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EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2019 

SEMAD/BG/ES 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.186/2019 

 

 

 

PREÂMBULO 

 

 

CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.186/2019 

OBJETO: Chamamento Público para Credenciamento de Pessoas Jurídicas, para futuras 

contratações de artistas individuais, bandas ou grupos culturais em geral, locais ou regionais, 

para a realização de eventos festivos e culturais de acordo com o calendário Municipal de 

eventos, assim como para outros Eventos eventuais, com vistas ao fomento ao Turismo e 

Cultura, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Cultura. 

DATA DE INÍCIO: 30/05/2019 

HORÁRIO DE INÍCIO DE ABERTURA: 09h00 

LOCAL: Prédio da Sede da Prefeitura Municipal de Baixo Guandu - ES. 

 

 

 

 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE BAIXO GUANDU-ES, pessoa 

jurídica de direito público interno, com Sede à Rua Fritz Von Lutzow, nº 217, Centro-Baixo 

Guandu-ES, CEP 29.730-000, inscrito no CNPJ sob o nº 28.840.427/0001-17, por intermédio do 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação-CPL/BG/ES, nomeado através das Portarias nº 

023/2013 e 011/2019, no uso de suas atribuições legais, torna público, para conhecimento dos 

interessados, considerando o disposto na Lei Federal nº 8.987/1995, na Lei Federal nº 8.666/1993 e 

suas alterações, nas Leis Complementares nº 123/2006, 128/2008, 147/2014 e 155/2016, e no art. 

175 da Constituição Federal, subsidiada pelas demais normas que regem a matéria, no que couber, 

que realizará CHAMADA PÚBLICA, para Chamamento Público para Credenciamento de 

Pessoas Jurídicas, para futuras contratações de artistas individuais, bandas ou grupos 

culturais em geral, locais ou regionais, para a realização de eventos festivos e culturais de 

acordo com o calendário Municipal de eventos, assim como para outros Eventos eventuais, 

com vistas ao fomento ao Turismo e Cultura, conforme solicitação da Secretaria Municipal de 

Cultura, através do processo primitivo protocolizado sob o nº 3.186/2019. 

 

 

SOLICITAÇÃO DO EDITAL: poderá ser retirado pelo site: pmbg.es.gov.br, ou solicitado pelo 

email: pmbglicitar2@hotmail.com, e pelo Tel: (27) 3732-8916 e ainda, poderá ser retirado, 

pessoalmente dirigindo-se à Sala nº 203- CPL/PMBG/ES, instalada no Prédio da Sede da Prefeitura 

Municipal, de segunda a sexta-feira, no horário entre 07h00 e 16h00. Os interessados poderão 

solicitar esclarecimentos relativos ao Edital à CPL/PMBG/ES no horário de 07h00 às 16h00, de 

segunda à sexta-feira, pessoalmente, por oficio protocolizado ou através do e-mail: 

pmbglicitar2@hotmail.com, em até 03 (três) dias úteis anteriores à data de abertura. 

 

mailto:pmbglicitar2@hotmail.com
mailto:pmbglicitar2@hotmail.com
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ENTREGA e ABERTURA DOS ENVELOPES: Os envelopes contendo os documentos para 

habilitação e propostas deverão ser protocolizados no Setor de Protocolo Geral do Município, 

localizado no Prédio da atual Sede da Prefeitura Municipal, a partir das 08h30 horas do dia 30 de 

maio de 2019. Os envelopes contendo os documentos para Habilitação e Propostas serão abertos à 

partir das 09h00 do dia 30 de maio de 2019, à Sala nº 203, localizada no Prédio da Sede da 

Prefeitura Municipal de Baixo Guandu-ES, lavrando-se a 1ª (primeira) Ata da seção realizada. Após 

essa data o Credenciamento permanece aberto até seu encerramento que é de 12 (doze) meses, 

respeitando a data de apresentação das propostas pelos novos proponentes. 

1. DO OBJETO- Chamamento Público para Credenciamento de Pessoas Jurídicas, para 

futuras contratações de artistas individuais, bandas ou grupos culturais em geral, locais ou 

regionais, para a realização de eventos festivos e culturais de acordo com o calendário 

Municipal de eventos, assim como para outros Eventos eventuais, com vistas ao fomento ao 

Turismo e Cultura, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Cultura.  
 

1.1- A Seleção para as Futuras Contratações, visam a realização de Eventos de Fomento do 

turismo e cultura no Município e tem por objetivos específicos: 

 

A. Promover e fomentar o destino turístico à “Baixo Guandu - ES” por meio do incentivo a 

eventos artísticos culturais;  

B. Inclusão de artistas, bandas e grupos culturais locais e regionais; 

C. Valorização da cultura e fomento das atividades culturais; 

D. Aumentar o fluxo turístico de visitantes regionais e nacionais; 

E. Fomentar ações culturais que proporcionem oportunidades de visibilidade da imagem 

turística e artístico culturais da cidade; 

F. Aumentar o tempo médio de permanência do turista na cidade; 

G. Impulsionar as vendas do comércio e serviços na cidade; 

H. Iniciar o processo de consolidação da cidade como importante centro de turismo de 

eventos através de geração de divisas; 

I. Impulsionar o turismo aos finais de semana; 

J. Atender a programação artística cultural conforme calendário do Município de Baixo 

Guandu com os seguintes eventos: 
 

1.2- O Calendário Municipal de Eventos será o abaixo especificado, que poderá sofrer alterações, 

de acordo com atualização do planejamento dos eventos pela SECULT/BG/ES:  
 

