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coMrssÃo DE LlclrAçÃo
PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇAO

No 0í9,2022PMSS!N

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

realização de I (um) show artístico com apresentação do artista "KaÉ Love" no dia 23 de

Setembro, que será realizado êm praça pública, em comemoração ao festejos tradicionais
do padroeiro sáo Miguel Arcanjo no Distrito de segredo, neste Município de souto
Soares/BA.

pRopoNENTE KL ENTRETENIMENTO LIDA, inscrita no CNPJ sob no 24.509.060/0001-
00, com sede na Rua Almirante Barroso, no276, sala 0í, Bairro Rio Vermelho, salvador/BA,
CEP: 41.950-350.

A Comissão instituida pelo

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

Amaury Alves Batista Junior
Presidente da CPL

iara ngues de Jesus
1o Membro

José Fábi ta e Souza
2o Mem ro

tu
#
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 019/2022 - SEC. DE CULTURA E TURISMO

SOLICITACAO DE SERVICO

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

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

contrataçáo de empresa para prêstação dos serviços de Produção Musical para rcalizaçáo de 1 (um)

show artÍstico com apresentaÉo da banda "Kart Love" no dia 23 de Setembro, que será realizado em

praça pública, em comemoração ao festejos tradicionais do Padroeiro Sáo Miguel Arcanjo no Distrito

de Segredo, nestê Município de Souto Soares/BA.

SUGESTOES:

Sugerimos a contratação da êmpresa empresa KL ENTRETENIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ sob
n" 24.509.060/0001-00, com sede na Rua Almirante Barroso, no 276, sala 0,l, BairÍo Rio Vermelho,
Salvador/BA, CEP: 4í.950-350r por ser representante exclusiva para empresariar a banda "Kaá Lova"
no Brasil e em outros países, conforme proposta e documentos apresentados que demonstram que a

referido banda é consagrado em caráter regional, estadual e até mesmo nacional, gozando de
excelente conceito e acêitaÉo popular, para o evento pretendido por esta Administraçáo.
A BANDA KART LOVE surgiu em 2012, cÃm o arrocha com a intençáo de difundir o ritmo para um

novo público, não só em nÍvel local, inovando com o anocha universitário, uma vertente diferencial o

fato de ter uma banda completa, mesclando batidas de diversos ritmos e tornando o tradicional
Arrocha uma música mais dinâmica e envolvente. A banda já se apresentou no câmaval de Salvador e
na Micareta de Feira no ano de 2013, e em várias localidades da Bahia.

O valor global proposto de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), está dentro do praticado no mêrcado
para o pórte da banda na data pleiteada por esta Administraçáo, para a sua apresentação, de acordo

com comprovações de Notas Fiscais emitidas em eventos anteriores pela referida empresa para

diversas Êrefeiiuras do País, quê tem uma média estimada dê R$ 8í.366,66 (oitenta e um mil,

trezentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos) por show deste artista.

Souto Soares - BA, 15 de Sêtembro de 2022.

André Lu mpa o Cardoso
Preíeito Municipal
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Ao setor Íinanceiro para prévia manifestaçáo sobre a existência de recursos orçamentários
próprios para cobertura das despesas, com vistas à deflagração do Processo de
lnexigibilidade de Licitaçáo.

Souto Soares - BA, í5 de Setembro de2022.

André Luiz Sampa io Gardoso

DESPACHO ADMINISTRATIVO

Prefeito Municipal
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DESPACHO DE ESTIMATIVA DE CUSTOS E PREUSÃO DE RECURSOS

ORCAMENTÁRIOS

Sr. Prefeito,

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

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

50.000,00 (cinquenta mil reais), consignada na seguinte dotação orcamentária do orçamento
vigente:

llnidade Orçamentária: 02.12.01 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.
Proj. Atividade: 2015 - Promoção das Atividad* Cultunis e Tradicionais
Classificação Econômica:3390.39 - Outros Seruiços de Terceiros ' Pessoa Jurídica
Fonte: 0 - Recursos Ordinários

Souto Soares - BA, 15 de Setembro de 2022.

mento de Contabilidade
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AUTORIZACÃO PARA ABERTURA DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDAD EDE LrcrrAcÃo

Souto Soares - BA, 15 de Setembro de2022.

André Luiz Sam Cardoso
Prefeito Municipal

Senhor Presidente da Comissão Permanente de Licitação,

Estando devidamente cumpridas as formalidades concernentes ao processo administrativo da

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, autuado sob o no 01912022, previstas no art. 38 da

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

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

contrataçáo da empresa KL ENTRETENIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ sob no 24.509.060/0001-00,

com sede na Rua Almirante Barroso, no 276, sala 01, Bairro Rio Vermelho, Salvador/BA, CEP: 4't.95G

350, parâ prestação dos serviços de Produção Musical para rcalizaçâo de 1 (um) show artístico com

apresentação do artista "KaÉ Love" no dia 23 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 Soares/BA.

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

Proposta:

I - Proponente - KL ENTRETENIMENÍO LTDA, inscrita no CNPJ sob no 24.509.060/0001-00, com

sede na Rua Almirante Banoso, no 276, sala 01, Bairro Rio Vermelho, Salvador/BA, CEP: 41.95G350.

2 - A empresa proponente é uma tradicional prestadora de serviços, por ser representante exclusiva
para empiesariar o artista "Kart Love" 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 apresentação do show do

artista na data pleiteada por esta AdministraÉo, 23l1gl2,22, para a comemoraçáo dos Festejos

tradicionais do padroeiro §ão Miguet Arcanjo no Distrito de Segredo, nesta cidade, de acordo com

comprovações àe Notas Fiscais émitidas em eventos anteriores pela referida empresa pera diversas

Prefeituras do PaÍs.

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

consagração nacional aprovado para crÍticã do público, portanto, comprovando a inviabilidede de

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

inexigibilidade.

Desta Íorma, opta-se pela INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÁO.

PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAçÃO

ATO DE |NEXIGIBILIDADE DE LICITAçÃO No Oí9/2022
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PARECER

CONSIDERANDO a inviabilidade de competiçáo para a contratação de show artístico, através de
empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opiniáo pública, sendo
demonstrado a condição de exclusividade pelo proponente, conforme inciso lll do artigo 25 da lei

8.666/93;

CONSIDERANDO que a empresa KL ENTRETENIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ sob no

24.509.060/0001-00, com sede na Rua Almirante Banoso, no 276, sala 01, Bairro Rio Vermelho,
Salvador/BA, CEP: 4'1.950-350, detém exclusividade para empresariar o artista "Kart Love" pelo país

e em outros países, portanto, legalmente represêntado;

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

aos serviços prestados e adequação ao merGtdo, sendo, portanto, razoável;

Diante das considerações mencionadas e com base nos princípios da Legalidade, Economicidade e
EÍiciência, além dos fatos arrolados é que emitimos PARECER FAVORÁVEL à contrataçáo e
encaminha a Vossa Senhoria o Processo de lnexigibilidade de Licitação n" 019/2022PMSS|N, para

que seja emanado o Parecer Jurídico sobre a possibilidade da contratação por lnexigibilidade de
Licitação, visto o preceituado no art. 25, inciso lll, § 1', da Lei Federal no 8.666/93 e suas alterações.

Souto Soares - BA, 15 de Setembro de 2022.

coMrssÃo:

Amaury A Batista Junior
Presidente da CPL

,
A gues de Jesus José ra de Souza

em bro
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PARECER JURíDICO

Consulente: Prefeitura Municipal de Souto Soares.
Ref. Processo de lnexigibilidade de licitação n" 019/2022PMSS|N

Trata o presente expediante sobre a contratação

de empresa pan prestação dos sêrv4os de

Ptodução Musical para realização de 1 (um)

show aiístico com aprcsentação do aíista "Kaft
Love" no dia 23 de Setembro, que será realizado

em praça pública, em comemoração ao festejos

tradicionais do Padroeirc São Miguel Arcanjo no

Distrito de Sêgrêdo, neslo MunicÍpio de Souto

Soares/BÁ.

No direito brasileiro, apesar da regra geral ser o dever da Administraçáo Pública licitar os serviços e
obras de que necessita para a consecução das suas finalidades, a própria Constituiçáo Federal ressalva
a possibilidade da dispensa da obrigatoíedade do certame licitatório.

O legislador ordinário, dentro da razoabilidade, estabêleceu os casos de dispensa e inexigibilidade dê
licitaÉo, respectivamente nos artigos 24 e 25 da Lei 8.666/93.

Os casos de inexigibilidade, exemplificados no artigo 25 da Lei 8.666/95, ocorrem quando há
inviabilidade de competição, sendo lícito ao administrador agir movido pela discricionariedade, visando,
única e exclusivamente ao interesse público.

No sentido da palavra, inexigibilidade é a situaÉo em que se toma dispensável adotar-se um
procedimento 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 tazem um rol exemplificativo de hipóteses em quê poderá ocorrer a

inexigibilidade de licitaÉo, portanto logo podemos concluir que poderão existir outras diversas
situações em que estará caracteÍizada a inexigibilidade. Nesse sentido, Justen Filho (2011):

"o legistador rcconheceu a impossibilidade de prcmover um elenco exaustivo,
por ser logicamente imposslvel antever todas as situaçÕes em que ocofierá a

inviabitidade da competição. Por isso, ainda que a lei indique situaçáes de
inexigibilidade, o rol normativo tem natureza exemplificativa". (ibid, p. 251)
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Quanto à inviabilidade de competição prevista no artigo 25, entende'se que a mesma deve ser
suficiente, e bem fundamentada, demonstrando-se a existência de uma real e efetiva inviabilidade de
mmpetiçáo.

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

"a licitação é inexigível em razão da impossibilidade jurídica de se instaurar
competição entrc eventuais jhÍeressados, pois náo se pode prctender melhor
ptoposta quando apenas um é propietáio do bem enseiado pelo Poder
Público, ou reconhecidamente capaz de atender às exigências da
Administração no que conceme a realização do obieto do contrato'. (ibid' p-

108)

Para que a licitaçáo seja inexigível diante da contratação de artistas é necessário que os mesmos
sejam consagrados pela critica especializada ou pela opinião pública. Por isso conclui Cretelle Júnior

1ZóOO; que ;se o artista tem grande valor ê sensibilidade, mas é desconhecido, náo pode ser
escolhido, a não ser por concurso. O quê interessa é a crÍtica especializada e a opinião pública atual'.

Assim, se o artista tem a consagração do público e da crÍtica sua contratação é licita mesmo sem o
procedimento licitatório. A respeito desse tipo de contratação afirma Justen Filho (201 1) que:

"como regra, náo compete ao Estado contratar profissionais do setor aftÍstico.
O desenvolvimento de atividades arÍísficas comryte à iniciativa pivada, ainda
que ao Estado incumba fomentar as drVersas manifestações nesse campo.

