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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

DISPENSA DE LTCTTAçAO POR
INEXIGIBILIDADE NO 412022
Processo Administrativo no 3512022

OBJETO - Contratação de show artístico da Dupla Antony
e Gabriel, em comemoração aos 32 anos de Emancipação
Política do Município de Nova Santa Bárbara.

VALOR - R$ 97.500,00 (noventa e sete mil e quinhentos
reais).

DOTAÇAO -

Rua Walfredo Bittencourt dê MoÍaes no 222, Centro, I43.3266.8100, E - 86.250-000 - Nova 1
SantaBárbara,Paraná-E-E-mails-licitacao(Ansb.or.qov.br-www.nsb.or.oov-br

Dotaçóes
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA
Av.: WalÍredo Bittencourt Moraes, 222, t (43) 3266j222 C.N.P.J. N.o 95.561.080/0001-60

:, . DEPARTAMENTO MUNtCtpAL DE EDUCAçÃO
- Rua: AVgusto Pereira de Quadros,200, A (43) 3266-1033 -
E-mail: dep_educa@nsb.pr.gov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

Lt+
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DE: SECRETARI{,MUN. DE EDACAÇAO, ESPORTE E CULTURA

N" 4612022

Data:3010312022

PARA: DEP,4,RTAMENTO DE LICITA o

ASSUNTO: FESTIVIDADE DE DA CIDADE

\, Considerando as festividades de Aniversilrio em comemoÍação aos 32 anos de

Emancipação da Cidade de Nova Santa Bárbara, que acontecerá entre os dias 07, 08 e 09 de maio de

2022, solicito a possibilidade de conuatação de show com a dupla "ANTONY & GABRIEL."

Visando proporcionar satisfação a todo público Barbarense, buscaram-se artistas para

realização de show sertanejo de renome nacional, visto que a grande maioria da população do Municipio

é apreciadora de músicas sertanejas, motivo pelo qual se optou pela contratação da dupla ANTONY &

GABRIEL.

Sendo a dupla de renome nacionai, é inquestionável o processo de inexigibilidade de

licitação, e como tal, solicita-se a contÍatação pelo valor de R$ 97.500,00 (noventa e sete mil e

quiúentos reais), inclusos o transporte terrestre, alimentação, hotel, som, iluminação, palco e camarim.

Foram pesquisados outÍos municipios que já contratam show da Dupla ANTONY &

v GABRIEL, estando o valor apresentado a este Município dentro do valor de mercado, sendo que a

contÍatação dar-se-á através da empresa exclusiva da dupla - AGROMUSIC PRODUCAO MUSICAL

LTDA, inscrita no CNPJ n'. I 1.088.406/0001-94.

No aguardo de liberação, manifestamos voto de estima e consideração.

Sendo o que momento, subscrevo-me

Atenciosamente,

Sím.oní Iíma
Secretríria Municipal de Educação, Esporte e Cultura

Portaria N" 35/2021
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PREFEITURA MUNICIPAL

Pr

NOVA SANTA BARBARA

Nova Santa Bárbara, 3110312022.

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitações

Encaminho ao Setor de Licitação a correspondência expedida
pela Sra. Simoni Aparecida Braz de Lima, Secretária Municipal de Educaçáo,
Esporte e Cultura, solicitando a contratação de apresentação artística da dupla
Antony e Gabriel, em comemoraçáo aos 32 anos de Emancipação da cidade, para
que seja verificada a possibilidade de inexigibilidade de licitação.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

clpa

Rua Walfiedo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, E - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná

ESTADO DO PARANÁ

CO RRESPON DÊT.,lCII I HTE RruI
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PROPOSTA

AGROMUSIC PRODUçÃO MUSICAT LTDA

CNPJ: 42.953.522l0001-58

Londrina, PR 28 de março de 2022.

A/C Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara/PR, PROPOSTA DE PREÇO para a

apresentação dos Artistas ANTONY e GABRIEL no dia 09/05/2027.

O SHOW COM DURAçÃO DE l HORA E 40 MINUTOS.

VALOR RS 97.500,00 (NOVENTA E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS) incluindo diária
alimentação, nota, iluminação, locação de som e palco para os dias 07,08 e 09 de maio de

2022.

Encaminho para os devidos fins.

Valido esta proposta por 30 dias. Sêm mais para o momento, agradeço a atenção e aguardo
breve retorno.

AGROMUSIC Assinado de forma
pRODUCAO digital por AGROMUSIC

MUSICAL PRODUCAO MUSTCAL

LrDA:42e5 3 5 2 2 0oo ::?:;1'r:'r'r'.r?:3" 
*

158 r 7:07:4r {3'oo'

AGROMUSIC PRODUç}O MUSICÂL LTDA

CNPJ:42.953.522lü)01-58 
.

End: Rua Desembargador Hugo Simas, ne 62, sala 9, Jardim Country Club

Londrina-PR CEP: 86050-490

Fone: 43 9-9914-1602

I
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PRIMEIRA ALTERAçAO CONSOLIDADA DO CONTRATO SOCIAL
AGROMUSIC PRODUçÃO MUSICAL LTDA

cNPJ 42.953.522tO001 -58
N|RE 4í2í0048666

I

JHONY CRISTHIAN DE OLIVEIRA, brasileiro, nascido em 0'l/05/1984,

solteiro, empresário, portador da Cedula de ldentidade RG sob o no 7.952.'l 35-3

SSPiPR e CPF sob o n

Londrina, Estado do Paraná, sito ua Pedro Candido Romero, no 85, Bloco 01 CM

05, Apartamento 1203, Gleba Fazenda Palhano, CEP 86050-494, e EDICO

ANTONIO CORREA, brasileiro, nascido em 05/01/1988, solteiro, empresário,

portador {a Carteira Nacional de Habilitação CNH no 04467592170 DETRAN/PR e

CPF n sidente e domiciliado nesta Cidade de Londrina, Estado

do Paraná, sito à Rua Joáo Huss, no 881 , Apartamento 1 102, Gleba Fazenda

Palhano, CEP 86050490, únicos sócios da Sociedade Empresarial Limitada que

gira sob o nome empresarial de AGROMUSIC PRODUçÃO MUSICAL LTDA,

inscrita no CNPJ no 42.953.52210001-58, com sede e foro na Cidade de Londrina,

Estado do Paraná, sito à Rua João Huss, no 881 , Apartamento 1 102, Gleba Fazenda

Palhano, CEP 86050490, com seu contrato social registrado na Junta Comercial do

Estado do Paraná, sob o NIRE no 412t0048666, resolvem por este instrumento

particular de alteração contratual, modificar e atualizar seu contrato primitivo de

acordo com ás cláusulas e condiçÕes seguintes:

CLÁUSULA SEGUNDA: A administração da sociedade caberá ao sócio

EDICO ANTONIO CORREA, com os poderes e atribuiçÕes de uso em conjunto da

firma, representação ativa e passiva, judicial e exÍajudicial da sociedade,

autorizados o uso do nome êmpresarial, vedados, no entanto, em atividades

estranhas ao interesse social ou assumir obrigaçoes seja em favor de qualquer dos

quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade,

sem autorização do outro sócio.

047.509.759-90

063.468.7S9-

residente e domiciliado nesta Cidade de

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica neste ato alterada o endereço da empresa

para a Rua Pedro Candido Romero, no 85, Bloco 01 COND 05, Apartamento '1203,

Gleba Fazenda Palhano, CEP 86050-494, na Cidade de Londrina, Estado do

Paraná.
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PRTMETRA ALTERAÇAO CONSOLTDADA DO CONTRATO SOCTAL
AGROMUSTC PRODUÇÃO MUSTCAL LTDA

cN PJ 42.953.522t0001 -58
N|RE 4í210048666

:
CLÁUSULA TERCEIRA: O administrador declara, sob as penas da lei, de

que não está impedido de exercer a administraçáo da sociedade, por lei especial, ou

em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena

que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime

falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a

economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da

concorrência, contra as relaçôes de consumo, fe pública, ou a propriedade.

cLÁusuLA eUARTA: DA coNsoLtDAçÃo Do coNTRATo. A vista

das modificações ora ajustadas, e em consonância com o que determina o art. 2.03í

da Lei n.o 10.40612002, o sócio resolve, por este instrumento, atualizar e consolidar o

contrato social, tornando assim sem efeilo, a partir desta data, ás cláusulas e

condiçÕes contidas no contrato primitivo, que adequando às disposições da referida

Lei n.o 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:

coNSoLrDAÇAO
AGROMUSIC PRODUÇÃO MUSICAL LTDA

c NPJ 42.953.522t0001 -58
NtRE 412í0048666

JHONY CRISTHIAN DE OLIVEIRA, brasileiro, nascido em 01/05/1984,

solteiro, empresário, portador da Cédula de ldentidade RG sob o n'7.952.135-3

SSP/PR e CPF sob o n" 047.509.759-90, residente e domiciliado nesta Cidade de

Londrina, Estado do Paraná, sito à Rua Pedro Candido Romero, no 85, Bloco 01 CM

05, Apartamento 1203, Gleba Fazenda Palhano, CEP 86050-494, e EDICO

ANTONIO CORREA, brasileiro, nascido em 05/01/í988, solteiro, empresário,

portador da Carteira Nacional de Habilitação CNH no 04467592170 DETRAN/PR e

CPF no 063.468.799-95, residente e domiciliado nesta Cidade de Londrina, Estado

do Paraná, sito à Rua João Huss, no 88í , Apartamento '1 Í 02, Gleba Fazenda

Palhano, CEP 86050-490, únicos sócios da Sociedade Empresarial Limitada que

gira sob o nome empresarial de AGROMUSIC PRODUçÃO MUSICAL LTDA,

inscrita no CNPJ no 42.953.52210001-58, com sede e foro na Cidade de Londrina,
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PRIMEIRA ALTERAçAO CONSOLIDADA OO CONTRATO SOCIAL
AGROMUSIC PRODUÇÃO MUSICAL LTDA

cNPJ 42.953.522l0001 -58
N|RE 41210048666

3

Estado do Paraná, sito à Rua Pedro Candido Romero, no 85, Bloco 01 COND 05,

Apartamento 1203, Gleba Fazenda Palhano, CEP 86050-494, com seu contrato

social registrado na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob o NIRE no

41210048666, resolvem por este instrumento particular de alteração contratual

modificar e atualizar seu contrato primitivo de acordo com ás cláusulas e condições

seguintes:

CúUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob a denominaçáo social de

AGROMUSIC PRODUçÃO MUSICAL LTDA, e terá sua sede e foro na Cidade de

Londrina, Estado do Paraná, sito à Rua Pedro Candido Romero, no 85, Bloco 01

COND 05, Apartamento 1203, Gleba Fazenda Palhano, CEP 86050-494.

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem por objetivo mercantil o ramo

de PRODUçÃO MUSTCAL E AS ATTVTDADES DE DTRETORES, PRODUTORES E

EMPRESÁRIOS DE EVENTOS ARTISTICOS AO VIVO.

CLÁUSULA TERCEIRA: O Capital Social da sociedade e de R$

20.000,00 (vinte mil reais), divididos em 20.000 (vinte mil) quotas no valor de R$

1,00 (um real) cada, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país

Íicando assim distribuído entre os sócios:

CLÁUSULA QUARTA: O prazo de duração da sociedade será

indeterminado, tendo início de suas atividades em 0210812021.

NOME QUOTAS VALOR
JHONY CRISTHIAN DE OLIVEIRA
EDICO ANTONIO CORREA

í 0.000 R$ 10.000,00 500/.