 Motorock 

 Festa de São João 

 Pommerfest 

 Consciência Negra 

 Rock In Doce 

 Natal 

 Carnaval 

 Dia do Evangélico 

 Réveillon  

 Campeonatos de Parapente  

 Festa de Aniversário da Cidade 
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MOTOROCK 

Data Horário Número de integrantes 

06 de Junho de 2019 21 horas Até 7 integrantes 

06 de Junho de 2019 23 horas Até 7 integrantes 

07 de Junho de 2019 21 horas Até 7 integrantes 

07 de Junho de 2019 23 horas Até 7 integrantes 

08 de Junho de 2019 21 horas Até 7 integrantes 

08 de Junho de 2019 23 horas Até 7 integrantes 

 

FESTA DE SÃO JOÃO 

Data Horário Número de integrantes 

12 de Julho de 2019 21 horas Até 7 integrantes 

12 de Julho de 2019 23 horas Até 7 integrantes 

13 de Julho de 2019 21 horas Até 7 integrantes 

13 de Julho de 2019 23 horas Até 7 integrantes 

ROCK IN DOCE 

Data Horário Número de integrantes 

08 de Agosto de 2019 21 horas Até 7 integrantes 

08 de Agosto de 2019 23 horas Até 7 integrantes 

09 de Agosto de 2019 21 horas Até 7 integrantes 

09 de Agosto de 2019 23 horas Até 7 integrantes 

 

POMMERNFEST 

Data Horário Número de integrantes 

04 de Outubro de 2019 21 horas Até 7 integrantes 

04 de Outubro de 2019 23 horas Até 7 integrantes 

05 de Outubro de 2019 21 horas Até 7 integrantes 

05 de Outubro de 2019  23 horas Até 7 integrantes 

06 de Outubro de 2019 21 horas Até 7 integrantes 

06 de Outubro de 2019  23 horas Até 7 integrantes 

 

DIA DO EVANGÉLICO 

Data Horário Número de integrantes 

31 de Outubro de 2019 20 horas Até 7 integrantes 

31 de Outubro de 2019 22 horas Até 7 integrantes 

 

CONSCIÊNCIA NEGRA 

Data Horário Número de integrantes 

22 de Novembro de 2019 21 horas Até 7 integrantes 

22 de Novembro de 2019 23 horas Até 7 integrantes 

23 de Novembro de 2019 21 horas Até 7 integrantes 

23 de Novembro de 2019 23 horas Até 7 integrantes 
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NATAL 

Data Horário Número de integrantes 

20 de Dezembro de 2019 21 horas Até 7 integrantes 

20 de Dezembro de 2019 23 horas Até 7 integrantes 

21 de Dezembro de 2019 21 horas Até 7 integrantes 

21 de Dezembro de 2019 23 horas Até 7 integrantes 

22 de Dezembro de 2019 21 horas Até 7 integrantes 

22 de Dezembro de 2019 23 horas Até 7 integrantes 

23 de Dezembro de 2019 21 horas Até 7 integrantes 

23 de Dezembro de 2019 23 horas Até 7 integrantes 

24 de Dezembro de 2020 21 horas Até 7 integrantes 

24 de Dezembro de 2019 23 horas Até 7 integrantes 

25 de Dezembro de 2019 21 horas Até 7 integrantes 

PEÇA TEATRAL 20 horas Até 10 integrantes 

 

REVEILLON 

Data Horário Número de integrantes 

28 de dezembro de 2019 21 horas Até 7 integrantes 

28 de Dezembro de 2019 23 horas Até 7 integrantes 

29 de dezembro de 2019 21 horas Até 7 integrantes 

29 de Dezembro de 2019 23 horas Até 7 integrantes 

30 de dezembro de 2019 21 horas Até 7 integrantes 

30 de Dezembro de 2019 23 horas Até 7 integrantes 

31 de Dezembro de 2019 21 horas Até 7 integrantes 

31 de Dezembro de 2019 23 horas Até 7 integrantes 

01 de Janeiro de 2020 21 horas Até 7 integrantes 

 

PARAPENTE OU OUTRO EVENTO ESPORTIVO 

Data Horário Número de integrantes 

12 de março de 2020 21 horas Até 7 integrantes 

12 de março de 2020 23 horas Até 7 integrantes 

13 de março de 2020 21 horas Até 7 integrantes 

13 de março de 2020 23 horas Até 7 integrantes 

14 de março de 2020 21 horas Até 7 integrantes 

14 de março de 2020 23 horas Até 7 integrantes 

15 de março de 2020 21 horas Até 7 integrantes 

15 de março de 2020 23 horas Até 7 integrantes 

 

 



 
MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  

CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2019-SEMAD/BG/ES                                                                             Página 5 
 

FESTA DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE 

Data Horário Número de integrantes 

09 de abril de 2020 21 horas Até 7 integrantes 

09 de abril de 2020 23 horas Até 7 integrantes 

10 de abril de 2020 21 horas Até 7 integrantes 

10 de abril de 2020 23 horas Até 7 integrantes 

11 de abril de 2020 21 horas Até 7 integrantes 

11 de abril de 2020 23 horas Até 7 integrantes 

12 de abril de 2020 21 horas Até 7 integrantes 

12 de abril de 2020 23 horas Até 7 integrantes 

 

EVENTOS ELEGÍVEIS FUTURAMENTE-EVENTUAIS 

Data Horário Número de integrantes 

30 apresentações 21 horas Até 7 integrantes 

30 apresentações 23 horas Até 7 integrantes 

20 apresentações Diversos PEÇA TEATRAL (Trupe) 

APRESENTAÇÕES CULTURAIS 

 

1.3- Cada proponente terá direito a apenas uma inscrição/único lance para cada Item, 

devendo apresentá-lo em envelope fechado, conforme especificado neste edital.  

