
Grupo de danga qua tenha experifincia em eventos de cortejo e palco.

0 grupo devera apresentar coreografias nos segulntes estilos: samba,

regue, swing baiano, afro, ax6, danga de rua (street dance), danga dos
orixds, danga moderna, danga de sal§o, danga do ventre, danga
ciassica, danga contemporanea, dangas folclbricas como: puxada de
rede, macul6l6, samba de roda, danga do fogo. Fica o contratado
responsavel por transportar o grupo at6 o local e o retomo do mesmo,
assim como, fomecer lanche e agua gelada pronta para o consumo.
Cada grupo devera ter no minimo 15(quinze) componentes. Horario:
maximo de 05 (dnco boras) do evento a contar do horario marcado
para o inlcio._
CONTRATAQAO DE SERVIQO PARA REALIZAQAO DE ATIVIDADES
CULTURAIS E RECREATIVAS TIPO 5 - CONTRATAQAO DE
GRUPOS DE TEATRO: Que tenha experiSncia em eventos de rua e
palco. 0 Grupo devera apresentar espetaculos, performances ou
esquetes que atuem na comadia, drama, farsa, tragadia e teatro de
pesquisa. Fica o contratado responsavel por transportar (ida e volta) o
grupo ata o local do evento, bem como, fornecer lanche e agua gelada
pronta para o consumo. Cada grupo devera ter no minimo 03 (trfts)
componentes. Horario: maximo de 05 o horas) do evento a contar
do horario marcado para inicio._

R$ 2.800,00 R$ 42.000,003 12 UNID 1516

CONTRATAQAO DE SERVIQO PARA REALIZAQAO DE ATIVIDADES
CULTURAIS E RECREATIVAS TIPO 6 - CONTRATAQAO DE
ESPETACULOS, PERFORNANCES OU ESQUETES TEATRAIS:
Espetaculos de Rua e de Palco, que atuem na comadia, drama, farsa,
tragadia e teatro de pesquisa. Fica o contratado responsavel por
transportar (ida e volta) os atores, figurino, elemento (s) de cena,
cenario ata o local do evento, bem como, fornecer lanche e agua
gelada pronta para o consumo. Cada grupo devera ter no minimo 03
(Iras) componentes e experiancia comprovada._

17 10 10 UNID 20 R$ 5.100,00 R$ 102.000,00

CONTRATAQAO DE TRIO NORDESTINO: composta por musicos que
executem musicas tipicamente juninas com trajes tipicos juninos. O trio
devera conter os seguintes instrumentos: 01 (urn) zabumba, 01
(um)tridngulo, 01 (uma) sanfona. Fica o contratado responsavel por
transportar o grupo at6 o local sugerido pela SECULT e o retomo do
mesmo, assim como, fomecer lanche, agua gelada pronta para o
consumo. Cada grupo devera ter trSs componentes e mais de 02 anos
de exist&ncia. A contratagSo do grupo podera ser indicada pela
contratante diante da necessidade do evento.
Horario: maximo de 05 (dnco horas) do evento a contar do horario
marcado para inlcio._

18 6 6 UNID 12 R$ 5.000,00 R$ 60.000,00

VALOR TOTAL GLOBAL: DOIS MILHOES, QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS MIL E DUZENTOS REAIS R$ 2.486.200,00

Prazo de Validade da Proposta: 90 Dias
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

PROPOSTA DE PRECO (COTACAO)

OBJETO: conlialavau de empresa especializada ein uiganizavao, planejainento, e execuÿau de
eventos culturais, educacionais, cerimonias, esportivos e contratado de grupos para atendimento
de atividades das Secretarias municipals de Lauro de Freitas.

Valor
unitirioDISCRIMINACAO Valor TotalITEM QUANT.GAPRE SECULT UNID.

CONTRATACAO DE BANDA INSTRUMENTAL

CARACTERIZADA COMO FANFARRA: Banda
de

sopro e percussSo composta de quarenta e
um musicos, oito componentes no pelot§o

coreogrÿfico, 8 componentes no pelotSo

civico,1baliza danÿante,1baliza- mor,1

regente,1co-regente, trajando figurino a
rigor. A fanfarra devera conter os seguintes

instrumentos: 4 bumbos, 4 pratos, 4

timbaus, 4 caixas,1quadriton, 4cornetas

em fa, 4 cornetas em sibi, 4 cornetas em
mibi, 4 cornetSes em fa, 4 cornetSes em
sibi, 4 cornetdes em mibi. Fica o contratado
responscivel por transportar a banda no
local sugerido pela SECULT e o retorno da
mesma, assim como, fornecer lanche, agua

gelada pronta para o consumo. A

contratado do grupo poderS ser indicada
pela contratante diante da necessldade do
evento. Horario mÿximo de 5h (cinco horas)
de evento, a contar do hor3rio marcado
para o ini'cio._

R$ 3.800,00 R$ 133.000,001 18 17 35UNID

i

CONTRATACAO DE BAIANAS: mulheres2 R$ 300,00140 140 R$ 84.000,00280UNID

CONTRATOS/PMLF
PAG: "5.ÿ _.
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deVftfc/rfibVftfe trajadas, com figurinos, bata e

saia em tecido branco de caga bordada; na

cabega oja do mesmo tecido (turbante)

tipicos de baianas com aderecos: colares,

argolas e pulseiras coloridas cada baiana

devera ter 01(urn) perfume de 100%

essSncia de alfazema, com frasco de

fNTO

vidroll8 ml com tampa com spray, 01uma

quartinha (Jarro tamanho m£dio feito em
barro com argila que suporte agua sem

riscos de vazamento) em cada quartinha

devera conter agua de cheiro (agua com

perfume de alfazema) e 04 (quatro) galhos

de flores angelicas, 04 (quatro) ramalhetes
de palma de santa Rita, 04 (quatro) galhos

de crisantemo, alem de 01(uma) vassoura

de piagava com cabo de madeira pronta

para ser utilizada. Fica o contratado
responsavel para transportar as baianas no

local e o retorno das mesmas, bem como,

fornecer lanche, agua gelada pronta para o

consumo. Horario: maximo de 05 (cinco

horas) de evento a contar do horario
marcado para o inicio._
CONTRATACAO DE BAIANAS COM FIGURINO

