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MEMORANDO N° 025/2022 - SMCT
A Exma.  Sra.

MARIA D0 SOCORR0 DE PAULA OLIVEIRA.
Prefeita Municipal de Ipixuna

Ipixuna, Amazonas -25 de Abri] de 2022.

Assunto: CONTRATACA0 DE SHOWS MUSICAIS.

Senhora Prefeita,
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Ao    cumprimenta-la    cordialmente,   venho    solicitar    de    Vossa   Excelencia,
contratagao dos shows musicais com a "BANDA BLACK" a serem realizados nos dias
29  de  abril  na  comunidade  Santa  Catarina,  zona  rural  em  comemoragao  ao  dia  do

padroeiro SAO JOSE e no cia 01  de maio em comemorapao ao Dia do Trabalhador na
sede do municipio, do corrente ano,

Importante  sublinhar que  a  solicitac5o  dos  shows  musicais,  rna vez  deferida,
abrilhantara   eventos   culturais   do   municipio   de   Ipixuna.    Sublinhe-se   ainda   que,
atendendo a esta solicitapao, o Poder Executivo, por 6bvio, 6 evidente que a realizagao
dos  shows  musicais  produrira  diversos  beneficios  a  sociedade  e  ao  com6rcio,  sejam
eles,  1azer,  entretenimento,  diversao,  cultura  e,  respectivamente,  gerapao  de  renda,
lucratividade e urn melhor bern estar a toda populacao Ipixunense.

Nada mais a ser acrescentado neste e certo de Vossa valiosa atengao ao exposto,
reitero protestos de estima e apreco.

Atenciosamente,

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM0
RUA PAULO FEITOSA S/ N° - CENTRO - CEP: 69890J}00 - IPIXUNA. AMAZONAS
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»          GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

GABINETE DA PREFEITA

pREFgrTURA MUNicipAL DE  ipixuh£A

•uNIO§ POR uM NOvO TEMro

DESPACHO:

©

®

1 ) De acordo.

2) Proceda-se na forma legal a inexigibilidade do procedimento licitat6rio para a contratapao
de  shows  musicais  destinados  a  realizagao  do  evento  cultural  do  Festejo  do  padroeiro  Sao
Jose da comunidade Santa Catarina, zona rural no dia 29 de abril de 2022 e em comemoragao
ao  Dia  do  Trabalhador  a  ser  realizado  na  prapa  central,  no  dia  01   de  maio  de  2022,  no
Municfpio de Ipixuna.

3)  A  Secretaria  Municipal  de  Finangas,  para  providenciar  a  reserva  ongamentaria,  ate  o
montante global, no presente exercicio, para pagamento.

4) Em ato continuo, encaminhe-se os autos a Secretaria Municipal de Administragao para que
proceda ap6s  a  decretagao  da  inexigibilidade  licitat6ria,  a  contratagao  do  objeto,  atraves  de
uma carta contrato.

Ipixuna, 25 de Abril de 2022.

Maria do Socorro de Paula Oliveira
Prefeita Municipal
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GOVERNO D0 ESTAD0 D0 AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

INFORMAe6Es:

Da Secretaria Municipal de Finangas

Ao Gabinete da  Prefeita Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE  IPLXURA

iuNTOs froB uM NOvO TEilro

Em cumprimento ao despacho do  Exmo.  Prefeito  Municipal em  Exercfcio,  informamos que a
despesa objeto desse procedimento administrativo correra por conta da seguinte rubrica:

021001.13.392.0071.2.038 -Encargos com  Eventos Culturais do Municipio.

Elemento de Despesa: 3.3.90.39

Fonte:  10.

Informamos  existir  dotagao  orgamentaria  para  a  despesa  objeto  do  processo  e  recurso
financeiro   suficiente   para   sua   liquidaeao,   provando   que   o   Municipio   tern  condie6es   de
suportar  os  gastos  a  serem  efetuado,   sem  ultrapassar  os  limites  estabelecidos  para  o
exercicio;

lnformamos,  ainda,  que  a  despesa esta  adequada,  sob  o  prisma  ongamentario  e  financeiro
com  a  lei  or?amentaria  anual,  bern  como  compativel  com  o  Plano  Plurianual  e  a  Lei  de
Diretrizes Or?amentarias;

Estas sao as informag6es necessarias.

As considerag6es da Assessoria Juridica para posicionamento t6cnico sobre a materia.

lpixuna,  26 de Abril de 2022.

Gerbeson Eraldo Vasconcelos Ferreira
Sub-Secretario Municipal
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GOVERNO DO ESTAD0 D0 AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

DESPACH0 DE HOMOLOGACAO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE I PIXUNA

IUNTOs POR uH rovo TENFro

1)  ``Hx-vi"  do  art.  26  "capwf',  da Lei n°  8.666/93, dou eficacia ao ato  de  inexigibilidade do

procedimento   licitat6rio,   para  a   contratapao   de  profissional   de   qualquer  setor  artistico,
diretamente   ou   atraves   de   empresario   exclusivo,   desde   que   consagrado   pela   critica
especializada ou pela opiniao ptiblica.

2)   Homologo   a   decisao   da  Administragao   Municipal,   que   considerou   INEXIGivEL   a
licitagao  para  contratagao  de  shows  musicais,  com  fulcro  no  artigo  25  inciso  Ill  da  Lei  n°
8.666/93  alterada pela Lei n°8.883/94  e  Lei n°  9.648/98,  para que  produza os  efeitos  legais
em toda sua plenitude.

3) A  Secretaria Municipal de Finangas para emissao  da Nota de Empenho da despesa e para
os demais procedimentos legais.

Ipixuna, 27 de Abril de 2022.

Maria do Socorro de Paula Oliveira
Prefeita Municipal

©



GOVERNO D0 ESTAD0 D0 AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

DECRET0 DE 28 DE ABRIL DE 2022.

