{Xx9,rZB EMmD :2{09/:XE1 PROTOOOI-Oi217a14P78

EMPRESA
Norne ÉrnprcÉa.tt IN@ENTES PRODT @ES ARTISÍICAS EIRELI

NTfuTêZA JU'ídiã: EMPRESÀ INOVIDUAL DE RESPONSABIUT}AOE LTDA

NIRE(6ede)

29@19[238

CNPJ

3A2At.4&rffit-{2

tuquivaíFrtb do &
Conrtihüivo
1AÁ2DO1A

klacio ds elit ilde

18nt2 A

EndelEÇo:
RUA SÃO JOÂO, 26 SÀtÀ110, SÃO CR§TÉÀ/ÁO, §qLVAOOR, BA - CEP 4150@5

oB.TETO S,OC|ÂL

SERVICO§ DE ORGANZ/qCAO DE FEIR/LS, @NGRESSOS, Õ(POSCOES E FESTAS ; DE PUBLICIDADE
PROOL!ÇÂO MUSTCá|j PRODUçÂO DE ESPEIÁCULO§ DÊ DAi§A; A'TMDADES D€ SOIpRZAçÀO E OÉ ILUUINÂçÂO:

E DE EVENTG ESPORTIVOS.

CePÍIAl- SOC|AL PORTE FRÁZO DE DURAÇÃO

R5 tto.oqr,@
CÊNTO E DE MIL REÁJS

C.Íbl üíêgrelizado:

R$ íro.m.{D
CEMÍO E DE MIL REAIS

Mi:roêm$e5a )MOO«

TITU LÂR,IADMINISTRÂDOR

NomercPF Cond./Admin,lirado. ln clo de rnarÉato

LIUAN AURELIA OA SILVA
(}t 3-7í 3.1íS10

SÓCIO / ADUINISTRADOR )o«)o« pooooc(x

úLrMo ÀRou rvAMÉNro SMJAÇÃO SÍATUS

Dâta Nrínêío

29600,19í238zot@r8x
RÊGISTRO ATIVO Sern §atrs

ÊvênlD:
@r -ATO CONSTTTUwO
0,16. TRANSFORMÂCÁO

NESTA DA FORA

NIRE: )Ooooo(
Erdel€ço: )OOOO«

CàIPJ: )OOOOO(

Ob6eÍ\/eÉo

TérÍrÍrD do rÍlarÉato
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áOL,w, À.À^;-er- da S.&a

liÃo Pr-Á5TaF:aÁR

ts"

.5]LVÀDOR 8A

C,NÁS. CI,t SÂLVADOR BA OS
rrAprJÁ Lv 0S1 FL 013 Rr 45672
o13.713.115-10

'- 19-02-2016

LILIAN AURELIÂ DA SILVÁ

09.925.406-90

04-02-L984

VÀLDETE DA SILVA



ltlÍneÍo da Noh;
08000txx,
th . lbra dÊ Emissáo:
11ltt82'l 12t15i12
Códoo de Verifcacâo:
rscr.rz5H

d4EE
&kdÍ:\rÊ;,-

PREFEITURA MUNIGIPÂL DO SÂLVADOR
SECRETAilA ISUMCIFÁL DÂ FÃZEltlDÀ

NorA FlscAL DE sERvlços ELFÍRÔi'IGA ' Nota salvador

PRESTADoR DE SER'Í]çOS

CPF/C|PJ: Il-rr:i";+r l&-iíipd:
o'r:ag.rsguotco 266'6-c4mdlB
li,r,€;Rãàr Si:id:
l5 airnElam*aro, PUBLIcDÁDE E PRoPÂcAitDÂ LÍDÀ
ú':+.-+:n:
ÃvÃ iàiúnao uerss tc ,3 Plso EscRlioRlo ' c$f,1ülo D-Á.s Ám8REs ' sdYador ' cEP:418?s!0E - B