Podanto, somente quando se fizer necessáia à contrataçáo de prof,ss,bral§
para desenvolvimento de atividades de satisfação do interesse p(lblico é que se
poderá aplicar o dispositivo"- (ibid' p- 267)

No âmbito das contrataçÕes de artistas renomados e cuja consagraçáo pÚblica é requisito
preponderante, resta consEnar que o reconhecimento da crítica especializada é de suma importância
para evidenciar este artista no meio cultural em cujo campo de trabalho atua, ou seja, cantor individual,

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

isso geralmente é o que chamamos de consagraçáo pública, nada mais é que o recrnhecimento deste

artista perante a critica especializada.

O objeto do presente processo versa sobre a ContrataÉo de empresa para prestaçáo dos serviços de

produção Musical para Íealizaçáo de 1 (um) show artístico com apresentaÉo do artista "Kart Love"

no dia 23 de Setembro, que será realizado em praça pública, em comemoraçáo ao festejos tradicionais

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

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

fll da Lei 8.666/93 que "É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em
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especial: lll - para contntação de protissional & qualquer setor arÍístico, diretamente ou atnvés de

empresário exclusivo, desde que consagrado pela crltica especializada ou pela opinião públíca."

Diante do exposto, somos pela possibilidade de contratação do artista "Kaft Love" por intermédio da
empresa KL ENTRETENIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ sob no 24.509.060/0001-00, com sede na Rua
Almirante Barroso, no 276, sala 0í, Baino Rio Vermelho, Salvador/BA, CEP: 4í .950-350, mediante
lnexigibilidade dê Licitação, à luz da interpretação do artigo 25, lll da lei 8.666i93, bem como dos
demais dispositivos mencionados neste parecer.

Este é o entendimento que elevo à consideraÉo superior.

Souto Soarês - BA, 15 de Setembro de 2022.

Lucas Tadeu de Oliveira
OAB/BA no 30.358
Assessor Jurídico

A empresa KL ENTRETENIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ sob no 24.509.060/000í {0, com sede na Rua
Almirante Barroso, no 276, sala 01, Bairro Rio Vermelho, Salvador/BA, CEP: 41 .950-350, detém
exclusividade para empresariar o artista "Kaft Love" conforme demonstrado através de ContÍato de
Exclusividade Nacional e lnternacional de Shows e Aprêsentaçóes ArtÍsticas e Adendo ao referido
Contrato, de modo que atendem as exigências das disposições do inciso lll do Art. 25 da Lei 8.666/93.
De igual modo, atendem recomendações da lnstruÉo O2|2OOS de 19 de abril de 2005 expedida pelo
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, quanto a contrataçáo dê sêrviços desta
natureza. Ainda, a singularidade da prestaçáo do serviço, por si só, justifica a ausência, por
inviabilidade, da competição.

I



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, ne 08, le andâÍ, Centro, Souto Soares - Bahie, CEP 46.99O0q)
cNPJ 13.922.554/0001-S - Telefax: (075) 3339-2150 / 2128

DESPACHO DE INEX IGIBILIDADE DE LICITACÃO

Opina pelo Reconhecimento da situação de
I nex i g ib il idade de Licitação.

Senhor Prefêito,

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 prestação dos serviços de Produção

Musical para realizaÉo de í (um) show artÍstico com apresentaÉo do artista "Kart Love" no dia 23

de Setembro, que será realizado em praça pública, em comemoraçáo ao feíejos tradicionais do

Padroeiro São Miguel Arcanjo no Distrito de Segredo, neste Município de Souto Soares/BA, pelo preço

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

EsclaÍecemos que os motivos que nos levaram a solicitar a inexigibilidade de licitaçâo se relacionam a

inviabilidade de competição comprovada nos autos.

Souto Soares - BA, 15 de Setembro de 2022.

COMISSÃO:

Aniara Rodrigues de Jesus
Membro

José F ra de Souza
bro

,/^. ,./
Ábv

Amaury Alvbs Batista Junior
Presidente da CPL
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INEXIGIBILIDADE DE LICITACÃO NO 01.9,2022,

O Prefeito do Municipio de Souto Soares, Estedo 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
licitação no presente processo, em consonância com o despacho foÍmulado pela Comissáo
Permanente de Licitação, visto manifestaÉo no parecer jurídico. Em conseqüência fica a êmpresa KL
ENTRETENIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ sob no 24.509.060/0001-00, com sede na Rua Almirante
Barroso, no 276, sala 01, Baino Rio Vermelho, Salvador/BA, CEP: 41.950-350, convocâda para

assinatura do contrato no prazo de até cinco dias.

Souto Soares- BA, 15 de Setembro de2022.

André Luiz Sampaio Cardoso
Prefeito Municipal
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HOMOLOGAÇÃO/A DJUDICACÃO

Em face do parecer supra, tendo em vista que Íoram 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 KL ENTRETENIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ sob n" 24.509.060/0001-00, com sede

na Rua Almirante Barroso, no 276, sala 0 Í , Baino Rio Vermelho, Salvador/BA, CEP: 4í .950-350, para

prestação dos serviços de Produção Musical para realizaçâo de 1 (um) show artístico com

apresentação do artista "Kart Love" no dia 23 de Setembro, que será realizado em praça pública, em

comemoração ao festejos tradicionais do Padroeiro São Miguel Arcanjo no Distrito de Segrêdo, neste

Município de Souto SoareíBA, pelo valor global de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Souto Soares- BA, 15 de Setembro de2022.

\->â
André Luiz Sampaio Cardoso

Preleito Municipal
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pRoposrA DE pREços DE sERvrços DE ApRESENTAçÃo ARTlsrcA musrcAl.

A
Preíeitura ilunicipal de Souto Soars3/Ba

Aprêsênto pÍopostâ de preço para contretaÉo aÍtííico musicel da ataçâo da bânde :EAEf
LOVH para apresentaçáo no dia 23 de setêmbÍo & 2022, em pãça pública, junto a pefeitura

municipal de SOUTO SOARESi/BA.

Obseilacões:

1. Valor por exterco da pÍoFta: R$ 50.000,00 (cínquenta mil reab).

2. Estâo indusos no preço os custos e despesas de logísüca e tÍibutos.

3. Hospêdagem, alimêntação ê translado na ck ade por conta do CONTRATANTE.

4- Forma ê Pagarnento: 50pÁ antEs e 50)6 apóe a gestação do seMço.

5. Validade da Proposta: 60 dias a contar desta data.

Sâlvador/BA, 01 dê Sêtêmb,ro & 2022

RG 96/..42047 SSP-BA
CPF: 036.556.685-38

^^6q

q$S§lS,\
\)":x-*.-

KLÉ
Admini

ENTO LTDA

a

ATRAçAO: DATA: HoRÁHo DURAÇÃo VALOR:

KART LOVE 23ttgnO22 A DEFINIR 1(x) minúos

Rl'la Alrnlônrê aan6o. ll. 27É, §.lt Or- balrro Rio Varrnalho

c€P 41.95c:150 - Sâleâdor/le &dl

Í.1. ,l .l.r1r7-{r 7Á

aIÍÂatEílrÍl,lto

R$ 50.0q),00



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUI'IICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIçOS ELETRôMCa . Nota salvador

NúmeÍo da Nota:
00000005
Dda s Horâ de Emissáo:
1 11n02121i31i17
Códioo dâ Vêrificacáo
IKAJáIIMiI

P*ESTAD§R DE SERvIçôS
CPF/CNPJT lnscriçáo Municipal.
z.6a.@nmí{I) 7€2-lGrml{g
NomdR?u áo Socral.
XL EiITREIENHENTO LTDA
Endêrêço:
Rüa Àmirüt. güroro 216 , SALA í - RIO VERHELI{o - salvldor - CEP: 4í950S0 - BÂ
E-mal:
diooooKütlorê.com.br

ÍOi1A§ÕR §ã §EÊ§IÇOS
Nome/R@áo Social.
VALOEMIR BRÍTO AGUIAR GONDIH & ClA LTI)A
CPF/CNPJ: lnscriçáo Municipal
19.678.29,1,U)í '«,
Endereço:
PRA BÂRÂO DO SINCORÁ 13i1, SÁLA 2 NOSSÀ §RA ALMO - ltuaçu - CEP: 4661O{X,/BA
E mail.
PRODUTORÁBRILHOAHOTMAL.COH

olsc RIL!t AcAo D0s sERVIc0s
Rêféientê á alresentacâo dà ê1iaÇáo artística 'KÀRT LOIE', no di,a 13/17.12027 na cidade de Ituaçu/Ba (Love
Sunset) .

valor referente a 80t da porta bruta arrecadada no evento- Pagto efetuado en esÉcie.

oB5: rhprêsâ optante pelo sIuPLEs l,{ÀcIoNÃI. RETENçÁo INDEVÍDÀ DE Íss,

VÀLoR ToTAL DA NOTÀ = Rt82.350,00

cNlÁr:

gtrlgn . Produção muslcal

Item da Lista de Sewiços

01207 - Shows, b.ll.t, drnçls, d.sfil.r, bdl.!, óFaÍ!s, conc.rto., rGclttjs, fêltlYd§ r congên.r.s.

Valor Totâl das Deduçóes {R$):

0.ú
Bas€ de Cálculo (RSI ÀÍquota (%) Valor do ISS (R$): CÍÉdrú Nota Satvador (R$}

0.m

OUTRAS INFORMAçOES

valor INSS (R§}

0.m

ValoÍ PIS {R$}

0.6
Valor COFINS (R$)

0_m

ValorlR (R$):

0,00

Valor CSLI (R$):

0,@

OuEas RetenÇóes (R$Il

0ml
Valor Liquido (R§}

02.&.o
- Esta Not6 SâFlador foi emi[da com respaldo ná Lei 7 186/2006.

- O ISS desta Nota Satvadoí é devido FORA do Município ds SaNBdor. Tnbutaçáo dêlida para ltlaçu-BA.

- DocumeBto omiüdo por ME ou EPF optantê pslo SimÊle§ Nacional.

- coMPEIÊNCh: 11/2021 (mês/ano)

- Côdigo de Tribúaçáo do Municlpio: 1207-ü01 - ShG{s, ballet, danças, dêsflos, báles. ôperas. coacertos, recitas. fedvais e conoéneres.



Númêro da Nota:
00000004
D.ta e Hora dê Emissáo
1011112021 18i2X101
Código & V6rificaçáo:
rglE rz& PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR

SECRETARIA TIUNICIPAL DA FÀZENDA

NoTA FISCAL DE sERvlços ELETRÔMCA - l{ota salvadoÍ

PRESTÀDOR DE SERYIçOS
CPF/CNPJ lnscrição Municipal:

2il.50.ü0rulrí0 782.t(EJÚí49
NomêrR4áo Socid:
KL ENTREIENhCI.ITO LÍOA
Ender6ço
Ítua Àálrüt. Bürolo 276 , sÁLÂ í - RIO vER E-HO ' Srlvldor - CEP: 4150J§0 ' BA
E-mal:

TOMADOR DÉ SERVIÇOS

Nome/Q@âo Socid:
SPÂCE EiITRETENNENTO EIREU
CPF/C}€J: lnscÍiçáo MLniciPd:
/o.í77.Gtrm1-15
Erderoço
RUÂ Tô 12 AT B vlgTA .& BOÂ VIETA -Yúóri! dr coÍ4ul!t. - CEP: 4so2r{IO,BÀ
E mal:
c

-?i:.c§t!ltÀ$âgg?"?flEIllnIi?"so- artlstica 'r.oRr rcr/E', oo dia L6/LE/2t21na cidâde de vitória d6

conquists/Bâ.