ALTERNATIVO: mulheres devidamente
trajadas com figurinos coloridos de baianas,

bata e saia em material reciclado; na cabega

oja (turbante) tipicos de baianas com
aderegos: colares, argolas e pulseiras

coloridas, cada baiana devera ter: 01(urn)

perfume de 100% ess§ncia de alfazema,
com frasco de vidroll8 ml com tampa com
spray, 01(uma) quartinha (jarro tamanho
medio feito em barro com argila que

suporte agua sem riscos de vazamento), em
cada quartinha devera conter agua benta
(agua fluidificada), 04 (quatro) galhos de
flores angelicas, 04 (quatro) ramalhetes de
palma de Santa Rita, 04 (quatro) galhos de
crisantemo, Fica o contratado responsavel
por transportar as baianas e o retorno do
mesmo, assim como, fornecer lanche, agua
gelada pronta para o consumo. A
contratagSo do grupo podera ser indicada
pela contratante diante da necessidade do

3 R$ 350,0090 R$ 63.000,0090 180UNID

LFp<hKiTftATQ3/Fi»

PAG:
ASS:
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£vfcftf<J.sfltfr§rio: maximo de 05 (cinco horas)

de evento a contar do horario marcado para

imcio.

C H T 0 S

CONTRATACAO DE BANDA DE ESTILOS

VARIADOS: Composta por musicos que

executam musicas de variados estilos como:

musica popular brasileira, ax§ music,

reggae, pagode, samba de variados g§neros,

pop e rock, hip hop. Fica o contratado
responsavel por transportar o grupo ate o

local sugerido pela SECULT e o retorno do

mesmo, assim como, fornecer lanche, agua

gelada pronta para o consumo. Cada grupo

podera ter de 05 (cinco) a 12 (doze)

componentes e mais de 02 anos de
existencia. A contratado do grupo podera

ser indicada pela SECULT diante da

necessidade do evento. Horario maximo de

R$ 3.200,00 R$ 448.000,0070 704 140UNID

05 (cinco horas).

CONTRATACAO DE BANDA DE FORRO:

composta por 05 a 10 musicos usando
figurinos tfpicos juninos, conforme
necessidade do solicitanle. A banda devera
conter os seguintes instrumentos tfpicos do

forrd e outros instrumentos eiatricos e de
sopro como: 01(um) zabumba, 01(um)

triangulo, Ol(uma) ou 02 (duas) sanfonas,

01(urn) contrabaixo, 01guitarra, 01bateria,

01 saxofone (tenor), 01 trompetes e back
vocals. 0 contratado devera executar

musicas tipicamente juninas e tradicionais e

n3o conter conteudo de duplo sentido. Fica

o contratado responsavel por transportar a

banda ate o local e o retorno do mesmo,

assim como, fornecer lanche, 3gua gelada

pronta para o consumo. A contratado do
grupo podera ser indicada pela contratante

diante da necessidade do evento.

Horario: maximo de 05 (cinco horas) do
evento a contar do horario marcado para

infcio.

R$ 8.500,00 R$ 136.000,008 8 165 UNID

I

CONIRA1ACAO Dh CHARANGA IIPO 1:

banda
6 R$ 4.000,008 R$ 60.000,007 15UNID

CONTHATOS/PMLF
PAG: 6
ASS:

O'
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deÿti/slsefo e sopro composta por ate 15

musicos devidamente uniformizados com

calga ou bermuda branca conforme

necessidade do solicitante e camisa com a

identificag3o da charanga. A charanga

devera conter os seguintes instrumentos de

sopro: baixo (Souza tone), bombardinos,

trombones, saxofone (tenor), trompetes;

instrumento de percussSo: caixas de guerra,

marcagSes aro 18, marcagSes aro 22. Fica o

contratado responsavel por transportar a

Charanga no local sugerido pela SECULT e o
retorno da mesma, assim como, fornecer
lanche, agua gelada pronta para o consumo.
A contratag§o do grupo podera ser indicada

pela contratante diante da necessidade do

evento. Horario: maximo de 05 (cinco horas)

de evento a contar do horario marcado para

im'cio.

f NTOS

CONTRATACAO DE CHARANGA TIPO 2:
banda

de percussao e sopro composta de 15 a 30

musicos devidamente uniformizados com
calga ou bermuda branca conforme
necessidade do solicitante e camisa com a

identificagSo da charanga. A charanga
devera conter os seguintes instrumentos de
sopro: baixo (Souza fone), bombardinos,
trombones, saxofone (tenor), trompetes;

instrumento de percussao: caixas de guerra,
marcagoes aro 18, marcagSes aro 22. Fica o
contratado responsavel por transportar a
Charanga no local e o retorno da mesma,
assim como, fornecer lanche, agua gelada
pronta para o consumo. A contratagSo do
grupo podera ser indicada pela contratante

diante da necessidade do evento.Horario:

7 R$ 5.000,008 R$ 75.000,007 15UNID

maximo de 05 (cinco horas) de evento a
contar do horario marcado para infcio.