E-rrld

TÔMADOR DE SERVIçO§
H.!ne?aá, S.-.:'.3t 

'
's:iiiÊffiúáe.lctl 

oE Fo ENro lo rtnsflo Do EstrADo oÂ B$nÂ- BÀHÀn'R§d

Cpfi:ffp.f: lÍBL:â. lÀrilip€t
ze{5g.1íg!ü}1{, 6rg.s{2,00l§8

ã'"ãi'ríià mrr,r.rmro da Batda 3$ , pÂvuroz ALÂ NoRrE cENÍRo ÂDühllÍÍRÂllvo - s8lyador - cEF: 41745'00518Â

E-rn.il:

,gm§mmP."BÊ"sE§YH§r. êrtrstica 'o'Fc;,n' p""" Ãu""çro de 01 (uta) ap!êser.àçáo !o diá 31

deuerbro de 2úi9 6 iflicuri- - BÀ

VALoR TOTAL DÀ NoTA = R$80.000,00

OUTRAS INFO RMAçOES

[an & Ll-.ia dê Sisírs:
O1ró7 . strox,r, hll.t, dâtrtr§. d.3fiê5, bat.!, ópcrr§, toncrrtos, r.cÉãl§, fcatlvrls s cong*Pras.

C,.;u?a !{oia s.lr4Jnr r'qi}!';or da tSS {S}Âfr.r.-ú.a tÍ}Ei:z dE Ci!:io {P;}!'ôkíTotrl És Ue4., ii5.$I

OFJ§E i.ri.ii mr'i
o.ool

tàeí Usido (RlI
80.0m.9)

vôbrcsl!EI
0.00

.VbioÍ R {!i!Ê
0.00'ÉI I

o.ml
valor cúÉNSVahrFiS (RtI

0.m
vdúíÀÉS {S}

0.00

- EE i&r.b Safrr-r:r Íri srnÍüã i':.rr r€E"sidú na Ld 7.1âÜI:'1i.

- O l§S dp*: !&iá Súhi{hr á dÉ!-do FOPÁ d0 fÁ.tú*io de Sãior..TÍih'-+;*ü dâlÚÊ pí8 Ml.-T i-BÀ

- Ea l'Íid Sílià1rrÉü g!," ci;&).
- Cü,PETÊiC1A ú:':'ln (rÉ1.Íú)
. cód§Ú & ]-ÍiFj';& ,.j4 lÂÍÍeíiü: lfu?.{"'.í . siú'Ê. bnl.t d1.,.ã, ,".'"=:*. },d.5, Í;.Éâ..' ..:...ã.16, É:;iãÉ, fÊ*áis o r,:{t*}n-,r



NOTÂ FrSCÂL DE PRESTÂçÃO DE S€RWçOS ÂVULSÂ
sérlc: C not J:912E

r{o}rEl RAIÃo socÍ^t: l.ttjÂN .{i;RÊLtÂ DÂ slLV.{
PREFE ÍTI§Â I§JNIC'PÃI.

DC SâLVÂOCR
sECRÉÍ^rUÂ !*UriCÊÀL

ôÂ F,ÂZÊrtFl^

It{§C. tt*Ul{lClPAL: 1NSC. E1;tAt UAL!
CNPJ(C"F): 0:i?t3l 15-10 cDÂoE: SÂL\IÁDOR
E DEREçO: RU  JOÂQUItsí FERREIL{. 1387 . . J!.Jr,].:M

Uf.: 3Â

$r. : BÂ

U ITAÊIO

s
.€t

fi3xÉ ., i-rzÃo SociÂL Tg$.accÊ sÉ&v
:irsc. fluil!a!PÀL:

cPF/C§PI; l:ó< rlr,rJ:

SrrcEiEço . ÂvFNtoÀ ]t{RtÂ ÍTt:RlÂ.3911t . SÀO Ja)Ào.
ôÂrÂ De Êr.;tssÃo : :6.i]9.?019

D§CRl!4§rÂÇÂo Dos sERytços

á}T:58\TÂÇÂO I*§E.{L §.C BrS6A O POETÂ

LOCri.: cá11 DÍ sr{r§. mlâãa ,t^LJ- - fE!RA Dt §r§rÁ*\.1

D.{I^ lr.f Êvt}rT& r? DE É,co§Io Dg r0r9.

