
ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, ne 08, le andâr, Centro, Souto Soares - Bahia, CEP 46.99O-{XrO
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coMrssÃo DE LrcrTAçÃo
PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAçAO

No 018r2022PMSSlN

MODALIDADE: lnexigível
Data da Homologação: 1610812022

UNIDADE ORçAMENTÁRIA: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

OBJETO: Contratação de empresa para prestaçâo dos serviços de Produçâo Musical para

realizaçáo de 1 (um) show artístico com apresentaçáo do artista "Rafinha: O Big Love" no

dia 26 de Agosto, que será realizado em praça pública, em comemoração ao padroeiro

Senhor Bom Jesus, Distrito de Cisterna, neste Município de Souto Soares/BA.

PROPONENTE. FOLTA PROPAâANDA E PROMOçõES LTDA, inscrita no CNPJ sob no

30.078.580/0001-09, com sede na Rua Ananias Azevedo, no184, loja 74, Bairo Treze de

Julho, Aracaju/SE, CEP: 49.020-085.

A Comissão instituida pelo

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

&*
Amaury Alves Batista Junior
Presidente da CPL

ta Rodrigues de Jesus
o Membro

Jose F ira de Souza
2o Membro



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, ne 08, 1l ândaÍ, Cêntro, Souto Soares - Bahie, CEP 45.99(HrO0

CNPJ 13.922.554/0001-98 - Telefax: (0751l3r9-2L50 12128

PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 018/2022 - SEC. DE CULTURA E TURISMO

soLrcrrAcÃo DE sERvrÇo

À Secretaria Municipal de Finanças
Setor dê Licitações e 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
Contratação de empresa para prestação dos serviços de ProduÉo Musical para realização de 1 (um)

show artístico com apresentação do artista "Rafinha: O Big Love" no dia 26 dê Agosto, que será
realizado em praça pública, em comemoração ao padroeiro Senhor Bom Jesus, Distrito de Cisterna,
nestê Município de Souto Soares/BA.

SUGESTÕES:

Sugerimos a contrataÉo da empresa FOLIA PROPAGANDA E PROMOçÓES LTDA, inscrita no
CNPJ sob no 30.078.580/000'l-09, com sede na Rua Ananias Azevedo, noí84, loja 74, BaiÍÍo Treze de
Julho, Aracaju/SE, CEP: 49.020-085, por ser representante exclusiva para empresariar o artista
"Reíinhe: o Big Love" no Brasil e em outros países, conforme proposta e documentos apresentados
que demonstram que a referido banda é consagrado nacionalmente pelo público, o artista vem
conquistando espaço no mercado, alcançando vários números de visualizações/ouvintes nas
plataÍormas de streaming como Spotify, onde possui 449.380 ouvintes mensais e Deezer, como mais
de 12 milhões de plays na plataforma Sua Música. O último lançamento de Rafinha - O Big Love, 'Meu
Amor é Seu', o coloca lado a lado com outro nome em evidência nacional, o cantor João Gomes. O
clipe atingiu quase í 0 milhões de visualizações no YouTube Dentro e fora das redes sociais, as
avaliaçóes, interações e comentários positivos sobre os trabalhos de Rafinha se multiplicam,
referendando a alcunha de novo talento do arrocha nacional.
O valor global proposto de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), está dentro do praticado no mercado
para o porte 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 Prefeituras do País, que tem uma média estimada de 56.56í,66 (cinquenta e seis mil,
quinhentos e sessenta e um reais e sessenta e seis centavos) por show deste artista.

Souto Soares - BA., 16 de Agosto de 2022.

André Luiz Sa a io Cardoso
Prefeito Municipal
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Ao setor financeiro para prévia manifestação sobre a existência de recursos orçamentários
próprios para cobertura das despesas, com vistas à deflagração do Processo de
lnexigibilidade de Licitação.

Souto Soares - BA, 16 de Agosto de 2022.

André Luiz Cardoso
Prefeito Municipal

DESPACHO ADMINISTRATIVO

I r rl.hl t.



ESTADO DA BAHIA

PREFEIÍURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
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DESPACHO DE ESTIMATIVA DE CUSTOS E PREVISÃO DE RECURSOS
OR AMENTÁRI

Sr. PreÍeito,

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

informamos que existe dotaçáo orçamentária para @bertura da despesa global de R$

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

Itnidade Orçamentária: 02.12.01 - Secretaia Municipal de Cultun e Turismo.
Proj. Atividade: 2015 - Promoção das Atividades Culturais e Tndicionais
Classificação Econômica: 3390.39 - Outros Servigos de Terceircs ' Pessoa Juidica
Fonte: 0 - Recursos Ordinários

Souto Soares - BA, 16 de Agosto de 2022.

Departamento de Contabilidade
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av, José Sampaio, ne 08, le andeÍ, CêntÍo, Souto SoaÍês - Bâhia, CEP 46.99G000
CNPJ 13.922.s54l0@1-98 - Telefâx: (07s1t939-2l5o I 2128

AUTORIZACÃO PARA ABERTURA DO PROC ESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACÃO

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 01812022, previstas no art. 38 da
Lei 8.666/93, autorizo o andamento do referido processo e encaminho a V. Sa. para as
providências decorrentes.

Souto Soares - BA, 16 de Agosto de 2022.

André Luiz io Cardoso
Prefeito Municipal



pRocEsso DE TNExtGTBTLTDADE DE LlClrAÇÃO

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

contratação da empresa FOLIA PROPAGANDA E PROMOçõES LTDA, inscrita no CNPJ sob no

30.078.580/0001-09, com sede na Rua Ananias Azevedo, no í84, loja 74, BarÍo Treze de Julho,

Aracaju/SE, CEP: 49.020-085, para prestaÉo dos serviços de ProduÉo Musical para rcalizaçáo de 1 (um)

show artístico com apresentaÇão do artista "Raíinha: O Big Love" no dia 26 de Agosto, que será realizado

em praça pública, em comemoraÉo ao padroeiro Senhor Bom Jesus, DistriÍo de Cistema, nestê Município

de Souto Soâres/BA.

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

ATO DE tNEXtGtBtLtDADE DE L|C|TAçÃO N'Oí8/2022

Proposta:

í - Proponente - FOLIA PROPAGANDA E PROMOçõES LIDA, inscritâ no CNPJ sob no

30.078.580/0001-09, com sede na Rua Ananias Azevedo, no184, loja 74, Baino Treze de Julho,
Aracaju/SE, CEP: 49.02G085.

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

3 - A Proposta apresentada para os serviços é no valor global dê 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 Administração, 2610A12022, para a comemoração dos Festejos do
padroeiro Senhor Bom Jesus no Distrito de Cisterna, nesta cidade, de acordo com comprovações de
Notas Fiscais emitidas em eventos anteriores pela referida empresa para diversas Prefeituras do País.

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

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

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

inexigibilidade.

Desta forma, opta-se pela INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO.

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, ne 08, le endar, Centro, Souto Soares - Behiâ, CEP 46,99o.firo
CNPJ r3.922.554/0001-9E - Telefax: (075l.3139-2150 I 2128
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PARECER

CONSIDERANDO a inviabilidade de competiÉo para a conÍatação de show artístico, através de
empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica êspecializada ou pela opinião pública, sendo
demonstrado a condição de exclusividadê pelo proponente, conÍoÍme inciso lll do artigo 25 da lei
8.666/93;

CONSIDERANDO que a empresa FoLtA PROPAGANDA E PROMoçõES LTDA, inscrita no CNPJ sob
no 30.078.580/0001-09, com sede na Rua Ananias Azevedo, no'184, loja 74, Bairo Trezê de Julho,
Aracaju/SE, CEP: 49.020-085, detém exclusividade para empresariar o artista'Rafinhâ: o big love'pelo
país e em outros paÍses, portanto, legalmente representado;

CONSIDERANDO, por fim, que o preço proposto está dentro dos parâmetros da proporcionalidade
aos serviços prestados e adêquação ao mercado, sendo, portanto, razoável;

Diante das consideraçõês mencionadas e com base nos princÍpios da Legalidade, Economicidade e
Eficiência, atém dos fatos arrolados é que emitimos PARECER FAVORÁVEL à contrataÉo e
encaminha a Vossa Senhoria o Processo de lnexigíbilidade de Licitação n" 018/2022PMSS|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, § 1o, da Lei Federal no 8.666/93 e suas alterações.

Souto Soares - BA, 16 de Agosto de 2022

coMrssÃo:

Amaury A sta Junior
Presidente da CPL

ta rlgues de Jesus José Fáb ira de Souza
bro ro



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
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PARECER JURíDICO

Consulente: Prefeitura Municipal de Souto Soares.
Ref. Processo de lnexigibilidade de licitação n" 0í8/2022PMSS|N

Trata o presente expediente sobre a contratação de emprcsa
para prestação dos se/viÇos de Produção Musical pare

realizaçéo de 1 (um) show aftlstico com apresentação do aftista

"Raflnha: O Big Love" no dia 26 de Agosto, que será realizado

em praça pública, em comemoração ao padrceiro Senhor Bom

Jesus, DisÍrlo dê Cistema, neste Municlpio de Souto Soares/BA.

No direito brasileiro, apesar da regra geral ser o dever da AdministraÉo Pública licitar os serviços e
obÍas de que necessita para a consecução das suas Íinalidades, a própria Constituição Federal ressalva
a possibilidade da dispensa da obrigatoriedade do certame licitatório.

O legislador ordinário, dentro da razoabilidade, estabeleceu os casos de dispênsa e inexigibilidade de
licitação, 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 situaçáo em quê se torna dispensável adotar-se um
procedimento administrativo extenso e complexo para efetiva contratação deste ou daquele produto ou
serviço. É em regra, a combinaçáo de preenchimento de requisitos formais aliadas a singularidade do
objeto.