CONTRATACAO DE CHARANGA TIPO 3:
banda

8 R$ 6.000,005 5 10 R$ 60.000,00UNID

> jW f FtATOS/PMLF

°AG. r<S_.
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€ N T 0 S deÿdrld/s!sSb e sopro composta ppr mais de

30 musicos devidamente uniformizados com
calga ou bermuda br anca conforme
necessidade do solicitante e camisa com a
identificag3o da charanga. A charanga

deverS conter os seguintos instrumentos de
sopro: baixo (Souza fone), bombardinos,

trombones, saxofone, tenor), trompetes;

instrumento de percuss§o: caixas de guerra,

marcagSes aro 18, marcagSes aro 22. Fica o

contratado responsÿvel por transportar a

Charanga no local e o retorno da mesma,

assim como, fornecer lanche, agua gelada

pronta para o consumo. A contratagSo do
grupo poderS ser indicada pela contratante

diante da necessidade do evento. Horario:

mciximo de 05 (cinco horas) de evento a

contar do hor£rio marcado para inicio.

CONTRATACAO DE GRUPO CULTURAL DE

AFOX£: banda de percussSo e sopro

composta por 30 homens devidamente
caracterizados com figurinos entre abada

branco e turbantes, na cabega aderefos
como colares de contas brancas e azuis e

que tenha atraves da sua arte a filosofia da
disseminagao da paz. 0 grupo de Afox6
devera conter os seguintes instrumentos de

sopro: 01(um) baixo (Souza fone), 02(dois)

bombardinos, 07(sete) trombones, 03(tr£s)

Saxofone (tenor), 06(seis) trompetes;

instrumento de percussSo; 02(duas) caixas
de guerra, 02(duas) marcagoes aro 18,

04(quatro) marcagdes aro 22 Flea o

contratado responsSvel por transportar o
grupo de afoxe no loca e o retorno do
mesmo, assim como, fornecer lanche, eigua

gelada pronta para o consumo. A

contratagSo do grupo poderi ser indicada
pela contratante diante da necessidade do
evento. Horeirio: miximo de 05 (cinco horas)

de evento a contar do horario marcado para

inicio.

R$ 5.000,00 R$ 125.000,009 13 12 25UNID

CONTRATACAO DE GRUPO CULTURAL DE10 R$ 4.100,0020 R$ 164.000,0020 40UNID

JONTRATOS/PMLF

IfPMG:
ASS:
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PERCUSSAC)1! Banda de percuss3o composta

por musicos que tocam os seguintes

instrumentos: talabarte, baeurinha, surdo,

marcado, o grupo deved ter experiencia

com eventos tipo cortejo, deved apresentar

varies estilos musicais como: samba reggae,

swing baiano, afro, ax6; o grupo deved ter

no minimo 30 componentes devidamente

caracterizados com figurino que identifique

seu grupo. Fica o contratado responseivel

por transporter o grupo de afox6 no local e

o retorno do mesmo, assim como, fornecer
lanche, agua gelada pronta para o consumo.
A contratado do grupo poded ser indicada
pela contratante diante da necessidade do
evento. Hodrio: maximo de 05 (cinco horas)

do evento a contar do hodrio marcado para

inicio.

fNTOS

§

CONTRATAgAO DE QUADRILHA JUNINA:

grupo

de danga deved apresentar coreografias

juninas, seus componentes devem estar

devidamente trajados, com figurinos tipicos

de festejos juninos em tecidos coloridos,

aderecos na cabeÿa e sapatos adequados.
Fica o contratado responseivel por
transportar o grupo at6 o local e o retorno

do mesmo, assim como, fornecer lanche,
agua gelada pronta para o consumo. Cada
grupo deved ter no minimo 30 (trinta)

componentes e mais de 02 anos de
existencia. A contratado do grupo poded
ser indicada pela contratante diante da
necessidade do evento. Hodrio: maximo de
05 (cinco horas) do evento a contar do
horario marcado para inicio._
CONTRATACAO DE SERVICO PARA
REALIZAgAO DE ATIVIDADES CULTURAIS E

11 R$ 4.500,00 R$ 67.500,0013 12 15UNID

12 9 R$ 4.000,009 R$ 72.000,0018UNID

..ONTRATOS/PMLF

HSS:

IT
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TIP0 1: Disponibilizar servigo

de profissional com formagSo teatral e

experiencia comprovada em diregao de
espetaculos para atuar em diregSo de
espetaculos, oficinas, workshops,

seminSrios, confor&ncias, eventos, projetos,

cerimdnias para ministrar cursos de Direg3o.

Estes profissionais atuario em algumas das

atividades contidas no Calend3rio Cultural

da Cidade, conforme solicitagSo, com carga
horÿria de 20 horas/aula._

Hi T 0 1

CONTRATACAO DE SERVICO PARA

REALIZACAO DE ATIVIDADES CULTURAIS E

RECREATIVAS TIPO 2: Disponibilizar servigo

de profissional com formag3o e experiencia

comprovada em Artes PI3sticas para
ministrar cursos, oficinas, workshops,
criag3o e confecg5es de elementos cSnicos
de projetos, espetaculos, eventos. Estes
profissionais atuarSo em algumas das
atividades contidas no Calendeirio Cultural
da Cidade, conforme solicitag3o, com carga