 
 

2. DAS CONDIÇÕES PARA CREDENCIAMENTO.  

 

2.1-Poderão participar deste Credenciamento quaisquer interessados do ramo pertinente e que 

satisfaçam as condições do objeto deste Edital.  

 

2.2-Somente poderão ser realizadas Contratações com os próprios artistas, bandas e grupos, por isso 

as empresas devem estar registradas em nome dos mesmos, não sendo possível contratação de 

representantes, a menos que sejam apresentados “contratos de exclusividade” com representação 

nacional, na forma da lei; 

 

2.3. As propostas serão classificadas por Item/Evento/Festividade. Caso haja várias propostas para o 

mesmo Item/Evento/Festividade, será realizado sorteio em até 05 (cinco) dias antes do evento;  

 

2.4- O certame será conduzido pelo Presidente da CPL/PMBG/ES, que terá, em especial, as 

seguintes atribuições: 

a- coordenar o processo de credenciamento (abertura dos envelopes e verificação dos documentos); 

b- receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pelo setores técnicos 

da Municipalidade; 

c- conduzir a (s) sessão(es) pública(s) que se estenderão enquanto o Chamamento estiver aberto; 

d- verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos no instrumento 

convocatório; 
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e- verificar e julgar as condições dos documentos de habilitação; 

f- receber, examinar e decidir os recursos ao edital ou ao certame, encaminhando à autoridade 

competente quando mantiver sua decisão; 

g-conduzir os trabalhos da equipe de apoio;  

h- encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior e propor a homologação. 

 

3 - DO CREDENCIAMENTO DO REPRESENTANTE DA LICITANTE NO MOMENTO 

DE ABERTURA DO ENVELOPE Nº 01: 

3.1 - Para o credenciamento do representante ao certame, deverão ser apresentados os seguintes 

documentos: 

3.1.1 - Tratando-se de representante legal, o contrato social ou estatuto ou outro instrumento de 

registro comercial, registrado na Junta Comercial ou em cartório, no qual estejam expressos seus 

poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 

3.1.2 - Tratando-se de procurador, o instrumento de procuração público ou particular com firma 

reconhecida do qual constem poderes específicos para realizar todos os atos pertinentes ao certame, 

acompanhado do correspondente documento, que comprove os poderes do mandante para a outorga, 

ou de acordo com o anexo II. 

3.1.3 – Caso a proponente não compareça, mas envie toda a documentação necessária dentro do 

prazo estipulado, participará do credenciamento normalmente, renunciando a apresentação ou 

interposição de recurso. 

3.2. Os interessados em participar do certame deverão apresentar os documentos relacionados no 

Item 3, até o dia 30 de maio de 2019, às 08h30, ou posteriormente, em até 15 (quinze) dias antes 

de cada evento, no Protocolo Geral do Município, localizado no Prédio da atual Sede da Prefeitura 

Municipal, sito à Rua Francisco Ferreira,  nº 40, Centro, nesta cidade, em envelopes devidamente 

lacrados e contendo por fora os seguintes dizeres: 

 

Envelope 1 – HABILITAÇÃO 

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU-ES 

SEMAD/BG/ES 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.186/2019 

Nome do proponente: 

CNPJ: 

_______________________________________________________________________________ 

Envelope 2 – PROPOSTA DE PREÇOS 

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU-ES 

SEMAD/BG/ES 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.186/2019 

Nome do proponente: 

CNPJ: 

_______________________________________________________________________________ 
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3.3. São requisitos para o credenciamento, a apresentação dos documentos abaixo especificados, em 

cópias autenticadas ou originais acompanhados de cópias, podendo ser autenticados na sessão de 

licitação ou já estarem devidamente autenticados antecipadamente, em cartório ou por servidores 

desta administração, mais especificamente, servidores do Setor de Licitações em até 24 (vinte e 

quatro) horas antes da licitação.  

 

4. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA HABILITAÇÃO- ENVELOPE 01:  
 

4.1. Em se tratando de Pessoa Jurídica (PJ):  

 

a)-Registro Comercial, no caso de empresário individual;  

b)-Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 

sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição 

de seus administradores;  

c)-Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em 

exercício;  

d)-Em caso de MEI- Micro Empreendedor Individual, apresentar a Ficha Cadastral; 

e) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), concernente ao objeto em 

Contratação, emitido no máximo em até 60 (sessenta) dias;  

f) prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal, relativo ao domicílio ou 

sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade ou Sintegra; Caso a proponente não possua 

Alvará definitivo, poderá apresentar qualquer documento que comprove o atual endereço. No caso 

de MEI a Ficha Cadastral suprirá tal exigência;  

g)- prova de regularidade de Contribuições Previdenciárias (INSS) e para com a Fazenda Nacional 

através de certidão conjunta emitida pela Receita Federal do Brasil- RFB;  

h)-prova de regularidade para com a Fazenda Estadual através de certidão emitida pela Secretaria da 