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

inexigibilidade de licitaçáo, portanto logo podemos concluir que poderão existir oúras diversas
situaçóes em que estará caadte,izada a inexigibilidade. Nesse sentido, Justen Filho (201í):

'o legislador reconheceu a impossibilidade de prcmover um elenco exaustivo,
por ser togicamente impossível antever todas as s/Íuações em que oconerá a
inviabitidade da competiçáo. Por isso, ainda que a lei indque situações de
inexigibitidade, o rol nomativo tem natureza exempfificativa"- (ibid, p. 251)

Quanto à inviabilidade de competiçáo 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
competição.
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Sustenta ainda Cretella Júnior (1993) que 'inviabilidade de competição, 'lato sensu', é o certame em
que um dos contendores reúne qualidades tais que se torna único, êxclusivo, sui generis, a tal ponto
que inibe os demais licitantes, sem condíções competitivas'. No dizer e entender de Meirelles (1999):

"a licitaçáo é inexigível em razáo da impossibilidade iurídica de se instaurar
competiçáo entre eventuais ,nÍeÍêssados, pois não se pode pretender melhor
proposta quando apenas um é propietáio do bem enseiado pelo Poder
Púbtico, 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 crítica especializada ou pela opinião pública. Por isso conclui Cretella Júnior
(2006) que "se o artista tem grande valoÍ e sensibilidade, mas é desconhecido, náo 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 consagração do público e da crítica sua contrataÉo é licita mesmo sem o
procedimento licitatório. A respeito desse tipo de contratação afirma Justen Filho (2011) que:

"como regra, não compete ao Estado contratar profissionais do setor ailstico.
O desenvolvimento de atividades arÍístlcas compete à iniciativa pivada, ainda
que ao Estado incumba fomentar as d,Versas manifestações nesse campo.
Portanb, somente quando se Íizer necessáia à contrataçáo de protissionais
para desenvolvimento de atividades de satisfação do intercsse público é que se
poderá aplicar o disposrtÍvo". (ibid, p. 267)

No âmbito das contratações de artistas renomados e cuja consagraçáo pública é requisito
preponderante, resta consignar que o reconhecimento da crítica espêcializada é de suma importància
para evidenciar este artista no meio cultural em cujo campo de trabalho atua, ou seja, cântor individual,

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

isso geralmente ê o que chamamos de consagração pública, nada mais é que o reconhecimento deste

artista perante a crítica especializada.

O objeto do presente processo versa sobre a Contrataçáo de empresa para pÍestaÉo dos serviços de

produÉo Musical para realzaçào de í (um) show artístico com apresentaÉo do artista "RaÍinha: O Big

Love,,no dia 26 de Agosto, que será realizado em praça pública, em comemoraçáo ao padroeiro Senhor

Bom Jesus, Distrito dê Cisterna, neste MunicÍpio de Souto Soaresy'BA, de interesse da Secretaria

Municipal de Cultura e Turismo, de modo que, êstabelecê o artigo 25 e inciso lll da Lei 8.666/93 que "É

inexigívet a licitaçáo quando houver inviabilidade de competição, em especial: Ill - para contrataçáo de

profissional de qualquer setor arttstico, diretamente ou através de emp,esáio exclusivo, desde que

consagrado pela crítica especializada ou pela opinião p()blica-"

A empresa FOLTA qROPAoANDA E PROMOçõES LTDA, inscrita no CNPJ sob no 30.078.580/000'l-09'

com sede na Rua Ananias Azevedo, n'l84, loja 74, BaitÍo Treze de Julho, AracajuiSE, CEP: 49.020-085'



ESTADO DA BAHIA
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Soares - BA, 16 de Agosto de 2022

Lucas Tadeu de Oliveira
OAB/BA no 30.358
Assessor Jurídico

dêtém exclusividade para empresariar o artista "RaíÍnlra: O Big Love" anforme demonstrado através
de Contrato de Exclusividade Nacional ê lnternacional de Shows e Apresentações ArtÍsticas e Adendo
ao rêferido Contrato, de modo que atendem as exigências das disposiçôes do inciso lll do Art. 25 da
Lei 8.666/93. De igual modo, atendem recomendaçóes da lnstrução 0212005 de 19 de abril de 2005
expedida pelo Tribunal de Contas dos Municipios do Estado da Bahia, quanto a contrataÉo de
serviços 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 contrataÉo do artista "Rafinha: O Big Love" por

intermédio da empresa FOLIA PROPAGANDA E PROMOçÓES LTDA, inscrita no CNPJ sob no

30.078.580/0001-09, com sede na Rua Ananias Azevedo, nol64, loja 74, BairÍo Treze de Julho,
Aracaju/SE, CEP: 49.020-085, mediante lnexigibilidade de Licitação, à luz da interpretaÉo do aÍtigo
25, lll da lei 8.666/93, bem como dos demais dispositivos mencionados neste parecer.

Este é o entendimento que elevo à consideraçáo superior.

I
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DESPACHO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Opina pelo Reconhecimento da situação de
I n ex igi b il idade de Licitação.

Senhor Prefeito,

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

8.666/93 ê suas alteraçóes, a Comissão Permanente de Licitação reconhece a situaÉo de

INEXIGIBILIDADE, objetivando a ContretaÉo de empresa para prestaÉo dos serviços de Produçáo

Musicel para realizaÉo de 1 (um) show artístico com epresentação do artista "Rafinha: O Big Love" no

dia 26 de Agosto, que seÉ realizado em praça pública, em comemoraçáo ao padroeiro Senhor Bom Jesus,

Distrito de Cisterna, neste Municípío de Souto Soares/BA, pelo preço global de R$ 50.000,00 (cinquenta

mil reais).

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

inviabllidade de competição comprovada nos autos.

Souto Soares - BA, 16 de Agosto de 2022

coMrssÃo:
/

/L-4
Amaury Alve§íatista Junior

Presidente da CPL

A Rodrigues dê Jesus
Membro

José F de Souza
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INEXIGIBILIDADE DE |TACÃO N.018t2022.

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

Reconhece e RATIFICA, nos termos do artigo 26 da lei 8.666/93, a situaçáo de inexigibilidade de
licitação no presente processo, em consonância com o despacho formulado pela Comissão
Permanente de Licitaçáo, visto manifestação no parecer jurÍdico. Em conseqüência fica a empresa
FaLIA PROPAGANDA E PRaMOçÓE9 LfDÁ, inscrita no CNPJ sob no 30.078.580/0001-09, com

sede na Rua Ananias Azevedo, noí84, loja 74, Baito Treze de Julho, Aracaju/SE, CEP: 49.02G085,
convocada para assinatura do contrato no prazo de âté cinco dias.

Souto Soares- BA, í6 de Agosto de 2022.

André Luiz o Cardoso
Prefeito Municipal



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
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HOMOLOGAÇ ÃonoluorcecÃo

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

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

pedido desta municipalidade, para que surta os seus jurídicos e legais efeitos e ADJUDICO, em favor
da empresa FOLTA PROPAGANDA E PROMOçÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob no

30.078.580/0001-09, com sede na Rua Ananias Azevedo, no184, loja 74, BairÍo Treze de Julho,

Aracaju/SE, CEP: 49.020-085, para prestação dos serviços de Produçáo Musical para realizaçáo de 'l

(um) show artístico com apresentação do artista "Rafinha: O Big Love" no dia 26 de Agosto, que será

realizado em praça pública, em comemoração ao padroeiro Senhor Bom Jesus, Distrito de CisteÍna, neste

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

Souto Soares- BA, 16 de Agosto de 2022.

André Luiz Sam pa Gardoso
Prefeito Municipal



Proposta de Aprêsentação Arústica

À Prefeitura Municipal de Souto Soares - BA.

Sêgue abaixo proposte para 01 (uma) apresentação artística de RAFINHA O BIG LOVE, na Festa

Tradicional de Cisterna, do Distrito de Cisterna, no Município de Souto Soares - BA, no dia 26 de

agosto de 2022.

Hora da Apresentação: a combinar.

Duração da Apresentação: th30min,

ValorTotal da Proposta: RS50,0(x),(x) (cinquenta mil reais).

Validade da Proposta:50 (sessenta) dias.

Aracaju, 15 de agosto de 2022.

JOSE PEDRO CELESTINO Asslnado de forma disltãl por

DEoLrvErRA f,jfJ,ffl3r'ffi'x3,o,L.,,
SOBRINHO:022 1 4686509 Dadoti 2022.08.t6't4o3:12 {3'oo'

FOTIA PROPAGANDA E PROMOçÔES LTDA

CNPJ: 30.078.580/0001{9
JOSÉ PEDRO CELESTINO DE OLIVEIRA SOBRINHO

CPF: 022.145.865-09

RUA ANANINAS AZEVEDO, 184 - SALA 74 _ 13 DE JULHO, ARACAJU-SE
CEÊ49O2O-O85 i TEL:79998939494



T

DECLARAçÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXlll, DO ART. 7e, DA

CONSTITUIçÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIT

DECTARAçÃO

EMPREGADOR PESSOA JURíDICA

FOLIA PROPAGANDA E PROMOçÔES LTDA inscrita no CNPJ ns 30.078.580/0001-09, por

intermédio de seu representante legal o sR. JosÉ PEDRo cELEsTlNo DE OLIVEIRA

SOBRINHO, portador da Carteira de ldentidade np 3LOOM74 SSP/SE e do CPF ns

022.146.865-09, DECLARA, sob as penas da Lei em cumprimento ao disposto no inciso

»«lll, do art. 7e da Constituição da República, que não emprega menor de dezoito anos

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

Aracaju, 15 de agosto de 2022.