PREFEITIJRA MUNICIPAL DE  IPIXuNA

iuNTOs lroR iiH NOvO TEMpO

TORNA     INEXIGivEL     DE     LICITACA0     A
CONTRATACA0 DE SHOWS MUSICAIS.

0   PREFEIT0   MUNICIPAL   DE   IPIXUNA   EM   EXERCICIO,  no   uso   de   suas   atribuig6es
conferidas por Lei, e

CONSIDERANDO  a necessidade de contratar shows musicais, para a realizagao de evento  cultural
para o  festejo do padroeiro  Sao Jos6 na comunidade Santa Catarina,  zona rural no dia 29  de abril  de
2022  e  em  comemoragao  ao  Dia  do  Trabalhador  a  ser realizado  na  praga  central  do  Municfpio  de
lpixuna no dia 01  de maio de 2022;

CONSIDERANDO que a Banda Black 6 consagrada pela opiniao ptiblica;

CONSIDERANDO,  ainda,  o  disposto na Lei n° 8.666/93  e suas  alterae6es,  em  seu  artigo  25  inciso
Ill,  que trata da inexigibilidade de processo licitat6rio para a contratagao de profissional  de qualquer
setor  artistico,  diretamente  ou  atrav5s  de  empresario  exclusivo,  desde  que  consagrado  pela  critica
especializada ou pela opiniao ptiblica.

DECRETA

Art.1° Declarar INEXIGIVEL de Processo Licitat6rio a contrata¢ao de shows musicais com a Banda
Black, para a realizagao de evento cultural com os festejos do padroeiro Sao Jos6 na comunidade Santa
Catarina e em comemoragao ao Dia do Trabalhador no Municipio de Ipixuna,  em favor da Empresa:
FRANCISCO ALBINO DA  SILVA FILHO 79837433272,  inscrifa  no  Cadastro Nacional  de Pessoa
JUFidica  sob  o  n°  31.476.202/0001-38,  com  fulcro  no  arligo  25  inciso  Ill  da  Lei  n°  8.666  de  21  de

junho de  1993.

Art. 2° As despesas com os shows musicais da Banda Black, objeto deste Decreto de Inexigibilidade,

©                 oreada em R$ 8.000,00 (Oito mil reais), correrao a conta da seguinte dotacao orgamentaria:

Projeto/Atividade: 021001.13.392.0071.2.038 -Encargos com Eventos culturais do Municipio.

Elemento de Despesa: 3.3.90.39

Fonte:  10-Recursos Pr6prios.

Art. 3° Determinar a Secretaria Municipal de Administraeao a adapao de medidas necessarias para o
cumprimento deste Decreto.

Art. 4° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposig6es em contrdrio.

Ipixuna, 28 de Abril de 2022.

Rodrigo Monteiro Saraiva
Prefeito Municipal em Exercicio



CARTA DE EXCLUSIVIDADE

®

Por  este   instrumento  juridico   particular,   eu   Francjsco  Albino  da  silva  Filho,   brasileiro,

musico,  portador da cedula de identidade  RG  n°  1890204-9 SSP/AM,  inscrito  no CPF sob

o  n°  798.374.332-72,  residente  e  domiciliado  na  Rua.  Domingos  Barroso,  S/N  -  Bairro

Centro,  Municipio de lpixuna,  Estado Amazonas,  detentor dos direitos artisticos da  Banda

BIack,  com fundamento  no art.  25,  inciso  Ill,  da  Lei  Federal  n° 8.666/93  (Lei  de  Licitag6es

e  Contratos  Administrativos)  e  alterag6es  posteriores,   para  todos  os  fins  de  direitos  e

obrigag6es,  concedo  a  presente  CARTA  DE  EXCLUS[VIDADE  a  empresa  FRANCISCO

ALBl-N0  DA SILVA  FILHO  79837433272,  inscrita  no CNPJ  sob o  n° 31.476.202/0001-38,

com  sede  na  Rua  Domingos  Barroso,  n° 285 - Bairro Centro,  CEP 69.890-000,  Municipio

de  lpixuna,  Estado Amazonas,  neste ato representada pelo Sr.  Francisco Albino da Silva

Filho,  portador da c6dula de identidade RG n°  18902049 SSP/AM e inscrito no CPF sob o

n°  798.374.332-72,   para  fins  de   representagao  da   Banda   Black  perante  a   Prefeitura

Municipal   de   lpixuna,   inscrita   no   CNPJ   sob  o   n°  04.191.078/0001-91,   com   sede   na

Avenida  Varcy  Herculano  Barroso,  s/n°,  Centro,  CEP  69.890-000,  Municipio  de  lpixuna,

Estado do Amazonas,  podendo a  representante aqui constituida agenciar as atividades

culturais  e  artisticas   da   banda/artista,   apresentar  propostas,   projetos   culturais

Teferentes  a  espetaculos  artisticos  da  banda/artista,  requerer,  assinar  contratos  e

outros  instrumentos  juridicos  similares,  receber  valores  financeiros  referentes  a

caches  artisticos  ou  patrocinios,  emitir  notas  fiscais  e  recibos  de  quitagao,  com

recoih-imento dos tributos prev-istos na iegisia§ao v-igente, estando, portanto, em pleno

exercicio de seus direitos de exclusividade.
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Certificado da Condigao de
Microempreendedor Individual

Emrer©sari®(a)

Nome civil                                                                                    CPF

FRANCISCO ALBINO  DA SILVA  FILHO                                798.374.332-72

a

CNPJ

31.476.202/0001 -38

Nome Empresarial

FRANCISCO ALBINO DA SILVA FILHO 79837433272

Nome Fantasia

PORTO RICO PRODUCOES

Capital Social

81.000,00

Situagao Cadastral Vigente

ATIVA

Data de Abertura

11 /09/2018

Data da Situacao Cadastral

11 /09/2018

Enc!erego Comerciai

CEP

69890-000

Bairro

CENTRO

Logradouro                                                        Ntl mero                   Complemento