10.000 R$ 10.000,00 50%
TOTAL 20.000 R$ 20.000,00 100%

CúUSULA QUINTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser

cedidas ou transÍeridas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica

assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua
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aquisiçáo se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração

contratual pertinente.

CLÁUSULA SEXTA: o sócio que desejar transferir suas quotas deverá

notificar o sócio remanescente, discriminando o preço, forma e prazo de pagamento,

para que este exerça ou renuncie ao direito de preferência, o que deverá fazer

dentro de sessenta dias contados do recebimento da notificação ou em maior prazo

a critério do sócio alienante. Decorrido este prazo sem que seja exercido o direito de

preferência, as quotas poderáo ser livremente transferidas.

CúUSULA oITAVA: A administração da sociedade caberá ao sócio

EDICO ANTONIO CORREA, com os poderes e akibuições de uso em conjunto da

Íirma, representaçáo ativa e passiva, judicial e extrajudicial da sociedade,

autorizados o uso do nome empresarial, vedados, no entanto, em atividades

estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos

quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade,

sem autorização do outro sócio.

CúUSULA NONA: O ano social coincidirá com o ano civil, devendo a 31

de Dezembro de cada ano, os administradores prestarem contas justificadas de sua

administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do

balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas,

os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA DÉclMA: Nos quatro meses seguintes ao término do

exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador

quando for o caso.

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONSOLIDADA DO CONTRATO SOCIAL
AGROMUSIC PRODUÇÃO MUSICAL LTDA

cNPJ 42.953.522l000í -58
NrRE 4í2í0048666

CLÁUSULA SÉTIMA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao

valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do

capital social.
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PRIMEIRA ALTERAÇAO CONSOLIDADA DO CONTRATO SOCIAL
AGROMUSIC PRODUÇÃO MUSICAL LTDA

cN PJ 42.953.522tOO01 -58
NrRE 41210048666

5

CLÁUSULA DÉclMA PRIMEIRA: A sociedade poderá a qualquer tempo,

abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteraçáo contratual assinada

por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉclMA SEGUNDA: Pelo serviço que prestar a sociedade,

receberá o administrador, a título de remuneraçáo "pró-labore", quantia mensal

fixada em comum até os limites de ciedução Fiscal previstos na Legislação do

lmposto de Renda, que será levada a conta de despesas gerais.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Falecendo ou interditado qualquer,

sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o

incapaz. Náo sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio

remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na

situaçáo pahimonial da sociedade, à data da resolução, veriflcada em balanço

especialmente levantado.

PARÁGRAFO ÚtttCO: O mesmo procedimento será adotado em outros

casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉclMA QUARTA: o administrador declara, sob as penas

da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei

especial, ou em virtude de condenaçáo criminal, ou por se encontrar sob os efeitos

dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou

por crime falimentar, de prevaricaçáo, peita ou suborno, concussão, peculato, ou

contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de

defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a

propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: A empresa declara que se enquadra na

condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lêi Complementar no 123, de 14 de

dezembro de 2006.

09
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PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONSOLIDADA DO CONTRATO SOCIAL
AGROMUSIC PRODUÇÃO MUSICAL LTDA

cNPJ 42.953.522l0001 -58
N|RE 4í 2í 0048666

6

CLÁUSULA DÉclMA SEXTA: Para as modificações do contrato social,

que tenham por objeto matéria indicada no art. 997, da Lei 10.406 de 10 de Janeiro

de 2.002, e quaisquer outras modificações ou decisões, não haverá Reuniões ou

Assembleias, mas dependerão do consentimento de todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Fica eleito o foro da Cidade de Londrina,

Estado.do Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações

resu ltantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados, lavram, datam e assinam o

presente instrumento, em via única, para que valha na melhor forma do direito,

devidamente rubricadas pelos sócios, obrigando-se fielmente pôr si a cumpri-lo em

todos os seus termos.

Londrina-PR, 04 de Novembro de 2021

JHONY CRISTHIAN DE OLIVEIRA

EDICO ANTONIO CORREA
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de DesburocratizaÉo, Gestão e Governo Digital

Secretaria de GoveÍno Digital

Departamento Nacional de Registro EmpresaÍial e lntegração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa AGROMUSIC PRODUCAO MUSICAL LTDA consta assinado digitalmente por:

CPF/CNPJ Nome

04750975990 JHONY CRISTHIAN DE OLIVEIRA

06346879995 EDICO ANTONIO CORREA

CEn?IFIm o nicISItO Ea 081\1/2O2L lO:33 SOa ra' 2021711018a.
PR(/r!C!aô: 217l10t8l Dl OA / 11 / 2021.
cóDrco DB vaf,rrrcÀçÃo: 12100175150. crtiÍ DÀ ssDa: {295!522000158
rÍIRl: {12100a4666. COI EPEtaOg DO IIGISTIO gt 01/11/2021.
ÀGioLgslc PloDlrcÀo xIrsIcÀL Lm^

JUG_EPÂR
drcrrrírro-@tlt

ffi. .T,!...t.ct!. - pr . gov. br
À v.llilrdê d..t. d.éiMto, aê 1q)8.e, l1c. 3úl.rrô a cêe!@.çro d. rB .ut@rlcldâdê @á rêaper1!Ú !Éira1..

inÍ',@údo rêB r..p.ctlvo. cód19o. d. v.ltficàÇao.
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IDENTIFICAÇÂO DO(S) ASSINANTE(S)
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Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

N' 02613ô1 72-95

certidão Íomecida para o CNPJ/MF: 42.953.52210001-58
NOME: CNPJ NÃO CON§TA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR

Ressâlvado o dirêito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não
registrados ou que venham a ser apurados, certiÍicamos que, veriricando os regislros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos não êxistir pendências em nome do contribuinte acima identiÍcado,
nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba da empresa e referê-se a débilos de
natureza tributária e não tributária, bem mprimento de obrigações tributáÍias acessórias.

Válida ornec imento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via lnternet
www.Íazenda.pr. gov.br

15t06t2022

ao

tut tt*Ét r\itu Oau2rtu t a.33:121
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Recêita Fêderal do Brasil
PÍocuradoria€eral da Fazenda Nacionâl

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBIOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A D|VIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: AGROMUSIC PRODUCAo MUSIGAL LTDA
CNPJ: 42.953.52210001-58

Certidão e gra nte com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de2l1Ol2O'14
Emitida à :24:37 do

10t2022.
0810412022 <hora e data dê Brasília>

Válida
Código d controle da : 9F42.9B01.2FC8.5C34

Ía nda invalidará este documento

'1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidadê suspensa nos lermos do art. 151 da Lei no 5.'172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisáo judicial que determina sua
desconsideração para fins de cêrtificação da rêgularidade Íiscal, ou ainda não vencidos; ê

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da Uniáo (DAU) na ProcuÍadoriâ-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts.205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade dô sujeito passivo acima identiÍicado que vierem a ser apuradas, é certiÍicado que:

Esta certidão é válida parâ o êstâbêlêcimênto matriz ê suas Íiliais ê, no caso de enle fedêrativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da adminisÍação direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd'do parágrafo único do art. 1'l da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitâção desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na lnternêt, nos
endereços <http://rfb.gov.bÊ ou <http://www.pgfn.gov.br,.

Qualquer
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PREFEITURA DO MUNICíPIO DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Fazenda
Diretoria de Arrecadação - Gerência de Pronto Atendimento

CERTIDÃO NEGATIVA UNIFICADA

N'24í t2022
Válida 120 (cento e vinte) dias contar da data da expedição

Certificamos que não existe débito vencido correspondente a lmpostos, Taxas,
Contribuição de Melhoria e Outros do Cadastro Mobiliário, Contribuinte e lmobiliário,
bem como inexiste Dívida Ativa, com relação ao abaixo referido:

AGROMUSIC PRODUCAO MUSICAL LTDA
CPF/CNPJ : 42.S53.5221000 1 -58

Fica reservado ao Município o direito de cobrar débitos quê porventura vênham a ser
constatados em buscas, assim como de efetuar ou rever lançamentos sobre fatos
geradores já ocorridos.

Finalidade da certidão: DIREITO (Licitação, Cadastro, lncentivo à Cultura e/ou Esporte,
Financiamento, lnventário, Baixa, Transferência).

Londrina, 08 dê fevereiro de 2022

A aceitação desta certidão está condicionada à veriÍicação de sua autenticidade na lntêrnet,
no endereço <httpJ,r/ww.londrina.pr.gov.br>.

Dispensados carimbo e assinatura , conforme art. 3o do Decreto No 640/2015.

Código Validador
0Yb0Ml&fE0Yo

Modelo aprovado pela Portaria No 002/2015/GAB/SMF
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https://poÍtâl.londrina.prgov.bÍ/ceÍtidoes-seMcos-online/ceíidao-nêgativa-uniícada-e.cêrlidao-positiva-dê-debitos-com-êfeito{ê-nêgativa 111
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PODSR JTIDICTÁRIO
JT'STICÀ DO TRÀBÀLIIO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRJABÀLHISTÀS

NoÍne: ÀGROMUSIC PRODUCAO MUSICÀL ITDA (MÀTRIZ E FILIÀIS)
CNPJ: 42.953.522l0001-58
Certidão
Expedição
Va.Iidade:
de sua ex

7498/2n": 022
às l3:49:46
180 (cêntô e oitenta) dias, contados da data

4 / O4

1.1./L0/2022
dição.

Certifica-se que ÀGROMITSIC PRODUCÀO IIIOSICÀL LIDÀ (llÀTRIZ E FILIÀIS),
inscrito (a) no CNPJ sob o n" 42.953.52210001-58, NÃo coNstÀ como
inadimplente no Banco NacionaL de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A ê 883-A da Consolidação
das Leis do Trabal-ho, acrescentados pelas Leis ns." 12.440/2011, e

13.461 /2011 , e no Àto 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de re sponsabi l idade dos
Tribunais do Traba1ho.
No caso de pessoa juridica, a Certidão atesta a empresa em reLação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou fi1ia.is.
A aceitaÇão desta certidão condiciona-sê à verificação de sua
autenticidade no portaL do Tribunal Superior do Trabalho na
fnternet (http: / /www. tst. jus.br) .

Certidão emitida gratuitamente.

INEORUÀçÀO IUBORTÀIITE
Do Banco Naci-onal de Devedores TrabalhisLas constam os dados
necessários à identificaÇão das pessoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a Just.iça do lrabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, incLusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados en lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabafho, Comissão dê conciliaÇão Prévia ou demais titulos que, por
disposiçâo legal, contiver força executiva.
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PODER JUDICúRIO
ESTADO DO PARANÁ

COMARCA DE LONDRINA

ARYTRISTÁO

Titular

Emr..í..|a Jl,-cdld-
Ana Paula TrÉtáo
Lourival Danelutti

Bênihôn Donbete irecíi
Iry erlei Bueno irbraes

Geas FlnheiÍo de Goes
lúarta RochaCARTORIO DO DISTRIBUTDOR E ANEXOS

Ft.001/001

CeÉifico a pedido verbal de pessoa interessada que,
revendo os livros e registros elêtrônicos do Cartório a meu cargo, deles
NÃO CONSTA ter sido distribuído a qualquer Vara desta Comarca, ação
alguma dê FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL e
EXTRAJUDICIAL em face de:

ÀGROUTTSTC PRODUCÀO MUSrCÀ! Í.TDÀ, CNPi' 42 . 953 . 522 / OOO1-58 . - . -. - . - .

r§*

CUSTAS: R$ 38, 16

Lêi 2o-94a/2021 - Tab )§I - 1rt1 VRC x 0,2/t6 + 10%

Busca referente aos últimos 20 anos,
exclusivamente sobre a ação supra citada.