JOSE PEDRO CELESTINO Assinado dê foÍma disitalpoíJosE

DEoLTVETRA iã?li#ãlã:lil:g:#*'*
SOBRINHO:02214686509 Dados:2022'08.16 l4í22e-03'00'

FOTIA PROPAGANDA E PROMOçÔES LTDA

CNPJ: 30.078.580/0001{9

RUA ANANINAS AZEVEDO, 184 _ SALA 74 - 13DÊ. JULHO ARACAJU-SE
CEP:49O2O-O85, TEL:79994939494



22t',tot21.08:44

Número de Inscrição ltlunicipali Ll49O7-9 CNP,/
Nome/Razão Social: FOLIA PROPAGANDA E PROMOÇO

Nome de Fantasia: FOLIA PROPAGANDA

Situação: Ativa

Página cartaoinscricáo_.print

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICTPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CARTÃO DE INSCRIçÃO MUNICIPAL / ALVARÁ DE LOCALIZAçÃO E FUNCIONAMENTO

CPF: 30.078.580/0001-09
ES LTDA

Autorizamos, de acordo com a Lei L547189, o Contribuinte acima identificado a estabelecer-se neste

município na (o) R ANANIAS AZEVEDO, 184 - LO,A 74 - TR:ÉZE DE JULHO - 49O20-O85, para o

exercício das seguintes atividades:

Cód. Ativ,
7311400
6201502
7319001
73L9002
7319003
7319004
7319099
7410299
8230001

Dt,Início
10/0s/2018
,0losl2ot8
70/Osl2OL8
to/osl2ora
to/os/2074
to/05/20L4
10/05lZOLA
10/0s/2018
10/05/2018

Deecíção da§ Atividade§
Agencias de publicidade
web design
Criacao de estandes p/feiras e exposicoe

Promocao de vendas
Marketing direto
Consultoria em Publicidade
Outras ativs.publi.n/espec.anteriormente
Atividades de design nao espec anteriome

Servs.organ.feiras,cong.expos. e festas

Aracaju (SE), em 22 de Outubro de 2021.

Cartão impresso através do endereço http://fazenda.aracaju.se.gov.br/financas/cartaoinscricao.wsp de

acordo com o dêcreto 2.629 de 08 de Março de 2010.

fi nancas.aracaiu.se.govbr/fi nâncas,/@rtaoinscÍicâoirint'w§p
1t1



Págira : de 1

JUDICIÁRIC
DC TRÀBÀI,HO

CERTIDÃO NEGÀTIVÀ DE DÉBITOS TRABALHISTÀS

Nome: EOLIÀ PROPAGÀNDÀ E PROMOCOES

CNPJ: 30.078.580/0001-09
Certidão n" z 10382084/2022
Expedição: 0L/04/2022, às 07:09:10
Validade: 28/09/2022 - 180 (cento e
de sua expedição.

LTDA (MATRIZ E FI LIAI S )

oitenta) dias, contados da data

Certifica-se que FOLIÀ PROPÀGIANDÀ E PROI'IOCOES LTDÀ (MÀTRIZ E ErLIÀIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o n" 30.078.580/0001-09, NÁo coNsTA como

inadimplente no Banco Nacj.onal- de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns." 72.440/20]-1 e
13.461 /2oL-1, ê no AEo 0l/2022 da cGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de re spon sabi l idade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relaÇão
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
À aceitaÇão desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal- do Tribuna.l' SuPerior do Trabalho na
Internet (http: / /www . tst. jus.br) .

Certidão emitida gratuitamentê.

INFOR!íÀÇÃO TUPORTÀNIE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
i.nadimplentes Perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigaçÕes
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

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

emolumentos ou a recol-himentos determinados em 1ei; ou decorrêntes
de execução de acordos firmados perante o Minj.stério Púbfico do

Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais titulos ç[ue, Por
disposição 1ega1, contiver força executiva.



Estado de SergiPe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretâria Municipal da Fazenda

CERTIDÃO NEGATTVA DE DEBITOS

CNPJ : 30. 078. s80/000 1 -09

ContTüuinte:FOLIA PROPAGANDA E PROMOÇÓES LTDA

Aracaju, 06 de Julho de 2022
Ne.202200386512

Em cumprimento à solicitação do requerente com as caracteísücas acima, e ressafvado o
direito dã Fazenda pública Municipal pesquisar, inscrever e cobrar, a qualquer tempo, as

díüdas que venham a ser apuradai, CERTIFICAMOS para fins de direito que, mandando
.ã""r oi registros tributários, não constatamos a existência de débitos em nome do

contribuinte em apreço.
Esta certidão será válida até O4llOl2O22

A aceitaçáo desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet,
no endereço: https ://fazenda.aracaju.se.gov.br

Código de Autenticidade: AD.0003.001 2.BC.062C

Certidão emitida com base na Portaria O2|2OO7 de 2A10612O07



lmprimir

€ÃI§â
.ÂIXÀ !f CNÔI..{,.A FEOER.{L

CertiÍicado de Regularidade do
FGTS - CRF

Inscriçáo:
Razão Social:
Endereço:

30.078.s80/0001-09
FOLIA PROPAGANDA E PROMOCOES LTDA

R ANANIAS AZEVEDO 184 LO]A 74 / TREZE DE ]ULHO / ARACA]U I SE I 49020'
085

A caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7. da Lei

8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima
identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do

Tempo de 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.

Validade:02108 /2022 a 3L/OBl2022

CeÊificação Númeroi 20220802022840096977 24

Informação obtida em lUO8l2O22 15:51:49

A utilização deste certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a

verificaçáo de autenticidade no site da Caixa: www.caaxa.gov'br



CERIDÂO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATTVA DE DÉBITOS REI-ATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: FOLIA PROPAGANDA E PROMOCOES LTDA
CNPJ: 30,078.580/0001-09

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dÍvidas de
rêsponsabilidade do sujeito passivo acimã identiÍicado que vierem a ser apuradas, é certiÍicado que:

'1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com

exigibilidade suspensa nos termos do art. '15'l da Lei no 5.í72, de 25 dô outubro de 1966 -

Código Tributário Nacional (CTN), ou obieto de decisão judicial que dêtêrmina sua
desconsideração para Ílns de cêrtiÍicação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. náo constam inscrições em DÍvida Ativa da união (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda

Nacional (PGFN).

ConÍorme disposto nos arts.205 e 2OO do CTN, estê documento tem os mesmos efeitos da certidão

negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso ds ente federativo, para

todos os órgãos e fundos públicos da administraÉo direta a ele vinculados. Refere-se à situaÉo do

sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange^inclusive as contribuiçÕes sociais previstas

nai af Íneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 daLei no 8.212, de 24 de julho de 199í '

A aceitagão desta certidão está condicionada à veriÍicação de sua autenticidade na lnternet, nos

endereços <http://rÍb.gov.ba ou <http:/ ww.pgfn'gov.br'.

Certidão emitida gratuitamente com base na Poítaria Conjunta RFB/PGFN no'1.751, de 2!1012014.

Emitida às 1 í:56:08 do dia 0810612022 <F,o|a e data de BrasÍlia>.

V álida até 051 1212022.
Código de controle da certidão: EAC4'6FBD.EADF.TB3D
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da RecEita Federal do Brasil
Procuradoria€eÍal da Fazênda Naclonal



SECRETÂRIA DE ESTADO DA FAZENDÂ DE SERGIPE

Cêrtidão Negativa de DébÍtos Estaduâis N. 2a4638/2022

Identificâção do Contribuinte:3O.078.580/OOO1-O9
Contribuinte náo inscrito no cadastro de SERGIPE

CertiÍicamos que, até a presente data, não existem débitos contra o portador do Cadastro de Pessoa lurídica
3O.O78.58O/OOO1-O9 referente â impostos, taxas ou multas administrâtivas, ícando, porém ressâlvada à Fazenda
Pública o direito de cobrôr quaisquer dívidas que vênham a ser apuradas. O portador do documento
3O.O78.5aO/OOOl-O9 não está inscrito no Cadastro de Contribulntes do Estado de SERGIPE.

Certidão emitida via Internet nos termos da poÉaria No 283 de 15lO2l2OOl, válida por 30 (trinta) dias a partir da
data da emissão.

Certidão emitida em 261íJ712022 LlrO7rO7, vállda até 2SlOAl2O22 e deve ser conferida na Internet no
endereço www,sefaz.se,gov.br pelo agente recebedor.

Aracaju, 26 de Julho de 2022

autenticação:2022072668N017

copyright @ 2002 - secretãría de Estado da Fazênda de sergip€
Av. Tancaêdo Neves, s/n - Centro AdminlstÍatlvo Augu§to FrôrÊo

Cep 49080-900 - Arâcâru/SE - (0xx79) 216-7000

ÍL
-3"
,*Eâ.



ESTADO DE SÉRGIPE
PODER JUDICIÁRIO

CARTORIO DISTRIBUIDOR DA COMARCA DE ARACAJU
Fórum GumêÍsindo Bessa, Av. Tancredo Neves, S/N

Centro Administrativo Augusto Franco, Capucho
Telefone: 3226-3500 Ramal: 3542 / 3543 CEP: 49080{70 Aracaju-SE

CERTIDAO NEGATIVA

Dados do Solicitantê

Razão social:
Nome Fantasia:

FOUA PROPAGANDA E PROMOCOES LTDA

FOUA Naturezã Cêrtidãor
PROPAGANDA
Aracaju Tipo

Pessoa/CPFl CN Pl:
26107/2022 11:14 Data de Validade:
* 0003770169 * No da Autenticidade:

Falência, concordata, Recuperàção Judicial e Extrô-
Judicial

de Juridica / 30.078.580/0001-09

* 25/OA/2022 *
* 8255737080 *

Domicílio;

Data da Emissão:
No dâ CeÉidão:

Certifico que NÃO CONSTA, nos rêgistros de distribuição dos 1o e 2o Graus do Poder Judiciário do Estado dê Sergipe, AÇÃO DE
FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL distribulda e que este.ia em andamento, contÍa a firma
acima idêntiÍicada.

