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N° 211/22

N° 66/22

PROCESSO LICITATORIO:

MODALIDADE:DISPENSA 1
N.o Oi

OBJETO:

Prestação de serviços para assessoria na área de cultura, com

técnicas de gestão cultural pública, organização de eventos e

formulação de políticas como o Conselho Municipal de Cultura e

operacionalização de leis de incentivo à cultura, conforme

descrição constante no Termo de Referência em Anexo.
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í^2Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
Praça Dr. Euclydes Cardoso Castitho, 185.

CNPJ n945.152.139/0001-99

wim
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CULTURA
NOVO HORIZONTE ■ S'-

PMNH Folha

Novo Horizonte. 14 de Julho de 2I2^‘
NooQj

Ofício n° 026/2022

De:

Diretoria Municipal de Cultura

Para:

limo. Sr.

Fabiano de Mello Belentani

Prefeito Municipal de Novo Horizonte - SP

Venho, através deste solicitar a Vossa Senhoria a contratação do serviço
de assessoria para a Diretoria de Cultura, em virtude da necessidade da mesma,
com certa urgência, para melhor organização da diretoria em questão e melhor
organização dos eventos que a mesma realizará durante o período do contrato.

Segue em anexo os orçamentos e documentos necessários.

Sem mais para o momento, renovamos nossos protestos da mais elevada
estima e consideração.

ol^

Laura Elisa de Oliveira Santana

DIRETORIA MUNICIPAL DE CULTURA
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Termo de Referência

N.o Cò

1. Objeto:

Contratação de empresa que presta serviços de assessoria técnica na área da
cultura e das artes com conceitos e técnicas de gestão a serem utilizados para otimização
na organização de eventos artísticos e gestão cultural pública.

2. Justificativa:

Essa contratação se faz necessária para que a Diretoria de Cultura possa
reconhecer, proteger e estimular o pleno exercício dos direitos culturais fortalecendo os
circuitos culturais e seus respectivos agentes e  a articulação entre eles, assim como;
criadores, produtores culturais, público, instâncias de formação, pesquisa e educação, de
gestão, fomento e promoção, bem como o de articular e implementar políticas públicas
culturais considerando seu papel estratégico e transversal no processo de
desenvolvimento do Município.

3. Escopo:

Os serviços deverão ser prestados na Diretoria de Cultura, da Prefeitura
Municipal de Novo Horizonte - SP, a partir do primeiro dia útil seguinte à assinatura do
contrato, conforme condições a seguir descritas:

Item Descrição Quantidade Forma de Execução

Assessoria

(online) continuamente, e
com visitas presenciais
periódicas, a
agendadas
profissional prestadora de
serviços e a responsável
pela Diretoria Municipal
de Cultura de acordo com

as necessidades da

mesma.

remota

serem

pela

1 Assessoria técnica na área da cultura

e das artes com conceitos e técnicas

1

^ gestão a serem utilizados para
otimização na organização de
eventos artísticos e gestão cultural
pública, oferecendo instrumentos

técnicos otimizarpara

desenvolvimento da produção cultural
local, a formulação de poljtiças para a
cultura, como_ Conselho e Fundo
Municipal ,de Çultuj^, bem como a
operacionalização de leis de incentivo
!à cultura.

0

3.1. Os serviços descritos serão fiscalizados e acompanhados pela
Diretora e pelo Agente Administrativo da Diretoria de Cultura, devendo a
contratada a eles se reportar quanto a qualquer dúvida ou orientação na
execução do futuro contrato.

4. Condições Gerais:

4.1. Prazos:

O contrato terá validade de 12 mesesj[_1 ano) a partir da data de assinatura.
Os serviços deverão ser prestados pelo período de vigência do contrato, de



acordo com as condições previstas na descrição do escopo acima
podendo ser prorrogado por igual período, a critério da contratante.

Condição de Prestação dos Serviços:
iS

Folha

N.o4.2.

Os serviços deverão ser prestados através de visitas presencias, via web,
via telefone/whatsapp. Quanto ao atendimento via web e  via
telefone/whatsapp e por ventura presencial, não há limite para atendimento,
devendo a CONTRATADA ter pessoal habilitado para prestar todo tipo de
esclarecimento em relação ao objeto contratado, em horário comercial e se
for de muita necessidade em horário adverso ao horário comercial.