Assinado eletrônicamente por

EDENILSON DoMSETE MACRI
CPF:772.840.549-72

Dados: 2022-02-09 14:06:10

DISTRIBUIDOR
(E íe ni fs o n rDo nis e t e hta c i

Brpregado JuraíÍEntado

Cmrúie â arítici(É Gta csti(b sn
lnp. r/alãtci.*.dúini(líldrf i.Ecdnt liÍ&,pry?cdrgF

CEE0oÊF 8FEtr78701D9À1618[C

CERTIDAO

O referido é verdade e dou fé.
Londrina, 8 de Fevereiro de 2022.



L7
02108t2021 htlps:/ MM,/v.empresafacil.pr.gov.bí/sigíaciUprocesso/imprime-modelo/tipo_alvaral1/cod_alvaía/16169747/co-jrrotocolo/PRP215638.

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Empresa))Fácil

ALVARÁ DE LOCALIZAçÃO E FUNCIONAMENTO

Processo No. 7959/2021

lnscrição Municipal: 2947 01 3 s.F.4.225739

Atividades (cNAE): 9001-9/02ProduÇáo musica19001-9/99Artes cênicas, espetáculôs e atividades
complementares não especiÍicados anteriormente

Município: Londrina Endereço: RUA JOAO HUSS, 881, APT 1102, GLEBA FAZENDA PALHANO

CEP: 86050490

Área: 30.00

Local e data: Londrina, segunda, 02 dê agosto de 2021

Validade:

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Observação
PRP2156387480 . PONTO DE REFERENCIA. PROIBIDO FIXAR PLACA E ATIVIDADE NO

LOCAL. PROIBIDO O ESTOOUE/GUARDA/ARMAZENAMENTO/CARGA/DESCARGA DE

MERCADORIAS, MATERIAIS, PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E/OU MAQUINÁRIOS NO LOCAL.

- CMC: 2947013 - Área: O

Código de Autenticidade: TSG2GWJ

"DtspENsAoo cARtMBo E AsstNÂTURA, coNFoRME ART. 20 Do oEcnEto rrezzozo."

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estebelecimento empresarial

https:/^vr,r\ /.empÍesafacil.prgovbí/sigÍacil/píocessoÍmprime-modêlo/tipo_alvara/r/cod_atuarâl16169747/coJDÍotocolo/PRP2'156387480/ 1t1

Razão Social: AGROMUSIC PRODUCAO MUSICAL LTDA

Nome Fantasia:

CNPJ: 42.953.52210001-58
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mililtilllnil

Goveíno do Eslado do Paíaná
Secretaria da Mic.o e Pequena Empresa
Junta Comercial do Estado do Paraná

pmlxÁÚ
JUCEPAR

ceRroÃo stMPLrFlcADA

Sislema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINBÊM

Cediíícamos que as inlormãÉês coníam dos documenlos arquivados
nêsla Junla Comeícial

Endêrêço Complcto
Rua PEDRO CANOIDO ROMEBO, Nr 85, BLOCO 01 COND 05 APT 1203, GLEBA FAZENOA PALHANO - Lordrina/PB - CEP 86050-494

NúmeÍo
2021A00327711t2021

Alo/avanlos
oo2 / osl - coNsoLroAÇÁo DE

CONTRATO/ESTATUTO

LEÂNDRO MÂRCOS FAYSEL BISCAIA
S6cíêláíio GeÍal

NoÍÉ Éhpr$.d.t: aonollustc Paoouc o ltrstc^L LmA

lt.t .âr, &rldlc.: Sôci{dâdô Erpí6éú Ldürâdã

Prolocolo: PRC22l 0630093

NIRE (Sêde)
41210048666

CNPJ
42.953.5220001 -58

Data dê Ato Constitutivo
02to8t2021

lnicio de Atlvidade
oaoan021

Oblsto Soclal
PRODUCAO MUSTCAL E AS ATIVTOÂOES DE DIRETORES. PROOUTORES E EMPRESABTOS OEj)|E§IQS ARÍST|COS AO vrvo.

Capltal Soclal
B$ 20.000,00 (vints mil r6ais)
Capltal lntrgrrllzado
R$ 20.000,00 (vinto mil íeais)

Prazo dê Duraçáo
lndêleíminado

Dados do Sóclo
Nomo
EDICO ANTONIO CORREA
Nomo
JHONY CRISTHIAN DE
OLIVEIRÂ

CPF/CNPJ
063.468.799-9s
CPF/CNPJ
047.509.759-90

Particlpação no capltal
R$ 10.000,00
PaÍticipação no capltâl
B$ r 0.000,00

EsÉcl6 dê sócio
Sócio
EsÉcie dê sóêio
Sócio

AdministÍador
S
AdministÍador
S

Térmlno do mandaio
lndêlêrminado
Térmlno do mandalo
lndeteíminado

Dados do AdmlnlatradoÍ
Nomê
EOICO ANTONIO CORREA
Noln€
JHONY CRISTHIAN DE OLIVEIRA

CPF
063.468.799-95
CPF
047.509.759-90

lénnlno do mandâlo
lndêtoíminâdo
Tármlno do mandato
lndeterminado

SltuaÉo

Stâlus
SEM STATUS

ldel

Último Arqulvamenlo
Oala

Esta ceíidão loi êmtida.âutomaticamonlo €m 211032022, às 10;04:13 (horáíio dê Brâsíliâ).
Sê impressa, vêíificaí sua autênücidâde no htQsJ^íw.cmpr6!ílcll.pr.gov.br. com o código 9PEC5KLo.



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

42.953.522000í-58
MAÍRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAçÃO
CADASTRÂL

o2J0412021

t
AGROMUSIC PRODUCAO MUSICAL LÍDA

rnulo oo ESIÁBLLECTMENIO (NOME DE FANTT.STA) PORÍE
ME

côo|Go E oEscRIÇÀo oA ATIVIoADE ECoNôMlcA PRINCIPAI

90.014.02 . ProduÉo musicâl

cÓorco E oEscRrçÃo DÀs aTrvroaDEs EcoNÔ rcas s€cuNoÁÂtÂs
90.01-9-99 - AÍtes cênlcás, êspetáculos ê atlvldades complemenlares não e6pecmcadas antêriormênte

ENÍE FEOERÁTIVO

ATIVA

cootco É DÉscRtçÀo oa NAÍuREza JURlolcÀ
206-2 - Sociedadê Emp.esária Limitada

NÚMERO

85
COMPLEMENTO

BLOCO 0í COI{D 05 APT 1203R PEORO CATIDIDO ROMERO

86.050.494

ENOEREÇO

cLÂuDlo.LAlrDGRAF@HOTMAtL.COM

GLEBA FAZENOA PALHANO LONORINA PR

TELEFONE
(43) 9914-1602

oAÍA OA SÍrUAçIO CáDASÍRÁI
o2nü7021

ESPECIAL o^Ía o^ srÍuÀÇÀo EsPÉcrÁL

§orovado Oela lnstruçâo Normativa RFB no 1.863, de 27 de dêzêmbro de 2018.

Emitido no dia 1410!J2022 às '13:50:35 (data e hora de Brasília) Página: 1/1

111

't41041202213.50
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AGBOMUSTC PRODUÇAO MUSTCAL LTDA
CONTRATO SOCIAL

I
JHONY CRISTHIAN DE OLIVEIRA, brasileiro, nascido em 0.1/0S/1984,

solteiro, empresário, portador da Cédula de ldentidade RG sob o n0 7.952.1 35-3

SSP/PR e CPF sob o na 047.509.759-90, residente e domiciliado nesta Cidade de

Londrina, Eslado do Paraná, sito à Rua Pedro Candido Romero, ne 85, Bloco 01 CÀ/

05, Apartamento Í203, Gleba Fazenda Palhano, CEP 86050-494, e EDICO

ANTONIO CORREA, brasileiro, nascido em 05/01/1988, solteiro, empresário,

portador da Carteira Nacional de Habilitaçáo CNH nq 04467592170 DETRAN/PR e

CPF n0 063.468.799-95, residente e domiciliado nesta Cidade de Londrina, Estado

do Paraná, sito à Rua Joáo Huss, ne 881 , Apartamento 1102, Gleba Fazenda

Palhano, CEP 86050-490, resolvem por este instrumento particular constituir uma

sociedade empresarial limitada conforme as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade girará sob a denominação social de

AGROMUSIC PRODUçÃO MUSICAL LTDA, e terá sua sede e foro na Cidade de

Londrina, Estado do Paraná, sito à Rua Joáo Huss, ne BB1, Apartamento 1102,

Gleba Fazenda Palhano, CEP 86050-490.

CLAUSULA SEGUNDA: A sociedade tem por objetivo mercantil o ramo

dE PRODUÇÃO MUSICAL E AS ATIVIDADES DE DIRETORES, PRODUTORES E

EMPRESÁRIOS DE EVENTOS ARTISTICOS AO VIVO.

CLÁUSULA TERCEIRA: O Capital Social da sociedade é de R$

20.000,00 (vinte mil reais), divididos em 20.000 (vinte mil) quotas no valor de R$

1,00 (um real) cada, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país

no presente ato, fica assim distribuído entre os sócios:

NOME QUOTAS VALOR
JHONY CRISTHIAN DE OLIVEIRA 10.000 R$ 10.000,00 50o/"

EDICO ANTONIO CORREA 10.000 R$ 10.000,00 50o/"

TOTAL 20.000 R$ 20.000,00 100%
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AGROMUSIC PRODUÇAO MUSTCAL LTDA
CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA QUARTA: O prazo de duração da sociedade

indeterminado tendo inicio de suas atividades a partir do registro deste contrato.

Página 2 de 5

2

seÍá

CLÁUSULA QUINTA: As quotas são indivisíveis ê nâo poderáo ser

cedidas ou transÍeridas a terceiros sem o consentimênto do outro sócio, a quem fica

assegurado, em igualdade de condiçôes e preço direito de preÍerência para a sua

aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração

contratual pertinente.

CLÁUSULA SEXTA: O sócio que desejar transÍerir suas quotas deverá

notificar o sócio remanescente, discriminando o preço, forma e prazo de pagamento,

para que esle exerça ou renuncie ao direito de preferência, o que deverá fazer

dentro de sessenta dias contados do recebimento da notificação ou em maior prazo

a critério do sócio alienante. Decorrido este prazo sem que seja exercido o direito de

preÍerência, as quotas poderão ser livremente transÍeridas.

CLAUSULA SETIMA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao

valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do

capital social.

CLÁUSULA OITAVA: A administraçáo da sociedade caberá aos sócios

JHONY CRISTHIAN DE OLIVEIRA e EDICO ANTONIO COBREA, com os poderes

e atribuições de uso em conjunto da Íirma, representaçáo ativa e passiva, iudicial e

extrajudicial da sociedade, autorizados o uso do nome empresarial, vedados, no

entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em

favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens

imóveis da sociedade, sem autorizaçáo do outro sócio.