horaria de 20 hora s/aula._

i
R$ 4.500,00 R$ 81.000,0013 9 9 18UNID

CONTRATACAO DE SERVICO PARA

REALIZACAO DE ATIVIDADES CULTURAIS E

RECREATIVAS TIPO 3: Disponibilizar servigo

de artista profissional do seguimento

circense - 0 artista deverS ter experi£ncia

comprovada em apresentagao de
performances circenses utilizando de
tecnicas como: malabares, pernas de pau,

monociclo, corda indiana, contorcionismo e
14 R$ 5.000,00 R$ 75.000,0013 12 15UNID

palhago, alem de ter experi£ncia em
eventos de rua como cortejo cultural e
apresentagfies de palco com figurino
adequado. A empresa contratada fica
respons3vel em transportar o (s) artista (s) e
chegar no hor£rio e local marcado, bem
como com a responsabilidade no
fornecimento de lanche e 3gua gelada,

pronta para o consumo._
CONTRATACAO DE SERVICO PARA

REALIZACAO DE ATIVIDADES CULTURAIS E
RECREATIVAS TIPO 4 - GRUPO DE DANCA:

15 R$ 3.500,0025 25 R$ 175.000,0050UNID

30NTRAT0S/PMLF
PMG: 5 %

jp—
Mires,Salvador - Bahia
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Grtifrb'ite'dcfnga que tenha experigncia em
eventos de cortejo e palco. 0 grupo devera
apresentar coreografias nos seguintes

estilos: samba, regue, swing baiano, afro,
axe, danga de rua (street dance), danga dos
orixSs, danga moderna, danga de sal3o,
danga do ventre, danga ddssica, danga

contemporanea, dangas folddricas como:
puxada de rede, macul§l&, samba de roda,
danga do fogo. Fica o contratado
responsÿvel por transportar o grupo at£

o local e o retorno do mesmo, assim como,
fornecer lanche e agua gelada pronta para o
consumo. Cada grupo devera ter no mmirno
15(quinze) componentes. Horario: maximo

de 05 (cinco horas) do evento a contar do
hor£rio marcado para o imcio.

E H T 0

CONTRATACAO DE SERVIÿO PARA

REALIZACAO DE ATIVIDADES CULTURAIS E

RECREATIVAS TIPO 5 - CONTRATAgAO DE

GRUPOS DE TEATRO: Que tenha experience

em eventos de rua e palco. O Grupo devera
apresentar espetaculos, performances ou

esquetes que atuem na comedia, drama,

farsa, tragedia e teatro de pesquisa. Fica o

contratado responsavel por transportar (ida

e volta) o grupo at£ o local do evento, bem
como, fornecer lanche e agua gelada pronta

para o consumo. Cada grupo devera ter no

minimo 03 (tr&s) componentes. Horario:
maximo de 05 (cinco horas) do evento a

contar do horario marcado para infcio.

R$ 3.000,0016 R$ 45.000,0013 12 15UNID

»
CONTRATAgAO DE SERVICO PARA

REALIZACAO DE ATIVIDADES CULTURAIS E

RECREATIVAS TIPO 6 - CONTRATAgAO DE
ESPETACULOS, PERFORNANCES OU

17 R$ 4.000,0010 R$ 80.000,0010 20UNID

NTRATOSIPMLF
3mG:- -

o-.sU

Enderego: Rua Alceu Amoroso Lima, n. 276 A Caminho das Arvores,Salvador - Bahia_ Ed. Mondial Office, Sala 104 CEP: 41.820-770



IBX
Tel: 71-3043-1332

lbx@lbxeventos.com.br

www.lbxeventos.com.br

CNPJ: 16.891.387/0001-53
E H T 0 £st!!U£tf:$ItATRAlS: Espetaculos de Rua e

de Palco, que atuem na com&lia, drama,

farsa, tragedia e teatro de pesquisa. Fica o

contratado responseivel por transportar (ida

e volta) os atores, figurino, elemento (s) de
cena, cen3rio at6 o local do evento, bem
como, fornecer lanche e eigua gelada pronta

para o consumo. Cada grupo deverS ter no

mlnimo 03 (tres) componentes e
experi§ncia comprovada.

CONTRATACAO DE TRIO NORDESTINO:

Composta por musicos que executem

musicas tipicamente juninas com trajes

tipicos juninos. 0 trio devera conter os
seguintes instrumentos: 01(urn) zabumba,

01(um)tri§ngulo, 01(uma) sanfona. Fica o
contratado responseivel por transportar o
grupo at£ o local sugerido pela SECULT e o
retorno do mesmo, assim como, fornecer
lanche, eigua gelada pronta para o consumo.
Cada grupo deverei ter tres componentes e

mais de 02 anos de existencia. A

contratado do grupo poderd ser indicada
pela contratante diante da necessidade do
evento.

Horario: maximo de 05 (cinco horas) do

evento a contar do horario marcado para

inicio.

R$ 3.500,00 R$ 42.000,0018 6 6 12UNID

R$
VALOR TOTAL: HUM MILHAO, NOVECENTOS E OITENTA E CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS

1.985.500,00

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

SALVADOR, 30 DE NOVEMBRO DE 2019

116.891.387/0001-531
LBX EVE

d<n ga._
NTOS E LOGISTICA EIRELI-EPP

LBX EVENTOS E LOGISTICA EIREL •EPP
RuaAlceuAmoroso lima,N* 276,Mondial Salvador

Office Torre Comeroal,Saia 104
Caminhos das Arvores-CEP: 41J2Q.770

Salvador -BAL LI
JONTRATOS/PMLF
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jpi PREFEITURA MUNICIPAL DE

MLAURO DE FREITAS

Setor/Unidade requisitante: Departamento de Contratos/SECAD
Objeto: Contratagao de empresa especializada em organizagao, planejamento e execugao de eventos

culturais, educacionais, cerimonial, esportivos e contratagao de grupos para atendimento de atividades
das Secretarias do Municipio, Lote II: contratagao de bandas, baianas com figurinos, charangas, grupos
culturais, quadrilhas juninas, servigos de atividades culturais, trio nordestino, dentre outras atividades

descritas no contrato de origem.
Fundamentagao de contratada: Renovagao contratual CC: 021-A/2018.