RUA DOMINGOS BARROSO                         285                              CASA

Municipio                                                                  UF

IPIXUNA                                                                              AM

Situagao Atual

Enquadrado na condigao de  MEI

Periodos de Enquadramento como lvIE[

Periodo
|o periodo

.4\tividades

lnicio
11 /09/2018

Forma de Atuagao

Estabelecimento fixo

Ocupaeao Principal

Promotor(a) de eventos,  independente

Atividade Principal (CNAE)

8230-0/01  -Servigos de organizaeao de feiras,

Ocupac6es Secu ndarias
Locador(a) de instrumentos musicais,
independente
T6cnico(a) de sonorizagao e de iluminaeao
independente
Proprietario(a) de casas de festas e eventos,
independente

congressos, exposie6es e festas
Atividades Secundarias (CNAE)
7729-2/02 -Aluguel de m6veis,  utensilios e aparelhos de uso
dom6stico e pessoal; ins{rumentos musicais

9001-9/06 -Atividades de sonorizaeao e de iluminaeao

8230-0/02 - Casas de festas e eventos



Termo de Ciencia e Responsabi[idade com Efeito de Alvara de Licenca e Funcionamento
Provis6rio -declaraeao prestada no momento da inscrieao:

Declaro,  sob  as  penas  da  Lei,  que  conhego  e  atendo  os  requisitos  legais  exigidos  pelo  Estado  e  pela  Prefeitura  do
Municipio   para   emissao   do  Alvara   de   Licenga   e   Funcionamento,   compreendidos  os  aspectos  sanitarios,
ambientais,tributarios,  de  seguranga  pdblica,  uso e  ocupagao  do solo,  atividades  domiciliares e  restrie6es  ao  usa  de
espagos  pdblicos.  0  nao-atendimentc>  a  esses  reqilisitos  acarretara  o  cancelamento  deste  Alvara  de  Licence  e
Funcionamento  Provis6rio.

Este Certificado comprova  as inscrio6es,  alvara,  licengas e a situa9ao de enquadramento do empresario  na condigao de Microempreendedor lndi\/idual.  A
sl-a aceitagao esta condicionada a verificagao de siia autenticidade na lntemet, no endereeo:  httus//mei.receita.economia.aov,br/certificado.
Ccertificado emitido com base na  Resolugao n° 48, de  11  de  outubro de 2018,  do Comite para  Gestao da  Recle  Nacional  para a Simplificagao do Registro e
da  Legalizagao de Empresas e  Neg6cios -REDESIM.

ATENeAO: queiduer rasura ou emenda invalidafa este documento.

®

®
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REP0BLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

NUMERO  DE  INSCRICAO cOMPROvANTE DE INscRleAO E DE siTUACAO DATA DE ABERTURA

31.476.202/0001-38MATRIZ 11/09/2018
CADASTRAL

NOME  EMPRESARIAL

FRANCISCO ALBINO DA SILVA FILHO 79837433272

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME  DE FANTASIA)

PORTO RICO PRODuCOES

CdDIGO E DESCRIC;A0 DA ATIVIDADE  ECON6MICA PRINCIPAL

82.30-0-01  -Servieos de organizae5o de feiras, congressos, exposie6es e festas

CODIGO E DESCRl¢A0 DAS ATIVIDADES ECONdMICAS SECUNDARIAS

90.01 Bi)2 -Producao musical
82.30J)-02 -Casas de festas e eventos
90.01 i)i)6 -Atividades de sonorizagao e de iluminacao
77.29-2u2 -Aluguel de m6veis, utensilios e aparelho§ de usa dom6stico e pessoal; instrumentos musicais

CODIGO E  DESCRIGAO DA NATUREZA JUR'DICA

213€ -Empresario (Individual)

LOGFIADOURO

R DOMINGOS BARROSO

BAiRRO;DisTRn.O

CENTRO

ENDERECO ELETRONICO

CRISTIAN00759@HOTMAIL.COM

COMPLEMENTO

CASA

MUN'CIP'O

IPIXUNA

TELEFONE

(97) 9186-6586

ENTE  FEDERATIV0 RESPONS
**tt*

VEL  (EFR)

s rTUACAo cADASTF`AL

ATIVA
DATA DA S ITU ACAO CADASTRAL

11 /09/2 018

MOTivo D E siTUAeAO CADASTRAL

S ITUACAO ESPEC LAL
===1=*=`,

DATA DA SITUACAO ESPECIAL*m-

Aprovado pela lnstrugao Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 27/04/2022 as 17:08:08 (data e hora de Brasi'lia). Pagina: 1/1

mi



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

CERTIDA0 NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DivIDA
ATIVA DA UNIAO

Nome:  FRANCISCO ALBINO DA SILVA FILHO 79837433272
CNPJ:  31.476.202/0001 -38

Ressalvado   o   direito  de   a   Fazenda   Nacional   cobrar  e   inscrever  quaisquer  dividas  de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado  que vierem  a ser apuradas,  6 certificado que
nao constam pendencias em  seu  nome,  relativas a cr6ditos tributarios administrados pela Secretaria
da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  e  a  inscrig6es  em  Divida  Ativa  da  Uniao  (DAU)  junto  a
Procuradoria-Geral da Fazenda  Nacional  (PGFN).

Esta certidao 6 valida para a estabelecimento matriz e suas filiais e,  no caso de ente federativo,  para
todos os 6rgaos e fundos pi]blicos da administraeact direta a ele vinculados.  Refere-se a situaeao do
sujeito  passivo  no  ambito da  RFB  e  da  PGFN  e abrange  inclusive as contribuie6es  soclais previstas
nas alineas 'a' a .d'  do paragrafo dnico 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
endereeos <http://rfb.gc)v.br> ou <http:/^^ww.pgfn. gov.br>.