ObseÍvaçôes

a) Certidão expedida 9râtuitamente através da Internet, autorizada pela Resolução 61/2006, de 29llL12006,

b) Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou
destinatário.

c) A validade desta certidão é de 30 (trinta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova
certidão.

d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na páglna do Trlbunal de lustlça do Estado de Sergipe - www.tjse.jus.br - no menu -
Serviços - Certidão On Line-, utilizando o número de autênticidade acima identificado.



ü

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

NúMERo DE tNscRtÇÀo
30.076.5E0/0001.{r9
MATRIZ

coiipRovANTE DE TNSCRTçÃO E DE STTUAçÁO
CADASTRAL

02104,/201E

NOMÉEMPRESARIAL

FOLI,A PROPAGANDA E PROIIOCOES LÍDA

TITULOOO ESTABELÊCIMÊNÍO (NOME DE FANTASIA)

FOLIA PROPAGANDA

EOE
73.'lí.1{0 - Agências ds publicidâde

OASATIVIDADES

62.01-5{2 - Web deslgn
73.í9{{í - Criaçâo d€ ôÊtander pãr. fslra. e.xposlções
73.19.0-02 - Promoção do vêndã!
73.19{r-{r3 - Markêting dlrêto
73,19.{r.,04 - Consultoria êm publlcldads
73,19-0-99 - Outras âtlvldado! do publicldado não GpociÍlcades ahtêdormênte
74.í0-2-99 . atkidadês dê dêlign não ê.peclllcâdâs antêrlormont.
82.30{.0í . Sorvlços dê organizaç5o do êlErs, congrersoar etposlçóês I feltas

ED otca
206-2 . Sociêd.do Emprqsárla Llmltada

LOGRÂOOURO

R ANANIAS AZEVEDO 'I E4 LO'A 7,I

CEP
i19.020.085

BAIRRO/OISÍRIIO
TREZ E DE JULHO SE

ENDEREÇO rco TELEFONE

F9) 3219-2069

ENÍE FEDERATIVO (EFR)

ATIVA
OATA DA SMJAçÀO CAD'§TRAL
o2l04,,:201a

MOÍ|VO DE

ESPECIAL DATA OA SMJAÇÀO ESPECIAL

ME

ARACAJU

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB n' 1.863, de 27 de dezembro de 2018

Emitido no dia 2Z06n0Al às 17i20i06 (data e hora de BrasÍlia). Página: 111



Selo

OÉSÍINÂTÁRIO

FOLI,A PROPAGANOA E PROÍr,IOÇÔES LTOA

RUA ANÂNIAS AZEVEOO, N' 18', LOJA 74

TRÉzÊ DÊ JULHO

ÂRACAJU . SE CEPr 49020 - 0E5

§ s"r',es.
047 -7

Recilp do pagodo.

04793.4031 7 03422.0000CÉ 55250.0471 68 í 90120000049000

ruTENÍCAçÂo UECÀNrcÁ/coblã§á smrter

047 -7

Ficha de comP€m3çiro

04793.40317 03422.000004 55250.047168 1 90120000049000§ eun*s"

lfflliltiit iiltiiiliiliiI

PAGÁVEL PREFERÊNCIALflETTE NÂ REoÊ aÂNESE 1U06t2022
§J CONÍÁAiUDÁ,a É SERIICOS LTOA. 

'rE 
. Cltpü Cr.326.093i00O1. i 3

aanRo cENlRO. 
^ÂÀC^.Àr§É 

CEC .Ér Er@ 03{/03Í034220

26105t2022 o5!2422 S 26t05t2022 000055250

CS
hi vÁtG oo oocuÀrÉrTo

490,00

Cob.a. íÍrrlta 5.007. aÉs o vêndmento
Juíos de 2.00 % aÉs veocimento

REF. HONORTÀROS CONTÁBEIS 0Í2022.

RUAANANIÂSAzEVEOO. N' I64, LOJÂ7,I
ARÂCÁJU SE 49020,085

CNPJ 3O.07E.5E0r0O01-{)9
IREZE OE JULHO

FoLTAPRoPAGÂNDÀ E pRoMoÇôEs LrDA

PAGÁVEL PR€FERÉNcIALÍsEI{TE IIÁ REoE BANEsE

sJ conÍTÁoLoÂDÉ E SER\,/|COS LTDÁ. IÉ . O\pJ: @jã O9!O&1. r 3
MT.RUCT - i22. BÀRRO C€N.IÂO 

^RrcrJU/SE 
CEê 190rê160 034 / 031034220

26n5!2C22 05t2a22 5 S 26i05t2022 000055250

490 00

o oEscoNro/ÂaÀnMÉNToNsraLsô€s

Cobíaí muta 5.0O* aÉ3 o veicimento
Juros de 2,00 % aÉ3 yôncimenlo

REF. HoNoRÁRlos coNrÀBEts 05/2022

llillltiililillilr

^uTÉilrc^ÇÁo 
M€cÀNrcA,coúrç. sinpl€ê

l^3

lcs RS

cÀc,oo* FoLtA pRopÂGÂNDÂ E pRonoçôes [ro
RUÂÀNANIÂSÂZEV€DO. No tEa, LOJA?4 rnezr oe lurno
ARACAJU SE 49020 - (B5



BENEFICIÁRIO: NU PAGAMENTOS Si/A

Ruâ Cspot€ valsntê 39 , Pinhsiros 0í09000 - São Paulo - sP

NU PAGAMENÍOS S/A 18236120000158 25t04t2022 í33.03

04345í18218324091

Em qualqu6r banco até o venqmênto

't8236120000158NU PAGAMENTOS S/A

M34554.1421832409107104t2022OV N0434554182183240907 t04t2022

00 R$

0,00

0,00

0,00

SÍ. Caixô:

1) tlSo âcêitar pâgErnenlo om .rrêqrro;

2) Não aceit6í rnâB de uín pâOsmento com o m€3mo bolêto;

3) Em c€so dê vêndmento no 1lm dg Semsns or, íoÍiâdo, acsilar o pagsm€Íto aÉ o primelío dla úlil ápós o wrdm6írb'

0,00

NU PAGAMENTOS S/A

Rua Capote Valentê 39 , Pinhsiros 05409000 - São Paulo - SP

Jose Pêdro Celêstino de OlÚeira Sobrinho

Avenida Capitáo Joaquim Maíins Fontgs 820 Edfjoao írancisco da cunha, apt 103

49032016 - FaÍolândia - Aracâiu SE

02214686509

ílL, 260-7 26090.43456 54182.183241 09100.000000 7 89660000543303

lillililtilllllllllfllllllilllillilllllilllilllllilllflllliilllilllllllllllllilli

FICHA DE COMPENSAçÃO



Ir

Pelopresenteinstnlmentopêrticularenamelhorformadedireito,aspartes
abaixo:

1- JbSÉ pEDRO CELESTINO DE 9LMIRÂ soBRINllo. brasileiro, solteiro'- ;;t,*i dá araca;u, Sergipe, nascido em o5/o2/ L99L, empresário, residente e

Jãri.ilraoo ira câimt dã eiacaJu estado de sergípe., na Avenlda Govemador

Paulo Barretq de Menezes, no,' Seo, Apto 702, Bairro Treze de lulho' CEP

oigjg:.Oio, Êortador da cttH n" o4754737so2 Detran'sE e do CPF no

o22.12í6.865-09.

2- JOSÉ AUGUSTO CELESTINO OLMIRA NETO, brasileiro' casado sob o
- ;"g'*. Jt ieparação convencional de bens, natural de Aracaju' serglpe'

n"'tiiOo ", 
zStOg/§eS, empresário, residente e domicillado na Capital de

Àiiiuiú Értuuó de. Srrsipe, na Avenida Govemador Paulo Barreto de

li"n"íãt, ""' 580, Apto zõà, eairro Treze.de-Julho, cEP 49020-010' portador

a, êI.rÀi" oaioórózs.se óetran'sE e do cPF no 022'146'785-81'

Tem entre si Justo e,Eontratado .constitulr a s_ocledade empresária, sob a

ro.ma aã'roirãoãoe Íimitaoa,,noi iião. dos aÍtlgos.1.o52 e segulntÉis do_código

õ;iiün" i0;óã72óoz), qle se regerá pelas seguintes cláusulas e condições:

cláusula I - DENOMTNAçÃO SOCÍAL E SEDE

A sociedade giraÉ soki; a denomlnação de 'FoLIA PROPAGANDA E

pnôr,rõc-ões r-roi.', com |.!oã na Rqa Ananias Azevedo' n9' 184' LpJa 74' Bairro

Treze de Julho, CEP 49020-0É,§;Aracaju - Sergipe'

'Cláusula II - oBJETo SOCIAL

A socledade tem por objetivo social a atividade de:

Aoências de Publicidade; serviços de organlzaÉo de Feiras' congressos'

;#il;.."; ;;;ü;õÉ""I;eaí 11o9uça!. e Promoeão de Eventos' Exceto

Culturais e Despgrtivos; il;rkt'ij^d direto; weo-uesign; Atividades F d*i9i1

õ;;;à;; ú*i"'g.. de estandes pãra feÍras e exposições; Promoção de vendas;

õã"irÉoi" em Éubticldade; Outras atividades de publlcldade'

#ã*,',ãã$il:: # Bl,3:ii3ig.'&â1ffi";;ii9u#:i''
11a011t55a7. rtEB: 28200É59518'
àià ProPÀgll@r I ProrcçoEa &í»

IrlCE,o ,lA8O8 AtÍ'YÀ
grqssÍr:o-@EÀL

alrsÉu, 02/0tl2qu
ttú..Ei'líÉ. .. .gov ' 

bt

!