4.3. Obrigações da CONTRATADA:

Comunicar à Contratante, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorrência anormal detectada na execução dos serviços. Salvaguarda,
imprevistos de última hora;

Desenvolver os serviços, objetos deste contrato, nos exatos termos
contidos nesta especicificação técnica;

Arcar com todos os encargos e obrigações de natureza trabalhista,
previdenciária, acidentária, tributária, administrativa e civil decorrentes da
execução do objeto deste contrato;

Deverá manter a CONTRATANTE, por meio do encarregado da fiscalização
dos serviços contratados, a par do andamento dos mesmos, prestando-lhe
todas as informações acerca dos serviços executados;

Sempre que os serviços contratados apresentarem alteração na
qualidade/segurança deverá ser prontamente refeitos sem nenhum ônus
para a CONTRATANTE;

Responder, ainda, pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE
ou a terceiros decorrentes da sua culpa ou dolo na execução do
CONTRATO, por atos da própria CONTRATADA, de seus empregados ou
prepostos seus, praticados durante a execução contratual, não excluindo ou
reduzindo

CONTRATANTE;
responsabilidade ao acompanhamento pelaessa

Não transferir para terceiros, total ou parcialmente os direitos e obrigações
decorrentes do presente CONTRATO, sob pena de rescisão.

4.4. Obrigações da CONTRATANTE;

Oferecer todas as informações necessárias para que a CONTRATADA
possa prestar os serviços dentro das especificações enumeradas neste
CONTRATO;

Permitir aos profissionais designados pela CONTRATADA o acesso às
dependências da sede, da CONTRATANTE, para a execução plena do
objeto contratual;
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N-OçgEfetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, na forma convencionada
dentro do prazo previsto, desde que atendidas as formalidades necèooórtQ»
após a aceitação dos itens faturados;

Receber, conferir e atestar as Faturas/Notas Fiscais de Cobrança emitida
pela CONTRATADA, a fim de processamento e pagamento;

Comunicar tempestivamente à CONTRATADA as possíveis irregularidades
detectadas na execução das atividades;

Rejeitar no todo ou em parte, os serviços voltados ao objeto contratual em
desacordo com este CONTRATO, como faculta a Lei n° 8.666/93 e demais
normas legais aplicáveis aos direitos e obrigações decorrentes deste
CONTRATO;

Aplicar as penalidades legais e contratuais cabíveis com fulcro na Lei
n°8.666/93;

Tomar outras medidas administrativas quanto á execução deste
CONTRATO, sempre no interesse da Administração.

Local de Execução e Materiais:4.5.

Os serviços deverão ser realizados na Diretoria de Cultura da Prefeitura
CONTRATANTE, ou em local indicado por esta.
Para a prestação dos serviços, a contratada utilizará pessoal e todo o
material necessário de sua propriedade.

5. Condições de Pagamento:

Os pagamentos serão realizados mensalmente de acordo com os serviços
prestados em cada mês, 30 (trinta) dias após a respectiva anírega da nota fiscal,

6. Preços:

Pelos serviços que serão prestados, o preço total será de R$ 11.400,00 (onze
mil e quatrocentos reais).
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RAFAEL
Folha

N.oçp-

BACK
RB Produções Artísticas

A presente proposta visa oferecer serviços de assessoria técnica na área da cultura e das artes com

conceitos e técnicas de gestào a serem utilizados para otimização na organização de eventos

artísticos e gestão cultural pública, oferecendo instrumentos técnicos para otimizar o

desenvolvimento da produção cultural local, a formulação de políticas para a cultura, como Conselho

e Fundo Municipais de Cultura, bem como a operacionalização de leis de incentivo à cultura.

A assessoria técnica em gestão cultural e organização de eventos artísticos tem o objetivo de

reconhecer, proteger e estimular o pleno exercício dos direitos culturais, fortalecendo os circuitos

culturais e seus respectivos agentes e a articulação entre eles: criador, produtor cultural, público,

instâncias de formação, pesquisa e educação, de gestão, fomento e promoção, bem como o de

articular e implementar políticas públicas culturais considerando seu papel estratégico e transversal

no processo do desenvolvimento do Município.