CLÁUSULA NONA: O ano social coincidirá com o ano civil, devendo a 31

de Dezembro de cada ano, os administradores prêstarem contas justiÍicadas de sua

administração, procedendo à elaboraçáo do inventário, do balanço patrimonial e do
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AGROMUSTC PRODUÇÃO MUSICAL LTDA
CONTRATO SOCIAL

3

balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas,

os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA DÉCIMA: Nos quatro meses seguintes ao término do

exercício social, os sócios deliberaráo sobre as contas e designarão administrador

quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A sociedade poderá a qualquer tempo,

abrir ou Íechar filial ou outra dependência, mediante alleraçáo contratual assinada

por lodos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Pelo serviço que prestar a sociedade,

receberá os administradores, a título de remuneração "pró-labore", quantia mensal

Íixada em comum até os limites de dedução Fiscal previstos na Legislaçáo do

lmposto de Renda, que será levada a conta de despesas gerais.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Falecendo ou inteÍditado qualquer,

sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o

incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio

remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na

situaçáo patrimonial da sociedade, à data da resoluçáo, verificada em balanço

especialmente levantado.

PARAGRAFO UNICO: O mesmo procedimento será adotado em outros

casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA: Os administradores declaram, sob as

penas da lei, de que náo estâo impedidos de exercerem a administraçáo da

sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenaçáo criminal, ou por se

encontrar sob os eÍeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o

acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou

suborno, concussáo, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema
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AGROMUSTC PRODUçÃO MUSTCAL LTDA
CONTRATO SOCIAL

4

Íinanceiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de

consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: A empresa declara que se enquadra na

condiçáo de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar ne 123, de 14 de

dezembro de 2006.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Fica eleito o foro da Cidade de Londrina,

Estado do Paraná, para o exercÍcio e o cumprimento dos direitos e obrigaçoes

resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados, lavram, datam e assinam o

presente instrumento, em via única, para que valha na melhor Íorma do direito,

devidamente rubricadas pelos sócios, obrigando-se Íielmente pôr si a cumpri-lo em

todos os seus lermos.

JHONY CRISTHIAN DE OLIVEIRA

EDICO ANTONIO CORREA

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Para as modificações do contrato social,

que lenham por objeto matéria indicada no art.997, da Lei 10.406 de 10 de Janeiro

de 2.002, e qualquer outras modificações ou decisôes, náo haveÍá Reuniões ou

Assembleias, mas dependeráo do consentimento de todos os sócios.

Londrina-PR, 28 de julho de 2021.
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Secrelaria de Governo Digital
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ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa AGROMUSIC PRODUCAO MUSICAL LTDA consta assinado digitalmente por:

CPF/CNPJ Nome

04750975990 JHONY CRISTHIAN DE OLIVEIRA

06346879995 EDICO ANTONIO CORREA

CEItMCO ô naslErro E 02/Oa/ZO2L la:1t soB L' a1210014665.
Prcfrac!Í,o: 215014260 Dt 10 / 07 / 702\.
cSDr@ Da vErlrcÀÇIo: 1210558058?. cspJ DÀ SEDE: 1295!52200015a.
rÍInE: 41210048666. COx ETEIIO8 DO LEOISIiO alit 26/01/2O2L.
ÀoRoxusrc ProDt c o Lu6lcÀr, LtDt

JUGEPÀR

^ 
v.ltd.d. dêEtê alô.u6to, sê 1.Arâ$o, al.a .ulêrEô à .oep!ôv.çlo d. êú âs.ênrÍct.ladê e. r..Dêctlvôr Íblral.

lnfomado EêG rêrp.ctlvôs .ód19o. dê v.liricaCto.

TDENTTFTCAÇÃO DO(S) ASSTNANTE(S)

L,AÀI.DIO IÀICIS IÀYSEL AISCÀIÀ
sEcrrltrrô-cEirr,

w..q,....f .cil,D!, gov-br
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DECT3RAçÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR

AGROMUSIC PRODUçÃO MUSICAL LTDA, pessoa

jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ no 42.95352210001-
58, com sede e foro na Cidade de Londrina-PR, sito a Rua Pedro Candido Romero,

no 85, Apartamento 1203, Bloco 01, Cond. 05, Gleba Fazenda Palhano, CEP

86.050-494, por intermédio de seu representante legal, EDICO ANTONIO

CORREA inÍra-assinado, DECLARA, para fins do disposto no inciso XXX|ll do art.

70 da Constituição Federal, de 5 de outubro de 1988, e no inciso V do art.27 da

Lei no 8.666, de 21 dejunho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro
de 1999, que não possui em seu quadro de pessoal, empregado(s) com menos

de 1B (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e em qualquer

trabalho menores de 16 (dezesseis) anos.

Londrina, 18 de março de 2022.

E D I co A Nro N I o ll?l3i.T;i,",üi,3'n'"'
CO RREA:063{§g connre:00346s7 ssss

Tooo< Dados: 2022.03.18
l3:32:05 -03'00'

AGROMUSTC PRODUçÃO MUSTCAT LTDA

sócio adminií.ador EDICO ANTONIO CORREA

CPF: 063.468.799-95
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CONTRÂTO DE ÉXCLUSIVIDADE ARÍíSTICA

AGROMUSIC PRODUçÃO MUStCAt LTDA / ANTONY & GAERTEL

AGROMUS|C PRODUçÃO MUSICAL tTDÀ inscrita no CNPJ. 42.953.522IOOO:.-58, com sede na Ruâ:

Pedro Candido Romero, ne 85, Londrina, Paraná, PR, CEP:86.050-494, representeda pelo 5r. ÉDICO

ANTONIO CORRÊA, inscrito no CPt sob o ne 063.468.799-95, doravante denominado AGEÍ{CIADOn ou
EMPRESARIO, e do outro lado a dupla ÁMONY & GABRIEL, representados por ÉDICO AÍ{TôNIO
CORRÊA, em artes íÁlt 7O,VY,, inscrito no CPF. sob ne 063.468.799-95 e RG. 8.8rt4 .278-0 e 1HONV

CR SÍIlrAN DE OLIVÉ&A, em artes í6Á8flrÉlr, inscrito no CPF. Sob ne 047.5@.759-90 e RG. 7.952.135-3

doravante denomlnados AGENCIADOS, êm coniunto, AGENCIAOOS;

CTAUSULA PRIMEIRA: Por este contrato com fulcro na Lei 8.666/93inciso 111 do artigo 25 o presente

contrato tem como OBJETIVO a parceria comercial firmada em caráter de e,(clusividade em favor
AGENCIADORA, pelo prazo de 02 (dois) anor ã contar da data de assinatura, de agênciamento,
representação, assessoriã, consultoria e divulgação artística, bem como a cessão com exclusividade dos

direitos patrimoniais dos AGENCIADOS que integram a dupla "ANTONY & GÀBR|EL" divulSação e

comercialização de suas músicas, shows, apresentaçôes, CD'S/DVD'S, fonogramas e videofonogramas,
ou em qualqueÍ íoÍmato existente ou que venha a ser criado, junto ás produtoras, gravadoras, agências
publicítáÍias, casa noturnas, baÍes, casas de shows, emissoras de Íádio e televisão e similares, em todo
territóÍio nacional e no exterior, comprometendo-se a Íêpresentar os AGEIICIAOOS e promover sua

divulgação, veiculação .iunto aos mercados citadog, sêndo também Íesponsável pela divulgação,

distÍibuição, e comeÍcialização dã imagem, voz e pÍodutos dos AGENCIADOS, podendo para tanto
assinar contratos, Íecebidos, emitir notas Íiscais, em todo território nacional e no exterior.

E por estarem assim de pleno acordo com os termos e condições deste instrumento, assinam o pÍesente

em três vias de igual teoÍ, juntâmente com as testemunhas abaixo, para que produza os seus efeltos
legais.

Londrina, PR 02 de âgosto de 2021

ÂGENCIA
tr*-

EDICO ORRÊA Y CRISTHIAN DE OLIVEIRA

AGENCIADOR EMPRESÁRIO
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2A103122.13:40 Consulta Regularidade do Emprêgador

Voltar lmprimir

CI.IX/[
cAtxA EcoNôMtcA FEDERÂL

Inscrição: 42.953.52210001-58
Razão socialâGRoMUSIc pRoDUcAo MUSICAL LTDA

EndereçO: RUA loAO HUSS 881 APT 1102 / GLEBA FAZENDA PALHA / LONDRINA /
PR / 86050-490

A Caixa Econômica Federal, no uso Ca 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

validadelT /o3/2o22 a

CeÉificação Número: 2 5813 5 0 717

Informação obtida em 28103/2022 13:40:01

A utilização deste Certiflcado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autênticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov,br

sl04l2022

hnpsr//consulta-crf.caixa.gov.br/consultacíí/pages/consultaEmpregadorjsf 1t1

CertiÍicado de Regularidade
do FGTS - CRF
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ÂEG§TRo cER^r' 7.952.í353 oT oÉ ÉxPÊoçÀo 1o,o5r2m7

NOME] J}IC}NY CRI§THIA§ DE OLIVEIRA .

F{-!ACIO: TÁzARo NALIN B€ oIMEIRÂ
áEHEoÍrA APARÊCDÂ DÉ o!Ív€rRA

I{ÁIURALI}AOE: OIATIGt AJPR DATA DE NASCIMENÍO:01/05I1s44

DOC. ORIGÉM. COI,ÂRC.A=JOAOUIMÍAVORÀJPR, DA SEDE

C. iúSC =2871 LIVRO=ÀzB FOLIi"A=73

CURMBA./PR
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Fonte: httos://www. iusbrasil.com.br/diario 7761 9307/doemq-oublicacoes-de-
terceiros-28-'l 2-20'l 9-pq-3

PrEFEiTurAmuNiCiPAL DE BArÃo DE CoCAiS
- EXTRATO DE CONTRATO

- Contrato no tz-oogfzolg . data da assinaturat Solt2l2org .

Vigêlcia: gtlt2l2otg. Partes: PMBC X FGP ASSESSORIA
ARTISTICA E emPresarlal lTda . objeto: realização de show
musical com a dupla "antony e Gabriel", no dia gtltzlzotg por
ocasião das comemorações de final de ano, na Praça de
Eventos José Furtado, neste Município . Valor total: r$ rr5
.ooo,oo (cento de quinze mil reais) .

Fonte: https:/Âivww.jusbrasil.com.brldiariosl?TSOS2T6S/doemg-publicacoes-de-
terceiros-09-0'l -2020-pg-3

PrEFEiTtrrAmuNiCiPALDE BArÃo DE CoCAS ,

torna público e TaTIFICa o Processo de Inexigibilidade no
gtlrg, sequência no z6f tg, com fundamento no art. 2s,
inciso III, dalei 8.666193, para contratação da FGP -
assessorla arTIsTICa & emPresarlal LTDA para realização de
show musical com a dupla "aNToNY e Gabrlel", dia
Sr/t2l2o1g.o valor global será de r$ rr5 .ooo,oo (cento e
quinze mil reais) . barão de Cocais, z6 de dezembro de 2019 .

décio Geraldo dos santos - Prefeito municipal .
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA

NOTA FTSCAL OE SERVIçOS ELETRÔNICA - NFS.€
Data/hora de geração deste espelho: 29/06/21 13:15i19

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NoÍne/Razâo Social: FGP ASSESSORIA ARTIST|CA A EmPRESARIAL LÍDA mE

CNPJ/CPF: 22.300.283r@0í-20 lnscriÉo Municipal(CMc): 2153561

Endereço: AVEiIIDA TIRADENTES, 572 LETRA A

JÂRDIiI SIIAI{GRI-LA A CEP E6O7Oí5

Municlpio: LONORINA UF: Paraná

DlscRrurNAçÃo Dos sERVrços PRESTADoS

CONTRATAÇÁO PARA A REATIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM A DUPLA AI.ITONY & GABRIÊ1, NO DIA 31 DE DEZEMSRO DE
2019, POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÔES DE FINAL DE ANO. NA PRAÇA DE EVENTOS JOSE FURTADO. MUNICIPIO DE
BARÁO DE COCAIS/MG,

PROCESSO LlC|ÍATORIO No 091/2019 - MODALIDADE: INEX N'26/2019
DOTAÇAO ORÇAMENTARTA: O2.O2.Oí.04.122.041 1.2018.339039
FONTE DE RECURSO: No 100

CoNTRATO No 003/20't9

DADOS PARA DEPOSITO:
BANCO DO SRASIL
AG 275$3 C/C 1 32.,{6+0
22.«)O243r'ú01-20
FGP ASSESSORIA ARTISTICA

Deduções de base de cálculo (R$) Base de Cálculo ISS (R$)

,í5.000,00

Allquota (%)

5,00

vâloí do lss (R$)

5.750,00

OUTRAS INFORiIAçÔES

- Valor lhuido: R$ 109.250,00. Competência: 2711212019

- Esla NFS-e foi êmilida com respaldo.o DecÍeto no 786. de 04/072012. Consuna de autenticidade: http:/Íss.londÍina.pr.gov.br

- Do@menlo emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Cr& o Fiscal de lPl.