ValoE !êfetente a 801 da porta bruta ôlrecadadd Do evento. Pagto efetuado e! esÉcie'

oB5: hpresa optante pêIo s IIíPLES I&CION{ÀI' REIEIçÂO I|DEVIDÀ DE rss-

CME:

Slm - Prcdução mullç.I

ItÊm da Lrstã de Selllçosl

012ú7 - Show!. ballêt, dlnças, dê3lllat, bailês, óparla, concartot, rtcltajs, íaltlvd3 a conlanatês

CÉdib Nola Sekador (R3):Vdor óo ISS {Rl):Àiqrota (%):Base de Cálculo (R$):Valor Íotd das Deduçôes (ú):

vALoR ToTAL DA NoTA = Rt81'750,00

ournas tHronmeçóes
ValoÍ Uquido (Rt)Ouuas Retençóes (Rl)vator cStI (R3Ivalor lR (RS)vabr coflNs (Rl):ValoÍ PIS (R$}ValoÍ INSS (R§)

- Esta Nota S8[ador foi emilida coín rsspaEo na LEi 7.18ô/200ô.

.olssdedaNotasaMadoréô,doFoRAdoMxÍcÍriodesat'rador.Tribúaçáodê.,/idaparavitóriadaconqJisb-aA.

- DocLmento emitdo poí MÉ oir EPP optaíte peh Sm ss Nacim€l

- coMPEtÊNctA: 1'll2021 (mêdllo)

- códgo de Íribúaçáo do Município: 1207-0,0.| - Sihorís. ba[êt, daÍrças, desfles, bailss. óporas. concsrtos, .ecitais, í€sli\€is o con(Énores

0.ü (



ü

PREFEITUFÁ MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIÀ MUNICIPAL DA FÂZENDA

iloTA FlscAL DE SERVIçOS ELETRÔNICA - Nora Salvador

Númêro da Nota:
000000't2
Dü.HoÍa&Emissáo
05,0+12022 í8:3ô:58
Códioo dê V.rificaclo:
TDHÜEXLH

PRESTADOR 0E SERVIçOS

CPF/CIPJl
z.í8.060Ímí.q)
Nome/Raáo Social.
KL ENÍREIENUENTO LTOA
Enderoço.

nscnçáo Municrg€l:
782.'t 6ÂEí 69

Rua Alml.t t. Bffroro 276 , SALA 1 - RIO VER ELHO
E-mail:
dloooAKríLoYê-aom.br

- sdvldor. cEP;41960.60 - BA

TOi*ADOR 0E SERVIÇO§
Nome/Raáo Social
ÂTITUOE EVENTOS E ENIREIENIET{TO ERELI
CPF/CNPJ: lnscriçáo Municipal
3r.r89.97fimí iE
Erúeíeço
RUÂ CASTRO AL!,ES í/oí, LOrA 32 CENIRO - F.ir. d. S.t .m - CEP: illoí-l8a/BA
E-mail:
ATMIDEiIÍREÍENIITENTOôBOL.CO .BR

DISCRIMIÀIACÂO DOS SERYICOS
nEiEídÀ'tê'ã ft'o'r- ío-s-er-viià' ãriístico trusical da banda xr\RÍ LovE na cidade de PEIRÀ DE SÀNI}NÀ/BÀ, no dia 01

de Àbri1 de 2022. \alox total. dê RS 80.000,00.

oBs: hprêsa optante pelo SrIríPLEs mclollAr- 2,55t de afíquota de rss. RS 2-0{0,00 de rss.

VALOR ToTAL DA NOTA = R$80.000,00

cfüE:
(Xm . PBduglo [tuslc.l

Item da Ljsta de Serl/lçosr

01207 - Show!, b.lbt, drn9B, dasfilat, brilÚ, óp!ra§, concldo!, racitd!, Ítstirah .3onganar6.

Valor Tútal das Ueduçóes (Rt):

0.ü,

Ease de Cálculo (RÍ) ÁlÍquola (96) valoí do ISS (R§) CÉdrt! Nota Satvador (Rt)

oUTRAS TNFORilIAçOES

Valor lNSS (R$):

0.o
Valor PIS (R§):

0.m

valorCoF|NS (R§)

0.tD

valor lR (Ri):

0.ú
valorCStI(Rl):

0.m

Ouras Retírôes (RD I

o.ú |

VaorUquido(R§)

€0.m.ú

- Edâ NoE Salvador Íoi êmilida com rêspddo na Lsi 7.1862006

- O ISS desb Nots S*adoÍ é d€vido FORA do lúniclpo dê Salíador. ÍrihJtaçáo deuda para Fsira de Sltílô84.
- Doornãdo emilido por ME ou EPP optarte pdo SiÍtpios Nacioflal.

- CoMPEÉNCA 04/2022 (mês/ano)

- Côdgo dê Tnbúaçáo & tviricÍfÍo: l2om/O'l - Slürs. bdet, &Íç8s, d€sfle§, bÍil6s. Ôperas. cotrcatos. recitás. Í€divds e congÉn€res



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

COORDENADORIA DE CADASTRO

ALVARÁ DE FUNClONAMENTO
PESSOA JURIDICA

Validade dêste Alvâtát 31112n022

NOME FANTASIA:

cGA: 782.105/001-59 CNPJ: 24'509 060/000í-00

ENDEREçO: Rua Almirante Barmso, 276, SALA 1 - RIO VERMELHO

NATUREz JURÍDICA: 206-2 - Sociedadê Empresaria Limitada

coNsnTurcÃoElrlPREsA: Malriz

ATIVIDADE(S) CNAE OATA INíCIO

Produçáo musicâl

Markeíng direto

Outms âtivldados de publicidadê não esp€ciÍicâdas antedormentê

Serviços de aeseNas e outros servlços de fudsmo não êspecifcados

anleriormente
Produção têatral

PÍodução d9 esp€tácülos de dança

AÍtes cênicas, espetáculos e ativfuJades complementaaês não

especif cadas antêdomonte

9001-9/02

73í 9{/03
7319{/99
799G2/00

21n1n021

21t01t202'l

21n1pO21

21tO1DO21

900í-9/01

9001-9/03

900í -9/99

21tO1t2021

21t01t2021

21t01t2021

NPO DE UNIDADE:

FORMA DE AÍUAçÃO:

SITUAÇÃO CADASTRAL
DATA DA INSCRICÃO:

Unidade Produtiva

Em Local Fixo FoÉ de Loja

Aliva Regular
21tO1t2021

No TvL: 2015295 VALTDADE: Definilivo

DATA DE IMPRESSÃo: 0510412022

Para o ererciclo da atividadc, sa PÍodutlva ou Auxlller, obserYar TVL ê auar reatrlções.

CONDICIONANTES:

cóDtco DE coNTRoLE : 0C19420BAB9AF698AD5D l99B8F73l4í7

A autênflcldsde deste AlvaÍá pod6rá ser coníÍmade na páglne de s€cretaria Munlclpal da Fa2enda

(htFJ vww.sêíez.salvador.bâ.gov.br), atravé6 do código de controlê acima

RAzÃo soclAL: KL ENTRETENIMENTO LTDA



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Sécretarla da Recelta Federal do Brasil
Éiôàúiàdoria-ceral da Fazenda Nacional

CERNDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DIVIOA

ATIVA DA UNÁO

Nome: KL ENTRETENIMENTO LTDA
CNPJ: 24.509.060/0001.00

RessaIvadoodirsitodeaFazendaNacionalcobrareinscreverquaisquerdívidasde
respónsaoitioaoe do sujêito passivo acimâ identiflcado que vierem a ser apuradas, é certificado que

não constam pendêndãs em seu nome, rglativas a cÍéditos tributários administrados Pela S€cretaria

Jã Ceceita Federat do Brasit (RFB) e a inscrições sm DÍvida Ativa da União (DAU) junto à

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimênto matriz e suas Íiliais e, no câso de ente fêdêrâtivo, para

tooÀs os Orgaos e funàos públicos da administÍaÉo dirêla a.ele vinculados. Rêferê-sê à situagão do

*i"ito p"""]ro no âmbito da RFB e da PGFN e abrangê^inclusivs as contÍibuiÉes sociais previstas

náãáirn"rr'r' , 'o' do parágraÍo único do art. 1 1 da Lel no 8'212, de 24 de lulho de 1991'

A aceltagão desta cêrtidão está condlclonada à verlÍlcaÉo de sua autentlcldade na lntemet, nos

end6rêços <http://rÍb.gov.be ou <htlp:/lwww.pgfn.gov'bÊ'

certldáo emitida gratuttamsnte com base na PoÉaria conjunta RFB/PGFN no 1,751, de 211012014.

Emitida às 15:5240 do dla 23/OB12O?2 <hoÍa e datâ de Brasílla>'

Válida até 1910212023.

Código de mntrolê da cêrtidão: 9135Á229.14E8'AC89
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento'



?agina i dê 1

?ODEii J3DIC]!J.IC
,l-lr,:iÇA DC TFÂB;iLriC

CERTIDÃO NEGÀTr\/À DE DÉBITOS TRABAÍ,SISTÀS

Nome: KL ENTRETENIMENTO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 24. 509. 060/0001'-00
Certidão n": 3052'7 464/2022
Expedição: 75/09/2022, às 14:31:52
validade3 14/03/2023 - 180 (cênto e oltenta) dias,
de sua êxPêdiÇão.

contados da data

certj-fica-se que KL EMIREÍENIT{ENTO LÍDla (ttÀlBIz E FILIIAIS), ínscrito (a)

no CNP,f sob o no 24.509.060 / oool-00, NÃo coNsEÀ como inadimp].entê no

Banco Nacionaf de Devedores Trabalhistas'
Certidãoemitidacombasenosarts.642-Ae883-Àdaconsolidação
das l,eis do Trabal-ho, acrescentados pelas Leis ns 

" 
7z '440/20LL e

13,467 /20\-1, e no ALo OL/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022 '
os dados constantes de§ta certidão são de re sponsabi l idade dos

Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa juridica, a Certidão atesta a empresa em relaÇão

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais '
A aceitação d.esta certidão condiciona-se à verificaÇão de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http: / /www. t§t. jus.br) '
Certidão emitida gratuitamênte '

rNroR!{AçÃO TMPORTÀI(rE

Do Banco Nacionaf de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificaÇão das Pessoas naturais e jurídicas
inadimPlentes Perante a Justiça do Trabalho quanto às obrígações

estabelecidas en sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aÔs

recô lhimentos previdencÍáríos, a honorários ' a custas ' a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em l-ei; ou decorrentes

dê êxêcução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho,comissãodeConcifiaçãoPréviaoudemaistituLosque'Por
disposição Iega1, contiver força executiva'

:-:Ti::s ê .':i.:.5La.:: i5:t"a-:. i::' 'Lr



GOVERNO DO ESTADO DA BÀHIA

§ECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: l2l 08 /2022 13 :44

Certidão Negativa de Débitos Tributários

íEmitida Dara os oÍêltos dos arts. 113 ê 114 da Lei 3'956 dê 11 de dezembro de í981 ' Códlgo
' Tributário do Estedo da Bahia)

Certidão No: 202237 65310

Emltlda em 1210812022, coníorme Portaria n" 918i/99, sendo vállda por 60 dlas' contados a partlr da data dê sua

êmissão.