Proposta

A proposta para o desenvolvimento dos serviços durante 12 (Doze) meses a partir da data de

efetivação do contrato, com valor mensal de RS 950,00. A validade desta proposta é de 45 dias.

Os serviços serão prestados de forma online continuamente e, também, com visitas presenciais

periódicas, a serem agendadas pela profissional prestadora dos serviços e a responsável pela diretoria

municipal de cultura de acordo com as necessidades.

Catanduva, 27 de Julho de 2022.

n

Rafael VaTeão da Silva

Representante Legal da Empresa RB Produções
CNPJ: 19.492.992/0001-40

Contato: (017) 99611-6789

RB Produções Artísticas
Rua Novo Granada, 221 -Jd. Bela Vista - Catanduva/SP-CEP.: 15806-375-CNPJ.; 19,492.992.0001-40

Tel.: (17) 99611-6789
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Informações
N.o

0^CPF e E-mail do responsável legal pela empresa prestadora do serviço:

Nome do Contratado: Rafael Valeão da Silva

CPF: 316.348.558-84

E-mail: rafa back@hotmail.com

Identificação do agente responsável pela cotação

Nome: Jonatan Nael Monzani

Cargo: Agente Administrativo
Matrícula: 6373
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N.o

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

19.492.992/0001-40

MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DÊ ABERTURA

09/01/2014

NOME EMPRESARIAL

RAFAEL VALEAO DA SILVA 31634855884

título DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
RB PRODUCOES ARTÍSTICAS

PORTE

ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

85.92-9-02 - Ensino de artes cênicas, exceto dança

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS “

47.89-0-03 • Comércio varejista de objetos de arte
59.12-0-99 - Atividades de põs-produção cinematográfica, de videos e de programas de televisão não especificadas
anteriormente

^ 90.01-9-01 • Produção teatral
85.92-9-99 - Ensino de arte e cultura não especificado anteríormente

i ̂ 2.30-0-01 • Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

213-5 • Empresário (Individual)

LOGRADOURO

R NOVA GRANADA

NÚMERO COMPLEMENTO

221

CEP BAIRRO/OISTRITO

JARDIM BELA VISTA

MUNICÍPIO

CATANDUVA

UF

15.806-375 SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO

RAFA_BACK(gHOTMA1L.COM
TELEFONE

(17) 3524-3788

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
09/01/2014

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
*•*»•**• ••*«**•*

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

Emitido no dia 27/05/2022 às 19:46:53 (data e hora de Brasília). Página: 1/1

1/1



Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual

Empresárío(a) P M N H Folha

Nome Civil CPF

N.oRAFAEL VALEAO DA SILVA 316.348,558-84

CNPJ

19.492.992/0001-40

Data de Abertura

09/01/2014

Nome Empresarial

RAFAEL VALEAO DA SILVA 31634855884

Nome Fantasia

RB PRODUCOES ARTÍSTICAS

Capital Social

100.00

Situação Cadastral Vigente

ATIVA

Data da Situação Cadastral

09/01/2014

Endereço Comerciai

CEP Logradouro

RUA NOVA GRANADA

Município

CATANDUVA

Número

15806-375 221

Bairro UF

JARDIM BELA VISTA SP

Situação Atual

Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período

1® período
Início

09/01/2014

Fim

Atividades

Forma de Atuação

Estabelecimento fixo

Ocupação Principal

lnstrutor{a) de artes cênicas, independente

Atividade Principal (CNAE)

8592-9/02 - Ensino de artes cênicas, exceto dança

Ocupações Secundárias

Comerciante independente de objetos de arte

Promotor(a) de eventos, independente

Humorista e contador de histórias,

independente

lnstrutor(a} de arte e cultura em geral,
independente

Editor(a) de vídeo, independente

At

85

ividades Secundárias (CNAE)
4789-0/03 - Comércio varejista de objetos de arte

8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos,
exposições e festas

9001-9/01 - Produção teatral

92-9/99 - Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente

5912-0/99 - Atividades de pós-produçào cinematográfica, de vídeos e
de programas de televisão não especificadas anteriormente



Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de
Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do
Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários,
ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de
espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de
verificação da observância dos referidos requisitos: e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento
dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo
de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A
sua aceitação está condicionada á verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: httDS.//mei.receita,economia,Qov.br/certificado.
Certificado emitido com base na Resolução n® 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da
Legaii2ação de Empresas e Negócios - CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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N.o

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

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome; RAFAEL VALEAO DA SILVA

CPF: 316.348.558-84

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

1. constam débitos 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 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda

Nacional (PGFN).