rçô. xossÁ E\TRETc§ ::\íE\1f i !: I.:V[§ ios ÁRTls cos
IiiSC. ESIaDUÂLr

QuÂrfi:cÂtE

*noEE

.s
s

; !atR4 DE SÂ!iÍ.{§Â

'.,ÂLOR iRr)

BÂ58 3E CÃLGjLO : Rs ql..)00.00 VALOR ÍOTÂL DA NOIA FIscÂL : R,s

ALiQUOTÂ: 5,00 rÉ VâLOR DO ISS: RS 4.§00.00

1à !tÁ ' TOMÂCOn DG ssi,v:ÇO

cítditod.contÍolet O7282A2F§DCSBFaD?1EA5SÉ9242CAÂaC

A.{utcn!'!càde dcstô nota Ê}derá sêr ÍGíf.ímadô aa piígrâ 6 s{cr!:anà qdniêprr dr Fazêlda
(hte://*tyrr,J€raz.5hrôdoÍ.bê€§v5r), atravâs da aódgo dc coÍÊrdÊ dê nüa a<jrnit.
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l.lúmsro da Not
00000@,
Data ê lloia de Emissâo:
t7!%Í2t2015i47i00
ffiioo de VeÍificacáo:
5BSF YT{C5

PREPEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
ISEcRETAR|A MUNICIPAL DA FAZENDA

. NOTA FISqL DE SERVIçOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

SalYador L

\r kr:titá: M.rit ,od:
'a cslsànol{g '

-§lvadór - cEi+{m1o@,BÂ

R DESE
§i;td \-

S.ÀIVÁDOÉ §ÂLE.F
@F/úilPJ
4.9:*.

údÊr.;

Í oC D

EÀ{PRESA

1AÉ -72

Esiado§ u1 2Unlcrs couhÊE]
E-túá

ê c::.i E
ER]
de aàtr.U.Q§ §

tÀ3 ÍevêEeir( dê

+t

crbt e rros
aíaàz 3t712,

EÇÊ=*ú

Éi: !riGi o].CAq l€sérIaFa
,l 0? 23 í: c I22 c.l b ! E aaaà Rio

Ca z?e :cut1 ::it !o B!€

!u dâtaEI rn:o

'.1.;

s!i?J: B?. ZZ 9.?59/E!81-90
Brra!esco
À!Ê!cia: 3121-6
c/c | 5958-4

iã.,'Y*

G;E "'. '{t.
9]üígú2 - Frodutlo mud.al ta -' iá
!Én drL*iêsá5-.§ \.= 'br" '
0,1207 - stoüE, bdlst, danças. dr6dhs, bi[sr, ór!ÍEs, corrcc.to., ÍlaEds, fr.tirak'a-cong§if,lq
v. à!y Trt_d d-j_. tlsíi-.r3! (F,I

0.m
P 1.. d! Clip.lo €§I

2i0.0Or1.00

i

àb%
,}i$l (tr, § i*-e"r,,... s+,,ir-f+

'r,6.9riJ.00

Nc'ta Salt"dor

VALOR TOTAL DA NO]A =RS 00ü,00

OUTRAS INFO ES

?oer.*

tqtoLlltO

V4:, 0{SS {F.i}

0Íú
llrrP§ (BI

t_45.(I)
lãríCOFI§tã.}

B gto 0o

'v'aü R Fll
3.150-S

Vài(r Cfll-e;!

- O ISS i,i$, ilriá SaiEieÍ síá ÊÊTtrll pi;]TúiÉ,l-{ dÉ S;i;;n q, ú.:á f+:.:{-Éí âàÉs dE e-ra úp
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O POETA _ OUTRO SABOR

O cantor lhon Ferreira, O Poetâ, vem arrastando multidões por onde passa, sendo

considerado o som dos paredões. Com pouco mais de três anos de carreira. o cantor teve

uma ascensão meteórica dentro do cenário do pagode baiano, Nesse curto período. O Poeta

já conseguiu emplacar diversos sucessos que estão na boca do povo e são cantados pelos

principais artistas do pagode baiano nos seus shows, tendo a música "Bunda no paredão"

como o trampolim, O clipe já alcançou a marca dos 27 milhões de visuatizações no

YouTube, com a produção assinada pela Califórnia Media House e disponível no canal do Mete

Som.