Fazenda Estadual da Sede da licitante ou outra prova equivalente, na forma da lei; 

i)-prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, através de certidão, emitida pela Secretaria 

da Fazenda Municipal da sede da licitante; 

j)-prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), através de 

Certificado de Regularidade – CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal; 

k)-prova de regularidade de débitos trabalhistas inadimplidos, através de Certidão emitida pelo TST 

-Tribunal Superior do Trabalho; 

l)- prova de regularidade e inexistência de pedido de Falência ou Concordata expedida pelo Cartório 

Distribuidor da sede da Licitante ou pelo Tribunal de Justiça Estadual; 

m-Apresentar declaração de que possui capacidade de realizar plenamente os Serviços Artísticos 

Contratados, ou seja, que detém notoriedade local ou regional, com pleno atendimento às 

determinações contratuais, conforme Anexo III; 

n- Declaração de que não emprega menor, nos termos da CF/88, conforme Anexo V. 

o- Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo, conforme Anexo VI.  

p- Declaração de Inexistência de Parentesco com Servidor Municipal, conforme Anexo VIII; 

q- Declaração de Cumprimento das Normas Trabalhistas e Previdenciárias, conforme Anexo IX; 

 

4.1.1- Os documentos expedidos pela Rede Internacional de Computadores – INTERNET, poderão 

ser apresentados na forma impressa em original ou por cópia reprográfica sem autenticação, 

entretanto, poderão estar sujeitos à verificação de sua autenticidade, através de consulta que será 

realizada pela CPL/PMBG/ES-Comissão Permanente de Licitação. 
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4.1.2 – Caso falte ou esteja vencido algum dos documentos de Habilitação Fiscal da Proponente, a 

CPL/PMBG/ES abrirá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a sua regularização, podendo ser 

ampliado em dobro esse prazo, a fim de homologação, no caso de proponente vencedor; 

 

4.2-Efetivado o Credenciamento, não serão aceitos pedidos de inclusão de novas propostas;  

 

4.2.1- Serão aceitas inscrições por meio de terceiros, mediante a apresentação de:  

 

(a) Procuração com firma reconhecida e com a especificação de poderes;  

(b) Documento de identidade do procurador e;  

(c) Cópia do documento de identidade daquele que pretende o credenciamento.  

 

5. DA PROPOSTA DE PREÇOS- ENVELOPE nº 02.  

 

5.1-O Envelope nº 02, deverá conter a Proposta, nos moldes do Anexo II deste Edital, redigido em 

01 (uma) via, contendo a assinatura do representante da pessoa jurídica, indicando o interesse pelo 

Item, data e o referido evento.  

 

a)-A PROPOSTA DE PREÇOS deverá ser apresentada com os valores idênticos aos da planilha de 

preços referenciais formulada pela Municipalidade, por especialidade, valor unitário e valor global.  
 

b)-Nos preços propostos estão inclusos todos os custos e despesas necessários ao perfeito 

cumprimento das obrigações assumidas pelo proponente. 

 

c)-Não serão levadas em consideração, quaisquer vantagens não previstas neste edital. 

 

5.2-Os preços máximos propostos são aqueles informados pela administração, na planilha à seguir: 

 

CATEGORIA (Música) TEMPO (MÍNIMO) VALOR R$ 

(   ) Solo/DJ 90 minutos R$ 700,00 

(   ) Duplas com instrumentos individuais 90 minutos R$ 1.000,00 

(   ) Duplas com Banda própria 90 minutos R$ 1.500,00 

(   ) Grupos, Bandas, até 07 integrantes 90 minutos R$ 2.500,00 

(   ) Coral - Mínimo 10 integrantes 90 minutos R$ 2.500,00 

 

CATEGORIA- Culturais, Teatrais TEMPO (MÍNIMO) VALOR R$ 

(   ) Solo 60 minutos R$ 700,00 

(   ) Duplas 60 minutos R$ 800,00 

(   ) Grupos até 03 integrantes 60 minutos R$ 1.200,00 

(   ) Grupos até 07 integrantes 60 minutos R$ 2.000,00 

(   ) Grupos acima de 07 integrantes 60 minutos R$ 2.500,00 
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5.3- Os preços máximos elencados acima, são aqueles que a administração tem disposição de pagar 

e equivalem à média apurada dos pagamentos dos últimos 05 (cinco) anos para contratações 

idênticas ou aqueles devidamente apurados no mercado; 

 

6. DA ABERTURA DOS ENVELOPES E JULGAMENTO 
 

6.1- A CPL/PMBG/ES fará a abertura dos envelopes protocolizados no devido tempo e de acordo 

com o estabelecido neste edital, avaliando a documentação de habilitação apresentada e a 

proposta de preços, que deverão ser abertos por ordem de protocolização a partir do dia 

30/05/2018 e para os novos proponentes, sempre na quinzena anterior ao evento, para que a 

operacionalização do presente Chamamento e os contratos oriundos do mesmo, se adequem às 

questões orçamentárias e contábeis à que a administração pública está adstrita.  

 

7. DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.  

 

7.1- O valor da prestação de serviços, será pago pela Secretaria contratante, em até 30 (trinta) dias 

após a execução dos serviços, conforme aceite da Nota Fiscal pela Fiscalização, devidamente 

preenchida, referente aos serviços realizados, constantes do Empenho e Ordem de Serviços.  

 

7.1.1- Junto à Nota Fiscal de prestação de serviços a Contratada deverá juntar e encaminhar todos 

os documentos para manutenção da sua habilitação fiscal, isto é, todas as Certidões Negativas, já 

listadas no item 4. 