Fica certificado que não constam, até a prêsente data, pendândas dê Íesponsabilidacre da pessoa ÍÍsica ou jurídlca acima

ioentircaàa, àatiras aos tributos administrados por esta sêcrêtaria.

Esta certidão engloba todos os sêus estabelecimentos quanto à inexistência de dábitos' inclusive os inscritos na Dívida

Ativa, de competência da procurãàJâêããiáo estaoà, ressatraáá o oiteito da Fazenda PÚblica do Estado da Bahia

"our."r, 
q-*Éq'"t oÀbitos que vierem a ser apurados posteriorments'

AAUTENTIGIDADEDESTEDocUMENToPoDESERcoMPRovADANASINSPEToRIAS
FAzENDÁRlAs ou vlA NTÉilNET, No ENDEREço http:/'wwwseÍazba'gov'br

Válida com a spr6sentsÉo conjunta do cartão origlnaldê inscrição no CPF ou no CNPJ da
' 

Secretáaa da Rêcsita Fêdêraldo Minlslério da Fazênda'

CNPJ

24.509.060/000140

INSCRJÇÃO ESTAOUÂL

Página I dê I RelCertidaoNegstiv&ÍPt

»oo(

RÁzÁo soclAL



151091202214133 C6rtdão Nogaúva de Dábltos

Contribuinte:

Endereço:

PMS - Prefeitura Municipal do Salvador
Secretaria MuniciPal da Fazenda

Coordenadoria de Recuperação de Crédito - CRC
PGMS - Coordenadoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Mobiüários

Inscrição Municipal: 782.105/001-59
CNPJ: 24.509.060/0001-00

KL ENTRETENIMENTO LTDA

Rua Almirante Barroso, N" 276
SALA 1

RIO VERMELHO
41.950-350

Emissão autorizada as 14:33:00 horas do dia 151o9D022.

válida âté dia 14/1212022.

Código de controle da certidão: o43C.DEE6.A1 3 A.ÊC22.LC47.8E09.CAC2.8 FB4

Certifico que a inscrição acima está em situação regular, até I preseutÊ dat4

ressalvando o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer díüdas que úerem a ser

apuradas, conforme atigo 277, § 3", da Lei 7. 186/2006.

Esta certidâo foi emitida pela página <la Sefietariâ Municipâl dâ Fazenda, no endereço

htQ://www.sefaz.salvadoi.ba-gov.br, c sua autenticidade pode ser confiÍmail. utilizândo

o código de coúrol€ acima-

httssJ/8êrücoswêb.sê,a2.9slvador.b8.gov.br/slstoms/cêrtidao-negâtiva/sârvicos-cerlidao-nêgâüva-form.asp
1t'l



15109120221.4:32

\./cl'-ar

Consulta Regularjdad8 do Emprsgador

lriiprirr i:i

Certifi cado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 24.509.060/0001-00

Razão SocialíL ENTRETENIMENTo LTDA

Endereco: R ALÁGOINHAS 56 SALA 101 / RlO VERI'1ELHO / SALVADOR / SA I 41940'
' 620

GA'H'ã
CÁIJ{Â EC,DI.J.!.,1:.4 FET'ERÀ.L

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nêsta data, a
empresa acima ídentificada encontra-se em situação regular perante o

Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

o presente Certificado não servirá de prova contra cobranÇa de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS'

Validadê:08/09 I 2022 a 07 / L0 /2022

CêrtiÍicação Número: 2022090801440849249602

Informação obtida em L5/09/2O22 L4i3Zi2!

A utilização deste Certificado para os fins previstos em

condicionãda a verificação de autenticldade no site da

www,caixa.gov'br

Lei esta
Caixa:

httss://consulta-crf.cáixa.gov.b./consultaqf/pages/consultaEmpregBdorisf
1t1
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NAGIONAL DA PESSOA JURIDICA

NÚMERO OE INSCRIÇÃO

2,1.509.0601000í{0
MÂTRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIçÃO E DE SITUAçÃO
CADASTRAL

OÀÍÀ DE AEERTURÂ

01to1n016

NOMÊ ÊMPRESÁRIAL

KL ENTRÉÍENIMENTO LTOA

TfruLo oO ESTABELECIMENÍO (,!OME oE FAMIÀSIA) PORTE

ME

-DlGo 

E oEscRrÇÃo oa arMDAoE ÉcoNôMrca pRtlctpa!
90,01-9{2 - Produção murlc.l

É DAS ATIVIOÀDES lcÂs
73.í9.{r{3 . Marketing dlr€to
73.í9.089 - ouhas atlvldad63 de püblicldadê não êlpêclfcâdaa ãntêriormonle
79.90-2.110 - ServlçG do rsle a3 ê outro! .orvlços de tu,llmo não especmcador anterlorm€nte
90.0'l-9{l - ProduÉo teatrrl
90.0í4{3 - Produçáo do.Bpetáculos de dançâ
90.0í449 - Arles cênlca!, oapêtáculoa o atMdades compl€montar€s não olp.clícâda3 anlealomsnte

cÓDIGo E o€scRlÇÃo DA NAIUREzA JURIDICÂ

2lrô2 - Sociodede Empre.á.la Llmitada

LOGRÁOOURO

R ALMIRÁNTE BARROSO
NÚMERO

276
COMPLEMENÍO
SALA .I

41.950-350
BAJRRO/OISTRITO

RIO VERI'ELHO
MUNtCiPtO

SALVAOOR

ENOEREÇO ELETRôNICO
FLAVTOANDg@HOTiTAtL.COM

TELEFONE

(7í) 30í+288E

ENTE FEDERANVO

SITUAÇÁO CADÀSTRÀL

ATIVA
oAT OA SITUAçÁO CÀDASÍRAL
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CON'TRÀTO DA SOCIEDADE LI§trTÀ}A:
LX ENTR§,TF.\IIMD,NTO LTDA

Feto pÍesênre lunruttEnio Petiqúar de Co Í8o Social:

t.Ul7- SF,ROIO PLREI&\ PALlldgtRA I{LHO râcioMlidadc BAÂ$LEIRÀ nn§cido cm

i:úisgd, sotrFno, EMPREsÂRIo, cPFIMF no 048'8s)-T5 ez-cARTffiA DE

rpF},rróÀon r' 1593311290' ótg*r cxpcdi<lor SECRETÂRIÁ DF' §EGLRÀ\(:^

íCIr--rc-,r --íe,. *o*e c dsmiciüfro no(à) avpttna -§/\o JoÀo' 3lt0' ÀPT 1903'

ai.ro nrt cr.oiue" GolÀMÀ, co, cEP ?4.8 !5-?m' BRA§IL

LUCAS MÀ'ruO§ KARR nacinnalilsie ERÀ§II'FJRÀ nrcido em {f i03l1989'

srtrrmô.-rrlrnEsAruO, eF/Mr: n' 85o-160'045-lt?' (:'iRTEIRA DE TDENTIDÀDü'

;; úe5;-5ró, 6rgão cxpedido sriirie.nre DE s[iG{'RANÇ PÚBucÁ - B/L

*á;;;&i"íüd" úa) RUI cAr.MEM MIR'\I\IDA, 372- Aw 20t' PITUITÀ

SALVADO'R,8á, CEP 4l-81G67o, BR Sn"

Rcsolvcttl coostil.uit §mâ socicdadc [mirsdd mediaÍte &§ §eguides clát§ul&J'

DONOME EMPRESÀNIAL' §À STDE E DÀ§ FÚIÂIS

CLÁUSULA P*IMEInÀ A sociqlade gi'u §oü o tome arPres:rial LK

EM'R I':IINIMENTO l-'11)A e nome fanxia LK ENTRETIiMMENT0'

CLÁusr.A SEGLNDA' A s{xied.dê tem sedc: RUÂ A1Â6OINHAS (PQ CRUZ

;ãiíAlt» ;6, s síúror, nro vrltr'rBlrio,sALvADon' BÀ cEP'1r.e4tl-62o'

CfÁUsfrf-n TERCEIRÀ, Â smiedadc podcú a qudguer teÍlpo, abÍir ou f€dl{ lilisl oü

,rã 
- 
a"r*rogncia. mcdianre aficÍa§ão qxu.rarual, dc§de qoc spÍDvado pelos votos

#il;[**;'ü ",Li.;;; *oinio' a três srÉí6 do €rit.l §ociú oos termo do ar1'

1.0?6 da l-ei n" 10.40óí2002'

OB'ETO SOCIAL EDA DURAÇÀO

cúUsut l QuEnu. A §oci€dâde tsm pol obietds) sociâ(stul:

PRODUÇÂ() MUslcAL PRODUÇÃo ÍEAIRÀL PRODUÇÃo D]qÍ§PÉrÁcln'!s DE

;XrõI^RiEsãlrNiCAS E EsÉsrÁcnrcs; §ERVIÇG§ DÉ RE§ERVÀ§ E

SERVIÇOS DE TTJR§MO'

coDrHcAçÃo Dâs ÂTtvIrÂDES ECONÔMICA§

9001-9,02 - Pr§ah{e mrsic{L
7990-2fin - sersis.§ de Íe-§eÍva§ e outl§s serviç§ de mÍismo rão Êspecifi§ado§ afiteÍioÍÍncotc'

sol-g/Ol - prdqão teárdl.
9 l -9lo3 - proôrção dc esp€t&:rdos de danç&

c,l-
Áh

R.q: t16000(nãfr?? DBE:

BAlo74?9)$0ffis01ó0045r,

P6sior I



CONTnÀIO IIA SOCIEDÀDE L'IMITAUÀ:'
IJ( ENTRETENI}TEÀ'TO LIDA

9001-9199 - sÍe§ cênicas, t-p"t:".li* " di"ia'A cÍirnpisndlüÍÊ§ dlo especilicadÚs

antcdoíEste.