FISCALIZAQAO DO CONTRATO

Declaro que serei responsavel pela fiscalizagao do contrato originado por este processo, acompanhando sua
execugao e adotando os procedimentos que se fizerem necessarios para exigir seu fiel cumprimento, de acordo
com as clausulas do instrumento e disposigoes legais que regulam a materia.

Unidade: Departamento de Contratos/SECAD
Servidor Responsavel: Fernando Pacheco Villas Boas
Matricula: 79666
Fone para contato: (71) 3288-8602
Fax: (XX)_
E-mail: contratos-secad@laurodefreitas.ba.qov.br

Laura de Freitas/BA, 19 de Dezembro de 2019.

Fernando Pacheco Villas Boas

* OBS: este documento deve constar obrigatoriamente do processo de contratagao quando este gerar contrato.

.ONTRATOS/PMLF
?*G: Gi
ASS:(3



Diario Oficial doQuinla-feira
14 de Fevereiro de 2019
8 - Ano VII - N° 1358

Lauro de Freitas MUNICIPIO

PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAURO DE FREITAS

PORT ARIA -SECAD V 002. DE 14 DE FEVEREIRO DE 2019

SECRETARIO

ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS, no uso de suas

atribui9oes legais,

MUNICIPAL DEO

RESOLVE:

Art. 1° - Designar o servidor Fernando Pacheco Villas Boas,

matricula 79666, CPF 944. 1 35.925-49, Cargo de Assessoramento Intermediary, como

Fiscal de Contratos da Secretaria de Municipal de Administraijao.

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicaÿao.

retroagindo seus efeitos a 01 de dezembro de 2018.

Art. 3° - Revogam-se as disposipoes em contrario.

Lauro de Freitas, 14 de fevereiro de 2019

Ailton Florencio dos Santos
Secretario Municipal de Administrate

RECISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

Luis Maciel de Oliveira

Secretario Municipal de Govemo

CERTIFICAQAO DIGITAL R96H9FMJU9BZR1YONKPMFA

Esta edi?§o encontra-se no site: www.laurodefreitas.ba.io.org.br em servidor certificado ICPTBRAÿIATOS/PMLF

mG:—



23/12/2019

MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A DiVIDA ATIVA DA UNIAO

Nome: REALCE PRODUCOES E EVENTOS LTDA
CNPJ: 14.387.525/0001-36

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima idenlificado que vierem a ser apuradas, 6 certificado que:

1. constam debitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Codigo Tributario Nacional (CTN), ou objeto de decisao judicial que determina sua
desconsiderapao para fins de certificapao da regularidade Fiscal, ou ainda nao vencidos; e

2. n§o constam inscrigdes em Divida Ativa da Uniao (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

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

Esta certidao e vdlida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os brgaos e fundos publicos da administragao direta a ele vinculados. Refere-se d situagao do
sujeito passivo no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuigoes sociais previstas
nas alineas 'a' a 'd' do pardgrafo unico do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitagao desta certidao esta condicionada a verificagao de sua autenticidade na Internet, nos
enderegos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidao emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751. de 2/10/2014.
Emitida as 12:03:26 do dia 28/07/2019 <hora e data de Brasilia>.
vaiida ate 24/01/2020.
Cbdigo de controle da certidao: 7CAF.A84C.2F81.6C3D
Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

:ONTRATO$/PMLF
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Confirmaijao de Autenticidade da Certidao23/12/2019

Legislafao CanaiiServiÿosParticipeAcessoa informaqaoBRASIL

Receita Federalr-ÿ CERTIDAO

Confirmaÿao de Autenticidade das Certidoes

Resultado da Confirmagao de Autenticidade da Certidao

CNPJ : 14.387.525/0001-36

Data da Emissao : 28/07/2019

Hora da Emissao : 12:03:26

Codigo de Controle da Certidao : 7CAF A84C.2F81 6C3D

Tipo da Certidao : Positiva com Efeitos de Negativa

Certidao Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 28/07/2019. com validade ate 24/01/2020.

Pagina Anterior

»
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Pagina l dfi l

, /?%>
7fl

*
POSER JU.nTCIA.RIO

JUSTICA DO TRABALHO

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nome: REALCE PRODUCOES E EVENTOS LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 14.387.525/0001-36
Certidao n°: 192592913/2019
Expedigao: 19/12/2019, as 13:31:10

Validade: 15/06/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedigao.

Certifica-se qae REALCE PRODUCOES E EVENTOS LTDA

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n°

14.387.525/0001-36, NAO CONSTA do Banco Nacional de Devedores

Trabalhistas .

Certidao emitida com base no art. 642-A da Consolidagao das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolugao Admini.vtrat iva n° 1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidao sao de responsabi1idade dos

Tribunais do Trabalho e estao atualizados ate 2 (dois) dias

anteriores a data da sua expedigao.

No caso de pessoa juridica, a Certidao atesta a empresa em relagao

a todos os seus estabelecimentos, agencias ou filiais.