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

Esta certidão se refere 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. 11 da Lei n
8.212, de 24 de julho de 1991.

o

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos

endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:42:09 do di^ 03/02/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/08/2022. /
Código de controle da certidão: 169A.DD1D.987A.9D55
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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N.o

CAÊXA
CAIXA ECON ~^MlCA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição:
Razão Soclalí^FAEL valeao da silva

Endereço:

19.492.992/0001-40

R NOVA GRANADA 221 / JARDIM BELA VISTA / CATANDUVA / SP / 15806-

375

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

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

Valldade:09/07/2022 a 07/08/2022

Certificação Número: 2022070901490376893301

Informação obtida em 22/07/2022 14:11:48

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

1/1https;//consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/listaEmpregadores.jsf
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A
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO N.O

* fjb. \QJ
;SfP

Procuradoria da Dívida Ativa
4

Certidão Negativa de Débitos Tributários

da

Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base; 19.492.992

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Divida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica,  a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base.
de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja
aquela acima informada.

Certidão n° 37829587 Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 22/07/2022 14:13:20 (hora de Brasília)

30 . (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE n° 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br

Validade
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Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado
de São Paulo

N.o
\9»4

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 19.492,992/0001-40

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São
Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima
identificada, é certificado que não constam débitos declarados ou apurados
pendentes de Inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento
matriz/filial acima identificado.

22060447785-46Certidão n®

26/06/2022 19:08:58Data e hora da emissão

--.Aíseis) meses, contados da data de sua expedição.Validade

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
www.pfe.fazenda.sp.gov.br

Folha 1 de 1
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N.o

município de catanduva

Secretaria Municipal de Finanças

PRAÇA CONDE FRANCISCO MATARAZ20, 1 - CENTRO - CATANDUVA

CNPJ: 45.122.603/0001-02

f- \

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

MOBILIÁRIOS E IMOBILIÁRIOS

Código de Cadastro

000075160

Contribuinte CPF/CNPJ

RAFAEL VALEAO DA SILVA 31634855884 19.492.992/0001-40

Logradouro ComplementoNúmero

RUA NOVA GRANADA 221

Bairro CEP

JD BELA VISTA 15806375

Cidade UF

CATANDUVA SP

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo
acima identificado que vierem a ser apuradas, certificado que não constam pendências em seu nome. relativas  a créditos
tributários administrados peta Secretaria Municipal de Finanças inscritos ou não em Dívida Ativa do Município. Esta
certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da Secretaria Municipal de Finanças e abrange inclusive
multas e preços públicos e demais dívidas não tributárias. A aceitação desta certidão estão: condicionada à verificação
de sua autenticidade via internet, através do endereço http://catanduva.sp.gov.br:58080/servicosweb

Emitida ás 19; 11 ;06 do dia 26/06/2022

Válida até 23/12/2022

Código de Controle da Certidão/Número F8FE1E48A4E7167A

Certidão emitida gratuilamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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N.o
!5

- r^ P

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RAFAEL VALEAO DA SILVA 31634855884 (MATRIZ  E FILIAIS)

CNPJ: 19.492.992/0001-40

Certidão n°: 20067257/2022

Expedição: 26/06/2022/

Validade: 23/12/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

às 19:05:02

Certifica-se que RAFAEL VALEAO DA SILVA 31634855884 (MATRIZ E FILIAIS),

inscrito(a) no CNPJ sob o n° 19.492.992/0001-40, NÃO CONSTA como

inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts,

das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.°
13,467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa juridica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos 05 seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br) .