À vrr1.h.ã di'iL doc,@ro, ,. ç;.j&":t=,:"**il#ffi!* t flài::E*** !ô' :"e'ctstvo' "rt'r'''
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Cláusuta III - ABERTURA DE FIIJÂIS

A sociedade podelá, quando servir aol seus lnteresses' abrir f,llai§' agências ou

o.ritã.rãi, à"ttàcando-pára estas uma parte do capital soctal da matrlz'

Cláusula W - DO CAPTTAL SOCIAL

O Capital Social é de R$ 20'0OO,O0 (Vinte mll re-ais)' consütuldo..por ,20'00-0

t"i"tàíiiiqrJül'inairitiréit, .om úabr'nomtnal.de R$ 1'00 (um real) cada uma'

tnteiramente subscrito. iniúãiü"âã-petos sóctos em moeda corrente do País.

neste ato, da segulnte forma:

parágrafo únlco _ A üponsabllidade de cada sócio ê re§trlto ao valor de

suas quoras, mas todos ."rp'ããã"ãlôúààriarnente pelâ integrallzação do capital

socíal.

clâusula v - PR.ÃZO DE PURÀçÃo

A sociedade inidará suas atividades em 27 de março de 2018 e seu prazo de

duração será indetermina9g'r.;,, :'

Gláusula VI - ADi'IINIISTRAçÃO

A socledade será admlnlstrada asoladarnentê-Peb sóci.o sr' IO§É PEDRO

cELElsTrNo oE ot.rvErRÂ"iüríiixíó'-ííqúãtinttbo neste lnstrumento e a elê

caberá a responsabilidacl" 'u-tãptlián'tuÉó "ti" 
e p"tsi'a da sociedade' Judicial e

extraiudicialmente, podendo-p-tita' todós os atos comprêendidos no objeto social'

sempre no intêrêsse o" Jáiüããià,- flt;;d;;à"do' entretânto' o uso da

denominação social em t"git]ãI-"ãã"irãs aos fins sociâls ou assumlr obrigações

seJa em favor de qualquer-dã; qõii;i;;;u.de tercerr-os' bem como onerar bens

imóveis da sociedade, tt|ll ui6ti]ãiãó da maiorla representativa do Capltal Social'

:§
à§

§'

§

0ffi

câÉltal Socialt R$ 20,OOO.OO

o.h

18.000,00 '0
t:GALESTINOnTiOEJOS . , PEDRO

r:51 ,'
OWEIRA SOBRINHO" "

.::18.9O0 904a

AUGUSTO cErEsEIlioros
OWEIRA NETO

2,000,00 0,00 2.000 10%

I
..T, OTAIS. 20 o
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ctáusula vrr - REÍIRAD4 HRq:t*gglE"
o sócio administrador poderá dp cpmum acoáo e a qualquer tempo' fixâr-uma

,"ti.iu-"àãr'lãi';;ô ;;tú;i;;lãdmintstração da socledade' a titulo de 'pró-

iabore" respeitadas as limltações legal§ vigentes'

cláusula vrrr - EXERCiCTO socrAL

oexercíciosocialdasociedadêobedeceráaoano-calendárioeacadadiaSl
de dezembro o admtnistradoi'iiÀi"iã ããnt"s justificadas de sua adniínistraçãb,

iãa"ãà.,áü-l'"r-"uóàçao iàr'óàmonttraiõei Ftnanceiras (lnventário, balanço

patrimonial e batanço ou."rriáaó ãiãnômict1 e os lucros e/ou prejuÍzos apurados

serão repartidos entre os t"#;;;t"p;;ónatríente i: :otas 
de cada um no capital

;il.|, ü;";;; os sóclos, t"àaíiã, dptarem pelo aumento de capital' utlllzando os

ir.-J, ãlà, comFensar o3 ÊêJuízôs em exercíclos futuros' . . ,, - :íc it;
'earáErafo Únlco '*''N*''quatro meses seguintes ao tÉrmlno do exercício

,o.i"iãr-r?Jà, ,ã-iLrnr.ao Jàra-àúcutir e votar as contas do administradol.

ctáúsula Ix - DAS AUtÊhAçóes Ao cor{TRATO soGÍAL

. Este contrato social pótêrá ser alterado pelgs só.cios que defuverem a posição

,"dH;-à;;õrot.t t"eú", iãuànao ao'sócio .dissldente' 
ou não acorde' o

reouerimento dos seus nài;;;-; forma da Lei' atendendoise' ainda as

disposições contratuais vlgentês'
!:lír

Cláusuta X - DO CONSELHO FISCAL

Fica estabelecido Que a,slciedade 0ão terá consélho fiscal'

Gláusula xr - TRANSFERÊNCrA DE QUOTAS OU FALECTI"IENTO

. Os sóiios não poderão tFansferÍr suas quotas a pessoas isü'anhas à sociedade

sem antes oferecer "ot 
aãr"J'tO.ú, 

-que 
terào direlto dé preÍeÉncia na

aquisiçãq, devendo t "f"t*üiâH 
tãIáãirà'ttãa" atiavés <le cómunicação escrita'

Parágrafg prlmeiro áContados 90 dias do,recebimentci da comÚnicação' e

não havendo nenhuma ,".nr;dlão +rttâ de encerramento das negociações para

aquisi§ão, flca o sócio f'o"lá-U-" õàá "ierecimento 
a terceiros das quota§ de sua

propr'êdade. :"
Parágrafo segundo - 'O falecimento de qualquer dos sócios não lmplicará

dissolução da sociêdade, d;Ãü;;à--t'r1r -:t^ -tE* 
remanesçentes' devendo

ser pagb aos herdelros oo iãÉiioo o Jaloi:correspondente às súas óuotas d€ capital

e à sua participação 
""t 

-r''""õt 
liqüiãus apuraaot até a data do Íaledmento'
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mediante levantamento de balanço geral específlco para esse fim, sendo o valor

;;;;;.;"; h.ãàr.à, oo sácio Íaticno serãô pasos da §eguinte-forma: 40olo

iilil"ã;";;"nioi-no p."io ã" àor meses; 30o/o (trinta por cento) no prazo de

;;;à;st; 
" 

30olo (irlnta por cento) no prazo de doze meses'

ctáusuta xrr - NORI.TAS CONTRATUATS oMr,ssAs ,

oscasosomíssosnestecontratoserãoresolvidoscomobservânciados
pr".u-',ü, Jo õOdlgo civil upiór.io pela. Lei .no 10'406 de 10 de iônelro de 2o02 e

na omissão deste tambem pt"uii"tãÀ às disposições da Lei no' 6'4o4n6 (Lel das

.rn

Sociedades Anônlmas).
Cláusula XIII ' FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Aracaju/SE' para dirimlr guaisquer

controvérsias oriundas do presqnte côntratg'

ctáusuta xIv - DECLARÂçÃo oos sóGros

o Adminlstrador declara, sob as penas da lei, de que não estiá impedldo de

"r"*ã..'ã"'uirinlstração 
oã tocieda'ae. Por lei .especial' ou ern vlrtude de

ãá"aã".çco irlmtnal, óu por se enconkar (em) sob os efeltos dela' a pena que

;;;; ;ft; qrá t.inn"g,iamenteí o'acesso a cirgos públlcos; ou por crime

falimentàr. de prevancaçaol p"lti à' suborno' coricussão' pêculato' ou contra.a

".ã"ãiã'p"prrã., 
.ontra o áiJt"rnt in"nt"lro naclonâl' contra nolmas dê qefesê d?

;;;#i;: ;ntã .s teu-ó'Ji'Jt iãnt"o' Íé púbtir*,' ou a propÍiedade' (aru

1.011, § lo,.cclzooz).

E,'POR ESTAREi'| ASSII'I ,USTÀS E CoNTRÁTADAS' as paÉes asslnam o

presente instrumento em 01 (uma) vla'

Aracaju/Se, 2-7 de março de 2018r

SóGIOS:
0ç

7 EDRO CE o DE SOBRINHO
SóCIO - ÂDMINTSTRADOR

IOSE USTO.CELESÍIN O OLTVEITA NETO

sócto - corrsÍA
I

s.ffi
:Há3*,""ããilã!3xiillir1"óil.'"á!"r-'*3!llÊ$HÍ'
uaolls55l?. !Íart 2!200698518.
rarrrlr ,EgPtlutlqÀ B' Dtlol@çÕE5 ÚrDÀ

aaqEo Pr650s lMr
BiceE!íBto-o!8]àr,

r$aa.ru. 02l0al2o18
' w'.êglutt....!r('v.br

3e 0Fícl0
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coNTRAÍo oE LocAçÁo

#ffiffiffi#ffiffiffi
ãÀ^àliáãtióuintes, que mutuamente aceitam, a saber:

cúUsut-l PRrllErRA' o LocADoR se obriga' neste ato' a dar em

ro.".:o-iliã-ciiÀúôà-r,ã'a ãe-ú proprieaade localizado na Rua Prom

ÁÀrlutloo Mendonçô n 313 sulssa AracaJu /sE'

Parágrafo único - O LoCITÁetO, desde -Já' 
declara têr a inteira

clência das regras que t g.n;o' úiá'onde situa-se o imóvel locado'

comprometendõ'se a observá-las e cumprl-las'

cúusuu SEGUI{DA - o LoclrÁruo desde .Já'. 
adlanta que na

*arizaiaãã"-ruai"trocnàã nao ã,tà'a q"lq'"t tipo dà dano embiental'

cúusuu TERCETRA - o pÍazo do presente contrâto de

locação inicia-se nã aiu r: oe alrir a" 2o2z Para terminar dia 13 de Abril de

2023

cúusut-l QUARTA ' o aluguel mensal será de R$ 3'25o'oo ( três

mil duzentos e cinquentô reais)

cúusule QUIÍ{TA - Além dos valores referentes aos aluguéis o

LOCarxilõããücin i"rao igúatmente responsável, enquanto durar a

locação, Por:

a) Todos os encargos tributários incidentes sobre o imóvel' exceto as
-' 

cãntribuições dé melhoria e o IPTU:

b) i;;;;;õ;pesas de reforma do prédio' de seguro' de consumo

"' àã"eli,rã, rri, [àÉ?án., e.outros ligados ao uso do imóveu; e

.) ;;d.;; multas pecunlárias proíenientes do atraso no pagamento

de ouantias sob a sua iesionsabilidade, sob pena de resclsão

iãntiatuat, em caso de descumprlmento'

d) õ;l ôãtrrio poa" se estender por mais 01(ano)

paráorafo Únlco - o LocATÁRIo, no. curso da locação' t9l91T--11:

*tirr.rãi i"iàt Jt'ãiigen.i.t do Poder Público a que.der causa' que nao

constituírão motlvo para ..,dlão'ã-tii" ionttuto' salvo se o prédio for

Scanned with CamScanner

I
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considerado lnabitável, fato este que deverá ser averíguado em vistoria

cúusulÂsExrA-oLocÂTÁRlo,excetoasobrasquelmportemna

;:H,it'.1iiim:"i,:$:.tiiryílii';.'.u;lgd""u:H,'.iiil:rii.itiiiir""i"i "il;'??;r;r;á;;ãiú'ü;, erétrrcas, e htdráuti.a,si

quando lindo ou resdndldo'H:-ã";;;;; iãm oiretto a retenção ou

lndenlzâção por benfeltorlas .ri"a'. qiã'.Jiãitá.t,t, tt quals flcaÉo a eles

lncorporadas.