CLÁt s,IA QUhifA. A emprrsa iniciarl suas *iviilades a panir da daa do arquivrueuo

e seú pBzo de durtç&rr é inds{€Ídnsílo'

DO CÀPITAL S'OüAL

CLÁUSIJLA SETTA; O €ptal §{'ciEl suhr'rito scá & §- L0'-{91! 
(Dez Mil Reâis)

dirirkto @r 10.0m (&?. mitl qrx'tc-rh vator nominat R3 1'QQ (um Real) cádÉ uEa'

io,afn*t rt i*.gtfiruao D€de ato em úosla correffe do paÍs'

Par'agrafo Único: () capital social lrca assim Úhtr'rtT rldo entre tx sócir»:

LUüí SEEGIO PF:REIRÀ PALMEIRÀ FILIIO' eom 5'0ü) (cinco ril) qt Í8' pütrwedo

"Ã 
,*"f a" ng S.OfXf,m (circo Etil reâis) inlegrdizado:-" '* *iros 

i{ARR ** Í fin?í; 'flIõ;ai' 
perÍazeodo r'uo totd de R$ 5 000'00

(cinco lnil reair) iotegratizado:

CLÁU§lr,A §ÉTIMÀ À§ qÚotas §ao iÍdivisÍtEis e ni'o poderto §eÍ tÊdidá§ ou $an§fetids

a tcrceiros sem o con*ntiesto aot'iãutãtitÀ"t"1' 
" 
q'*t n:a megurudo' em igualdade

dc condicôes e pÍqo dire o d" 1il;;'tàrlj; pra ú aquisiçáo se postas à venda"

il;ffi. ; á;ira. 
" 
ãta" a"i*t' 

" 
altcrÀção conrÍdual pcrtineoe'

üÁUSJIÀ OITAVÀ A respoosabiüdartc úe cada sócio é Íe§lÍitâ ôo.!8lor dc §u'§ qrotâ§'

ãl;;;;pãilg, xrlidarianrente pela int§tralizaç'ão do capiral s*ial

DÂ ÀDMINI§TRAÇÂO E DO PRO T'ABOR§

cr,,iug;r,r NoNÀ' A adminúlraçto dâ §oci€dtds csbcrá- §OIÂDÁMENTE do)

sócida) LUcÀs M^T[G KARR ;; ; podeÁ 
" 

arituições de repÍ€s€nrâção ariv'a e

oassiva na socicdadc, judicial e ti*julàufore'o p* .*tt 
p-Y:* todos 06 dds

:il;'il[o;Iniffi'";;J **;;;;lnieresse ü.socicdrd-e'-aúaÍizsdo o uso do ncrrc

emortsarial, vcdado. no *o'u' 'i'ê-lu 
em aüYidnder c§rrlrhas eo iarcrcsrç social ou

Hí,#ffi*;õ;l "f 
i3tsr de""'l"uer dos cotisas ou itc terceiros' bem co«p oserar

i,i-Jãà'uÃi'l.no'eí 0",'ti"aaae, Lt artori4lo do(s) o'uo(sl úcio(s)'

PsÍÁtrsfo rllk!. No exctçícioda &hrirrbrrsçào' o {'nt'tgti-$. **iro 
a uma retirsla

Ínonsâl s dtulo & Pm tauore, crlo rJi-ú druido de ct'mum rordo eurc w sócio6'

hÀb

Re<r: I 1660Ô002í367l DBF;

8À40?4?999000850 t (íxN5E? tt{ PÉgi§ ?



CONTBÀTO DA SOIBEDÂI'ELIITITÂITÀ:
LI( BNTRETENIME!{TO LTDA

Ix) BAIÁNÇ§ PÀTruMONIÀL DS LUCRO§ E PENDAS

g;(USUf,a DÉCIMÀ Ao térrailo de cflla cxetcício socinl' em- 3' de dc*nrtxo' o

"I*b-;;; 
pt**á *nto j*.;l"uO," a* sua adniaisrração' procedendo à clabora4ão do

*ã'd;e ü;rçt pGrn,ioia 
" 

oo'u"ran§o de rcsulrado'tronômico' caberlo arx sÓcios'

Íra propoÍção de sür§ quotas, r§ luçm6 ou pedas quradc'

§ f' Por deliberaÉr dos sócios a ilitüibuição de hrcRn Fdeú §€Í em qual$rÊÍ pcdl,do d0

rro l panit de eruhado <to Fríodo aprado'

§ 2' A distÍibüção dt§ bcÍos poderá não obslecer a pânicipação do §ócio de§de que

apnrvatz pelos sócirx cotista*

cLÁusULA DÉcnrÀ PBIM§IBA' N(§ quâ'o nre*s scgui*es ao rrrrnino ilo sxetcfcio

;i;i;;ó"t;; aàiterarao cobre at c"nd c designariio âdÍnini(f,'do(e't)' qusldo for o

caso.

DO PA I,ECI}'UNTO DE §Ó(xO

CLÁU§-,LÂ D6CIMÀ SEGLINDA- f'abÊendo ou iúerdiládo Srâlqwr sócio' a seiedade

";ü;;;;ridad" "* 
o. t e'tti'* oo sucesso'el' llão saldo pcsívet orr iocÍi§dndo

;,i ; d*;; dds) sór"ir{s) rcmaa€§ê§nte(s), o valor dc s€ü§ haveres §erá aIDJado e

ffid;; ü.úl ;'stu âção'parimonisl 'la 
§oci'didê' à dat! da resoluçâo' nqií<zda em

batanço especialnrnre leYantado.

Paúgrrfo rÉoico. O mÊsÍ)o pÍacedirnetto será adol'do erí oúrgs casos em que a seiedade

se rcsolvu ern relaç&r a scu s(rlo.

DÀ DECLÀRÀÇÂO DE DE§IMPEDIS§IiITO

(LÁUSUI-A DÉ(,MÂ ÍrRc§.tBA. o(si Adnioisrritor (ea} dgcl,ardÚ}, sob d§ !êtr8§ da

t'o* * 
"ot 

impcdido de 
"^,'"o " 

À'inittt4ão da srriedade' por bi cspecial ou em

ãLir"-,L *ro*c'*o criminut, ou ioi "" '*ooú "* <x efeirm deüa" a gena que vede'

;;;1, E " 
remprxáriarrecc, u 

'oo"*' 
u cargos públicos-' 

-ou -Y -"::' 
faliurstrr' dÊ

Ã"riirr*t, pJi" * subrxno, cooct'ssão' p"d'tm * 
"ot'" ' 

êconomiâ popolar' contre o

Ii'*."" iir."t .rioraL contra rlãnd * o"t'u o' *nt*tcotis' GonÚa 6 rcl'çô€§ de

consrmo. fé pibüca o PmPriodaÍle'

rx)s cÁsos olvrrssos

cúusuf-e oÚtruA QUÁaTA. Or cxos omissc no pÍesédc cÔntrdto §€Éo Íesohido§

É-r" "áffi 
o* to"l* àm üervância da lri n" 10-'106/20s2' 

' 
i

ln,JlhifL

R.q: E1ff00q)253ó7l DAÊ

B-{d0?4?!»9000&í}t60045S7
&, PágiE 3



CONTRATO DA §OCIEDADE LT trTÀDÀ:
LK ENTRETENIIIIENTO LTDÁ

roRo

cúüflfLA DÉCrMÀ QIJINTA' Êca ebito o fom de §ALVADOR/BA I»ÍE o €xercIcio e

o 
"u*primet 

m a" oircit* e Õbti8aç{€§ t€súlâ'lles d€srÊ §'arâ'o'

§ por esrem cria jEsi6 e coffmtado& lâvtrm Êste irstsüoÊ'ro'

SÀLVADOR/BÀ 23 rle mânço ile Zlló,

LUIZ
CPF: M8.899.93'92

CPF: 850.160.04S87

&a?XIâ;Sf '":3l1i3'.ff ;''^"-";'1'"â3S":?e2ra2ea0e1

tÚcÉà,"t,,r", 'ç'zr::g-1 DE 3l/llrrt)t a <-,' Z1'*YY" 
aà'ro ronrEir 

'n1r'{os' sEcnÉl^Rio.ÉaÂ:

Rcq: El6ú{00025Í17 DAÊ

BAiü?4?99m0085016004587

PógiÍlr.í



DECLÀRÂçÃO DE ENQUÀDRAiiEiITO DE ME

A §OCiSdzdê LK ENTRETENIME.,TTO LTDA ESTAbEIECidà NA{O) RUA ALAGOINITÀS (tPO

ÇRUZ AGUIAR)), s6. B sALA .ot.ãio ur*u: *r sALvAryR' BA' cEP 41's{0-520'

ü;;;-Vissa'ê-nhoria o arquivamàto do prÊsênie indÍürnênlo € dedara' so! a3 penâÊ

da lêi, que sê enquadra n" *iui-çao it Í!'ICR0EMPRESÂ' nos termos da Lêi

Complêmentar rf 123, & 14í212ffi'

MinistéÍio do D€êtrv§tiÍÍBntÔ, lndô§tia ê CÔ éÍoiÔ Ertêtior

S.€Íêtada de comácig € Sêívi@s

DepsÍbtieítô Nâéioãál dê 8€gi'fo do Comé'€io

JUNIA COMÉÊCIê! DO ESTÁDO OA BATIIÂ

Côdigo do 8to: 315

ou.áçso * nr, ErquadÍBÍlenio MIcRoEMPRESA

SAIVADORIBA, 2e da maÍço @ ?Õ18'

t2

!€r€R{DO Etl

R:-.{ériÉE ar: ai§:lrjqÊ:F?,

:urrÀioneqctt oo esrÂDo iÀaÂHú
01/e4. 01ê SOB No. 915513é§

É@râsar19 2 !t29,tr9 r áu,V*.
,:L'O PCRÍEf RÁ',.i(j§

sacllt ÍÁnlo,cÊiiÀr



ALTERAÇÂO E CONSOLIDÇÃO CONTRATUAL N'3 DA SOCIEDADE KL ENTRETENIMENTO
LTDA

CNPJ n' 24.509.()60/000 I -OO

LUCAS MATTO§ KAR& nacionâlidads BRASILEIRÂ, aascido em O7/O3/19A9, §OLTEIRO,
EMPRESARIO, CPF n" 850.160,045-87, Cá'LTÊIRA DE IDENTIDADE n" 940855526, órgâo
expedidor SECRETARIA DE SEGURÁNÇA PÚBLICA - BA- residente e domiciliado(a) ndal nÚA
CARMEM MIR.A'NDA, 372" AP.Í 201, PITUBA, SALVÁ.DOR. EA, CEp 4t81O670, BRASIL.

Sócios da socicdad€ limitada dc Bomc êmpÍesarial KL ENTRETI,NIMENTO LTDÀ regisüada
legalmente por coalÍato sociat deüdanente aryuivado aesta Jlnta Comercial do Estado da Bahia, sob
}üRE n'2920,4.294o91, com sedc Pmca Côncgo José Lourenço, 266 , Ccnúo São Felipe, I].4, CEP
i14-55OOOO, devidam€nte inscríta no Cãdâstro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o n" 24.509.060/000 I -
OO, deliberam de pleÍlo e comum acordo âjustarem a presente c'lteraçâo co ratual, nos tenÍlos da Lei n"
1O.,4O6,'2O02. mediante as condiçõês cstsbcl€cidâs nas cláusulas seguintcs:

ENDER.EÇ()

CLÁUSUI-A PRllt4EIRÁ'. .q. sociedade passa a exerrer suas alividrdes no segúnte çndeÍeço sito À RUA
AI-MIRá.NTE BARROSO,276, SALrq' I. RIO VERMELHO. SALVADOR, BA, CEP 4t.95G,350.