- Locat da píestaÉo: BARÁO DE coCAtS - Mc.

- ISS devilo em outro MunhÍpio.

34

ToMADOR DE SERVTçOS

Nome/Razáo Sociat: Ut{tciPto DE BARâo oE cocAts
CNPJ/CPF: í8.3í7.68í000í{0
Endereço: GETULIO VARGAS, l0

cEl{TRO CEP 35970000

Município: BARÃO OE cOcAtS

RetenÉo ISS: Ri 5.750,00

RetenÉo lR: Rl o,lx)

RetenÉo Pls: Rt 0,(x,

RetenÉo CSLL: Rt 0,00

VÂLOR TOTAL DA NOTA = R$ íí5.000,00

UF Ítlinas GeÍais

RelenÉo COFINS: R0 0,00

Retençáo INSS: R$ 0,00

PRESTADOR DE SERVTÇOS

Côdigo e DescriÉo do Serviço

{207. SHOIVS, BALLET, DANçAS, DESF|LES, BAtLES, ÓPERAS, CO}ICERTOS, REC|TA|S, FESTIVATS E CONGÉNERES
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EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO NO
r7gl2o2r
OBJETO: Contratação empresa para prestação de
serviços com a apresentação de Show artístico da dupla
Antony e Gabriel, em comemoração as festiüdades de
ano novo a serem realizadas no Município de
Marcelândia, conforme abaixo descrito e proposta do
Processo de Inexigibilidade de Licitação no oogf zozr
CONTRATADA: AGROMUSIC PRODUÇÃO MUSICAL
LTDA
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCEúNDIA
_MT
VALOR DO CONTRATO : R$ l5o.ooo,oo ( cento
e cinquenta mil reais ) PRAZO DE
VIGÊNCIA Sr I or I 2c/22. DATA ASSINATURA :

o5/u/zozr

Bibliografia:

https : //wwwjusbrasil.com.br/diarios/rr598r5o59/tce
-mt-edicao-nomal-o 6- rz- 2o2t-pg-g7
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA

SECRETARIA MUNICIPAL OE FAZENDA

Nome/Razâo Social: AGROÍ{USIC PROOUCAO USICAL LTDA

CNPJ/CPF:,42.953.522000í-5E

Erdereço: RUA JOAO HUSS,88l APT í102

GLEBA FAZE]IDA PALHA O CEP EEO5O'90

Município: LONDRIt{A

lnscriÉo Municipal (CMC): 29.t70't 3

UF: Paraná

PRESTADOR OE SERVIçOS

coNTRATAÇÃo DE SÊRVIÇo DE APRESENTAÇÁo DE SHoW ARÍISnco coM A DUPTAANToNY E GABRIEL EM

coMEMoRAÇÃo DE ANo Novo DE INTERESSE DA SEcRETARTA DE AÇÂo soctAL.

DtscRtMtNAçÃo Dos sERvtços pREsrAoos

Nola de Empenho no: 008163/2021

Código e Oescrição do Serviço

1213 . pRoDUÇÃo, ED|aNTE ou sElrt ENcoitENoA PRÉMA, oE EVENToS, EspETÁcuLos, ENTREvtsrAs, sHows, BALLET, D...

Oeduçóes de base de cálculo (R$) Base de Cálculo ISS (R$)

,5.000,00

Vaior do ISS (R$)

Resolução 1ií0/2018 CGSI{

- ValoÍ llquido: RS 75.000,00. Compelência: 22y1112021

- Esta NFS-e íoi emilida com respaldo no OecÍeto n" 786. de 04/07/20'12. Consulta de autenticidadê: http:,/Íss.londrina.pr.gov.br

- Docurnenlo êmitrdo por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nâo gera direilo a Crédilo Fiscal de lPl.

- ISS deüdo deve ser recolhido pelo Prestador por mêio do DAS.

oUTRAS INFoRMAçÕES

6

TOMADOR DE SERVTçOS

Nome/Razáo Social: PREFEITURÂ iIUNICIPAL OE iIARCELANDI,A

CNPJ/CPFi 03.23E.967r000í.75

EndeÍeço: RUA OOS TRES PODERES,777

CENTRO CEP 7853$00

Municlpio: t{aRCEúNDh uF: llâto GroÊso

Retençào lSSr Rg 0,00

Retençào lRrRl 0,00

RetenÉo PIS: RS 0,00

RetenÉo CSLL: R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 75.000,00

RetenÉo COFINS: R$ 0,00

Retençáo INSSr R3 0,(x,

NorA FtscAL DE sERvtÇos etetnôHtcl - urs-e
Datâ/hora dê gêÍâçào desle espelho: 22l11/21 14:48:17

Allquota (%)

lnutlllzado conÍ. aÍt 59 paÍ. ,lo
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2,,/1212021& PREFEITURA DO MUNICíPIO DE LONDRINA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA . NFS.E
Oata/hora de geraÉo deste espelhoi 21'1221 14:25:43

SECREÍARIA MUNICIPÂL DE FAZENDA

PRESTADOR DE SERVTçOS

NoÍne/Razáo Social: AGROIUSIC PRODUCAO ÍíUSICAL LTDA

CNPJ/CPF: ,t2953.5220001.5E lnscriÉo Municipal(CMc): 29470í3

Endereço: RUA PEORO CA OIOO RO ERO, ES BLOCO 0í COND 05 APT 1203

GLEBA FAZEiIDA PALHÂ}TO CEP 86050.Ú94

Município: LONDRII{A UF: Paraná

DrscRrmtNAçÃo Dos sERvrços pREsTADos

Nota de Empenho n. 008'1632021
CONTRAÍAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÀO DE SHOW ARÍISNCO COM A DUPLA ANTONY Ê GABRIEL EM

COMEMORAçAO DEANO NOVO OE INTERESSE DA SECRETARIA DE AçÃO SOCIAL,

Código e DescriÉo do Serviço

í213 - PROOUçÃO, EDTAXTE OU SEi' ENCOITENOA PRÉV|A, OE EVENTOS, ESPEÍÁCULOS, ENTREVTSTAS, SHOWS, BALLET, D..

Base de Cál€rio ISS (R$)

75.000,00

Valor do ISS (R$)

Rosoluçáo 14012016 CGSN

OUTRAS INFORMAçÔES

- Valo.llquiro: R$ 75.000,00. Competência: 2?1212021

- Esta NFS-e foi emilida conr respaldo no DecÍeto no 786, de (N/072012. Consulta ê autenticidade: http://iss.londrina.pr.gov.br

- Documento emitido por ME oUEPP optanle pelo Simples Nacional. Nào gera direito a Crédito Fiscalde lPl.

- ISS devftro deve ser Íecolhido pelo Prestador poÍ íneio do DAS.
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TOMADOR OE SERVrçOS

Nome/Razáo Social: PREFBTURA I|UNICIPAL DE ARCELAXOIA

CNPJ/CPF: 03.23E.9E7rq,O1-75

EÍdereço: RUA DOS TRES PODERES,777

cEt{TRO CEP 7E53ír00

Municlpio: ,rARcEút{DlA UFi ,l.to cros3o

RetenÉo ISS: Rl 0,00

RetenÉo lRi Rl 0,(x)

RetenÉo PIS: Rt 0,00

Retençâo CSLL: R$ 0,OO

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 75.000,00

Retençáo COFINS: RÍ 0,(x,

RetenÉo INSS| Ri 0,00

Deduçôes de base de cálculo (R$) Allquota (%)

lnutlllzado coní. aÊ 59 par.,ío
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Fonte: https:/Árvww.jusbrasil.com.br/diarios/250033099/tce-mt-edicao-nomal-03-
07-201g-pg-137

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO ADMINISTRATM I No 72 / 2or9

PROCESSO DE LICITAÇAO: No o24l2or9
INEXIGIBILIDADE: No o3/zor9
objeto: APRESENTAÇÃO DE SHOW NACTONAL
COM A DUPLA ''ANIONY E GABRIEL'' DURANTE O
EVENTO "PROGRAMAÇÃO CULTURAL r4o
FESTIVAL DE PESCA DO MUNICIPIO DE NOVO SAO
JOAQUIM" QUE SERÁ REALIZADO NA CACHOEIRA
DAFUMAÇANO PERÍODO DE o5/o9 )t oZloglzorg.
O SHOW SERAREALIZADO NO DIA o6/o9/zo19
coM DURAÇÃO DE rH3oM.
Contratada: FGP ASSESSORIA ARTISTICA E
EMPRESARIAL LTDA. Valor: R$ 65.ooo,oo
(Cento e trinta e cinco mil reais).
Período de vigência: ot I 07 I 2org à o6 I o9 I zor9.
Fundamento legal: Este contrato se fundamenta nas
disposições consubstanciadas pela Lei no. 8.666193 e
alterações posteriores.

Novo São Joaquim, or de Julho de zor9.

ANTÔNIO AUGUSTO JORDÃO
Prefeito Municipal
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TOMÂDOR DE SERVTçOS

NomeJRazáo Social: PREFETTURÂ UIICIPAL OE NOVO São JOAOUIII

CNPJ/CPF: 03.238.58í1000í -92

Endereço: CACHOEIRÂ DA Fumaça, 77

JD DÁS PAL EIRÂS CEP 78625000

Municlpio: NOVO SÃO JOAQUII UF: ÍÍato Gro§so

DtscRrifl NAçÃo Dos sERvrços PREsTÂDos

APRESENTAÇÂO DE SHOA' NACIONAL COM A OUPLA ANTONY E GABRIEL, DURANTE O EVENTO \\"PROGRAMAÇÃO CULTURAL

140 FESTIVAL DE PESCA DO MUNICIPAL DE NOVO SÁO JOAOUIM\\' OUE SERÁ REALIZADO NA CACHOETRA DA FUMAÇA NO

PERIODO DE OrOg À O7l0920t9.
o sHow sERÁ REALTZADO NO DtA 06/09/2019 COM DURAÇÃO DE th30m.