Parágrafo únlco - o LocADoR garante a..99'-l1d:d" dos pisos'

estrutura e cobeÊura o" r.oill?ãã' ieãiponsauitiiando' contudo' pelo

mau uso ou o excesso de uso dos mesmos.

cúusul-l sETrllÂ ' Não será permltida a transferêncla deste

contrato, nem a sublocaça", ià!leJ'"-' ããfresutlo. total ou parda' do

i.ár"r-ióoaà, 
"ãmã 

prévía irtorr-ttç'ao por eicrlto do LocADoR'

Parágrafo único - Não será tida como s.ublocação a substitulção dos

sócios ou a-transferência de titularídade da socteoaoe'

cúusuua oÍTAvÂ ' se -o LocADoR manifestar- a lntenção de

vender o lmóvel locado 
" 

o uod?iárõ-"ãà-!-*ttttt o direito- de prefeÉnoa

;;;ü,;.i;;;úáàaau"ft:1i*j:m*,JiíoiJ!,ff,1i"?ll,"o'
a permiür que as Pessoas lntel

cúusut-r NoÍlA - o LocnrÁruo f.aculE ?9-!Pj1AD:R 
o exame e

vistoria do imóvel locado, quJ;; ;. Jurgar necessárlo,-em dla e hora

previamente acordados, t nrn ã"ü'ii*tã áiu estaao de conservação'

cúusull oÉcrul - Se houver desapropriação- do imóvel locado'

,iF;;ifr t1{;'íífu,T,"'""1ffi l{tjh":}i"'""}',Iiyrr'.;iã3;

,,".":r,:"':*;ífi*:#;#jfii::!q}"i,#ffi ã:Hrf 
t*':j

o contrato, sem Prejuízo da

ocorreu Por sua culPa'

cúusul-l oÉcful sEGuÍ{DA ' Todo € qualquer ajuste entre as

orn"rlilã-rniõ* o pttttntããniitio' deverá ser relta por esmto'

cúusuLl oÉcrua teacerRA - Este contrato exungulr-se'á com a

falêncla ou exünção ot q"iâtit? aã iã*"s' '"ssal'a-d-o- 
o direito dos

sucessores a qualquer ot''o oll"lo ;;;';e:;6ô diâs do encerramento das

I

i

I

,

I
i

I

I

I

I

I

Scanned with CamScanner



::'Xi"f.:lS'LT jf :,:$il:lr.T"?:,8,.i"fl :,ffi :,:"si,êncio,ocontrôto

ss*iÊlf,i1]i.if{*:,:^r.t j{;,iipr';r;'*',r";''",;.$,r:

f nti,iiti.x..1..'JiJ:"Tff L:iT::',o1'#::',lH:::,,ffi f ;:;;
;;,tilü:, seráo por ele pasas à parte, não sé tnctutndo a mulra acima

_-_. p 2: - A eventual tolerância do LOCADOR para com qualquer ínli-ação
!9n$Jt.tr atràso no pagam€nto.dos 

"frgüeÊi-i;;; oJ impostos, nãoconstituirá motrvo para iuã o rocaurro oJseífl;i",fÉd; novação.

.,- 
^ 
_!$u_=u* oÉcrul QUINTA - As partes etegem o foro da comarca

:-:-1o91u4s", situação do Imóvel, para dtrlmlr as q-uestões resultantes daexecuçêo do presente contrato, obrigando-se a parte vencida a pagar àvencedota, atém das custas e dÉspesas prj.ã.rr.r. os honorárlos
advocatícios sobre o valor da causa.

E, assim, por estarem Justas e convencionadas, as partes asslnam opresente ins-trumento particular de Cohtrrto de Locaçãó, em 02 vias de
rguat teor e forma, na presença de duas testemunhas.

TESTEMUNIIA

Aracâju/Se, 13 de Abril de 2022

TEMUNHA:

r.ocrmr.)^lL"- G.&s^J"rr^ d* >4,

Scanned with CamScanner
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CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE

Por este presente instrumento Particular acima iDlitulâdo, de um lado o Sr' RAFAEL

MESSIA§ VENTURA DOS §ANTOS' bra-sileiro. musico' insqito no CPF n" 089'120'915-81'

e RG. 2.570.527-0 SSP-BÂ residente na Rua Prom' Arquibaldo Mendonça' n' 313, Suissa-

AracajuiSE. cantor conhecido como "RAFINHA O BIG LOYE", doravante chamado de

PRIMEIRO CEDENTf, e Sr. MURILO SOÂRES SAI\ITOS, brasileim, empresário, inscrito

no cPF no 105-242.656-58 e RG n" 5.606. 148-3SSP/SE. residente na Avenida são Francisco,

no 207. bairro Centro, cidade dê Santos/SP, detentor de marca "RAFINHA O BIG LOVE"'

registrado no INPI de numero 921339313' dorâvante chamado de SEGUNDO CEDENTE' e de

outro a FOLIA PROP,{GANDA E PROMOÇOES LTDÂ' inscrita no CNPJ sob no

30.078.580i0001-09. com sede na Rua Ananias Azevedo, n. 184, loja .14' cEP 49020-085,

Bairro Treze de Julho, Aracaju/SE' reprcseotada neste ato pelo Sr' JOSE PEDRO

CELESTINO DE OLMIRA SOBRINHO, brasileiro, nascido em 0510211991, empresário-

solteiro, portador do RG 31004.174 e CPF 022.146.865-09 , residente e domiciliado à Avenida

Coventador Paulo Barreto de Menezes- n" 580' lado par, apartâmento 102' CEP 49020-010'

Bairro Treze de Jtrlho, Aracair.r/SE, de ora ern diante chamada simplesmente cEssIoNÁRIO,

arnbas representadas pelos seus representantes legais neste â1o' tem entre si' justo e contratado o

que se segue:

l" - Pelo CEDENTE foi dito que é detenÍor da Marca RAFII{HA O BIG LOYE em todo

ten itório nacional e no €xterior e que a marca nominativa é utilizada no ramo músiclcultural

pelo PRIIúEIRO CEDENTE na qualidade dc cantor'

2' - A CEDENTE declara que a paíir dâ assinatura deste contrato a CESSIONÁRIO passará a

ser Rf,PRESENTANTE EXCLUSIVO do cantor RAFIIYHÂ O BIG LOYE'

3o - Por via tatnbétn da presente Cessão de Direitos e Obrigções e para que surtam os devidos e

fegais efeitos. àtltoÍizz a CEDENTE que proceda ao CESSIONÁRIO o que de diÍeito podendo'

outrossim. com a posse desta Cessão, negociá-la com terceiros, apresentaÍ propostas' projetos

culturais referentes a espetáculos artísticos- requerer' assinar contfiÚos e outros in$rumentos

jurídicossimilares.recebervalo'€sfinanceirosreferentesacachêsartísticosoupatrocínios'

emitir notâs fiscais e recibos de quitação. corn recolhimento dos tributos previstos na legislação

Yigente.

4..FicanáacargodaCEDENTEaqualquerépocarevogarestevínculocontratuâlsemônus

mediante formalização de lermo de distrato. desde que cumprido toda a agenda de shows.

fonnalizada pelo CESSIONÁRIO, passando a I igorar os termos Previamente existentes

qÀü,,N



5'- - As Pí[1!'s cônüalal}tcs elcgen] o Fox, clit Cotrtarca de AracajulSE' para dirilnir qrtaisquer

tl[rvitjas inercrrl.'s ao prc§arllc conlftlo. tc r]:rrlci:lirJo a tlualquer oulro' por lnais PriYilégio que

\ej a.