 

7.2.  Fica sob a incumbência da Contratada a iniciativa do cálculo minucioso da fatura devida, a ser 

revisto e aprovado pela Contratante;  

 

7.2.1. As Notas Fiscais que contiverem erros de qualquer natureza, serão devolvidas à Contratada 

para correção ou cancelamento e nova apresentação, sem o que não poderá ser paga; 

 

7.3- O Fiscal indicado para a presente contratação será a Servidora: Jane Ribeiro, atual Secretária 

Municipal de Cultura; 

 

7.4- A liquidação da despesa obedecerá rigorosamente ao estabelecido na Lei Federal nº 

4.320/1964, na Lei Federal nº 8.666/1993, assim como o estabelecido na Lei Complementar nº 

101/2000- Lei de Responsabilidade Fiscal; 

 

7.5-  Durante todo o período de vigência contratual o Contratado deverá manter-se em dia com os 

documentos de sua “Habilitação Fiscal”; 

 

8. DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO E DOS CONTRATOS 

  

8.1- A Vigência do presente Credenciamento será de 12 (doze) meses, contados à partir do início da 

data de abertura das propostas em 30/05/2019; 

 

8.2- Os contratos oriundos da presente contratação, poderão ter prazo de vigência de até 12 (doze) 

meses a partir da sua publicação; 
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9- DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

9.1- Caberão recursos tanto do edital, na forma de impugnação, ou nas fases seguintes, na forma de 

recursos administrativos ou judiciais. Em todos os casos, deverão ser protocolizados e direcionados 

ao Presidente da CPL/PMBG/ES ou em sendo negados à autoridade superior; 

 

9.2- O prazo máximo para impugnar o edital é de até 03 (três) dias úteis antes da sua abertura; 

 

9.3- Caberá à CPL/PMBG/ES decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas 

antes do inicio da abertura que se dará às 09hs do dia 30/05/2019; 

 

9.4- Após a abertura dos envelopes, qualquer participante poderá manifestar, imediata e 

motivadamente, a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 05 (cinco) dias, da 

confecção da ata, para a apresentação das razões do Recurso, ficando os demais participantes, 

desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr 

do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos, mediante 

solicitação formal. 

 

9.5- A falta de manifestação imediata e motivada do participante quanto ao resultado do 

credenciamento, importará preclusão do direito de recurso.  

9.5.1. Os recursos imotivados ou insubsistentes não serão recebidos. 

 

9.6- Acolhida a impugnação contra o ato convocatório (edital), será definida e publicada nova data 

para a realização do Chamamento Público; 

 

9.7- Qualquer modificação no edital será divulgada pelo mesmo instrumento de publicação em que 

se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando de forma, 

inquestionável, a alteração não afetar a formulação das propostas; 

 

10. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

10.1- As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta do Orçamento Municipal de 

2019 e 2020, e serão especificados quando da efetiva contratação, pela SECUL. 

 

10.2- O presente Credenciamento não gera obrigação imediata de contratar, mas, apenas expectativa 

de contratação; 

 

10.2.1- Até 15 (quinze) dias antes do calendário de cada evento festivo para o qual foi Credenciado, 

será informado ao mesmo a sua efetiva Contratação.  

 

10.2.1.1-Não sendo avisado com a referida antecedência, será então dispensado da sua 

apresentação, pois provavelmente, o referido evento não será realizado conforme previsto; 

 

10.2.2-O Credenciado para cada evento não poderá ser substituído, a menos que seja aceita a sua 

troca, formalmente e com a sua anuência; 

 

10.2.3-Para cada evento será feito o sorteio dos artistas que atuarão no mesmo, de acordo com a sua 

especialidade (Rock, Pop, MPB, Sertanejo, Samba, Raiz, etc) 
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11- DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 

11.1 Serão considerados classificados, as propostas que preencherem todas as condições fixadas 

neste Chamamento Público. 

 

11.2 A CPL/PMBG/ES classificará as propostas, considerando-se a quantidade de proponentes para 

cada especialidade e a ordem de sorteio.  

 

11.2.1. Havendo mais de um proponente para cada Item, especialidade, evento, será feito sorteio, 

com data determinada, a menos que haja desistência em favor daquele que não foi classificado em 

primeiro lugar;  

 

11.2.2- Havendo mais de um credenciado para cada especialidade, as demandas serão distribuídas 

por sorteio; 

 

12. DA CONTRATAÇÃO 

 

12.1. Uma vez declarado o(s) credenciados/vencedor(es) pela CPL/PMBG/ES, e homologado o 

certame pela autoridade superior, o(s) proponente(s) serão convocados para assinar o Contrato 

Administrativo por evento, (Modelo do Anexo IV), no prazo de 05 (cinco) dias úteis após ser 

comunicado,  sob pena de punição, por descumprimento de obrigação contida no edital, nos termos 

da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações. 

 

13. DAS RESPONSABILIDADES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS 

 

13.1. Os Prestadores de Serviços que aderirem a este procedimento de contratação, declaram que 

atendem a todas as exigências legais e regulatórias à execução do seu objeto e que possuem 

autorização legal para fazer a proposta, sujeitando-se, em caso de declaração falsa, à pena de 

suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração 

Pública, bem como às penalidades da legislação civil e penais aplicáveis (Art. 299 do CP por 

Falsidade Ideológica). 

 

13.2. O Contratado se compromete a prestar os serviços conforme o disposto em sua proposta 

(Anexo II), no padrão de qualidade estabelecida na legislação vigente e nas especificações 

elaboradas pela Secretaria Municipal de Cultura.  