Certidão emitida gratuitamente.

642-A e 883-A da Consolidação

12.440/2011 e

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais  e juridicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho 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 em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Comissão de Conciliação Prévia ou demais titulos que, porTrabalho,

disposição legal, contiver força executiva.
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A Celestial Produções vem oferecer serviços de consultoria técnica para

a área Cultura do Município de Novo Horizonte com serviços de gestão

cultural e organização de eventos artísticos tem  o objetivo de

reconhecer, proteger e estimular o pleno exercício dos direitos culturais,

fortalecendo os circuitos culturais e seus respectivos agentes e a

articulação entre eles: criador, produtor cultural, público, instâncias de

formação, pesquisa e educação, de gestão, fomento  e promoção, bem

como o de articular e implementar políticas públicas culturais

considerando seu papel estratégico e transversal no processo do

desenvolvimento do Município.

Investimento

A proposta compreende a duração de 12 meses - a partir da

contratação efetivada - com valor mensal de R$ 1.200,00. Os serviços

são prestados de forma remota continuamente e, também, com visitas

presenciais periódicas.

Catanduva, 23 de Junho de 2022.

Rafael'Jorda Cavalcante

Responsável Legal da Empresa Celestial Produções Artísticas
CNPJ: 27.114.490/0001-03

Email: rafaelJorda 123@hotmail.com
Contato: (017) 99105-2738

= CELESTIAL PRODUÇÕES ARTÍSTICAS - CATANDUVA - SP =

CNPJ 27.114.490/0001-03 | CONTATO: Rafael iordal23(ahotmail.com | (017) 99105-2738
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JP PRODUÇÃO & ARTE 1^

CNPJ 20.664.084/0001-75 INSC. ESTAD. 260.121.092.119

A JP PRODUÇÃO E ARTE, vem oferecer serviços de consultoria para a Diretoria

de Cultura de Novo Horizonte com serviços de orientação e assessoramento para

produção e gestão artística e cultural, bem como  o de articular e implementar

políticas públicas culturais considerando seu papel estratégico e transversal no

processo do desenvolvimento do Município.

Investimento

A proposta tem valor mensal de R$ 1.500,00, sendo os serviços prestados por 12

meses de forma remota continuamente e, também, com visitas presenciais a

serem agendadas entre as partes.

Catanduva, 06 de Julho de 2022.

Çoàa SdtUoà
João Paulo dos Santos

Responsável Legal da Empresa
CNPJ: 20.664.084/0001-75

Rua Alameda Barcelona, 571 - Jardim Caparroz - Catanduva / SP
Cel. 17 99737-3983

jpnroducaoarte tf amail.com
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Venho por meio deste instrumento oferecer prestação de serviços de

assessoria na área da Cultura para a cidade de Novo Horizonte para fortalecer

a produção de eventos e gestão cultural públicas.  A Nicoartes Produções está

em ampla sintonia com o mercado cultural e desenvolverá técnicas gerenciais

a fim de reconhecer, proteger e estimular o pleno exercício dos direitos

culturais, fortalecendo os circuitos culturais e seus respectivos agentes e a

articulação entre eles: criador, produtor cultural, público, instâncias de

formação, pesquisa e educação, de gestão, fomento  e promoção, bem como o

de articular e implementar políticas públicas culturais considerando seu papel

estratégico e transversal no processo do desenvolvimento do Município.

Proposta

Desenvolvimento dos serviços citados acima, durante 12 meses, a partir

da efetivação da contratação, com valor mensal de R$ 1.100,00.

Os serviços são prestados de forma remota continuamente e, também, com

visitas presenciais periódicas, a serem oportunamente agendadas pela

empresa prestadora de serviços e o contratante.

Catanduva, 20 de Junho de 2022.

Lucas Nicolau Alves

Representante Legal da Empresa Nicoartes Produções
CNPJ: 19.493.271/0001-54

Contato: (017) 99199-0469

Nicoartes Produções - Lucas Nicolau Alves [CNPJ: 19.493.271/0001-54
Contato: @ilucasalves | (17) 99199-0469
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Novo Horizonte, 20 de Julho de 2022.