OBJETO SOCIAL

+

a

I

=

lt

=

CIáU§ULA SEGUNDA. À sociedade passa a ter o seguinte objêto:
MÀRKETING DIRETO SERVIÇOS DE RESERVÂS E SERVIÇOS DE TURISMO PRODUÇÃÔ
TEATRAL PRODUÇÀO MUS.ICAL PRODUÇÀO DE ESPETÁCULOS DE DÂNçA 

^TTIr'IDADESDE PUBLICIDADE ARTES CÉNICAS, ESPETÁCULOS E ATryIDADE§ COMPLEMENTARES.

9OO l -9lO2 - pÍoduçãô musical
7319-O/O3 - msrketing direto
73I 9-O/99 - outras ariüdad* de pubLicidade nêo especificadas aÍteriormente
799O-2/OO - serviços de res€rvas c outros s€rrriços de trrismo neo *pesiricâdos anteÍiormente
9@ t-9l0 I - prcdução teatrsl
9OO I -9iO3 - produção de espêticulos de dança
9OO I -9199 - aíes cênicas. espeüículos c atividades complementaÍEs não especificados anterioÍÍnent-e

12

Juntâ ComêÍcial do Estado da Bahia 21rc1t2021

Cêrtifco o Registro sob o n" 98034898 em 21101/2021
Protocolo 219969787 de 1 llo1t2i21
Noms da empíôsa K! ENÍRETENIMENTO LTDA NIRÊ 29204294091
Est6 dooumento pode sêí v6rifcâdo êí httpr//rêginjucêb,ba.gov.br/AuTENTICACAODOCUMENTOS,/AUTENTICACAO.aspx
Chancola 16í255372319425
Esta cópia Íoi a'rtenücada digitalmsnte e assinada eín 21101f2021
por Tiana Regila M G de Araújo - SecíetáÍia Gsral

,UCEB

CNAE FISCAL

DÂ AD!ÁINISTAAÇÃO

CLÁUSULÂ TERCEIRÂ- A aduriaistraçâo da sociedade cab€rá ISOLADAMENTE a{o) Sôcio(a)
LUCAS MÂTTOS KARR, ISOLADAMENTE a{o) nâo Sócio DIOCO ALMEIDÂ D.A NATfVIDADE
, nâcionalidade BRASILEIRA, nassido em 251l0ll9aA, SôLTEIRO, EMPRESÀRIO, CpF no
o3ó.556.óE5-38, CARTEIRá' NACTONAL DE FTABILITAçÃO n" O533722a455, órgâo expedidor
DEPARTAMENTO EST,q.DUAL DE TRÂNSITO - BA. r€sidcnte c domiciliado(a) no(a) RUÂ JO.A,O
MENDE§ DA COST.êr FILFIO, 2O3, ARMACAO, SAL1/ÂDOR. BA, CEP 4l75Ol9O, BRASIL com os
poderes e alribúções de representação ôtiva e pâssiya na sociedade, judicial e extÍ4iudicialmenrtí-l
podcndo prâlicar todos os atos compÍoêndidos no objeto sociãI, §cmpÍe de interesse da sociedgde, I
a$torizado o uso do nome empÍesaria! vedado, Íro €túanto, fazê-lo €m atividades estznhas ao inlgqsse,=/

.." t! 'r ,:
Req: 8l I O0OOOO 18943 /' Págioa I i ,'lt , ):i

,r/



ALTERÂÇÃO E CONSOLIDçÃO CONTRATUAL N'3 DA S(rcIE.DADE KL ENTR.ETENTMENTO
LTD.A

CNPJ aô 24.509.060r'O{n i .oo

social ou assumir obrigoções scja cm favor de qualquer dos cotistas ou dc tcÍceim6, bcm ooÍlro oleraÍ ou
alienar b,eos imóveis da sociedadc, scrn autorização do(s) oüko(s) sócio(s).

Pelo presente lnstÍumento Panicutar consolido o Contrato Social:

LUCAS MATTOS KÂRR, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 07103/1989, SOLTEIRO,
EMPRESARIO, CPF n" 850.I6O.O45-E7, CARTEIRA DE IDENTIDADE n' 940855526, órgão
expedidor SECRET^RIA DE SEGURANÇA PÚBLTCA - BA, residenre e domiciliado(a) no(a) RUA
CARMEM MIRÀNDA, 372, APT 2OI. PTTTJBA, SALVADOR, BA, CEP 41810670. BRASIL"

IX) ENQUADRÂMENTO

cLÁUsULÂ PIIIMEIRA. Declara" sob as pênas da loi, que se enquedra na condição de
MICROEMPRESA - ME nos t€ÍÍnos da Lêi ComplemertãÍ n" 123, de l4ll2n@6.

D() NOIIE EIVIPRESARIAL, DA SEDE E DAS }'ILIAIS

CLÁUSULA §EGUNDA- A sociedade gira sob o nome ernpresarial I(L ENTRETENIMENTo LTDA e
nomê fantasia KL ENTRETENIMENTO LTDA.

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade tem sede: RUA ALMTRANTE BARROSO,276, S/l,LÀ I, RIO
\rERMELHO, SA'LVADOR- BA, CEP 4I.9JG.35O.

CLÁUSULA QU.A.RTA. A sociedade podeá, a qualquer tempô, abrL ou feehar Íilial ou outra
dependência" mediante alteÍsção conratuâI, desde que apÍovado pelos votos corrEspondentes dos sóeios,
no mínimo. a três quartos do capital social, nos termos do aÍt. 1.O76 da Lei n' lO.4O6l2N2.

DO OBJET() SOCIAL E DA DtiR-ÀÇÃO

CLÁUSULA Q]uINTA. A sociedsdc tcm por objcto(s) social(ais):

MARI(ETING DIRETO SERVIÇOS DE RESERVAS E SERVTÇOS DE TURTSMO PRODUçÀO
TEATRAL PRODUÇÃO MUSICAL PRODUÇÃO DE ESPETÃCULOS DE DÂNÇA ATII/TDADES
DE PUBLICIDÂDE ARTES CÊNICAS, E§PETÁCULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTÂRES.

9«) I -9lO2 - produçâo musical
73194/01 - marketing direto
73 l9-Or'99 - outras atividâdes de publicidade não esp€cificadas ânteriormente
799G-Z0O - serviços de rescrvas e outros serviços de tsrismo neo esp€cificados antcriormente
9OOl -9l0l - prodrção teatral
9ü) I -9lO3 - produção de espetáculor de dança

ffi

=

v

I

a
3

Req: 8l I OOOO0O 18943 Págirur 2 ,
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Junta Comêrcial do Estado da Bahia 21loln021
C6rtifiço o Regisúo sob o no 98034898 em 2í101/2021
Píotocolo 21 9969787 dê 1 1/0í 1202 í
Nomo da empí€sa KL ENTRETENIMENTO LTDA NIRE 29204294091
Est6 doêumonto podo soí wíificado em http://í€ginjucob.bâ.gov.br/AUTENnCACAODOCUMENTOS/AUTENT|CACAo.aSpX
Chancôh 16í 255372319425
Estra ópia íoi autonlicâda digitralmêntq € assinada em 21101t2021
poÍ Íiana Regilá M G d9 Arâújo - SecÍêtári&Geral'UCEB

CODTFTCAÇÃO DÂS ATI\/IDADES ECONÔMICAS
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CLÁUSI-ILA SEXTÂ. A emprcsa iniçiou suas atividades a poÍtir da dztt de Ol lÉl2íJl6 e seu prazo de
duragão é indetermi nado,

DO CAPT:TÀL SOCIAI-

Pamgrafo Único: O capital socia[ Íica assim dístribuldo entÍe os sócios:

LUCAS MA'TI-()S KÁ,R& com IOO.OOO (cem mil) quotas, perfazeBdo um total de R$ I OO.0OO,OO (cem
mil reais) intcgmlizado;

CLÁUSI LA OITÂ\/A- As quotas são indiüsivcis e não poderão ser c€didas ou traasferidas a terceiros
sem o colssntimeato do(s) outo(s) sôçio(s), a quem fiça assegurado, em igualdade de condições e preço
direito de preferência para suâ quisiçào, s€ postas à venda. formalizando, se realizada a cessão delas, a
llteração contratual pertinente.

CLÁUS1ILÂ NONA. A responsabilidâd€ de cada sócio é re3trita ao valor de suas quotas, mas todos
respoÍlde§ solidari&mente pelâ integ!:Àlizoção do capital sociel.

DA á'DMINISTRÁ.ÇÃO E, DO PRO I-ABORE

CI"TIUSULA DÉCIMA. A administtaçeo <t,a sociedade cabeé ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a)
LUCÀS MATTOS KARR, ISOLADÂMENTE a{o) não Sócio DTOGO ALMEIDÀ DA NATwIDADE
, nacionalidade BRA,SILEIRÁ, nascido em 25llO/19E8, SOLTEIRO, EMPRÉSARIO, CPF n'
036.556.685-38. CÀRTEIRA NACION/I,L DE ftAAILITAÇÃO n' 05337228455, órgão expedidor
DEPARTÂMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - BA, residcnte e domiciliado(ã) no(a) RUA JOAO
MENDES DA COSTÀ FILHO, 2O3, ARMACAO, SALVADOR- BA, CEP 4l750l9o, BRÁSIL com os
poderes e atribuições de repÍes€ntação ativa e passiva nâ sociedade, judicial e exE-ajudiciaknente,
podendo prâticar todos os atos comÍrnecndidos no objeto social sêmpre de intsresse da sociedade,
autorizado o uso do nome empreslrial, vedado. no entarto! fazêlo em atividades estranha-s ao interesse
social oü assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerãÍ ou
alicrar bcas imôveis da sociedade, sem autori:zação do(s) outo(s) sócio(s).

Psílgrrfo único. Nô exercício da administraçâo, o admini$rador terá dircito a umÂ ÍÊtirada mensal a
rítulo dc pro labore, cujo valor será definido dc comum acordo entre os sóçios.
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DO BÀLANç(, PÂTRIMONIAL IX)S LUCR()S E PERI'AS

cLiUsULÀ DÉCIMA PRIMEIRÁ. Ao rérmino de cada €xercício sociat. em f I de
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Junta Comercial do Estado da Bâhia 21to1t2o2'l

C€rlifico o R€gistro sob o n" 98034898 êm 2rrc1,/2021
Protocolo 219969787 de 1'llO1nO21
Nomê da êíÍrpÍesa KL ENTRETENIMENTO LTDA NIRE 2920429,1091
Est€ documoôto pod€ sor v€Êfcado ern httsr/reginjucôb.ba.9ov.k/AUÍENTICACAOOOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aSpT
Cháncela í 6í 25537231 9425
E$a óda íoi autsnücada digitalmênte ê assinúa êm 2'l rc1n021
po. Íâm Regila M G de Araújo - s€crêÉde€sreÍ

ALTERAÇÀO E CONSOLTDÇÃO CONTRÂTUAL N' 3 DA SOCIEDÀDE I(L E]rITRETEI\ÍIMENTO
LTDÂ

CNPJ n' 24.509.060/000 I -OO

9oo I -9/99 - ârt€s cênicas, espctôculos e atividades complemeat{ra não cspecifrcadôs snteriorrnentc
9

CLÁUSULA SÉTIM-A: o capital social subscrito será de R§ I oO.OOO,m (Cern Mil Relis) diüdido em
I OO.OOO (ceE mil) quotâs de valor nominal R§ I,0O (Um Real) cada uma, tolalmente integralizado neste
ato em moeda correntc do pais.
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ALTÊRÂÇÃO E CONSOLIDÇÂO CONTRATUAL N'3 DA SOCTEDADE I(L ENTRETENIME}iITO
LTDA

CNPJ r" 24.509.06,0/000 l -OO

adminisú8dor pÍestará contâs justifrcadas de sua. a,lÍriinistração, procedendo à eleboraçâo do üventírio,
do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas
quotas, os lucros ou perdas apuÍados.