Certidao emitida gratuitamente com base na  Portaria Conjunta RFB/PGFN  n°  1.751,  de 2/10/2014.
Emitida as 10:28:28 do dia  16/03/2022 <hora e data de Brasllia>.
Valida at612/09/2022.
C6digo de controle da certidao:  0417.711A.3863.ODC6
Qlialquer rasura ou emenda invalidafa este documento.

®



26/04/2022 10: 35 Consulta Regularidade do Empregador

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/con§iiltaEmpregador.jsf ini



26/04/2022 10:42 Certidao  Negativa  Nao  Contribuirite

Governo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado da Fazenda
Secretaria Executiva da Receita
Departamento de Arrecada€ao

CERTIDAO NEGATIVA DE  DEBITOS

Certid5o N9: 51546232
Data: 26/04/2022

Hora: 11:35:46

Vilida ate: 26/05/2022

CNPJ:  31.476.202/0001-38 -FRANCISCO ALBINO  DA SILVA FILHO 79837433272

* As incorrec6es porventura existentes, referentes ao nome, CPF ou CNPJ sao de inteira  responsabilidade do requerente.

Resguardando  o  direito  da  Fazenda  Estadual  de  cobrar as dividas que venham  a  ser apuradas,  certifico  que  de  acordo
com  as  buscas  procedidas  nos  livros  e  registros  existentes  na  Divida  Ativa  do  Estado do Amazonas,  correspondentes  aos
tiltimos  05  (cinco)  anos,  nao  consta  qualquer d€bito  inscrito  em  nome  do  interessado  acima  identificado,  ate  a  presente
data.  Esta  CERTIDAO  6 a  tinica  emitida  pela  Secretaria  de  Fazenda,  inclui todos  os d6bitos  inscritos ou  n5o  na  Di'vida  Ativa

do Estado.

Para efeito de valida¢8o desta certidao, consuhar: b±p://\^t\^iw.sefaz.am`gg}±±£

sistemas.sefaz,am.gov.br/GAE/mnt/di\/idaAIiva/certidaoNegativa/emhircertidaoNegatlvaNaocontportat.do ini



PREFEITURA MUNlelpAL DE IpixuNA
PREF.  MUNIC,  DE IP.XUNA
AV. VARCY HERCULANO,  N° 248 -CENTRO

CNPJ:  04191078000191

eERTIDA® NEGATivA DE DEBiTos MUNlcipAis

da  prefeitura  Municipal de  lpIXUNA,  a  requerimento da  pessoa  interessada  FRANCISCO
ALBINO   DA  SILVA  FILHO  798.374,332-72,  CERTIFICA,   para  os  fins  que  se  fizerem  necessarios,   que  a
pessoa  juridica/fisica  a  seguir  referenciada  nao  registra  debitos  com  os  cofres  pdb]icos  municipais  ate  a
presente data,  tendo  a  presente  CERTIDAO validade ate  o dia 26/07/2022,  ressalvado o direito da  Fazenda
Munieipal  de  exigir  a  recolhimento  de  debitos,  tributarios  ou  nao,  cc]nstituidc>s  anteriormente  a  esta  data
mesmo durante a vigencia desse prazo.

FINALIDADE: A TODOS OS FINS

Cadastro:

Contribuinte:

Enderego:

Bairro:

Cidade:

000004619                                                          RG/lnscr.  Estadual:

FRANCISCO ALBINO DA SILVA FILH0 798.374.332-72     CPF/CNPJ:    31476202000138

Rua,  Domingos Barroso   PREDIO, 285                                   Complem:      CASA

CENTRO                                                                                                      CEP:                69890000

lpIXUNA-AM

ATENCAO:  Esta certidao e valida somente com autenticagao mecanica ou acompanhada de comprovante
de pagamento.

Emissao:                        27/04/202217: 20 ; 54                  Valjdad e:            26/07/2022                          Usu a rio:             N U N ES

Ntlmero/Controle da certid5o;       E608369CBC7oFFA3



P€`girT-a    `-    de   :-

PODEP`   JU-iT)ICIARIO
JUSTICA   DO   TRABALHO

CERTIDfio   NEGATIVA   DE   DEBITOS   TRABALHISTAS

Nome:    FRANCISCO   ALBINO   DA   SILVA   FILHO   79837433272     (MATRIZ   E
FILIAIS)
CNPJ:    31.476.202/0001-38
Certidao   n°:    8220125/2022
Expedi€ao:    11/03/2022,    as   16:57:25
Validade:   07/09/2022   -180    (cento  e  oitenta)   dias,   contados  da  data
de   sua  expedi€ao.

Certifica-se   que   FRANCISCO   ALBINO   DA   SILVA   FILHO   79837433272    (MATRIZ   E
FILIAls),    inscrito(a)    no   CNPJ   sob   o   n°   31.476.202/00ol-38,    Nao   CoNSTA
como   inadimplente  no  Banco  Nacional   de  Devedores   Trabalhistas.
Certidao   emitida   com  base   mos   arts.    642-A   e   883-A   da   ConsolidaGao
das   Leis   do   Trabalho,    acrescentados   pelas   Leis   ns.°   12.440/2011   e
13.467/2017,    e   no   Ato   01/2022   da   CGJT,    de   21   de   janeiro   de   2022.
Os   dados   constantes   desta   Certidao   sao   de   responsabilidade   dos
Tribunals   do   Trabalho.
No  caso  de  pessoa   juridica,   a  Certidao  atesta  a  empresa  em  relaGao
a  todos  os   seus  estabelecimentos,   agencias  ou  filiais.
A   aceitacao   desta   certidao   condiciona-se   a   verificac!ao   de   sua
autenticidade   no   portal   do   Tribunal   Superior   do   Trabalho   na
Internet     (http://www.tst.jus.br).
Certidao  emitida  gratuitamente.