Da

Divisão de Compras

Para a

Diretoria Municipal de Cultura

Após análise dos documentos até aqui apresentados, a Divisão de Compras informa que
para atender o pedido de contratação de serviço de assessoria realizado através do oficio n° 026/22,
necessita dos documentos relacionados em anexo.

Certa da atenção e providências, antecipamos nossos agradecimentos.

Atenciosamente.

Eliara A. Sigoli Martins

Chefe da Div. De Compras e Almoxarifado

Ip, fcl
ck
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CNPJ N.® 45.162.139/0001-99
28/10/1917

Emancipado em

Nõ^Honzonte
DIVISÃO DE COMPRAS E ALMOXARIFAOO

DOCUMENTOS PARA ABERTURA DE PROCESSO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

- Documento de formalização da demanda, com projeto básico, se
for o caso:

r cpvf c íinojao j
- Termo de Referência xonstando a estimativa de despesa,

orçamentários.de recursosdemonstração da previsão

comprovação de que o contratado preenche os requisitos de
habilitação, razão da escolha do contratado, justificativa de preço,

de execução, validade da proposta e forma de pagamento,prazo

- Orçamentos (no mínimo 03);0' /

f Co UOJ) -Uw-

- Documentos relativos à regularidade fiscal da empresa vencedora;
yJ

- CPF e e-mail do responsável legal pela empresa prestadora do
serviço para o Termo de Ciência da Fase IV do Audesp,

1

y - Identificação do agente responsável pela cotação conforme
Instrução Normativa 73, de 05 de Agosto de 2020

Sistema Fiorilli liberado para o MÓDULO"I - inclusão do pedido no

LICITAÇÃO.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE

‘ PRAÇA DR. EUCLYDES CARDOSO CASTILHO, 185
^ CNPJ : 45.152.139/0001-99

I  I .4 N.o

A
"Página 1

Solicitação de Compra de Materiais ou Serviços
Cotação

Cotação

03547/22 Ref. a prestação de serviços de assessoria técnica em gestão cultural e organização de eve 27/07/2022
Data Encerramento

27/07/2022

Descrição Data Emissão

Responsável Data Abertura

27/07/2022LAURA ELISA OLIVEIRA SANTANA

Poder

Órgão

PODER EXECUTIVO

DIRETORIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade / Setor; GABINETE

Centro de Custo : DIRETORIA MUNICIPAL DE CULTURA

Observação Ref. a prestação de serviços de assessoria técnica em gestão cultural e organização de eventos artiticos e gestão cultural pública
para a Diretoria Municipal de Cultura pelo período de 12 meses

Fornecedor

Endereço

27312

R NOVA GRANADA

JARDIM BELA VISTA

19.492.992/0001-40

RAFAEL VALEAO DA SILVA 31634855884

Complemento

Fone {17)

*********

TO 3524-3788 Fax
lE

Cód. Produto Descrição do Produto
Descrição Detalhada do Produto

028.001.803 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Unidade

Observação

Qtde VIr Unitário VIr Total

UN 12 950,00 11.400,00

Total Cotado 11400,00

Total Geral

11400,00

Requisitante

Fiorilli S/C Ltda. Soflv/are - (comprasQ - 9.21.25.2262 - 16493)
27/07/2022 15:43 Usuário Vítor
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PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTARIA N.o
0^

À Diretoria de Despesa e Orçamento

Solicito a reserva dos recursos orçamentários existentes no
orçamento geral do Município, para ocorrerem as despesas com a
CONTRATAÇÃO pretendida na REQUISIÇÃO EM ANEXO, para o
fiel cumprimento ao artigo 14 de Lei Federal n® 8666, de 21 de Junho
de 1993 e alterações posteriores, cujo valor estimado é da ordem de:
R$ 11.400,00 conforme informações de requisitante (orçamento
anexo).