A aceitagao desta certidao condiciona • se a verificagao de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br) .
Certidao emitida gratuitamente.

INFORMAÿAO IMPORTANTE

Do Banco Nacional ie Devedores Trabalhistas constam os dados

necessarios a identif icagao das pessoas naturais e juridicas

inadimplentes peran e a Justiga do Trabalho quanto as obrigagoes

estabelecidas em sertenga condenatoria transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos prevideneiarios , a honorarios, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execugao de acordos firmados perante o Ministerio Publico do

Trabalho ou Comissao de Conciliagao Previa.

nrtr *: st .i . r.r
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PODER JUDICIAR10

JUSTICA DO TRABALHO

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nome: REALCE PRODUCOES E EVENTOS LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 14.387.525/0001-36
Certidao n°: 192592913/2019
Expedigao: 19/12/2019, as 13:31:10

Validade: 15/06/2020
de sua expedigao.

180 (cento e oitenta) dias, contados da data

Certifica-se que REALCE PRODDCOES E EVENTOS LTDA

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n°

14.387.525/0001-36, NAO CONSTA do Banco Nacional de Devedores

Trabalhistas .
Certidao emitida com base no art. 642-A da Consolidagao das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolugao Administrat iva n° 1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidao sao de responsabi1idade dos

Tribunais do Trabalho e estao atualizados ate 2 (dois) dias

anteriores a data da sua expedigao.

No caso de pessoa juridica, a Certidao atesta a empresa em relagao

a todos os seus estabelecimentos, agencias ou filiais.

A aceitagao desta certidao condiciona- se a verificagao de sua

autent icidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br) .
Certidao emitida gratuitamente.

INFORMAgAO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessarios a identif icagao das pessoas naturais e juridicas

inadimplentes perante a Justiga do Trabalho quanto as obrigagoes

estabelecidas em sentenga condenatoria transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciarios , a honorarios, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinaoos em lei; ou decorrentes
de execugao de acordos firmados perante o Ministerio Publico do

Trabalho ou Comissao de Conciliagao Previa.

.nor TST, LI».or
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« 0* Emissao: 23/12/2019 09:57GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

iWr SECRETARIA DA FAZENDA

Certidao Negativa de Debitos Tributaries

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Codigo

Tributario do Estado da Bahia)

Certidao N° 20193710786

RAZAO SOCIAL

REALCE PRODUCOES I E\ ENTOS EIREI I

INSCRIQAO ESTADUAL CNPJ

14.387.525/0001-36010.483.356 - BAIX-VDO

Fica certificado que nao constam, ate a presente data, pendencias de responsabilidade da pessoa fisica ou juridica acima

identificada relativas aos tributos admmistrados por esta Secretaria

Esta certidSo engloba todos os seus estabelecimentos quanto ci mexistencia de d6bitos, inclusive os inscritos na Divida

Ativa, de competfencia da Procuradona Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Publica do Estado da Bahia

cobrar quaisquer debitos que vierem a ser apurados posteriormente

Emitida em 23/12/2019, conforme Portana n° 918/99, sendo vÿlida por 60 dias. contados a partir da data de sua

emissao

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS

FA2ENDARIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREQO http://www.sefaz.ba.gov.br

Valida com a apresentai;do conjunta do cart§o original de inscriiÿo no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministerio da Fazenda

CONrfRAT05/PWLF
PMG: -
ASS'.- -
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Emissao: 23/ 12 2019 09:58
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

4

SECRETARIA DA FAZENDA£

Autenticidade da Certidao de Debitos Tributaries

CertidSo N° 20193710786

Emitida pela Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia para o contribuinte:

RAZAO SOCIAL

REALC E PRODliCOES E E\ EM OS EIUEEI

INSCRIQAO ESTADUAL

(II0.483.356

CNPJ

14.387.525/0001-36

CERTIDAO DO TIPO NEGATIVA,

EMITIDA CONFORME PORTARIA N 0 918/99 EM 23/12/2019 VALIDA ATE 21/02/2020

I’agina I de I RelCertidaoAutentieidade rpi
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITASQ Secretaria da Fazenda

LAUROOE Coordenaÿao Tributaria
FREITAS

CERTIDAO CONJUNTA NEGATIVA DE DEBITOS MUNICIPAL E DA

DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO
CADASTRO MOBILlARIO

Certidao passada em cumprimento ao despacho
do (a) Sr (a) Diretor (a) do Departamento de
Receita e Arrecadagao, datada em 23/12/2019,

sob processo de n° .

Certificamos para os devidos fins de direito, que ate a presente data a Pessoa Fisica / Juridica•REALCE PRODUCOES E EVENTOS LTDA, inscrita no CPF/MF ou CNPJ/MF sob o n°.
14387525000136, encontra-se quite com os tributos municipais referentes a inscriqao municipal n°.
10011588.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Divida Ativa, quaisquer debitos
que venham a ser apurados posteriormente, conforme estabelece o art. 301, §1°, da Lei n°. 1.572/2015
do Codigo Tributario e de Rendas do Municipio de Lauro de Freitas.

Certidao Emitida via WEB

Nada mais para constar, em firmeza de que eu, . lavrei a presente em 23/12/2019 10:31:32, a qual vai
asssinada e conferida por mim, encerrada e subscrita pelo Diretor do Departamento de Receita e
Arrecadagao.

Codigo de Controle: 362432000035500720191223
Emitida via Internet, as 10:31:32 hs, do dia 23/12/2019
Validade: 90 dias.