 

13.3. O prestador de serviços se compromete a executar os serviços estabelecidos neste 

Chamamento Público, durante o período de vigência do contrato. 

 

13.4. O prestador de serviços se compromete a realizar as apresentações nos locais determinados e 

de acordo com o cronograma e plano de trabalho elaborado pela Secretaria Municipal de Cultura. 

 

13.5- O cidadão, o gestor ou fiscal da contratação poderão denunciar qualquer irregularidade na 

Prestação dos Serviços contratados. 
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14. DAS PENALIDADES 

 

14.1. Poderá ser aplicada à Contratada, em caso de descumprimento a alguma das condições e 

exigências estipuladas neste edital, as seguintes penalidades, dentre outras: 

 

14.1.1. Advertência: sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta para as quais 

tenham concorrido, e desde que ao caso não se aplique as demais penalidades. 

 

14.1.2. Pela recusa injustificada em assinar a ordem de serviços, estará sujeita à multa 10% (dez por 

cento); 

 

14.1.3. Pela recusa em realizar os serviços mesmo tendo assinado a ordem de serviços, multa de 

20% (vinte por cento), o que acarretará ainda a Suspensão temporária de participar de licitações e 

impedimento de contratar com esta Administração num prazo de até dois anos, nos termos da lei 

federal nº 8.666/1993. 

 

14.2. Será facultado à licitante, o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a apresentação de defesa 

prévia, na ocorrência de quaisquer das situações sujeitas às penalidades previstas neste edital. 

 

14.3. O Contratado não poderá solicitar o seu descredenciamento com o contrato em vigor, a menos 

que a motivação ou motivações sejam plausíveis e a “bem do serviço público”; 

 

15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

15.1. A apresentação da proposta implica aceitação deste edital, bem como das normas legais que 

regem a matéria e, se porventura a licitante for declarada vencedora, ao cumprimento de todas as 

disposições contidas nesta licitação. 

 

15.2. Os documentos apresentados na forma de cópias reprográficas deverão estar autenticados, 

podendo inclusive serem autenticados pela Comissão Permanente de Licitação em até 48 (quarenta 

e oito) horas antes do certame. 

 

15.3. Servidores Municipais, assim considerados aqueles do artigo 84, "caput" e parágrafo 1º. da 

Lei nº. 8.666/93, estão impedidos de participar deste Chamamento Público, por determinação do 

artigo 9º, inciso III, da Lei Federal nº. 8.666/1993, assim como parentes. 

 

15.4. Todos os documentos (planilhas e certidões) na medida do possível, deverão ser apresentados, 

em folhas de papel no tamanho “A4”, para facilitar o arquivamento processual. 

 

15.5. Os envelopes não abertos contendo a documentação dos proponentes ficarão em posse da 

CPL/PMBG/ES, à disposição dos mesmos, pelo prazo de 30 (trinta) dias corridos após a 

conclusão do certame e ao término deste prazo os mesmos poderão destruídos pela administração. 

 

15.6. O processo de contratação, contendo todas as suas partes, encontra-se à disposição dos 

interessados à Sala nº 203 – CPL/PMBG/ES, localizada no Prédio Administrativo Municipal, à Rua 

Francisco Ferreira, n° 40, Centro, no horário de 07h00 às 13h00 ou podem ser obtidas pelo e-mail 

pmbglicitar2@hotmail.com, pelo telefone (27) 3732-8916, pelo site: pmbg.es.gov.br ou ainda pelo 

portal “transparência” do Município. 
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15.7- Os contratos oriundos do presente Chamamento Público, poderão sofrer aditivos, quando 

devidamente justificados, nos termos do Art. 57 e 65 da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas 

atualizações. 

 

15.7.1- Os contratos oriundos do presente Chamamento, possuem características de “contratos 

continuados”, nos termos do Inciso II do Art. 57 da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas atualizações. 

 

16. Integram o presente Edital: 

 

Anexo I- Modelo da CREDENCIAL; 

Anexo II- Modelo de Proposta; 

Anexo III- Modelo de Declaração de Pleno Atendimento ao edital; 

Anexo IV- Minuta do Contrato; 

Anexo V- Declaração de que não emprega menor; 

Anexo VI- Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo à licitação; 

Anexo VII- Declaração de Enquadramento como ME/MEI/EPP; 

Anexo VIII- Declaração de Inexistência de Parentesco com Servidor Público Municipal; 

Anexo IX- Declaração de Cumprimento das Normas Trabalhistas e Previdenciárias; 

Anexo X- Termo de Referência; 

 

 

17. DO FORO 

 

17.1. O Foro do presente CHAMAMENTO PÚBLICO nº 004/2019 é o da Comarca de Baixo 

Guandu-ES, para conhecer e julgar quaisquer questões dela decorrentes; 

 

 

BAIXO GUANDU/ES, 09 de maio de 2019. 