Divisão de Compras, 28 de Julho de 2022

Eliara A. Sigoli Martins
Chefe da Divisão de Compras e Almoxarífado



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
’ Pc.Euclydes C-Cas 185

^ 45152139/0001-99 Exercício: 2022

i •

em : 28/07/2022 16:01

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA N° 1245

Ficha NO : 855 Processo N® :

Unidade ;

Funcional :

Cat. Econ. : 3.3.90.39.00

Código de Aplicação: 110 000

Cotação:

021900

13.392.0009.2139.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte Recurso: 00100

Responsável pela Cotação:

Interessado pelo pedido:

DIRETORIA MUNICIPAL DE CULTURA

Pedido:

Código Centro de Custo Centro de Custo:

Saldo Inicial

30.000,00

Alteração (+)

5.000,00

Alteração (-) Empenhado

900,00

Saldo Atual

34.100,000,00

HistóricoData

28/07/2022 Reserva para prestação de serviços para assessoria na area da Cultura.
VALOR DA RESERVA 11.400,00

RESERVA JA UTILIZADA

RESERVA ANULADA

RESERVA REFORÇADA

SALDO DE RESERVA ANTERIOR

SALDO DA RESERVA

SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA

0,00

0,00

0,00

11.400,00

2.534,00

ítíF orísecfl Amaral
Üiretora’d-' ̂ esresâ eOrçamento

CRC1SP287199/0-9

Da I
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AUTORIZAÇAO DO PROCESSO DE DISPENSA/INEXIGIBI DE
N.o

'JS
FABIANO DE MELLO BELENTANI, Prefeito Municipal de Novo Horizonte, no uso de suas
atribuições legais, com base no Art, 26 da Lei Federal n® 8666/93. e a vista da solicitação e
justificativa da Diretoria Municipal de Cultura, através da sua Diretora, Sra Laura Elisa de Oliveira
Santana, com referência ao processo licitatório abaixo indicado:

DESCRIÇÃO DO PROCESSO***** *****

Processo;

Controle:

211/22 Tipo: DISPENSA
Data da Abertura: 28/07/202266

OBJETO:

Prestação de serviços para assessoria na área de cultura, com técnicas de gestão cultural
pública, organização de eventos e formulação de políticas como o Conselho Municipal
de Cultura e operacionalização de leis de incentivo à cultura, conforme descrição
constante no Termo de Referência em Anexo.

RESOLVE

AUTORIZAR 0 presente processo de dispensa/inexigibilidade, conforme segue o
"Demonstrativo dos itens adquiridos/contratados", por SETOR ORÇAMENTÁRIO,
empresa:

DEMONSTRATIVO DOS ITENS ADQUIRIDOS/CONTRATADOS
rT®'^ÍCÍ5DlGÒ''61SCRIÇÁO DO PRODUTO/SERVIÇO

ICÓDIGO ;PROPONENTE / FORNECEDOR

i
028.001.8 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

RAFAEL VALEAO DA SILVA 31634855884

CNPJ: 19.492.992/0001-40

R NOVA GRANADA, 221 ******** - JARDIM BELA
VISTA, CATANDUVA - SP, CEP; 15806-375

TELEFONE: (17) 3524-3788

UNIDA

O

1

03 950,00

27312

DE QUANTID
Valor '
UNITÁRI VALOR

ADE

TOTAL

UN 12

11.400,00

Novo Horizonte, 28 de Julho de 2022

FABIANOTÍE MELLO BELENTANI

Preff ito Munic/pal

1



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE
CGC/MF 45.152.139/0001-99 Emancipado em 28/10/1917

PRAÇA DR. EUCLYDES CARDOSO CASTILHO, 185 - CENTRO  - NOVO HORIZONTE^^
FONE/FAX(I7)3543 9019 CEP: 14.960-000

M/s/h
Folha

N.o
PARA

DIRETORIA DE DESPESA E ORÇAMENTO

DA

DIVISÃO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

REF. AO

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO NL 211/2022

Tem esta a finalidade de encaminhar a essa Diretoria de Despesa e Orçamento, os
documentos abaixo relacionados, relativos à dispensa acima, para que possa Vossa
Senhoria providenciar o EMPENHO da despesa e o TERMO DE CIÊNCIA do Processo
no Sistema Audesp.