INFORMAGfro   IMpORTANTE
Do   Banco   Nacional   de   Devedores   Trabalhistas   constam   os   dados
necessarios   a   identif icac!ao   das   pessoas   naturais   e   juridicas
inadimplentes   perante   a   JustiGa   do   Trabalho   quanto  as   obriga¢6es
estabelecidas  em  sentenqa  condenat6ria  transitada  em  julgado  ou  em
acordos   judiciais   trabalhistas,    inclusive   no   concernente   aos
recolhimentos    previdenciarios,    a    honorarios,    a    custas,    a
emolumentos   ou  a  recolhimentos   determinados   em  lei;   ou  decorrentes
de   execuGao   de   acordos   f irmados   perante   o   Minist6rio   Pdblico   do
Trabalho,   Comissao  de  Conciliaq:ao  Pr6via  ou  demais   titulos  que,   par
disposiGao  legal,   contiver   forGa  executiva.
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PODER    JUDICIARlo

TRIBUNAL   DE  JUSTICA   DO   ESTADO   DO   AMAZONAS

cERTiDAO     ESTADUAL     DE    DisTRiBuieLE±
FALENclA     E     REcupERAeAO     DE     CREDITO

1  o   Grau

Certidao no: 20221504162704682

A  autenticidade  desta  certidao  pode  ser confirmada  pela  Internet,  no  site

https://sistemas.tjam.jus.br/certidaounica

Pesquisando os registros de distribuic5o de feitos  no sistema

informatizado no Tribunal  de Justi?a do  Estado do Amazonas anteriores

a  data de 27/04/2022, certifico NADA CONSTAR em  nome de:

FRANCISCO ALBINO DA SILVA FILHO 79837433272 vinculado  ao

CNPJ: 31.476.202/0001 -38

Certidao expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Esta certid5o 6 emitida com consultas realizadas na base de dados dos sistemas Judiciarios SAJ

(capital) e PROJUDl (interior), e valida para Capital e todas as Comarcas da Justj¢a Estadilal que
abrangem os Munici'pios dci Estado do Amazonas.

Manaus -Quarta-feira, 27 de Abril de 2022.

https://sistemas.tjam.jus.br/certidaounicawcertidao/20221504162704682 inr
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ORGAO DATA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA 28.04.2022

DECRETO DE 28 DE ABRIL DE 2022

TORNA          IN EXIGivEL          D E
LICITACAO   A   CONTRATACA
DE SHOW MUSICAL.

0 PREFEITO MUNICIPAL DE IPIXUNA EM EXERCICIO, n
so de suas atribulg6es conferidas por Lei, e

CONSIDERANDO  a necessidade de  contratar  shows musicais par
ealizacao de evento cultural para o festejo do padroeiro Sao Jos6

comumdade  Santa Catarina,  zona rural no  dia 29  de  abril de  2022
em  comemorae5o  ao  Dia  do  Trabalhador  a  ser  realizado  na  pray
central do Municipio de Ipixuna no dia 01  de maio de 2022;

®

®

CONSIDERANDO  que  a  Banda  Black  6  consagrada  pela  opinia
tiblica;

CONSIDERANDO,  ainda,  o  disposto  na  Lei  n°  8.666/93  e  su
alterag6es, em seu artigo 25  inciso Ill, que trata da inexigibilidade d
rocesso  licitatorio  para  a  contratapao  de  profissional  de  qualque

setor artistico, diretamente ou atrav6s de empresdrio exclusivo, desd
que cousagrado pela critica especializada ou pela opiniao phblica.

DECRETA
rt. 1° Declarar INEXIGivEL de Processo Licitatorio a contratapa

de  shows  musicais  com  a Banda Black,  para  a realizapao  de  event
cultural com os festejos  do padroeiro  Sao Jos6 na comunidade  Sac
Catarina e em comemoragao ao Dra do Trabalhador no Munictr>io d
pixuna,  em  favor  da  Empresa:  FRANCISCO  ALBINO  DA  SILVA

FILHO   79837433272,   inscrita   no   Cadastro   Nacional   de   Pesso
uridica sob  o n° 31.476.202/0001-38,  com fulcro no artigo  25111  d
ei n° 8.666 de 21  dejunho de 1993
rt. 2° As despesas com os  shows musicais da Banda Black, objet

deste  Decreto  de  Inexigibilidade,  or?ada  elm  R$  8 000,00  (oito  mi
reais), correrfro a conta da seguinte dotapao orgamentalia:

rojeto/Atividade..     021001.13.392.0071.2`038     ~     Encargos     co
ventos Culturais do Municipio.

Elemento de Despesa: 33.90.39
onte:  10-Recursos Pr6prios.

Art. 3° Determinar a Secretaria Municipal de Administragao a adoga
de medidas necessalias para o cumprimento deste Decreto.

rt.  4°  Este  Decreto  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicapao
evogadas as disposig6es em conrferio.

Ipixuna, 28 de Abril de 2022.

Rodrigo Monteiro Saraiva
Prefeito Municipal em Hxercicio

DA PUBLICACAO
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CARTA-CONTRATO DE PRESTA

©
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A0 DE SERVI

Carta-Contrato n° 032/2022.

Natureza do Contrato: Servigos Artisticos

PREAMBULO

Contratante:   PREFEITURA   MUNICIPAL   DE   IPIXUNA,   pessoa  jurfdica   de   direito
pdblico, com sede administrativa na Cidade de lpixuna, situada na Avenida Varcy Herculano
Barroso, s/n°, Centro, inscrita no Cadastro Nacional Pessoa Juridica do Minist6rio da Fazenda
sob    o    n°    04.191.078/0001-91,    doravante    denominada    CONTRATANTE,    neste    ato
representado  pelo  Exmo.  Sr.  Prefeito  Municipal  em  Exercfcio,  RODRIGO  MONTEIRO
SARAIVA,  brasileiro,  casado,  residente  e  domiciliado  na  Estrada  Jose  de  Lemos,   s/n°,
Aeroporto,   Ipixuna,   portador   da   Carteira   de   Identidade   n°    1873471-5   e   CPF/MF   n°
940.537.152-53, em conformidade com o artigo  12,11 do CPC

Contratada:  FRANCISCO  ALBINO DA SILVA  FILHO  79837433272,  com  sede na Rua
Domingos Barroso, n° 285, Bairro Centro, Ipixuna, Amazonas, CEP: 69.890-000, inscrita no Cadastro
Nacional de Pessoa Juridica sob o n° 31.476.202/0001-38, representada pelo Sr.  Francisco Albino da
Silva   Filho,   brasileiro,   portador   da   Carteira   de   Identidade   n°   18902049   SSP/AM   e   CPF   n°
798.374.332-72,   residente   e   domiciliado   na   Rua   Domingos   Barroso.   n°   285,   Bairro   Centro,
Ipixuna/AM, doravante denominada como CONTRATADA.