CONTRAÍO NÔ 72/2019

OADOS PAR/q OEPOSITO
BANCO DO BRASIL
AG 275t3
ctc 132.16/4
CNPJ 22.300.283000't -20

000000000í41

GUXI.O2MB

Oara dê Enssão
0í09,í91,t:37:í7

PREFEITURA DO MUNICíPIO DE LONDRINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA. NFS.E
Data/hora de geÍâÉo deste espelho: 29/06/21 13:14:55

#
NomeJRazão Social: FGP A,SSESSORIA ARIIS'IICA & E PRESARIAL LTDA ÍÚE

CNPJ/CPF: 22.300.2830001-20 lnscriçáo Municipal (CMC): 215366í

EndeTeço: AVEIIDA NRADEI.TES, 572 LETRA A

JARDIÍ{ SHAI{GRI-LA A CEP 860705it5

Municipio: LOIDRIIA UF: Paraná

RetenÉo ISS: Rt 6.7ír,00

RetenÉo lR:Ri0,00

ReteoÉo PIS: Rt 0,00

Retençâo CSLL: R3 0,00

Retençáo COF!NS: RS 0,00

RetenÉo INSS: Ri0,00

VALOR TOTAL OA NOTA = R$ í35.OOO,OO

Deduções de base de cálqllo
(R$)

Basê dê Cálculo ISS (R$)

135.qro,00

Allquota (%)

5,00

Valor do ISS (R$)

6.750,00

I

PRESTADOR OE SERVTçOS

Código e Dêscíiçáo do SeÍviço

í20? - SHOWS, BALLET, OA çAS, DESF|LES, AÀLES, ÓPERÂS, COi{CERTOS, RECTTÀS, FESnVÀS E COI{GÊNERES
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PRTFEIIURÂ MUNlCIPAL

:
ffiffit#

CoRRESPONDENCTA TNTERNA N" 0,60 | 20.22

Nova Santa Bárbara, Ol I 04 12022

De: Departamênto de Licitações

Para: Departamento de Contab ilidade

Assunto:
Gabriel

Contrataçáo de apresentação artistica da dupla Antony e

Senhora Contadora:

Tem esta Íinalidade de solicitar a Vossa Senhoria, dotaÇáo
orçamentária para a contrataçáo de apresentaçáo artística da dupla Antony
e Gabriel, em comemoração aos 32 anos de Emancipação da cidade,
conforme solicitaçào da Sra. Simoni Aparecida Braz de Lima, Secretária
Municipal de Educaçáo, Esporte e Cultura, num valor de R$ 97.500,00
(noventa e sete mil e quinhentos reais).

Atenciosamente,

Elo'ine C Sanúos
açoes

Rua Walfiedo Binencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, I - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,
Paraná - El - E-mails - liciracao@lsb.or.gov.br - www.nsb.or.gov.br

Sendo o que se apresenta para o momento.



PREFEITURA MUNICIPAL

Sendo o que se apresenta para o momento,

Atenciosamente,

Laurita de Souza Ca pos Almeida
Contad

4TNOVA SANTA BARBARA

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

Nova Santa BárbaÍa, 0í de abril de2022

De: Departamento de Contabilidade

Para: Departamento de Licitação

ASSUNTO: Dotação orçamentária

Venho por meio desta, em resposta a Correspondência lnterna n" 06012022 que

solicita DotaçÕes Orçamentárias para contratação de apresentação artística da dupla Antony

e Gabriel, em comemoração aos 32 anos da Emancipaçáo da cidade, encaminhar relatório

anexo

Recebido por:
ura dataN om

)

Rua Waffredo Bittencourt de Moares no 222, Íone 43.32ffi.8'100 C.N.P.J. N.o 95.561.080/000140
E-mail: omnsb@nsb.pr-eov.br - Nova Santa Biíóam - Paraná

o-lJü-l:!



Município de Nova Santa Bárbara -
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NOVA SANTA BARBARA

CORRESPONDENCIA INTERNA

De: Setor de Licitações
Para: Departamento Jurídico

Nova Santa Bárbara, 0110412022.

Prezada Senhora,

Solicito Parecer Jurídico para contratação, por inexigibilidade de
licitação, de apresentação artística da dupla Antony e Gabriel, em comemoração aos
32 anos de Emancipaçáo da cidade, conforme correspondência expedida pela Sra.
Simoni Aparecida Braz de Lima, Secretária Municipal de Educação, Esporte e
Cultura, num valor de R$ 97.500,00 (noventa e sete mil e quinhentos reais), sendo
que foi informado pela Divisão de Contabilidade a existência de previsáo
orçamentária.

Encaminho a Vossa Senhoria o processo na integra para análise

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Elain Cris os Santos
Licita

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Cep. 86250-000 - FonelFax (043\ 3266.1222 - C.N.P.J. N.' 95.561 .080/0001-60
E-mail: Iicitacao,Ansb-Dr.gov.br - Novâ Santa Barbara - Paraná
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Processo de Inexigibilidade de licitaçáo

Assunto: Contrataçáo de Show Artístico da Dupla Antony e Gabriel,

em comemoração aos 32 anos de Emancipaçáo Política do Municipio

de Nova Santa Bárbara.

Vem ao exarne dessa Assessoria Jurídica, na forma do art. 38, VI da

Lei 8666/93, o presente processo administrativo, que visa à

contrataçáo de Show artistico da Dupla Antony e Gabriel, em

comemoração aos 32 anos de emancipaçáo política do Município de

Nova Santa Bárbara.

Aspectos Juridicos:

Na sistemática da Lei n" 8.666/7993, o art. 25, prevê ser inexigível

a licitaçào quando houver inviabilidade de competiçáo, em especial:

Ademais, segundo o Professor Joel de Menezes Niebuhr, a

contrataçáo de artistas é singular, dotada de elevado grau de

subjetividade, o que inviabiliza o estabelecimento de parâmetros

objetivos de competiçáo: "... no tocante aos serviços artísticos, a

singularidade reside na própria natureza do serviço, que é prestado, de

modo independente da Íigura do artista, com percepçáo pessoal,

subjetiva, em resumo, singular." (NIEBUHR, Joel de Menezes.

III - para contrataÇào de profissional de qualquer setor artístico,

diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado

pela critica especializada ou pela opiniáo pública.
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Dispensa e Inedgibilidade de Licitaçáo Pública. Editora Fórum, 2008,

2" Edição revista e ampliada, Belo Horizonte, p. 131)

Igualmente, inexigibilidade de licitaçáo é tratada no artigo 74 dal*i n"

14.133/2021, a nova lei de licitaçôes. Entende-se inexigível a

licitaçâo em que ê 'iaviável a competição'. O conceito de

inviabilidade de competiçáo, por sua vez, decorre de causas nas quais

há a ausência de pressupostos que permitam a escolha objetiva da

proposta mais vantajosa para a Administraçáo h"rblica.

A inexigibilidade, nas palavras de Marça1 Justen Filho, é uma

"imposição da realidade extranormativa" (JUSTEN FILHO, Marçal.

Comentários à lei de Licitações e Contratos Administrativos, 18. ed.

Sáo Paulo: RT, 2019, p. 59a). Como decorrência disso, o rol dos incisos

do artigo 74 da Lei no 14.133 se aÍigura como meramente

exemplificativo - " numerlts apertus". Isso porque é impossivel

sistematizar todos os eventos dos quais decorrem uma inviabilidade de

competiçáo.

Basicamente, existem alguns bens, situações ou sujeitos que, por suas

características inerentes, podem levar a uma contrataçáo direta por

inexigibilidade:

1) ausência de pluralidade de competidores no mercado (ex: o bem

licitado apenas é fornecido por um único sujeito);

2l circunstância inerente ao sujeito a ser contratado (ex:

contratação de artista para realizar um show);

3) a natureza do objeto licitado (ex: parecer juridico de renomado

advogado).

PREFEITURA MUNICIPAL
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Contratação de proÍissional do setor artístico consagrado pela critica

especializada ou pela opiniáo pública:

E possível a contrataçáo direta de artista com notório reconhecimento

público, podendo ser intermediada por empresário exclusivo.

Para a contratação por intermediario, o empresário deve conseguir

atestar a exclusividade permanente e continua de representaçáo.

Acrescente-se que na contrataçáo de artista terá que haver a

JUSTIFICATIVA DO PREÇO que é o ttdlor p"euldmente estimad.o d.a

contrataçã.o e que deuerá ser compatíael corm os aalores pro:tlco,dos

pelo mercado, considerados os preços consÍanÍes de bancos de dados

públicos e as qtantidades a serem contratadas, obseruadas a potencial

economia de escala e as peculiaidades do local de execuçdo do objeto.

O Artista terá portanto que estimar o valor do seu cachê na forma que

a Lei estabelece para as contratações de prestaçáo de serviços e que

quando nas contratações diretas por lnexlglbtltdade ou por

dispensa, nao for possíuel estimar o ualor do objeto na forma
estabelecida, o contratado deaerá comprouar preulamente que os

preços estdo em conformidade com os praticados em contratações

semelhdntes de objetos de mesmd naturezd, por meio da

apresentaçõ.o de notas.,;Esccls emltldas para outros contratantes

no período de até 7 (um) ano anterior à data da contrataçAo peld

Admlnlstraçd.o, ou por outro meio idôneo. Assim, a grande novidade é

a fixação do lapso temporal para validade das notas fiscais e a vedação

de notas fiscais do órgáo contratante, podendo usar como meio idôneo

a nota contratual, contrato particular, recibos, ctps, entre outros.

Ainda nos aspectos inovadores o processo de contrataçào direta e que

compreenda a inexigibilidade e dispensa de licitaçào deverá, (para

contrataçâo de ARTISTA PROFISSIONAL é necessário a
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REGULARIDADE FISCAL, DECLARAÇÃO DE NÃO VINCULAÇÃO COM

A FAZENDA PUBLICA E A NOTORIEDADE; razdo da escolha do

contratado; Justttlcattua de preço; autortzaçAo da autorid,ade

competente.

A INEXIGIBILIDADE, portanto, é aplicável quando inuiauel a

competiçao, em especial nos cosos de contrataçao de profissional do

setor drtístico, diretamente ou por meio de empresdio exclusiuo, desde

que consagrado pela citica especializada ou pela opiniao pública.

Poderá ser empresârio exclusíuo a pessorr fisíca ou jurídlca que

possüd contrato, declaraçao, carta ou outro documento que ateste

a exclusit iddde pennanente e contínud de representação, no Pa,ís

ou em Estado específico, do profissional do setor artístico, afastada a

possibilidade de contrataçao direta por inexigibílidade por meio de

empresaio com representdção restritq. d euento ou loco.l especifrco.

Insta salientar que, mesmo na contratação direta, é imprescindivel

atentar para a fundamentaçáo dos atos e a devida formalizaçáo do

processo administrativo, demonstrando inequivocamente que a opçáo

escolhida e os critérios utilZados de seleçâo, respaldados em estudos

preliminares, pareceres e outros documentos comprobatórios,

resultaram na contrataçáo mais vantajosa para â Administraçáo,

observando-se os principios fundamentais aplicáveis às contratações

públicas.

Para que se efetive contraçáo de artistas por meio da inexigibilidade,

há de se demonstrar de maneira robusta e inequivoca o preenchimento

de todos os pressupostos estabelecidos seja pela Lei n'8.666/93, seja

pela nova lei de licitações. Mas isto náo é suficiente. Adiante, ver-se-á

que o TCU tem indicado também, com boa precisão e clareza, quais os

documentos imprescindíveis para Lrma segura instrução do processo
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de contratação por inexigibilidade, de modo a evitar eventuais rejeições

das contratações ou das prestaçóes de contas, como visto na

jurisprudência. Dito isto, pode-se agrupaÍ em quatro, os principais

pressupostos a serem demonstrados para a contrataçáo:

a) Preço: O cachê do artista náo deve ser compaÍado em relaçáo ao

mercado e sim quanto aos valores praticados por ele mesmo. Ou seja,

quanto aquele proÍissional costuma cobrar para realizar tal serviço.