Divisão de Compras e Almoxarifado, 28 de Julho de 2022

ELIARA A. SIGOLI MARTINS
Chefe da Divisão de Compras



Prefeitura Municipal de Novo Horizonté
Pc.Euclydes C.Cas 185 45152139/0001-99

Rtt)TA DE EMPENHO
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NOTA DE EMPENHO N* 11143 FICHA 855 DATA 01/08/2022 PROCESSO 21' WtUUiyiCWFF

LICITAÇÃO: DISPENSA 0066/22 000211/22 DOCUMENTO. VENCIMENTO

RAFAEL VALEAO DA SILVA 31634855884

R NOVA GRANADA

NOME.
19.492.992/0001-40 CÓDIGO: 27312

ENDEREÇO CATANDUVA

Fonte de Recurso DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Ref. a serviço de assessoria na área de cultura, com técnicas de
gestão cultural pública, organizado de eventos e formulação de
políticas como o Conselho Municipal de Cultura e operacíonalização
de leis de incentivo à cultura, conforme Processo n® 211/2022;
Dispensa n® 66/2022.
VIGÊNCIA; 12 Meses.

VALOR TOTAL

0  Recursos nao Destinados a Contrapí

01 TESOURO

00 Recursos Ordinários

Bruto

11.400,00

Desconto110 GERAL

000 GERAL 0,00

OR - Ordinário
LÍQUIDO 11.400,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02 PODER EXECUTIVO

DIRETORIA MUNICIPAL DE CULTURA

SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA

02 19 00

3.3.90.39.48

13.392.0009.2139.0000

DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL

35.000,00 972.79 11.400,00 22.627,21

VALOR A SER PAGO R$ 11.400,00

onze mil e quatrocentos reais

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS
0,00

DANIELE M. FONSECA AMARAL
DIRETORA DESPESA E ORÇAMENTO

CRC: n» 1SP287199rtD-9

Maria Jose Gasparino
Agente Adm I

CpT 40495720879
FABIANO DE MELLO BELENTANI

PREFErrO MUNICIPAL

CPF. 177 931 788-31

ORDEM DE PAGAMENTO:
RENATO TOMA2ELA

DIRETOR DE FINANÇAS
CRCn^ISPSieSZZ/O-O

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO CONTA CHEQUE VALOR RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME

CNPJ/CPF
TALITA M. LEAL GlOVERNO

Chefe de Divisão de Pagamentos
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Emancipado em 28/10/1917

DIVISÃO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

Follin

NoWHonzõnte

CNPJ N.» 45.152.139/0001-99

3
í,

Novo Horizonte, 01/08/2022

PROCESSO LICITATÓRIO N° 211/22
DISPENSA 66

OBJETO: Prestação de serviços para assessoria na área de cultura, com técnicas de gestão
cultural pública, organização de eventos e formulação de políticas como o Conselho Municipal
de Cultura e operacionalizaçâo de leis de incentivo à cultura, conforme descrição constante no
Termo de Referência em Anexo.

ORDEM DE SERVIÇO

Comunicamos a Vossa Senhoria que resultante da análise das propostas
apresentadas a licitação acima especificada, o Sr. Prefeito Municipal AUTORIZOU, em favor
dessa empresa o objeto da licitação ficando, desde já notificados e autorizados a fornecer,
dentro dos prazos e condições propostos, o objeto da referida licitação conforme Relação em
Anexo.

A Formalização do Contrato esta dispensada com arrimo do artigo 62 da Lei
Federal n“ 8.666/93, substituído pela NOTA DE EMPENHO.

Sem mais para o momento, firmamos mui.

Atenciosamente.

ELIARAA. SIGOLI MARTINS
CHEFE DA DIVISÃO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

À

RAFAEL VALEAO DA SILVA 31634855884
R NOVA GRANADA
CATANDUVA

*  i27âl2' iRAFAEL VALEAO DA SILVA 31634855884
í  :CNPJ: 19.492.992/0001-40

; R NOVA GRANADA. 221
8ÉLAVISTA, CATANDUVA- SP. CEP: 15806-
375

Selefone: (17) 3524-3788
! Descrição do Produto/Serviço

1  ’ 028.001.8 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Item
-JARDIM********

Unidade Quantida Valor ' Valor
Unitário Totalde

12 950,00 11.400,00UN

03
11.400,00

Total do Proponente