  

                                                                                                                                                                                                                           
 

SANDRO MÁRCIO ZAMBONI 
Presidente da Comissão Permanente de Licitações 
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(Utilizar, se possível, papel timbrado da empresa licitante, com nome, CNPJ e endereço) 

 

ANEXO I 

 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2019 

SEMAD/BG/ES 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.186/2019 
 

 

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO 

 

 

 

Pelo presente instrumento particular de Procuração e pela melhor forma de direito, a Firma....., com 

sede (endereço  completo da matriz), inscrita no CNPJ/MF sob nº  .................. ,neste ato, 

representada por seu sócio-gerente Sr (a).....................portador(a) da cédula de identidade RG nº 

...................., e CPF n º..................,  nomeia e constitui seu  representante o(a) senhor(a) ................., 

portador(a) da cédula de identidade RG nº................. e CPF nº ...................., a quem confere 

poderes para representar a empresa outorgante no CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2019, 

instaurado pelo  Município de Baixo Guandu - ES, em especial para firmar declarações e atas, 

apresentar ou desistir da apresentação de lances verbais, negociar os valores propostos, interpor ou 

desistir da interposição de recursos e praticar todos os demais  atos pertinentes ao certame acima 

indicado. 
 

Baixo Guandu-ES, 30 de maio de 2019. 

 

Nome do Representante Legal: _____________________________________________ 

Assinatura: ____________________________________________ 

CPF:   ____________________________________________ 
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(Utilizar, se possível, papel timbrado da empresa licitante, com nome, CNPJ e endereço) 

 

ANEXO II 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2019 

SEMAD/BG/ES 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.186/2019 

 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2019 Data: 

Fornecedor: CNPJ: 

Endereço: Insc. Est. 

Município: UF: 

 

Item 

 

Quant. 

 

Unid. 

 

Especificações 

Vr.  

Unit. 

Vr.  

Total 

01 01 Serviço Evento: _________________________(   ) Todos 

Apresentação Artística:  

Gênero: 

Categoria:  

  

   TOTAL GLOBAL   

Valor Global por Extenso: R$____________(______________________________________). 

Validade da Proposta: 12 (doze) meses, contados da abertura da proposta; 

Prazo de Vigência do Credenciamento: 12 (doze) meses; 

Prazo de Vigência dos Contratos: 12 (doze) meses; 

Prazo de Execução: Imediata, de acordo com a data do evento, no período contratado. 

Declaramos estar de acordo e submetemo-nos a todas as condições do Edital CHP n.º 004/2019. 

 

Baixo Guandu-ES, 30 de maio de 2019. 

 

Nome do Representante Legal: _____________________________________________ 

Assinatura: ____________________________________________ 

CPF:   ____________________________________________ 
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(Utilizar, se possível, papel timbrado da empresa licitante, com nome, CNPJ e endereço) 

 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2019 

SEMAD/BG/ES 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.186/2019 

 

ANEXO III 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO. 

 

  A (o) ___________________________________________________ por intermédio 

do seu representante ou procurador declara ao Município de Baixo Guandu-ES, que atende a todas 

as condições de habilitação ao presente processo licitatório. 

 

Por ser verdade, o signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade na 

presente declaração. 

 

 

Baixo Guandu-ES, 30 de maio de 2019. 

 

Nome do Representante Legal: _____________________________________________ 

Assinatura: ____________________________________________ 

CPF:   ____________________________________________ 
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EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2019 

SEMAD/BG/ES 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.186/2019 

 

ANEXO IV 

MINUTA DE CONTRATO Nº 000/2019 

 

 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA 

MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE BAIXO GUANDU-ES 
E A EMPRESA “__________”, PARA REALIZAÇÃO DE SHOW 

ARTÍSTICO __________, COM A “BANDA, DUPLA, ARTISTA, 

CONJUTO, TRUPE, GRUPO, ETC, PARA O EVENTO 

DENOMINADO “_____________”.  

 

 

 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE BAIXO GUANDU/ES, pessoa 

jurídica de direito público interno, situada à Rua Fritz Von Lutzow, n.º 217, Centro, Baixo Guandu-

ES, inscrita no CNPJ n.º 28.840.427/0001-17, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato 

representado por seu representante legal o Secretário Municipal de Administração, Sr. ADONIAS 

MENEGÍDIO DA SILVA, brasileiro, casado, administrador, portador do RG nº 22.046.216-SSP-

SP e CPF n.º 127.622.348-08 e a Firma “__________________”, inscrita no CNPJ nº 

_______________, sito à Rua/Avenida ____________ nº ____,  Município de __________/___, 

CEP nº _______-000, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representado pelo Sr. 

___________________, brasileiro, empresário, residente e domiciliado em ____________-___, 

portador do CPF n.º ________________ e RG nº __________-SSP-___, firmam o presente 

visando a Realização de Show Artístico ______(verificar o tipo de apresentação) para o Evento 

denominado “______________de 2019”, com a “BANDA _____________”, conforme o 

processo administrativo protocolizado sob o n.º _____/2019, partes integrantes da presente 

contratação, independentemente de transcrição, nas condições a seguir aduzidas: 

 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente contrato reger-se-á pelas disposições constantes do 

Inciso III do Art. 25 da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações, do processo administrativo 

protocolizado pela SECULT/BG/ES sob o nº ______/2019, e ainda pela proposta apresentada pela 

CONTRATADA, partes integrantes do presente CONTRATO independentemente de transcrição.  

  

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

O objeto da presente contratação é a Realização de Show Artístico _____________para o Evento 

denominado “__________________de 2019”, com a “BANDA____________, a saber: 
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ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕES 

 
 

 

 
 

01 

 
 

 

 
 

01 
Serviço 

Show Artístico _______ com a “BANDA ________”; 

EVENTO: “______________¨; 

Apresentação: única apresentação no dia ___/___/2019- Dia: 

Duração: Mínimo de 90 (noventa) minutos, com início às ___h___. 