Neste sentido, o gestor deve examinar notas Íiscais e contratos de

shows anteriores daquele mesmo profissional e checar se o valor ora

proposto é compatível com o que vinha sendo praticado por ele.

b) Tratar-se um profissional: O segundo pressuposto a ser

demonstrado é que a contrataçáo será de um artista profissional. Em

outras palavras, náo poderá ser contratado qualquer pessoa ou alguém

que esporadicamente exerce atividade no campo das artes. O Poder

Público náo pode contratar um amador. A Lei exige que a contrataçáo

direta se efetive junto a um profissional, que deverâ comprovar a sua

condiçáo na classe de artistas. Portanto, trata-se um requisito objetivo

e de fácil aferiçáo e demonstraçáo, náo podendo ser dispensado.

c) Consagraçáo do artista pela crítica especializada ou opiniáo pública:

A Lei de Licitações exige que o artista contratado seja consagrado pela

crítica especializada ou pela opiniáo publica. Para comprovaçáo do

cumprimento deste requisito, é recomendâvel que se junte aos autos

do processo de contratação, documentos que demonstrem se tratar de

um artista que realiza shows com regularidade e que possui

reconhecimento público ou da critica.

d) Contrataçáo diretamente ou através de empresário exclusivo: A Lei

de Licitações é categórica ao exigir que o artista seja contratado
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diretamente ou por meio de seu empresário exclusivo. E esta é,

certamente, a principal causa apontada pelas Cortes de Contas para a

reprovaçáo de procedimentos de contrataçáo de artistas por

inexigibilidade. Em pequenas cidades, principalmente, é muito comum

a figura do "empresârio só por uma noite". Este é um intermediárrio,

geralmente da regiáo, que bloqueia a agenda de um determinado

artista, para apenas uma apresentaçáo. Neste caso, o empresário

exclusivo - de fato e de direito - emite um documento que comprova

que a agenda daquele artista está reservada para o empresário da

regiáo, naquela data específica. Além de ferir uma determinaçáo

expressa da lei, esta prática acaba por causar sobrepreço ao cachê

cobrado, haja vista que o intermediário também "irá tirar o seu",

tornando a contração menos vantajosa para os cofres públicos.

Entendimento já pacilicado no TCU desde o Acórdão 96/2008-Plenário

assentou que para a caracterizaçáo da hipótese de inexigibilidade

prevista no arügo 25, III, da Lei 8.666/1993, é necessária a

apresentação do contrato de exclusividade entre o artista e o

empresário contratado. Além disso, a Corte Federal tem recomendado

que tal contrato deve ser registrado em cartório, náo bastando para

tanto a autorização que confere exclusividade apenas para os dias

correspondentes à apresentaçáo dos artistas, buscando assim,

garantir a validade e a autenticidade do instrumento que credencia o

representante do artista, como forma de mitigar a ocorrência de

eventuais pagamentos indevidos a pessoas alheias ao objeto de

contrataçáo. O acórdáo citado resultou na determinaçáo de que: "...

quando da contratação de artistas consagrados, enquadrados na

inexigibilidade prevista no inciso III do artigo 25 da Lei n" 8.666/1993,

por meio de intermediários ou representantes: - deve ser apresentada

cópia do contrato de exclusividade dos artistas com o empresárrio

NOVA SANTA BARBARA
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contratado, registrado em cartório. Deve ser ressaltado que o contrato

de exclusividade difere da autorizaçáo que confere exclusividade

apenas para os dias correspondentes à apresentaçáo dos artistas e que

é restrita à localidade do evento; Ademais, a jurisprudência do TCU

tem se inclinado no sentido de que, caso náo seja demonstrado o

vínculo de exclusividade entre empresário e artista, em geral, os

ministros têm aplicado multa aos responsáveis pela contratação, bem

como recomendado a rejeiçáo da prestaçáo de contas do convênio.

Da leitura desses dispositivos, extrai-se conclusáo no sentido de

que tanto a Lei no 8.666/93 em seu art. 25, quando a nova legislaçâo

Iicitatória, Lei n' 14.133/2021 em seu art.74, fazem previsáo legal do

procedimento de inexigibilidade para contrataçáo de show artistico,

desde que atendidos os pressupostos acima pautados.

Deve-se, todavia, esclarecer que para ser possível a contrataçáo direta

por inexigibilidade de licitaçáo no presente caso, substancial restar

comprovado os requisitos necessários, assim como a comunicação a

autoridade superior para ratificaçáo e publicaçáo na imprensa oÍicial,

como condiçáo de eficácia do ato, náo estando entre seus objetivos

deste parecer jurídico, opinar sobre aspectos de oportunidade e

conveniência administrativa.

Nova Santa Bár$ara, 14 de abril de 2Q22.

/ ,/^( Â. /^
càí-.Jé""*íw\lt"o

Procuradora Jurídica
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NOVA SANTA BARBARA
Estado do Paraná

DTSPENSA DE LTCTTAÇAO
INEXIGIBILIDADE N" 4 I 20.22

Processo Administrativo n' 3512o.22

De acordo com o procedimento administrativo

instaurado pelo Município, objeto da Correspondência Interna de 3O

de março de 2022, referente ao processo de INEXIGIBILIDADE DD

LICITAçÃO, para as despesas com a CONTRATAçÃO DE SIIOW

ARTÍSTTCO DA DWL.A áIynOrVy E GABRTDL, EM COMEMORAçÃO

AOS 32 ÁJVOS DD EMANCT?AçÃO pOürrCA rn MUNrCÍprO DE

NOVA SÁJUIÁ BÁRBARA, em atendimento a solicitaçáo da Secretaria

Municipal de Educaçáo, Esporte e Cultura, tendo sido atendidas as

normas legais e pertinentes na forma do contido no art. 25 da I*i
8.666 193, caractenza-se a referida inexigibilidade de licitação.

Publique-se na forma da Lei.

Nova Santa Bárbara, n4 de abril de 2.022.

CLA
pal

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Z 43.32668100 - E - E6.250-000 - site - www.nsb.pr.qov.br -

POR

E-mail: licitacaorZlnsb.or.sov. br - Nova Santa Bárbara - Pr.
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Detalhes processo licitatório

Entidade Executora MUNICíp1O DE NOVA SANTÀ úRBARA

Ano' 2022

No I'cÍaçtoldí+ensâ/rnêx'gitilidàde* 4

I'L.dalk ad.i* pÍoce.soltre{gü iràde

Númeroeditayprocêsso' 35/2022

r.o. D.oy.nl.nt.. dê orgrrl.mo. Intêrn..lon.ls/múltllat.r.l..l. crédl
lnstitufuÉo Fin&ceira

Coíltrôto de Empréíimo

Dê54Íi@ Reaumida ô Obietot Coitt"ta@ de $oví âúistico & Duplã Antony e GabÍiel. eín coíneÍÍEí66o àos 32

ônos de EíÍancipação Pofríca do Munaaipio de taovâ Sânta 8árbára

Dotâção Orçàmentáía' 0700213392032020233390390m0

PÍeço mánrno/Referência de preço - 97.500,00
R9.

Datô tublhâÉo Termo ranfrca@o M16412g22

Data de l.ànçamento do Editôl

Data dô Áhura das Propostàs

Há itms ercfusvos para EPP/ME?

Há côta d,e panicipôCão pàra E?P/ME?

Tlafd-§€ de obrô com exklàcià ê sukontrôtôção de EPPIME?

Há prioridade pàía aquisrções de microempresàs regloÍrâis oú locais?

hrceibral (b pârticjpà!ão: 0,OO

Datà Gncelamento

CPF: 4271512954 (!aga!D

htlps://servicos.tce.pr.gov.br/TCEPRt/MunicipaUamyDetalhêsProcêssocompra.aspx 1t1
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EdirÃo:. 219ru022102]| - Oala 14lUl2O22
DIS?ENSA DE LTCTTAÇÂO POR INEIüGIBILIDADE NO 42022

PÍoclsso Adminislr"ativ o í1" 3 5 I 2022

Dê rcordo com o pÍoccdimctrto ndminlstrrtivo instaundo pelo Muílcípio, objeto da Coúespondênciâ Interna dê 30 de mlrço dc 2022,

rcfe.eoac ro proccaio de INEXIGIBTLIDADE DE L\CITÁÇÃO, p.ra r. dc.pe§.§ com r CO?fIiR { TÁÇÃO DE SHOW ARTíSTICO DA DUPLÁ

ÁNTONY E GABNEL, EM COMEMORACÃOÁOS 32 ÁNOS DE EMANCIPAÇ.iO POL|TICA DO MUNICJPIO DE NOYÁ SÁNTA BÁRBÁP-4.

em raendlmento . sotlclt.ção da SecÍatirli Mutrlclprl de EducrçIo, Esporte ê Cultur., tendo sldo atendidas as norma§ legâis e

portitrcntes tr. fornt do cotrtido no !rí 25 d. Lel 8.66193, crrlcterizr-se , referlda locrlgibilld.de de liciÍrçIo.

Publique-sê Ía formâ da Lei.

Novâ Sânl. Bárbars, l{ de ebril de 2.022.

Claudemlr Valério
Prekíto Municipal

V;ã,ô: 2197120221031 - Oata Un4t2022
SER!'IÇO AUTÔNOMO I\ÍUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

MANIFESTACÃO DO I\TERESSE DA ÀD]T{INTSTRACÃO PARA A CONTRATAÇÃO DIRETA

Por meio desta, o SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE, nos termos do an. 75. §3'
da Lei Federal n" | 4.133, de 202 l, manifesta o interesse em obter propostas adicionais de eventuais interessados etn relação à contrataçào

direta, por meio de dispensa de licitação, para os seguintes serviços abaixo, visando selecionar a proposta mais vantajosa:

A manifestação poderá ser exteriorizada por m€io de pÍoposta devidamenle encaminhada até o dia 20/0412022 para o e-nnil
sâtnaens a.cour.bl e tlaice tostisanriei;rlrotrr)â i Lcom

Marcos Barbosa dos Santos

Setor de l.icitações

2197 120221041 - Data 14lUl2O22

sERVrÇO -LUTÔNO}íO trrUNrClPÀL DE ÁCUA E ESGOTO
MANIFESTACÀO DO INTERESSE DA ADNIINISTRAÇÃO PARA A CONTRATACÃO DIRETA

Por meio desta, o SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁcUA E ESGOTO - SAMÂE, nos termos do art. 75, §3'
da Lei Federal n" 14.133, de 2021, manifesta o interesse em obter propostas adicionais de eventuais interossados em relação à contftrtação
direta, por neio de dispensa de licitaçào, para os seguintes serviços abaixo, yisândo selecionar a proposta mais vanhjosa:

PARA FORNECIMENTO DE: 04 RECARGAS DE EXTINTOR PQS BC 4KC; 03 RECARGAS DE EXTINTOR PQS BC 6KG; I
RECARGA DE EXTINTOR CO2 6KG

A manifestação poderá ser exteriorizada por meio de proposta devidamente encaminhada até o dia 20/M/2O22 para o e-noil
samacnstríir,ontla.com.br e dxicet()stislnraeí,r. hotr)üril.cotn

Marcos Barbosa dos Sanlos
Setor de Licitações

Oiário Oficial Elêtrônico do Município de Nova Santa Bárbara
Ruâ: WelíÍ€do BinêírcolrÍt clg Moraes n"222 - Cêntro

Fon€/Fax: (43) 3266-810O
E{nail: diaíioofi ciâl@nsb.pÍ.gov.br / pmnsb@nsb.pr.gov.bí

Sitêi vvww.nsb.pí.9ôv.br

\

PARA FORNECIMENTO DE: Combustíveis para o SERVIÇO AUTONOMO MUNICTPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE DE
NOVA SANTA BÁRBAR{, no total estimado de 1.500 (um mil e quiúentos) litros
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Prefeitura lríunicipal de Nova Santa Bárbara
Estado do Paraná

c.N.P.J. N.o 95.561.080/0001-60

Contrato nô í6/2022

coNTRATo euE ENTRE sr FAzEM o MUNrcrPro DE NovA slNra aÁnelRA e I
EMPRESA AGROMUSIC PRODUCAO MUSICAL LTDA, TENDO POR OBJETO A

coHrmraçÃo DE sHow anísnco DA DUPLA ANToNY E GABRIEL, EM

comeuoRaçÃo Aos 32 ANos DE EMANctpAçÃo polirtcl oo Nutttcipto oe

ruovl slNrl eÁnelRA.