OBSERVAQAO:
- A aceitagao desta certidao esta condicionada a verificagao de sua autenticidade na internet, no
enderego: http://sefaz.laurodefreitas.ba.qov.br:

- Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

t'lIRATOS/PMLF
“MG: GS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITASo Secretaria da Fazenda Municipal
Departamento de Administrate) Tributaria
Divisao de Divida Ativa

pxirtiru»A

LAURO OE
FREITAS

COMPROVANTE DE EMISSAO DE CERTIDAO NEGATIVA

Lauro de Freitas - Ba,23 de dezembro de 2019

1/2019

10011588

REALCE PRODUCOES E EVENTOS LTDA

23/12/2019

N° Certidao:

Inscrigao:

Contribuinte:

Data de Emissao:

Data de Validade:

Codigo de Valida$ao:

22/03/2020

362432000035500720191223

Codigo de validagao de emissao de Certidao Negativa ratificado via Web - http://sefaz.laurodefreitas.ba.gov.br

-G:



Consulta Regularidade do Empregador19/12/2019

r.pntrijllai

CAIXA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade dn

FC.TS - CRF

Inscrigao:
Razao Social: REALCE PRODUCOES E EVENTOS LTDA EPP

Enderego:

14.387.525/0001-36

AV PREFEITO CELSO ALVES PINHEIRO DA SILVA 103 LT 08 E 9 SL 01 / CENTRO /
LAURO DE FREITAS / BA / 42702-580

A Caixa Economica Federal, no uso da atribuigao que Ihe 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 situagao regular perante o Fundo de Garantia do Tempo
de Servico - FGTS.

!

O presente Certificado nao servira de prova contra cobranga de quaisquer debitos
referentes a contribuigoes e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigagoes com o
FGTS.

Validade:12/12/2019 a 10/01/2020

Certificagao Numero: 2019121203072752024600

Informagao obtida em 19/12/2019 13:34:16

A utilizagao deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a
verificagao de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

CONtKAf0S/W‘Lf-
P*G:__3j_rr—
tss J-Thltps://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/con,sultaEmpregador.jsf 1/1



Duvidas mais Frequentes | Inicio i 1.1

Historico do Empregador

0 Historico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos ultimos 24 meses. conforme Manual de

Orientaqdes Regulandade do Empregador

Inscriqao: 14.387.525/0001-36
Razao social: REALCE PRODUQOES E EVENTOS LTDA EPP

Data de
Emissao/Leitura

Numero do CRFData de Validade

2019121203072752024600

2019112205403584098066

2019110306253655015858

2019101502295776313312

2019092503460661497239

2019090603465142944438

2019081803424688398932

2019073003332888062600

2019071103591512206106

12/12/2019 a 10/01/2020

22/11/2019 a 21/12/2019

03/11/2019 a 02/12/2019

15/10/2019 a 13/11/2019

25/09/2019 a 24/10/2019

06/09/2019 a 05/10/2019

18/08/2019 a 16/09/2019

12/12/2019

22/11/2019

15/10/2019

25/09/2019

06/09/2019

18/08/2019

30/07/2019

11/07/2019

30/07/2019 a 28/03/2019

11/07/2019 a 09/08/2019

22/06/2019 a 21/07/2019 201906220341002845610022/06/2019

03/06/2019

15/05/2019

26/04/2019

07/04/2019

2019060302260925732800

2019051503463235888070

2019042603472167708346

2019040702263136515679

03/06/2019 a 02/07/2019

15/05/2019 a 13/06/2019

26/04/2019 a 25/05/2019

07/04/2019 a 06/05/2019

2019031903595998045256

2019022803480750967608

19/03/2019 a 17/04/2019

28/02/2019 a 29/03/2019

09/02/2019 a 10/03/2019

21/01/2019 a 19/02/2019

19/03/2019

28/02/2019

09/02/2019

21/01/2019

02/01/2019

14/12/2018

25/11/2018

05/11/2018

17/10/2018

28/09/2018

09/09/2018

21/08/2018

02/08/2018

14/07/2018

25/06/2018

06/06/2018

18/05/2018

29/04/2018

10/04/2018

2019020903151298094848

2019012101585865513730

02/01/2019 a 31/01/2019 2019010202431462744902

14/12/2018 a 12/01/2019

25/11/2018 a 24/12/2018

2018121404434808958075

2018112500530099221552

2018110511493391452131

2018101803301661356628

05/11/2018 a 04/12/2018

17/10/2018 a 15/11/2018

28/09/2018 a 27/10/2018

09/09/2018 a 08/10/2018

21/08/2018 a 19/09/2018

02/08/2018 a 31/08/2018

14/07/2018 a 12/08/2018

25/06/2018 a 24/07/2018

06/06/2018 a 05/07/2018

18/05/2018 a 16/06/2018

29/04/2018 a 28/05/2018

10/04/2018 a 09/05/2018

2018092807062651582361

2018090905472150915392

2018082106343205160673

2018080206323128711139

2018071407171833912965

2018062505481751411652

2018060607050681635011

2018051807193916635456

2018042907564329276226

2018041008063475967289
PMG: 3
ASS:



Data de
Emissao/Leitura

Numero do CRFData de Validade

201803200642595567200520/03/2018 a 18/04/2018

01/03/2018 a 30/03/2018

10/02/2018 a 11/03/2018

20/03/2018

01/03/2018

10/02/2018

22/01/2018

01/01/2018

2018030106243761887255

2018021005141271580780

2018012215113524522802

2018010102404461848994

22/01/2018 a 20/02/2018

01/01/2018 a 30/01/2018

Resultado da consults em 19/12/2019 13:34:41

Vbltar
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITASt
is

JUSTIFICATIVA

A Secretaria Municipal do Gabinete da Prefeita do Municipio de Lauro de Freitas, orgao integrante da Administragao
Direta do Poder Executivo Municipal, apresenta justificative referente a renovagao de contrato administrative com a
empresa Realce Produgoes e Eventos Ltda EPP. para a Contrato: 021-A/2018, consignada nos autos do processo
administrativo n° 25112/2019.