6o - Em vista tla aceiraçãô do objeto da pÍesente cessão. Por pane da c€ssionáÍia' e' uma vez

p[eerE-hidas todas as formalidades legais- Pclo presente instrumento obrigam-se a bem fielmente

curnpri-lo. e o assinatn em dtt.ls vias de iguâl le()r' sctrdo' uma pata cada pane colltratanle' iudo

isso na presença das- duas teste ulrllrls

.A.racaju-SE- l3 dej unlro de 3022 je

Í.:1, u l,:s-(lÀs Vt-\Tt I(.\
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t REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Ministério da Economia
lnstituto Nacional da Propriedade lndustrial
Diretoria de Marcas, Desenhos lndustriais e lndicaçóes GeogÉficas

Certificado de registro de marca

Processo no: 9213393í3

O lnstituto Nacional da Propriedade lndustrial, para garantia da propriedade e do uso êxcluaivo,
certifica quê a marca abaixo rêproduzida encontÍa-sê regbtÍada no§ brmo3 dal normas legals e
rêgularmêntê êm vigor, mêdiante as seguintês caracterlsticaS e condíçõe§:

Titular
CPF:

Endereço:

MURILO SOARES SANTOS IBRYSPI
10524265658
Av Sáo FÍancisco N" 207, Centro, Santos/SP, 11013-201, Santos,
SÃO PAULO, BRASIL

Apressntação:
Natureza:

cFE(4):
NCL(1 I ):

Especificâção:

I
^

Mista
Marca ds Produto/Serviço
27.5.1
41
Apresentação de espetáculos ao vivo; composição de canções;
organizaÇão de bailes; organização de espetáculos [shows] lserviços
de empresáriol; planeiâmento dê fêstas lservigos de entretenimento];
produção de showsi produção musical; seÍvigos de composição
musical: serviços de espetáculos; serviços de estúdios de gravaÉo;
organização de eventos de assunÉo de personagens lcosplayl para

fins de entrêtenimento; cantor(a); sêrviços de conjunto musical

[serviços de êntretenimento]; pÍovimanto de mÚsica online, não
baixáveli provimento de vÍdeos online, não baixáveis; agentê artÍstico;
literário e cultuÍal lpromotor dê 6vsnto]; banda de mÚsica [serviços de

entretenimentol; empresário lorganizaÉo e produção de
espetáculosl; fã clube; gravagões musicais em vhídvd/cd [serviços
de estúdiol; grupo musical; locutor de evêntos; Promotor de eventos

lse artísticos/culturais]; provimento dê web site disponibilizando íotos,
ãudio e vídeo não downloadble [sêrviço de entretenlmentol; venda de
ingressos para shows o esPetáculos (da classe 41)

R/\FINHA
O BIG LOVE

PT
AsÊna.ro .lolr!&r€nE p.ro lNsTITtrTo NACIONÂ! D^ PROPRIED DE
TNDI STRIÂL4252106ô000117
EíÃlN2l2Oz

i tl

+'

ESIF

Data de depósito: 1711112020
Data da concessão: 1410912021

Fim da vigência: 14109f2031
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t REPÜBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Ministério da Economia
Instituto Nacional da Propriedade lndustrial
Diretoria de Marcas, oesenhos lndustriais e lndicações Geográficâs

Certificado de registro de marca

Rio de Janeiro, 1410912021

André Luis Balloussier Ancora da Luz
DlÍetor

a píoreção @nfãndâ p€lo pr€snlô r6gistro dê Dar@ t6m 6mo lim rê o di3posto no aí. 124, iios!.11. vl. vlll. xvlu.)o(. d! L.l n't27s, dâ 14 d. ínákr d6 199€.

Processo no: 92í 339313

E1}
o

.t

,\*t
L

E

Ê*

e

I
\

I!, E=

a--1
' 4';-

É

I7

E
v/

FE
Ê

E

§l
lr

,ri
EÊEet



PR,EFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Secretaria Municipal da Fazendô - SEMFAZ
Administração Tributária - Prdça Genêral Valadão, No 341 - Centrô - CEP 49.010-520 -
aracâju/SE Telefonei (79) 3214-9080 e (79) 3214-9083

Emlssão (Horárjo de Brasília)

o9lOAl2íJ22 1Or51:45
Reg. Espeiâl Íributação

Írllcroempresário e Empre3a
de Pequeno PoÉe (ME EPP)

NOTA FTSCAL DE SERVIçOS ELETRÔ ICA. NFS-ê

Período de compêtêncl. MunlcJplo de PrestàCo do Servrço

OAí2O22 Bom Iesus dâ SerÍa - BA

Exigibilidàde do ISS

ExigíYêl em Bom Jêsus da SerÍa

PRESTADOR DE SERVIçOS
R..:ão Socaal

FOLTA PROPAGAT{DA E PROMOçõES LTDA

FOLIÂ PROPAGANDA
CPFICNPJ In..Ílção MüniciPâl

3O.O7a.5aO/OOO1-O9 1149079
End€reço

Sim

Emâll

contato@J90me3.cnt,br
InceíúvadorCulturâl Fonc,/Fãx

ão (79) 3241-3419

RUA ANÀNIAS AZEVEDO, fA4 LO,A 74, Trezê de Julho ' CEP, 49O2O'O85 - Aracrlu ' SE

TOMADOR DE SERVIçOS

Nomê/Râ2ão Socjal

PREFEÍTURA MU ICIPAL DE IOH JESUS DA SER,RA

CPFICNPJ InscÍlCo üuhldpôl lnscÍido h.duâl

16.418,7O9lOOO1-41
Endêr€ço

Fone/Fax E_môll

(77) 3461-LO75 flnanc.s@bomJcsusdaseÍra.b.'gov.br

PRAçA vrtoRrNo JosÉ alvEs, ,72, CENfiRO - CEP, 45263'000 ' Bo.n ,esut da Sería ' eA

SERVIÇO PRESTADO
1709. Pl.nci.m€nto, org.Ilz.çlo . .dmlni3tÍâção ds Í.1Í.', .rPo.lçó.', GongÍs.so. ê.ong.n.n'. ci^El823qx,1

DESCRIçÃO DOS SERVIçOS
DEsrtNA-sE DEspEsas co1 pREsErarE courRATo A pREsrAçÃo DE sERVIços PRoRssIoMIs DE slow ARIÍsnco, coM Â BANoa RIRNHA o stc
iõíÊ, riÀÉiãcuç"ó muÉiài[õi Ésrr:ós oo Nosso sEriHoR BoM rEsús / FEsra DE acosro Do MUflIcÍPIo DE BoM .rEsus DÂ SERRA - aA.

OADOS BANCÁRIOS
CAIXA ECONôMICA FEDERAL (104)
AG.:3570
C/C:00001634-1

RETENçÕES FEDERAIS

Prs (R$)

o,oo
coFrNs (Rl)

o,oo
INSS (R$)

o,oo
IR (R$)

O,oo
csrr (Rl)

o,oo
oulrôs Retenções (RS)

o,oo

VALORES

valor dos sêryiços (Rl)

5O.OOO,OO
rss (Rt)

**ra*+a

oêsconto Incondicionâdo (Rl)

o,oo
Oesconto C.ondlcionado (R$)

o,oo

alíquota (%)

3,39OO
v.lor Íotrl d. Í{ot (n;)

5O.OOO,OO

Dêduções (Rí)

O,oO

tss Rêtido (R$)

1.69s.0O

visuâli..do em: o9/Oa/2022 10:5r:42
p.ã *ria..eo ooú nis" acess': http://àracajusê webis com brlêxtêmo/nhê/valldar
e.ti riis-"'ro, 

"-itia" "o. 
.êsPàldo no Decr€to no 3.393 d€ 14 de màr§o d€ 2011'

Eàsê de cálculo (BJ)

50.OOO,OO
võror uquido (Rt)

4a.3O5,OO

OUTRAS INFORMAÇOES
Està NFS-e é âutode€làratória.
I5S Retjdo p€lo Tomàdor
Optantê do Simples Nacionãl-

Inscriçáo Êstãdual



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACÃ'U

Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ
Administração Tributiária - Prdça GeneralValadão, No 341 - Centro - CEP 49.010-520 -
Ardcaju/SE Telefonei (79) 3214-9080 e (79) 3214-9083

NOTA FISCAL DE SERVIçOS ELETRÔNICA - NFS-E

Emissão (Horário de Brâsfliô)

lLlOAl2022 21123t25
Rê9. Especi.l Tributáção

Mlcroempresário e Empresâ de
Pequeno Portê (ME EPP)

P€riodo de Competênclà

oal2o2z
Exigibilidade do ISs

E.xigível em Câpêla

üunicípio de Prest ção do serviço

capela - sE

PRESTADOR DE SERVIçOS
Râzão Soclàl

FOLIA PROPAGAT{DA Ê PROÍ{OçõES LTDA

FOLIA PROPAGANDA
CPFICNP.) Ins.Íjção MuniciPal

3O.O7A.5aO/OOO1-O9 1149079
Enderêço

hsanção E§ladua,

Sim

Emâll

contato@igomcs.cnt,br
IncentivâdorCultur.l Fone/Fôx

Não (79) 3241-3419

RUA AN^NIAS AZEVÊDO, 784 LO,A ?4, Treze dê tulho - CEP, 49O2O-O85 - Aracatu ' SE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/R.zão Social

PREFETTURA iíUNICIPAL DE CAPELA
CPF/CNPJ In§cri§ão Munlclpâl Ins.tição Estàdu.l FonEFâx

13.119.961/000l-51 (79) 3263-2021
Endereço

E-mãil

llcitâcaoecap€lâ.sc.gov.br

RUA COELHO E CAltlPOS, ,2O, , CENrRO - CEP, 497OO-OOO ' caPela - SE

SERVIçO PRESTADO
l7O9 - Pl.nGjâmsnto. o.g.nlzrçfo . ldmlnlrtrâçro dê Íslrut, .ipo.lçõ.t, co.gíê3soi ê Gongan.rü. Ct{^E: aZ3OoOl

DESCRIçAO DOS SERVIçOS
REFERENTE Â COiÍrRÂTAçÃO DE SHOW ARTiSrICO DE R/ARNHA O BIG LOVE PARA AS FESTMDADES ÁLUSIVAS A FESrA OE SÃO CRISTÓVÃo - BAIRRO

sÃo cRlsróvÃo NA ctDADE DE CÂPELA, EsraDo DE SERGIPE.

OADOS BANCÁRIOS
cátxA ÉcoNÔMrcA FEDERAL (104)
AG.:3570
Cl/C:00001634-1

RETENÇÕES FEDERAIS

Prs (Ri)

o,oo
coFrNs (R$)

o,oo
rNss (Rt)

o,oo
IR (R$)

o,oo
csu- (Rt)

o,oo
outÍâs Retencões (Rt)

o,oO

VALORES

vãlor dos seBiço§ (Rl)

so.ooo,oo
rss (R$)

!i, *:r * a

oêduçõ€s (R$)

o,oo
rss R€tido (R$)

1.695,0O

Dês.onto hcondioonado (Rl)

o,oo
Desconto Condlcionôdo (R$)

o,oo

PÉsê de cálculo (R$)

5O.OOO,OO
vâlor Lrrquido (Rr)

4a.3O5,OO

alíquot. (%)

3,39OO
vrror Íot l di xot (Rl)

5O.OOO,OO

OUTRAS INFORMAÇõES
E§tô NÊS-ê é ôutodedaÉtória.
ISS Rêtldo pelo Íomadoi
Optàntê do slmple§ Nacional.