Refêrente ao Processo de lnexigibilidade de Licitação n.o /U2022

Pelo presenle inskumento particular de contrato, vinculado ao Processo de lnexigibilidade

de Licitação n.o rU2022, de um lâdo, o MUNICÍP|O DE NOVA SANTA BÁnemA, pessoa jurídica de direito público

intemo, inscrita no CNPJ sob o no 95.561.080/0001$0, mm sede na Rua Watfredo Bittencourt de Moraes, n" 222,

Centro, na cidade de Nova Santâ BárbaÍa, PaÍaná, neste ato represêntado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Claudemir

Valério, brâsileiro, casado, portadoÍ do RG n" 4.039.382{ SSP/PR, inscrito no CPF sob. o no 563.691.409í0,

residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominâdo CONTRATANTE, e a empresa AGROMUSIC

PRODUCAO MUSICAL LTDA, inscrita no CNPJ sob n" 42.953.5220001-58, com sede na Rua Pedro Candido

Romero, 85 - CEP: 86050494 - Baino: Gleba Fazenda Palhano, Londrina/PR, neste ato representâdo pelo Sr. Edico

Antônio Corrêa, inscrito no CPF n' 063.468.79$95, CNH n" 04467592'170 DETRAN/PR, doravante denominada

CONTRATADA, em conformidade com a Lei no 8666, de 21 de lunho de 1993, e posteriores, ajustam e celebram o

presente contrato, de acordo mm as seguintes cláusulas e mndições a seguir estabelecidas e enunciadasi

CúUSULA PRII'EIRA - DO OBJETO

A CONTRATADA obriga-se a prestar à CONTRATANTE show artístico da Dupla Antony e

Gabriel, em comemoraÉo aos 32 anos de Emancipapo Política do Municipio de Nova Santa Bárbara, conforme

consta da proposta apresêntâda no Procêsso de lnexigibilidade de LicitaÉo n.0 4/2022 e especiÍicado abaixo:

cúusulA SEGUNDA - DA PRESTAçÃo Dos sERvtços
A contÍatada deveÉ dispor de toda estruturâ necessáriâ pâra realizâção do show, tais como

equipamentos de som, iluminaÉo, palco, cenários, sendo que o som e palm deverão ser disponibilizados para os
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LOTE:

001 -

Lote

001

1 9434 Show artístim da Duplâ Antony e Gabriel no

dia 09/05/2022, com duraÉo de t hora e 40
minutos, em comemoraçâo aos 32 anos de

EmancipaÉo Política do Município de Novâ

Santa Bárbara, rncluindo alimentaÉo,
iluminaÉo, locaçáo de som e palco para os
dias 07, 08 e 09 dê maio de 20n

UN 1,00 97.500,00 97.500,00

TOTAL 97.500,00

Rua WalíÍêdo Bittencourt Morâes. 222 - Fone/Fax (0xx43) 3266{100 - Nova Santa Báóara - Paraná

Lote Item Codigo
Co

produtoi

§erviC,

Descriçao do produto/serviço Unidade

Cê

medida

Quantidade Preço unitário Preço

total
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dias 07, 08 e 09 de maio de 2022. As dêspêsas com alimentaÉo, hospedagem ê transporte dos componentes da

banda serão por conta da contratada.

cúusuu rrncHRÂ - Do LocAL DA execuçÃo Dos sERvtços
Os Servips deverão ser prestados na praça central do i/unicipio locâlizada na Av

lnterventor Manoel Ribas.

cúusulA QUARTA . Dos ANExos coNTRÂTUAts

Fazem parte integrante deste contrato os seguintes documentos:

a) lnexigibilidade de Ltcilaçáo n.o 412022 - e seus anexos;

b) Proposta da CONTRATADA, datada de28 de marp de 2022.

plúemfO PRIMEIRO - As partes declaram ter pleno conhecimento que os documenlos

mencionados nesta cláusula, serão considerados suficientes para, em coniunto com este

contÍato, deíinirem seu objeto e a sua perfeita execuçã0.

pAúCRqpO SEGUNDO - Em havendo dúvidas ou divergências enlre os anexos e este

conlrato, vale o conkato.

PARAGRAFO TERCEIRO - A partir da assinatura deste contrato, a ele passam a se vincular

todas as atas de reuniões e/ou termos aditivos que vierem a ser realizados e que importem

em alterações de qualquer condlÉo conkatual, desde que devidamente assinados pelos

representanles legais das partes.

CúUSULA QUINTA - Do PREço
Para a prestaÉo dos serviços descritos na Cláusula Primeha, a CONTRATANTE se obriga a

pagar à CoNTRATADA um valor total de R$ 97.500,00 (noventa e sete mil e quinhentos rêais).

CúUSULA SEXIA - DO PAGAMENTo

O pagamento se dará até dia 06/05/2022, mediante apresentação da nota Íiscal

acompanhada da certidão expedida conjuntamente pela Secrêtariâ da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), rêÍeÍente a todos os créditos tributários Íederais e à DÍvida Ativa da

União (DAU) por elas administrados, inclusive os créditos tributários relativos às contribuiçôes sociais previstas nas

alíneâs "a', 'b" e 'c" do paÍágrafo único do artigo ll da Lei Federal n.o 8.2121991, às contribuiçóes instituídas a título

de substituiçã0, e às contribuições devidas, por lei, a terceiros e CertiÍlcado de Regularidade de Situação junto ao

FGTS.

PARÁGRAFO ÚH|CO - R COHTTIDA se mmpromete a emitir a respectiva Nota Fiscal

no valor conespondente âo ajustado na Cláusula Quinta.

2
Rua WalfÍedo Bittencourt Moraes, 222 - Fone/Fax (0xx43) 3266-8'100 - Nova Santa Báíbaía - Pâraná



Prefeitura tVlunicipal de Nova Santa Bárbara 57
Estado do Paraná

c.N.P.J. N.o 95.56í.080/0001 -60

cúusuu sÉnua - DA REsctsÃo coNTRATUAL

A rescisão contratual poderá ser deteÍminada por ato unilateral ê escrito da Adminiskação, nos

casos enumerados nos incisos I a Xll e XVll do art. 78 da Lei Federal no 8.666/93, e amigável, por acordo entre as

partes, mediante autorização escrita ê fundamentada das autoridades competentês, reduzida a termo no processo

licitatório, desde de que haja conveniência da Administraçã0.

CúUSULA oITAvA. DAs SANçoES

Em omrrendo inexecução e/ou descumprimento das obrigações assumidas neste contÍato

motivado pela CoNTRATADA, responde está, nos termos da lei civil por indenização integÍal. Sem prejuÍzo das

disposições anteriores, responde ainda, a título de cláusula penal, pelo valor de 20% (vinte por cento) da avenp.

CúUSULA NONA. DA DOTAçÃO ORÇAMENTARIA

As despesâs decoíêntes dêstê contrato correráo por conta da dotaÇão orÇamentária no

DoTAÇÔES

zoo@Bs.so.rs.oo.oo luo txercrcro

CúUSULA DÉoMA - Do PRÂzo DE VIGÊNCIA.

O prazo de dura$o do contrato a ser Íirmado entre as partes será de 60 (sessenta) dias, ou

seja, até í 6/06/2022.

cúUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Do FORO

Ficâ eleito o Foro da ComaÍca São JeÍônimo da Sena - Paraná, para a solução das questóes

oriundas do presente contrato, com expressa renúncia de qualquer ouho, por mais privilegiado que seja.

Rua Walhedo Bittencou ft MoÍaes,222 - FonelFax (ôo(43) 3266-8100 - Nova Santa Bárbara - Paraná

PARAGRAFO ÚMCO - Quando o vencedor der causa a rescisão do contrato, além de multâ

de 20% (vinte por cenlo) sobre o valor total do contrato ê demais penalidades previstas, fica

sujeita a uma das seguintes sançÕês:

a) Advertência;

b) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a

Administração pelo prazo de até 02 (dois) anos.

c) Declaraçao de lnidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública

enquanto perdurem os motivos deteÍminantes da puniçao ou, até que seja promovida a

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será mncedida

semprê que o proponenle ressârcir a Administraçâo pelos prejuízos resultanles, após

deconido o prazo da sanção aplicada com base no contido na letra'b'.

E, por estarem justos e acertados, Íirmam o pÍêsêntê conlralo, em 03 (três) vias de igualteor,

na presença de duas testemunhas.

3

ionta da

Cespesa lFuncional

programátíca
lFonte de lNatureza da despesa lGrupo da fonte

lrecurso I I
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Nova Santa Báôara, 1810412022.

I
0ÍDo

Claudemir Valério

Prefeito Municipal - Contratante

EDICO

ANTONIO
CORREA:063

46479995

Edico Antônio Correa

Agromusic Produqão Musical Ltda - Contratada

Representante dâ Secretaria Municipal de Esporte e Cultura - Fiscal responsável pelo acompânhâmênlo
do contrato

l
Rua Walí,redo Bittêncourl t\,lorâes. 222 - Fon€y'Fax (0xx43) 3266€100 - Nova Santa Bárbara - Pâraná
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râ ismWeb
(: r.

A fiscal do contrato n' 1612022 - Show Antony e Gabriel
1 mensagem

Setor de Licitações - Prefeitura Municipal de Nova Sanla Bárbara <licitacao@nsb.pr.govbr>
Para: dêp_êduca dep_educa <dep_educa@nsb.pr.gov.br>

18 de abÍil de 2022 13:43

Boa tarde,

Segue anexo cópia do contrato n" 1612022, decorrente da lnexigibilidade de Licitação n.o 412022,
firmado com a empresa AGROMUSIC PRODUCAO MUSICAL LTDA, inscrita no CNPJ sob n"
42.953.52210001-58, cujo objeto é a contratação de show artÍstico da Dupla Antony e Gabriel, em
comemoração aos 32 anos de Emancipação Política do Município de Nova Santa Bárbara, a fim de
que o mesmo seja acompanhado, assegurando-se o cumprimento integral das obrigações
contratuais assumidas.

Att,

Elaine Cristinâ Luditk dos Santos
Setor de Licitaçõês ê Contratos
Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
Telefonê/ Whatsapp (43) 32664114

u 16 2022 - Contrato lnêx 4 2022 - Agromusic.pdf
342K
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