Pela presente instrumento pdblico, as partes ja qualificadas no preambulo, tendo em vista o despacho
autorizativo  do  Senhor  Prefeito  Municipal  e  em  conseqti6ncia  do  processo  de  Inexigibilidade  de
Licitagao  n°  005/2022,  fundamentado  no  artigo  25,  Ill  da  Lei  n°  8.666/93,  publicado  na  forma  de
extrato  no  quadro  de  avisos  da  Prefeitura  Municipal  de  Ipixuna,  mos  moldes  do  disposto  na  Lei
Orginica,   e   lavrada   a  presente   CARTA-CONTRAT0   DE   PRESTACA0   SERVICOS
ARTisTICOS,  regida  pela  Lei  n°  8.666/93   e  demais  alterae6es,  bern  como  pelas  clausulas  e
condig6es seguintes :

CLAUSULA la - Do oBJETo:

A  presente  Carta-Contrato ten  por escopo  a contratapao  dos  servieos  da  empresa  CONTRATADA
visando  a apresentacao  de shows  musicais  da "Banda  Black",  a ser realizado  no  dia 29  de  abril de
2022,  para  a realiza¢ao  do  evento  cultural  com  festejo  do  padroeiro  Sao  Jose  da  comunidade  Santa
Cata[irra,  zona  rural  e  em comermoraeao  ao  Dia do  Trabalhador  a ser realizado  na prapa  central do
Municipio de Ipixuna, no dia 01 de maio de 2022, com inicio previsto para 22:00 horas e dura¢o de
120 (cento e vinte) minutos na apresentagao de cada show.
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cLAusuLA 2a _ DA FORMA DE EXECUCAo

A Carta-Contrato sera executada sob o regime de empreitada por pre¢o global.

cLAusuLA 3a - DA FORMA DE PAGAMENTo

Por forca desta Carta-Contrato,  o  CONTRATANTE  compromete-se  a pagar a CONTRATADA,  a
quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a tfrolo de contraprestaeao dos servigos prestados.

a)  R$  4.000,00  (quatro  nil  reais),  correspondendo  a  50%  (cinqtienta  por  cento)  a  serem  pago  em
cheque   nominal   ou   transferencia   bancaria   em   favor   de   Francisco   Albino   da   Silva   Filho
79837433272.

b)    R$  4.000,00  (quatro  mil  reais),  correspondendo  a  50%  (cinquenta por  cento)  restantes  a  serem
pagos no dltimo dia da realizagao dos shows.

0  descumprimento do pagamento  integral  dos  valores pactuados neste  instrumento na  data  aprazada
por parte do CONTRATANTE implicar5 no cancelamento automatico dos referidos shows.

CLAUSULA 4a - Do PRAZo:

0 prazo de vigencia da Carta-Contrato e de 30 (trinta) dias, contados de sua assinatura e findando em
28 de maio de 2022, admitida prorrogacao, mediante celebracao de Termo Aditivo.

cLAusuLA 5a . DA DOTACAo ORCAMENTARIA:

As despesas oriundas desta Carta Contrato correrao por conta da seguinte dotaeao:

Dota¢ao or¢amentaria: 021001.13.392.0071.2.038.

Elemento de Despesa: 33.90.39.

Fonte:  10-Recursos Pr6prio.

cLAusuLA 6a -DA oBRIGACAo DA CoNTRATADA:

Assume a CONTRATADA a responsabilidade pelo comparecimento da ``BANDA BLACK" no local
e   horario   acima   indicado,   para   dar   cumprimento   a   120   (cento   e   vinte)   minutos   de   servigos
profissionais de cada show.

0  nao  comparecimento  da  CONTRATADA  no  dia  e  hora  ajustados  para  a  realizaeao  dos  eventos
implicara  em  indenizaeao  por  perdas  e  danos  em  favor  da  CO-NTRATANTE  no  mesmo  valor  do
presente contrato.

0   repert6rio   sera   de   inteira   responsabilidade   e   escolha   da   CONTRATADA   e   contra   isso   o
CONTRATANTE nao podera se opor.

A CONTRATADA disponibilizara rJ.dcr t6cnico para preparagao do local.
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E de  inteira responsabilidade  da CONTRATADA, inclusive fmanceira providenciar em tempo habil,
os direitos autorais, alvaras, juizado de menores, licengas, taxas e outras que se fizerem necessdrias a
realizacao dos servicos acima detalhados.

cLAusuLA 7a -DA oBRIGACAo Do CoNTRATANTE:

0  CONTRATANTE  responsabilizar-se-a  pela  seguranga  material  e  pessoal  dos  artistas  e  equipe
contratada, desde suas chegada na cidade ate sua safda, notadamente no local e durante a realizat`ao do
espetaculo  aqui  mencionado.  sendo  que  o  espetaculo  sera  interrompido  a  qualquer  momento  se
constatado  ficar  o  comportamento  inadequado  do  ptiblico  presente  em  rela¢ao  aos  artistas,  ficando
ben  evidenciado  que  neste  caso  o  CONTRATADO  nao  tera  qualquer  responsabilidade  ou  multa,
considerando assim o espetaculo realizado.