Vrsuàllz.do êm: tUOAl2oz2 21123125
eã-".-i'a"ça" oÀÉ nis. ae33€: http://arácàjuee webirs com brl'xterno/nís€/validar
Est Nis'eioi êm'bda.om resgâldo no Dêcêto no 3.393 de lrl de mâí§o d€ 2011'

!l



PR.EFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ
Administração Tributária - Praça Generól Vàladão, No 341 - Cenúo - cEP 49'010-520 '
Aracaiu/SE Telefone: (79) 3214-9080 e (79) 3214-9083

NOTA FISCAL DE SERVIçOS ELETRôNICA - NFS-E

Emissão (Horárlo de Bràsílla)

09loal2022 l1:50:58
Reg. Éspeclôl Ííbut.do
l.licroempresárlo e Empresa dê
Pequêno Portê (ME EPP)

Perlodo dê Competênclà

oal2022
Extgtblldôdê do Iss

Exlgível em J.cuípe

Município de Prestação do Seívlço

laçuípe - AL

PRESTADOR DE SERVIçOS
Razão Sociàl

FOLIÂ PROPAGANDÂ E PRO OçóES LTDA

FOLIA PROPAGAÍ{DA
CPFlcNPl l.scriÉo t{unicipâl

3O.O7a.58O/OOO1-O9 1149079
Enderê9o

Inscrição Estadual Simpl€s Nadonàl

sim

Emôtl

contatoorgomes.cnt.br
Incenüv.dorCultu6l Fon€y'Fax

Náo (79) 3241-3419

RUA ANANIAS AZEVEDO, 
'84 

LO'A 74, Írqza dê tutho - CEP: 49O2O-Oas - Aacatu ' SE

TOMADOR DE SERVIçOS

PREFEITURÂ MUÍ{ICIPAL DE JACUÍPE
CPF/CNPI Inscrl§ão MunlclP.l

12,247,r551OOO1-74

Inscrido Estaduãl

(a2) 3257-5036
E-matl

sttrrOhotmail.com

RU^ PREFÉfiO NÁRIO ACTOLY WANDERIEV, S/11 . CENrRO - CEP, 57960'000 - ,acuíPa - AL

SERVIçO PRESIADO
17og.Pl.nd.m.Íto,o'!.nlÚcâoê.dmiíI.rÍ.çIod.,.|r..,d9o.1çõ.+.otlgÍt.'o.ecorrg.í]t..cl^Etlz'0ool

DESCRIçÃO DOS SERVIÇOS
REFERENTE COI{ÍRÂTAçÀO DO ARTSTA RAFTNHÀ O BIG LOVE, PÂRÁ COMEMORAçÃO DA FE rÂ DO PADROEIRO' NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2022' NO

itiriàiiô oàjÀcuipÉ_ À1, cotrocme corrnero No so/2022 É pRocESSo ÂDMtNrSrRÂrrvo No s4l2022.

DÂDOS BANCÁRIOS
cAtxÂ EcoNôMIcA FEDERAL (104)
AG.: 3570
C/c:00001634-1

RETENçõES FEDERAIS

Pts (Rí)

o,oo
VALORES

valor dos S€wiços (Rt)

5O.OOO,OO
lss (Rt)

:t ti :l :a :3:*

oês.onto hcondicionãdo (Rl)

o,oo
Dêsconto co.diciôn.do (R$)

o,oo

Bâs. d. Cálculo (íç)

50,OOO,OO
vâlor Úquldo (nt)

aa,3o5,oo

outras Retenç6ês (R$)

o,oo

AlÍquott (%)

3,39OO
v.lo. Íot l rr. ]{ot (Rr)

5O.OOO,OO

coFrNs (Rs)

o,oo
rNss (R$)

o,oo
IR (R$)

o,oo
csr! (Rt)

o,oo

Deduçõês (Rt)

o,oo
rss Reddo (R$)

1,695,OO

ourus truroevlÇões
Estâ NFS-e é àutodedâratória.
I5S Rêtido pêlo Tomâdor.
optante do slmPles Nadonal.

vlsuàllzàdo em: 09108/2022 11:50r59
i.ãüi"-ã'.i" o;já 

^rs" 
âces*: httP://aràcaiuse webiss com b/cxtemo/nÍ§€/v'ridâr

;i; N;;:;ã;;,ià"..rn resPàrdo no Decrê6 no 3 3e3 d€ 14 de màrço dê 201r'



2911112021 1B:OO Rafinha O Big Love gÍava novo EP êm Aracaju: \'É bom dê vêrdade\' I F5 News - SêEipo Atuâlizado

u.tt

News

Rafinha O Big Love grava novo EP em
,

Aracaju: "E bom de verdade"
Rafinha desponta como um dos grandes nomes da música sergipana na

atualidade

Entretenimento
1A11D021 16h10

(https://i magens.f5news.com. br/a r quiv osl 2021 I 1 1 I b81 3a7 ea- d21 5 4293 -8 -885821 6367 42328 ip E)

@ Assessoria de imprensa/ Reprodução

(/entretenimento/villela-producoes-apresenta-projeto-de-stand-up-comedy-dois-em-um.html)
(/entretenimento/samba-do-arnesto-prepara-homenagem-ao-dia-nacional-do-samba'html)
(/entretenimento/cantora-morgana-e-a-grande-campea-da-1 -edicao-do-ajufestival'html)

(hftps://www.f5news.com.brlblots-e-colunas/levando-a-serie/close'enough-pais-inexperientes-vivem-

situacoes-absurdas-em-animacao-para-adultos.html) (/entretenimento/streamings-modernizam-

https:,/Áíww.fsnews'com.br/êntrêtenimonto/rafnha.o.big.lov6{rava-oovo-oP.€ÍIFarâcaju-e'bom{ê'voÍdado.htrnl
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29t1112021 lA3O Râfinha O Big Love grava novo EP em Âl"âcaiu: \'É bom dê verdade\' I F5 Nêws - S€rglpo Atualizado

Sensação do arrocha, o cantor sergipano Rafinha O Big Love gravou seu novo

EP em Aracaju na noite da última quarta-feira, 10. Com o tema "É bom de

verdade", o disco possui cinco músicas inéditas e a participação do cantor

baiano Thiago Aquino. A gravação contou com uma super estrutura de luz e led

no formato 360'e o EP tem previsão de lançamento ainda para o mês de

novembro.

Com mais de 20 milhões de plays nas plataformas digitais, mais de 10 milhões

de visualizações no Youtube e mais de meio milhão de ouvintes mensais no

Spotify, Rafinha desponta como um dos grandes nomes da música sergipana

na atualidade e possui shows marcados por todo o Brasil.

Fonte: Assessorio de imprenso

novelas-e-investem-nas-telesseries-entenda.html)

hüps:/,wJw.6news.com.b/6ntÍêtenimonlo/rafinha-o-big-lovê{rava-novo-ÔÊ0rÍ}'âracáju-ê'bom{êvêrdado.htnl
212
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RELEASE

O cantor Rafael Messías Ventura dos Santos, conhecido artistica
Rafinha - O Big Love, é o novo nome viral do Arrocha.

Com seis anos dedicados à música, ele é considerado o novo fenômeno do

estilo musical que adotou ainda na adolescência. O talento sergipano, mesmo

enfrentando as dificuldades impostas pela pandemia ao segmento musical,

vai conquistando espaço no mercado. grafando seu nome nas principais

plataformas musicais e alinhando parcerias com nomes em evidência

nacionalmente,

Natural de Salgado, interior sergipano, o cantor que foi catador de laranja

está vivendo a melhor Fase da sua carreira com uma crescente nas

plataformas musicais. Ele já alcançou grandes números nos serviços de

streaming Spotify e Deezer: são mais de 12 milhões de plays na plataforma

Sua Música, alcance que faz o artista permanecer no pódio entre os cinco

mais tocados do gênero durante todo o mês de agosto.

O último lançamento de Rafinha - O Big Love,'Meu Amor é Seu', o coloca

lado a lado com outro nome em evidência nacional, o cantor João Gomes. O

ctipe está perto de atingir três milhões de visualizações no YouTube em

menos de um mês desde que foi publicado. Dentro e fora das redes sociais,

as avaliações, interações e comentários positivos sobre os trabalhos de

Rafinha se multiplicam, referendando a alcunha de novo talento do arrocha

nacional.

mente como

RUA ANANINAS AZEVEDO, 184 - SALA 74 - 13 DE JULHq ARACAJU-SE
CEP: 49O2O-O85 I TEL:79998939494



--

Na pandemia, o sergipano ainda emplacou híts em parceria com Vitor

Fernandes e Biu do Piseiro. Ele também tem sido notado por artistas e

personalidades engajadas nas redes sociais, a exemplo do cantor Gusttavo

L'ma e do digital influencer Cremosinho. O último feedback foi do humorista

"lacques Vanier, que acabou publicando vídeo dançando uma de suas músicas.

Com a disseminação espontânea das suas músicas, potencÍalízada pela

aprovação do público a cada novo lançamento, Rafinha - O Big Love vai

traçando um caminho promissor e sólido no segmento musical, com o

objetivo de levar o nome da produção musical de Sergipe para o mundo,

consolidando seu nome e se tornando cada vez mais referência nacional do

arrocha.

RUA ANANINAS AZEVEDO. 184 - SALA 74 . 13 DE JULHq ARACAJU-SE
CEP: 49O2O-O85 I TEL:79998939494