Os lançamentos mais recentes da banda são os CDs "O poeta no Sigito,, e ,,O poeta não grita,

o Poeta Explica", disponívels em todas as plataformas digitais. o álbum intitulado "#outro
Sabor 24h com 24 músicas é recorde de players. Em 2019 foi gravado o primeiro DVD da

carreira, durante a sua apresentação no Salvador Fest, o maior festival de música realizado

na capital baiana, e que levou uma multidão para curtir diversos estilos musicais em um só

dia. "Foi um passo importante a gravaçÉo desse DVD no Salvador Fest, que é uma
festa grandíosa e cheia de misturas rítmicas. Fizemos um show especiat, com
convidados que fazem parte da minhe história e tegistramos tudo para os ,ossos
fãs, foi incrível demais'i falou animado John.

Após o sucesso deste primeiro DVD, John deu mais um passo em sua trajetória na música. O

cantor estreou em grande estilo no Carnaval de Salvador 2020, com 12 apresentações em 6

dias. passando por blocos, trios Independentes e camarotes, Sem esconder a alegria, John

afirmou que esse foi um dos momentos mais emocionantes e marcantes da minha
carreira, foram días que irei guardar para sempre, pois foi outro sabor receber o
carinho do público ne minha estreia no Carnaval de Salvador".

Foi pensando na festa, que lohn compôs e gravou a canção "Tapa no Vento" - hit que alcançou

mais de 3,5 milhões de visualizações no YouTube e alçou o posto de artista revelação no

Carnaval.

Buscando trazer em suas letras a vivência popular, O Poeta tem um estilo irreverente e cheio

de sensualidade, além de músicas com referência no rapl trap. O Poeta é a inovação do

pagode baiano, com uma forte batida percussiva, O Poeta busca sempre trazer inovações

para o seu som, como a presença de um violino, instrumento originalmente utilizado na



g
música clássica, mas que traz todo um charme para a musicalidade do artista. Como diz o
próprio artista: é outro sabor.

Penta Entretenimento - Núcleo de Comunicação

Thatiana Seixas - Assessoria de Imprensa

71 98198-5962
Chris Azevedo - Marketing, publicidade e TV

71 98194-2205
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O ro e as faixas: O Poeta faz
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Cantor gravou seu pÍimeiro DVD no Salvador Fest (oivulgação )

Entre os novos nomes que o pagode baiano

revelou nos últimos anos, O Poeta está, com
certeza, figurando nas listas dos shows mais
populares da cidade. O Poeta é a assinatura
artística de Jhon Ferreira, 26 anos, cujas

músicas têm dominado festas e paredões.

No último Salvador Fest, por exemplo, ele fez
um dos shows mais aguardados, que foi
registrado em CD e está sendo encartado no

CORREIO de hoje. Batizado de O Poeta Ao Vivo,

o trabalho sai em com 35 mil cópias.

"Foi, com toda certeza, um divisor de águas na

minha carreira, uma sensação inexplicável- Eu

quase não dormi de tanta ansiedade e alegria",

lembra o artista. A última edição do Salvador
Fest marcou a volta do Palco Pagodão,

reforçando a ligação do evento com o gênero - x
ox
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Cantor O Poeta prornove
live neste domingo e
promete canções
inéditas
Grande revelação do pagode baiano, O Poeta

fará live pelo YouTube neste domÍngo, às 20h.

PorGÍ BA

1AO6DA2A 16h52 .Atualizado há 2 anos

O Poeta desfila no Campo Grande - Foto: Márcio Reis /Ag Haack
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entretenimento

"O pagode precisava dessa
voz" , dizo Poeta em
lançamento de CD
Pagodeiro encarta nCIvo trabalho na edição impressa
do CORREIO nesta terça (5)

Vinícius Harfush*
vinieius.harfush@redebahia,com.br I @_harfush

05.11.20'19, 06:00:00
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