Durante a rea[izagao do evento sera terminantemente proibida a permanencia de pessoas no palco nao
autorizadas.

cLAusuLA 8a - DA RESCISAo:

A  presente  carta-contrato  podera  ser  rescindida  por  mbtuo  acordo,  atendendo  a  conveniencia  das
partes contratantes ou unilateralmente, pela CONTRATANTE por convenichcia administrativa, ou se
as partes nao cumprir quaisquer das Clausulas e condig6es aqui firmadas.

cLAusuLA 9a - DAS DISPoSIC6ES FINAIS:

Considerado o cumprimento da Carta-Contrato atrav6s da apresentagao tinica e exclusiva dos shows, o
CONTRATANTE nao podera assumir quaisquer compromissos usando o none dos artistas, tampouco
podera esquiva-se das obrigag6es e compromissos assumidos.

Nao sera permitida a transmitir do espetaculo por radio ou televisao sem pr6vio acordo entre as partes,
como  tambem  nao  podera  ser  utilizada  fotos  ou  filmes  dos  artistas  para  campanhas  ou  tipo  de
publicidrde que possa atentar contra a reputapao e o born nome dos artistas, da mesma forma que n5o
podera assumir compromissos com jantares, passeios ou visitas particulares.

Sera  autorizado  pelo  CONTRATADO  o  uso  de  imagens,  cenas,  grava€6es,  fotos,  out-doors  e  spot
comerciais (audio e video), para promog6es e divulgapao exclusiva do show contratado.

A nao realizagao  do espetaculo por culpa do CONTRATANTE,  decorrente do nao cumprimento das
suas  obrigag6es  estipuladas neste contrato ainda que por impedimentos  da razao  da nao obten€ao de
licenga, alvaras e demais obrigap6es a seu cargo, desde que haja a presenga fisica do(s) artista(s) onde
deveria se dar a apresentag5o, obrigara o CONTRATANTE ao pagamento na integra do saldo devedor
referido, cobravel exclusivamente por ser considerada liquida e certa.

cLAusuLA 1oa -Do FORo:

As partes elegem o foro da comarca de lpixuna,  excluindo qualquer outro. por mais privilegiado que

possa ser.

E, por estarem, justos, e contratados, assinam o presenle instrumento, em 02 (duas) vias, de igual teor
e forma, na presenga de 02 (duas) testemunhas.
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Ipixuna, 28 de Abril de 2022.

Prefeitura Municipal de lpixuna
Contratante
Rodrigo Monteiro Saraiva

Testemunhas:

®

®

None:

C.  I.:

PREFEITURA AluNICIPAL DE IPIXUNA

juRTOs POR uM NOvO T"ro

Francisco Albino da Silva Filho 79837433272
Contratada
Francisco Albino da Silva Filho

Nome:

C.  I.:



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

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DivlDA
ATIVA DA UNIAO

Nome:  FRANCISCO ALBINO  DA SILVA FILHO 79837433272
CNPJ : 31.476.202/0001 €8

F{essalvado   o   direito  de   a   Fazenda   Nacional   cobrar  e   inscrever  quaisquer  dlvidas   de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem  a ser apuradas,  6 certificado que
nao constam pendencias em seu nome,  relativas a cr6ditos tributarios administrados pela Secretaria
da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  e  a  inscri?6es  em  DMda  Ativa  da  Uniao  (DAu)  junto  a
Procuradoria-Geral  da  Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidao 6 valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e,  no caso de ente federativo,  para
todos os 6rgaos e fundos pl]blicos da administraeact direta a ele vinculados.  Refere-se a situaeao do
sujeito passivo no ambito da  RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribui?6es sodais previstas
nas alineas .a'  a .d'  do paragrafo dnico do art.11  da Lei  n° 8.212,  de 24 de julho de  1991.

A  aceitaeao desta  certidao  esta  condicionada  a verificagao  de  sua  autenticidade  na  Internet,  nos
endereeos <http://rib. gov. br>  ou <http:/twww.pgfn.gov. br>.

Certidao emitida gratuitamente com  base na Portaria Conjunta  RFB/PGFN  n°  1.751,  de 2/10/2014.
Emitida as 10:28:28 do dia  16/03/2022 <hora e data de Brasilia>.
Valida at612/09/2022.
C6digo de controle da certidao:  0417.711A.3863.ODC6
Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

®
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Consutta Regularidade do Empregador

https;//consulta-crf.caixa.gov.br/con§ultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf "i
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Certidao  Negativa Nao Contribuinte

Govertio do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado da Fazenda
Secretaria Executl.va da Receita
Departamento de Arrecada€ao

CERTIDAO NEGATIVA DE  DEBITOS

Certidao N9: 51546232
Data: 26/04/2022

Hora:  11:35:46

Vflida ate: 26/05/2022

CNPJ:  31.476.202/0001-38 -FRANCISCO ALBINO DA SILVA FILHO  79837433272

* As incorrec6es porventura existentes, referentes ao nome, CPF ou CNPJ sac de inteira responsabjlidade do requerente.

Resguardando o direito da  Fazenda  Estadual  de cobrar as dl'vidas que venham  a ser apuradas,  certifico que de acordo
com  as  buscas  procedidas  nos  livros  e  registros  existentes  na  Divida  Ativa  do  Estado do Amazonas,  correspondentes aos
dltimos  05  (cinco)  anos,  nao  consta  qualquer d6bito  inscrito  em  nome  do  interessado  acima  identifi.cado,  ate  a  presente
data.  Esta  CERTIDAO 6 a  tinica  emitida  pela  Secretaria  de  Fazenda,  inclui todos  os d€bitos  inscritos ou  n5o  na  Divida Ativa

do Estado.