§ l" Por delibcração dos sócios a disibuição de lucros poderá. ser cm qualqrrcr pcríodo do ano a partir de
ÍÊsultado do perlodo apurado,

§ 21 A distribuição dos lucros podeÉ não obcdecer a participagão do sócio desdc que aprovada pelos
Eócios cotisras.

CLÁUSUI-A DÉCIMÂ sEGUf\ÍDÂ- Nos guaEs meses seguintes ao término do exercÍcio social, os
sócios deliberarào sobre as conlas e designarão administradoÍ(Bs). quôndo fot o caso,

I'O FALECII}IE,NTO DE §ÓCIO

CLÁUSULA DÉCf MÂ TERCETRÁ- Falecendo ou ilterditado qualquer sócio, a sociedade coniinuará
sua stividode com os herdeiros ou sucessores- Nõo sendo possivel ou inexistiodo ilteress€ destes ou do(s)
sócio(s) romarescêrrte(s). o valor ds seus haveres será apurado e liquidado conr base nâ situação
patrimoniâl da sociedade, à datâ da resolução, verificada em balanço especialmêftê levântâdo.

Ptrógrrfo úolco. O me§mo pÍoc€dim€nto serÊ adotado êm outro§ c€§.o§ em que a socicdade sc rc§olva
eÍn relaçâo a seu sócio.

I'Á DECLARÁçÃO DE DESIIWPEDTMENT()

CLÁUSULA DÉC!.MÂ QUA.R'TA. O(s) Âdministlador (es) declaralm), sob as penas da lei, que não
cstá inpedido de excrcer a adminisaação da sociedade, por lei especial ou ern virtude de condenação
çriminal. ou lx)r se ençontrar sob os efeitos dcla, a peru que vede. ainda que temporariameute, o asesso a
cargos públicos, ou poÍ crime falimentar, de pÍevaricação, peits ou suborno, concussão. peculato ou
cor[ra a economia popular, contra o sistcma finaoceiro naciooal, coÍrlra normas de defçsa da
comorrência. contra as r€laçõ6 de consumo, fé pública ou propÍiedade.

Dros cA§os oMl§s()s

CLÁUSULÁ. DÉCIMÂ QUINTA- Os cssos omissos no presartc contrato scrão Íesolüdo6 pelo
conselr.so dos sócios, com obgrvânciÊ da LGi o" I 0-406/?002.

r'ORO

CIÁUSULÂ DÉCIMÁ §E,(TA. Fica eleito o foro de SAL\IADOR BA para o exeÍcício e o
curnprimento dos direitos e obrigações r€sultantes deste çontrâto,

E, por estarem âssim justos e conlrsldos, lavram este insúumeato.

SALVADOR BA.7 de janeiro &2021.

Req: 8l I OOOOOOl8943 Pôgina

ffi

I

=

g
Junta Comêrclal do Estado da Bahia 21to1Do2'l
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por'liana Rêgila M G de Araújo - S€crÊtária-Geral'UCEB
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Protocolo 2l 9969797 de 1 1 101 12021
Nomê da êmpÍ€sa KL ENTREÍENIMENTO LTDA NIRE 2920129409í
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TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NONTE DA EIlIPRESA KL EI{TRETE\IIIE\T() LTD,Â

PRO'TOCOLO 2199697A7 - 1t tO1/2071

NÍA'TRIi.
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TIÂNA RECTLA M C DE ARÂÜJO

Sdrcáriâ-GcEl
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Junta ComêÍcial do Estâdo da Bahia 2'tloit2o21
Cêrüfico o Rogbtro sob o n" 98034898 em 2ll0í/2021
PÍotocolo 219969787 da 11n1/2021
Nome da empr6sa KL ENTRETENIMENTO LTDA NIRE 292(N294091
Estê documonto pod€ 8gr verificâdo 9m htts://rêgin.jucab.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOgAUTENTlCACAO.aspx
Chanceh 161255372319425
Esta cópia fd aúênücâda digitalmeôts e assinada êín 21f0112021
por Tlana Rêgila M G d€ Araújo - Sêcretária€eÍal

t/2021o

IRE 29:0429409r
24.509_060/OOOt-OO

O REGISTRO EM 21IOI/2O2I
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DECTARAçÃO DE AUTENTICIDADE

Eu LEANDRO INACIO DE SOUZA , com inscrição ative no CRC 030944/O(BA) sob o

expedida em 2Ol1Ol2O11, inscrito no CPF no 4O4.O86-ga5-OO, DECLARO, sob as penas da Lei

penal e, sem prejuÍzo das sançÕes administratives e cíveis, que este documento é autêntico ê
condaz com o originâ1. Documentos apresêntados:

Empresa: 245090600001OO - KL ENTRETENIMENTO LTDA
Protocolo: 219969787 Ato: 0O2 - ALTERAçÃO
Protocolo do Requerimento Eletrônico: 81 1OOOOOO18943
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Junta Comercial do Estado da Bahia 2toit2o2i
Certific. o Registro sob o no 98034898 6m 21101/2021
Píotocolo 219969787 de 11/012021
Nomê da empr€sa KL ENTRETENIMENTO LTDA NIRE 29204294091
Este documento pode ser verifcado em htts://Íeginjuceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancêla í 6t 2553723192125
Êsta cópia Íoi autênticâda digilalmênle 6 assinâda eÍn21lO1l2O21
por'Íiana Rêgila M G d€ Araújo - S€crêtária-Geral
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Pr€Íeitura Íúunicipal de SalyadoÍ

Sêcrelaria Iíunicipal de Fazenda

Coordênadoíia dê Cadastro

Emissão 2OO4l2021

Page 'l oí íFicha Cadastral Resumlda

Pêa8oa JuÍídica

IDENTTFICAçÀO DA PESSOA JURÍDICA: INSCRIÇÀO MUNICIPAL (CGA):

SITUAÇÁO CADASTRAL:

Razâo Social: KL ENTRETENIMENTO LmA

Nome Fantasia

ENDEREÇO DA PES§OA JURIDICA

Logradouro: Rua Almirante BarÍoso

Edmcio:

Complemento: SALA I

TeleÍone: 7130142888

Correio EletÍônico: FLAVIOAND9@HOTMAIL.COM

Referência: AO LADO DE UM MERCADINHO

TERMO DE VI.ABILIDADE DE LOCALIZAÇÃO

No OOTVL: 2015295

DADOS DE CONSTITUTçÃO

Tipo de ConstituiÉo: Mâtriz

Forma dêAtuaÉo: Em Local Fixo Fora de Loja

Naturêza Jurídica: 20&2 - Sociedade Empresaria Limitada

Oata lnscriçáo na PreÍêitura: 2110112021

782.'t05/001-59

AtiYa Regular

InscriÉo Estadual:

Número

Baino:

CEP:

Fax:

276

RIO VERMELHO

41.950.350

-Iipo de unidada: Unidade Produüva

ATtVtDADE(S) CNAE DATÂ INICIO

Produção musical

Maúêting direto

Outras âtividades de publiciradG não osp€ciÍicadas antgÍiormênto

Servl;o6 de Íesêryas e oufos serviços de tuÍisÍÍo não e6pêcificádos antedormenle

PíoduÉo têat-ál

Produçâo dê espêtá.ulos dê dança

Aítes cênbas, gsp€táculos e alividades cornplsmsntaÍss não espscificadas

anterioÍment€

OBSERVAÇÔES

9001-9/02

7319{/03
7319-0/99

7990.2y00

9001-9/01

9001-9/03

9001-9/99

21tO'1t2021

21n1D021

21t01t2021

2110',112021

21tO'12021

2110112021

21t01no21

CNPJ; 24.509.060/0001-00

Validede: Definitivo
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GoMPROVAçÃO DE NOTORTEDADE

Abaixo, segue links de matérias, revistas e sites com o resumo da
história da banda:

hlto://www-íolia nan l.com.br l2O 1 3 IO1 I ka rt-love-q rava-orimei ro-dvd-no.html?m=0

httos:./íeiamaisba com.bÍ l2O 1 3 I 0 1 I 1 9/dvd{o-ka rtlovê-orâ vâdo-du rante-show{a-banda-

no-festival{e-veÍaô

httos:l/www-bahianoticias.com. br/holoíote/noticia/27978 -kart-lo rava-oÍimeiro-dvd{â-

hltos:/ vww youtube-com/watch?v=2vJXu16-Eao

httos:l/www.vo utube com/watch?v=3câ82l5lM60

hltDs:l/vúríw ba hianoticias.com.brlholoíote/noticia130283-kart-love4 a nha-troíeu-dê-banda-

https:llwww.ba hÍanoticias.com. br/hÕloíote/noticia/291 79-kart-lovê-ê-eleito-revelacao-do-

httos:rTwww.ibah;a.com/maoasiunin hê/fi oticia/com-aoenda-lotada-kã rtJove-

dêÍênde-ã-íôíca-do-â cha-no-oeriodo-iunino/

h //www.correio24horas.com. brln oticia/nid/mc rme- -t

trio-na-barra/

httos:lleucu rtooortal mf .word Dress.co ml2l 1 5 / O2 I 1 8/em-sua-estreia-no-ca rnaval4e-

salvador-kart-love-ânasla-multidao-e-sustenla-a-bandeira{o-arrocha-universitario/

hltps :/lwww.youtube.com/watch?v=CkWkyS5Wu4Q

carrei ra-no-restival-de-verâo.html

revelacao-na-micareta{e-feira. html

https :llwww.voutube.comlwalch?v=QFvNitun2qk

carnaval-Delo-trofeu-castro-alves.html

httos://www.salvadorshow.com.br/noticia/3212lkaí-love-sera-uma{as-atracoes-no-

fu rdunco-esse{ominoo.1 6-



.metro1. .br/noticia adê/87684.Íu rdunco-levou-1 5-milhao- SSOAS-hüos:/

as+uas-estima-saltur

httosrwww salvadorshow.com.br/notici a/3555/kart-lov e-seq ue-a-todo-vapor-

httos .instaqram .com/o/CPHNi o NcTí/

ca.com.brlKartloveOficiaIlkarl-love-bau-do-love-cl icos-do-a ha-
httDS .suamusl

2020-1

com.br/KârtLoveOrici âllkart-love-ê -tavroneJi rrochâ-em -casa-hltos: .suam

2024-2

m.b./Kartlo veOficial/ka rt-lovê-e-34-baudo-love -e-34-2020-3httos:llwww suamusrca.co

https suamu sica.com.brlKa rtLoveOficial/kart- love-b au-do.love-3

htlos://wvrw.sua MUSICâ.COM brlKartLoveOÍi cial/karl-lo ve-reDerlo no-novo

Diogo Almeida
Empresário Kart Love
C ontatos : (7 11 991 27.5174' d iogo@kartlove.com.br