I - Objeto: Contratagao de empresa especializada em organizagao, planejamento e execugbo de eventos culturais,
educacionais, cerimonial, esportivos e contratagao de grupos para atendimento de atividades das Secretarias do
Municipio, Lote II: contratagbo de bandas, baianas com figurinos, Charangas, grupos culturais, quadrilhas juninas,
servigos de atividades culturais, trio nordestino, dentre outras atividades descritas no contrato de origem.

II - Empresa: Realce Produgbes e Eventos Ltda EPP.

Ill - Caracterizagao da situagao que justifica a renovagao contratual: 0 presente pedido justifica-se visando o
bem estar, seguranga e tranquilidade aos servidores publicos da administragao publica municipal, sob Contrato:
021-A/2018, decorrente da Pregao Presencial: 014/2017, firmado com a empresa Realce Produgbes e Eventos Ltda
EPP, inscrito no CNPJ: 14.387.525/0001-36, referente a Contratagao de empresa especializada em organizagbo,
planejamento e execugao de eventos culturais, educacionais, cerimonial, esportivos e contratagao de grupos para
atendimento de atividades das Secretarias do Municipio, Lote II: contratagao de bandas, baianas com figurinos,
charangas, grupos culturais, quadrilhas juninas, servigos de atividades culturais, trio nordestino, dentre outras
atividades descritas no contrato de origem. Inicialmente, deve ser ressaltado que o objeto do contrato tern natureza
de obrigagbo de fazer, onde a contratada e obrigada a executar os servigos pactuados em beneficio do Municipio e
do interesse publico, do mesmo modo, urge explicitar que a necessidade da continuidade ininterrupta do servigo e
perfeitamente visivel, uma vez que o objeto contratual abrange uma necessidade permanente, qual seja, a
realizagbo de eventos atendendo as Secretarias Municipals de Lauro de Freitas, visando valorizar, diversificar e
qualificar. bem como, favorecer a formagbo de urn novo mercado receptor de turistas nacionais e internacionais,
com o fluxo turistico, salvaguardando e promovendo a cultura local. O procedimento administrativo perquirido tern
como objetivo a renovagao contratual referente ao contrato: 021-A/2018, pelo periodo de 12 (doze) meses,
atendendo desta forma a demanda imediata da Secretaria, de acordo com o que preceitua o Art.57, II da lei

Q 8.666/93. O contrato tera sua vigencia no periodo de 01/02/2020 a 01/02/2021.

IV - Razao da Escolha do Fornecedor: a Contratada, Realce Produgoes e Eventos Ltda EPP, foi quern ofereceu o
melhor orgamento e que melhor se adequou as necessidades da Secretaria, pelos motivos acima elencados.

V - Manifesto da contratada: O responsavel pela empresa manifestou por escrito interessado na renovagao
contratual do Contrato: 021-A/2018, referente a Pregao Presencial: 014/2017.

Assim, submeto autorizar a presente justificativa do prosseguimento do feito a autoridade competente, que e o
Chefe de Gabinete da Prefeita.

Lauro de Freitas, 19 de Dezembro de 2019.

Autorizo o prosseguimento do feito nos termos acima,

(Roberto W. Lopes
Chefe de Gabinete

Gabmete da Prefeita
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Roberto Wellington Lopes
Chefe de Gabinete da Prefeita

Monique Ffel
Geslora pel

Gabmeie daPtyeita yf>MLF

Monique Freitas da Silva
Gestor de Contratos
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS

Ao Orgamento

Laura de Freitas, 19 de Dezembro de 2019.

Prezado Senhor,

Vimos por intermedio deste, solicitar de Vossa Senhoria informagoes a respeito de Dotagao Orgamentaria
suficiente para realizag§o da prorrogag§o do contrato: 021-A/2018, cujo objeto se refere a Contratagao de
empresa especializada em organizagao, planejamento e execugao de eventos culturais, educacionais,
cerimonial, esportivos e contratagao de grupos para atendimento de atividades das Secretarias do
Municipio, Lote li: contratagao de bandas, baianas com figurinos, charangas, grupos culturais, quadrilhas
juninas, servigos de atividades culturais, trio nordestino, dentre outras atividades descritas no contrato
de origem, firmado com a Empresa: Realce Produgoes e Eventos Ltda EPP, CNPJ: 14.387.525/0001-36. Valor
Global de R$ 1.690.500,00 (urn milhao, seiscentos e noventa mil e quinhentos reais), distribuidos pelas nas
Secretarias: GAPRE: R$ 905.892,96 (novecentos e cinco mil, oitocentos e noventa e dois reais e noventa e seis
centavos) e SECULT: R$ 784.607,04 (setecentos e oitenta e quatro mil, seiscentos e sete reais e quatro
centavos).

Na expectativa da atengao deste Setor, no sentido de atender a nossa solicitagao continuamos a disposigao,
reiterando-lhe os protestos de elevada estima e distinta consideragao, com nossos cordiais cumprimentos.

Atenciosamente,

Monique F_ . s da Silva
Gestoraffrf flontcfitos

Gabinete dalFUfeiiÿ PMLF

Monique Freitas da Silva
Gestora de Contratos
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