Para efeito de validae5o desta certidao, ccinsultar: ±8p://www`sefaz.am.gg}±±[

sistemas.sefaz.am.gov.br/GAE/mnt/dividaAIiva/certidaoNegativa/emitircertidaoNegativaNaocantportal.do 1/1



PREFEITUFiA MUNICIPAL DE IPIXUNA
PREF. MUNIC. DE IPIXUNA
AV. VARCY HERCULANO,  N° 248 - CENTRO

CNPJ:  04191078000191

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS MUNICIPAIS

da  prefeitura  Municipal de  lpIXUNA,  a  requerimento da  pessoa  interessada  FRANCISCO
ALBINO  DA  SILVA  FILHO  798.374.332-72,   CERTIFICA,   para  os  fins  que  se  fizerem  necessarios,  que  a
pessoa  juridica/fisica  a  seguir  referenciada  nao  registra  debitos  com  os  cofres  pdblicos  municipais  ate  a
presente data,  tendo  a  presente  CERTIDAO validade ate o  dia 26/07/2022,  ressalvado o direito da  Fazenda
Municipal  de  exigir  o  recolhimento  de  debitos,  tributarios  ou  nao,  constituidos  anteriormente  a  esta  data
mesmo durante a vigencia desse prazo.

FINALIDADE'. A TODOS OS FINS

Cadastro:

Contribuinte:

Endereap:

Bairro:

Cidade:

000004619                                                         RG/lnscr.  Estadual:

FRANCISCO ALBINO DA SILVA FILH0 798.374.332-72     CPF/CNPJ:    31476202000138

Rua, Domingos Barroso   pREDlo, 28§                                   Complem:      CASA

CENTRO                                                                                                     CEP:                69890000

lpIXUNA-AM

ATENCAO: Esta certidao e valida somente com autenticagao mecanica ou acompanhada de comprovante
de pagamento.

Emissao :                       27/04/202217:20: 54                 Val idade :            26/07/2022                         Usuario :            N UNES

Nt]mero/Controle da certidao:       E608369CBC70FFA3
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JUSTICA   DO   TRABALHO

CERTIDfio   NEGATIVA  I)E   DEBITOS   TRABALHISTAS

None:    FRANCISCO   ALBINO   DA   SILVA   FILHO   79837433272     (MATRIZ   E
FILIAIS)
CNPJ:    31.476.202/0001-38
Certidao  n°:    8220125/2022
ExpediGao:    11/03/2022,    as   16:57:25
Validade:   07/09/2022   -180   (cento  e  oitenta)   dias,   contados  da  data
de  sua  expedi€ao.

Certif ica-se   que   FRANCISCO   ALBINO   I)A   SILVA   FILHO   79837433272    (MATRIZ   I
FILIAIS),    inscrito(a)    no   CNPJ   sob   o   n°    31.476.202/0001-38,    Nfio   CONSTA
como   inadimplente  no  Banco  Nacional   de  Devedores   Trabalhistas.
Certidao   emitida   com  base   mos   arts.    642-A   e   883-A   da   Consolidagao
das   Leis   do   Trabalho,   acrescentados   pelas   Leis   ns.°   12.440/2011   e
13.467/2017,    e   no   Ato   01/2022   da   CGJT,    de   21   de   janeiro   de   2022.
Os   dados   constantes   desta   Certidao   sao   de   responsabilidade   dos
Tribunals   do   Trabalho.
No  caso  de  pessoa   juridica,   a  Certidao  atesta  a  empresa  em  relac:ao
a  todos  os   seus  estabelecimentos,   agencias  ou  filiais.
A   aceitaGao   desta   certidao   condiciona-se   a   verif icaGao   de   sua
autenticidade   no   portal   do   Tribunal    Superior   do   Trabalho   na
Internet     (http://www.tst.jus.br).
Certidao  emitida  gratuitamente.

INFORm€ao   IMpORTANTE
Do   Banco   Nacional   de   Devedores   Trabalhistas   constam   os   dados
necessarios   a   identif icac:ao   das   pessoas   naturais   e   juridicas
inadimplentes   perante   a   JustiGa   do   Trabalho   quanto   as   obrigaG6es
estabelecidas  em  senten€a  condenat6ria  transitada  em  julgado  ou  em
acordos   judiciais   trabalhistas,    inclusive   no   concernente   aos
recolhimentos    previdenciarios,    a    honorarios,    a    custas,    a
emolumentos   ou  a  recolhimentos   determinados   em  lei,.   ou  decorrentes
de   execu¢ao   de   acordos   f irmados   perante   o  Minist6rio   Pdblico   do
Trabalho,   Comissao  de  Conciliacao  Pr6via  ou  demais  titulos  que,   por
disposic:ao   legal,   contiver  forGa  executiva.
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PODER    JUDICIARIO

TRIBUNAL   DE  JUSTICA   D0   ESTADO   D0   AMAZONAS

cERTiDAO     ESTADUAL     DE     DlsTRiBuieLfiQ
FALENciA     E     REcupERAeAO     DE     CREDITO

1  o   Grau

Certidao n°: 20221504162704682
A autenticidade  desta  certidao  pode  ser confirmada  pela  Internet,  no  site

https://sistemas.tjam.jus.br/certidaounica

Pesquisando os registros de distribui?ao de feitos  no sistema

informatizado no Tribunal  de Justi?a do  Estado do Amazonas anteriores

a data de 27/04/2022, certifico NADA CONSTAR em  nome de:

FRANCISCO ALBINO DA SILVA FILHO 79837433272 vinculado ao

CNPJ: 31.476.202/0001 -38

Certidao expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Esta certidao e emitida com consultas realizadas na base de dados dos sistemas Judiciarios SAJ

(capjta]) e PROJUDl (interior), 6 v5ljda para Capital e todas as Comarcas da Justjca Estadual que
abrangem  os Municl'pios do Estado do Amazonas.

Manaus -Quinta-feira, 28 de Abril de 2022.

https://sistemas.tjam.jus.br/cert.idaounica/#/certidao/20221504162704682 Im