Site: www.kartlove.com.br
Facebook: https:llwww.facebook' comlkartlove

lnstagram: @Kartlove
Sua Música: httos://www.suamusica'com'br/Kartloveoficial
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DISCOGRAFIA KART LOVE

2012 - 1" DVD da banda

2013 - 2" DVD 100% autoral da banda
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2015 - CD "Sei que te amo"
amuslca. br/Ka

rtlove-

rtJov te-am -oflcial-2

am

2014 - CD "Sei que te amo"
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Tíl,»
2015 - CD 05 anos de sucesso (Coletânea)

2016 - CD Blackout das minas

-oÍicial-20'15

rtLoveOf iciallka rtlove-cd-blackout-d as-m 016

www.suam

www. suamuslca com
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2017 - CD Canto, bebo e choro

com rtlove Ukart

2018 - CD Ao Vivo
.sua rca.co

ÉxrrfÍErrr!ralo

nto- -e-cho 2017
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EXrFaÍÉàrraErÍo

2019 - CD São João 2019
r/KartLo Ofici l/kart-love-cd'ao-vivo-20 1 B

2020 - CD Baú do Love 1

www.suamusica.com.brlKartLoveOÍi l/kart-love-bau-do-love-classicos-do-
anocha-2020-1
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2020 - CD Baú do Love 2

.xr.ÉÍrNrna.(Ío

ve-2-e-34-amusica.com.b r/KartLoveOfi l/kart-love-e-34-bau-do-lowww.su
20-3

2021- CD Baú do Love 3
suamusi m.br/Ka ve kart-love-ba love-3
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2021- Repertorio novo

Site: www.ka .com.br
Facebook: https ://www.facebook,com/kartlove
lnstagram: @Kartlove
Sua Música: https J/www.suamusica.com.br/KartLoveOficial

Diogo Almeida
Empresário Kart Love
Contatos : (7 1 | 991 27 -51 74 - d iogo@kartlove.com. br
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Release

Kart Love Iança música com Jonas Esticado e
segue com tudo em2021

Se preporando poro encorar os show, Kort Love não pam de surpreender e
prcmete muitas novidodes nesso retomodo

Assim como toda a classe que vive de música, o cantor Kart Love precisou se reinventar

diante da pandemia do novo coronavírus. O cantor e compositor baiano interrompeu as

apresentações presenciais, mas não parou de produzir. Continuou entregando novidades

aos seus fãs, através das plataformas de streaming e redes sociais. E tudo isso lhe rendeu

números importantes, que ele espera manter mesmo com a retomada dos shows.

"Quando tudo parou, eu percebi que tinha uma ferramenta de longo alcance nas minhas

mãos. A internet proporciona que o meu trabalho atravesse fronteiras e chegue a todos,

sem distinção. E o resultado disso tudo tem sido muito bom! ", comenta Kart Love.

Com a reabertura dos eventos, o setor do entretenimento começa a tomar fôlego novo.

E para comemorar esse retorno, o Kart Love apresenta uma nova canção para os fãs. A

canção, "Espelho do Teto" conseguiu reunir dois grandes nomes da música brasileira:

Kart Love e Jonas Esticado. Os dois artistas apresentâm esse novo single ao público e

prometem movimentara cena nacional. A música é uma sofrência composta porXuxinha,

Bruninho Moral, Jujuba, Jota Reis e Guga Meyra, e vai chegar às plataformas musicais

dos dois artistas em áudio, e ao YouTube com clipe especialmente gravado pelos

cantores. A canção conta a história do quarto que vivencia os momentos mais íntimos

de amor de um casal. Momentos eternizados e "flagrados" pelo espelho do teto,

testemunha ocular da relação.

Mas nesses últimos meses os lançamentos foram muitos! De março de 2020 até agora,

Kart Love lançou três edições do "Baú do Love"; um CD "Sofrência de Verão"; uma

coletânea com os "Clássicos da Sofrência"; e um CD com repertório atualizado, intitulado

"Sofrência Atualizada", que traz 16 íaixas, incluíndo a canção autoral, 'Cadê Loló". A

canção conta a história de um homem apaixonado por uma mulher chamada Lorena -



Loló - que é mais cheirosa que perfume da Dior e que conseguiu dar um nó no coraçáo

dele, e deixá-lo apaixonado e com saudade. Com refrão fácil e efeito chiclete, o single se

tornou mais um sucesso do cantor. Nas redes sociais a música já vinha causando

burburinho entre os fãs desde antes do lançamento.

Em 2020, o Kart Lovê completou 10 anos de estrada e, antes de tudo pãrar, teve um

verão de tirar o fôlego. "Foi um grande momento para nós! De muitas conquistas durante

todos esses anos de estrada e de gratidão por tudo que nossos fãs nos proporcionaram.

O reconhecimento do nosso trabalho é fruto de muita dedicação e amor de uma equipe

talentosa e também de quem curte, ouve e canta nossas músicas por esse mundão",

afirma Kart.

Fazer de um ritmo naturalmente popular, um potencial para o sucesso, Com esse

pensamento visionário, o cantor, compositor e instrumentiía Kart Love começou sua

carreira. No início como baterista, depois já como vocalista. O grupo traçou claramente

seu objetivo: difundir o arrocha para um novo público, não só em nível local. Com ídeias

em ebulição, o músico e também comunicólogo, apostou todas as fichas na cena do

arrocha. Desde o início, Kart Love acumula sucessos, como "Por Causa Dessa Mulher

(Beber Mais Uma Vez)", "Vai Lembrar'', "180, 180,360", "Bem Perto", "Corno Poeta", "Sei

Que Te Amo", "Romance Rosa" e "Cão Sem Dono".

Assessoria de lmprensa Kart Loye - Pipa Comunicaçáo:

Pietro Rafra - oietro@pipacomunicacao.com.br / (71) 99974-6182

Christiane Midlej - christiane@gipacomunicacao.com.br / (7 1) 991 02-1 273
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Por este instrumento particular, xL ENTRsrtilrMErro trDA, inscrito sob o cHpJ de N"
24.509.060/0@1-0O, situada na Rua Almirante Barroso, N" 276, sala Ol,Rio Vermelho,
Salvador/8a - CEP: 41.9SG3SO, neste ato represêntado por LUCÀS IUAfTOS rARR,
brasileiro, empresário, sorteiro, inscrho no cpF de N" 8s0.16o.045-g7 e portâdor do RG
de N" O9-408.555-26, do outro rado comô representado o artista, LucAS MÂTTos rARR,
brasileiro, empresário, solteiro, inscrito no cpF de N" g50.160.045-87 ê portador do RG
de N' 09.rto8.555-26, residente e domiciríado na Rua carmen Minnda, N" 372, pituba,
Salvador/Ba - CEP:41.810-570, representante da banda de nome artístico BA DA !(AÍrÍ
LOVE, inscrito sob o lítlPl: ÍX!458856e, que por fim concede plenos poderes de

CONTRATO DE EXCTUS IVIDADE

repre§entante exclusívo e com fins específicos para concessão de direitos do ertista pâra
comercialização de apresentaçôes artísticas musicais, perante os órgãos públicoq
municipais, estaduais e federais durãnte o perÍodo de O1 de Setembro dê 2021 à 30 de
Agosto dê 2026, de acordo com o inciso lll do Artigo 25, Lei Federal N. 3.665193,
atualizeda pelas leis S.S83/93 e 9.64a/98, dando pleno em todo território
nacional-

Por ser verdade, Íirmo o presente.

Salvador/Ba, O1 de Setembrc de 2021.
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Mattos Xarr
CÍ{PJ: 24.íX).t)6ol0il!l -0{)
KTE Í{IME?{TO LTDÁ

Mattos rf
C?F:8$.160.04$87
BÀiIDA KART I.OVÉ

!À

por Semôlh8nçs(§) ÍÍ!nÊ(s)
}rÀTTOS KàRR... -..

ct-f^

0,

03
Em da VerdEcê

OLIVE'RA

Seio:1

de 2021

Consülte êm:
íC08.7 - Vabr: RS 5.40

ô



2el@?o17 INPI

BiÁ§lL Ár$so à rnaor6â!ão PaÉi<tpc

i) rt:i ti:t.,,ii i;1'1';r,r' :;:i

AÉUla à Base de Dados do ,ÍPl

r cqElllr 9o. riô.qúBs I Mà'á | I :s I aod ' flã |

Sêryiçoi têAGlâção Carair

tfi

Nodo Pr(tlg a(r4stasa l(artlfre

kàa p.E à P'sm9àÉo
Irido do h^e orüré.lor Z0P52gÀ

Fthô E-eorúrúio: 19/052025
úr<io & kê! Edlcdi,úlo: 20I,52[45

rlo ô ke! BrrrqrliÍLlol9/11/2o5

Íôi& ur staTÍ6í.lÃR
ltE: X FIUTVE

PrEÍâôc nÀ9OR]E it À PIS LIU
Et ô oêpato: 6P3/20r-2

h. .,. C!I5ao: l9/n5I20r5
SitrCo: r.Ciodêúünacnt/t9o. vrgàúâ: 1rr05/à25

^!.BôCo: 
ra!ô

CL§ê ire:llcll:0) a i
Í{.!,lã: r S.nilço

b.df@Éo:EôrfrrnE ro; Pt!,E fliàb (,. í66; ot4o ,r6i@l;

^rd. 
: Sen dirclto âo ú.o edl§F íà e4{sá. 1àt", isrêê.H..

@1):2?5.1il.r.t

pgo Êú.do [tt
7 aDr501{rr82 al,cÉ|l2n$
/ 8§.t2ú297r9 @/OlrrOD

T -s""í. -cr; - tt.-y r&
37t U,rISEAÍIGX$n
!89 Ur SraÍo6í^ÀÀ

afl Dai. tPI De.p.dD

rlrs rerosnors @tiáe
rlrr*D

r.roo rrro:fors ttonY
2t7AO4tOl,12, (ô3

CoígêlBto do Dê+.(tr

hõ6 ôtdi.rdrs âté 2!/03/201, , M ê Revina: 2ar2

Rú M.y.hr vFi9., 9 - csúo - RJ . CEP 20@910 | RE Sào &nb, r - Coto - RJ - CEp:2009(!010 -F;di'tLdÉú'

hnps/gruingÍ,gor'.b./pePuseíüeíMac6SsvletcaüdleÍ?ÂcliqFdetÍil&CodPedG2613295 1t1



CNH Digatal
Departamento Nacionâl dê TÍânsito

QR-CODE

E
ffi

.a-

8; i\
ÊIF
ããsÍi roEo

-4rcL -_r. G 
-..- -qi rrl-ll-ll= I

rv,!Àd--1.PNnrçs-.---.1
I ll-i:c:.: I

Documento assinado com ceÍlllcado digitâl em coÍÍo.midade
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As orientaÇôes para instalar o AssinadoÍ SêrpÍo e Íêaliza, a
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