Local: _____________________, Sede do Município 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – As despesas com alimentação, hospedagem, cachês e transportes 

dos artistas e equipe técnica, carregadores, etc, referente ao objeto deste Contrato, ficarão por conta 

da CONTRATADA, conforme proposta apresentada. 

CLÁUSULA SEGUNDA – REGIME DE EXECUÇÃO 

O Objeto deste contrato será executado por preço global. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

Pela execução do objeto ora contratado, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, o valor 

global de R$_______,00 (___________Reais), conforme planilha à seguir: 

PLANILHA DE ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PREÇOS: 

ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕES Vr.  

Unitário 

Vr.  

Total 

 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

Serv. 

Show Artístico ____ com a “BANDA ________________”; 

Evento: “_______________________________________¨; 

Apresentação: única apresentação no dia ___/___/2019; 

Duração: Mínimo de 90 (noventa) minutos, com início às 

___h___.  

Local: __________________, Sede do Município 

  

      

 

Valor Global: R$_______________(______________________________________); 

 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O pagamento pelos serviços contratados será efetuado de acordo 

com a proposta, imediatamente após a realização dos serviços e no máximo em até 30 (trinta) dias, 

contra a apresentação da Nota Fiscal e mediante emissão de laudo de aceitação expedido pela 

CONTRATANTE, através da Secretaria Municipal de Cultura.  

PARÁGRAFO SEGUNDO - O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade da Nota 

Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas.  
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PARÁGRAFO TERCEIRO - Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos 

documentos pertinentes à habilitação fiscal e jurídica da contratação, ou, ainda, circunstâncias que 

impeçam a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as 

medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da 

regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

a- Antes do pagamento, a Contratante verificará, por meio de consulta eletrônica, a 

regularidade das certidões negativas nos sites oficiais emissores e se a CONTRATADA 

mantém as condições de habilitação do presente certame, devendo seu resultado ser 

impresso, juntado ao processo de pagamento; 

b- Na liquidação da despesa, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, 

quando for o caso; 

c- Os pagamentos serão efetuados por meio de Ordem Bancária, mediante depósito em conta- 

corrente, na agência e no estabelecimento bancário indicado pela Contratada, em sua Nota 

Fiscal, ou através de cheque nominativo na tesouraria municipal; 

d- A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela 

Contratada, que porventura não tenha sido acordada neste contrato. 

 

PARÁGRAFO QUARTO – Nos preços contratuais estão inclusos o valor do cachê artístico, 

transporte, traslado local, hospedagem, alimentação e todos os custos e despesas diretas e indiretas e 

os decorrentes de impostos e taxas de qualquer natureza para o cumprimento do presente 

CONTRATO, conforme proposta da Contratada, aceita pela administração. 

PARÁGRAFO QUINTO – Os preços ora fixados, são fixos e irreajustáveis durante a vigência do 

presente CONTRATO. 

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

4.1- Única apresentação no dia ___/___/____, com no mínimo 90 (noventa) minutos de duração, 

conforme planilha de descrição dos serviços, especificados na cláusula terceira.   

4.2- O prazo de vigência do contrato será até ___/___/20___. 

CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

Os recursos para fazer face às despesas desta Contratação correrão à conta do Orçamento Municipal 

em vigor a saber: 

150-Secretaria Municipal de Cultura 

1501-Departamento de Cultura   

1501.13392000352.176 – Promoção e Realização de Eventos Comemorativos  

                                   33903900000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica  

 FONTE DE RECURSOS: 10010000000 – Recursos Ordinários 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO 

A execução do CONTRATO será acompanhada e fiscalizada pela Secretaria Municipal de Cultura, 

através da Servidora: JANE L. RIBERIO, atual Secretária Municipal de Cultura, Portaria nº 

0207/2019. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO- Quando houver a necessidade de substituição do servidor 

inicialmente designado para a referida fiscalização, o Gestor Municipal da pasta afeta, procederá à 

troca indicando de modo formal neste processo. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS RESPONSABILIDADES E DAS OBRIGAÇÕES 

Serão de responsabilidade da CONTRATADA as despesas com encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do presente CONTRATO, sendo que a 

inadimplência de tais obrigações não transfere ao Município de Baixo Guandu/ES a 

responsabilidade pelo seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do CONTRATO ou restringir a 

regularização e uso dos serviços. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A inadimplência da CONTRATADA relativamente aos encargos 

alinhados na cláusula anterior, não transfere à administração Municipal a responsabilidade de sua 

quitação, mormente pagamento de caráter indenizatório por acidente contra terceiros ou mesmo 

com o próprio pessoal admitido pela empresa CONTRATADA. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA obriga-se a realizar os serviços artísticos de 

acordo com a sua especialização e estilo artístico dos artistas, de acordo com o reconhecimento que 

as mesmas recebem da opinião pública nacional e dos meios de comunicação em geral, motivo que 

fez com que esta municipalidade optasse por esta contratação em detrimento de outras existentes no 

cenário nacional, conforme justificativas no termo de referência da contratação. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Será de responsabilidade da CONTRATADA os danos causados 

diretamente à Administração Pública Municipal ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na 

execução do presente CONTRATO, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade e o fato que 

a fiscalização ou acompanhamento da execução dos serviços ter sido efetuado pela 

CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO QUARTO - A CONTRATANTE não se responsabiliza por outras despesas que 

surjam em decorrência deste CONTRATO, efetuadas entre a CONTRATADA e terceiros e muito 

menos aquelas que não figurem expressamente no presente CONTRATO e na proposta de preços da 

CONTRATADA. 

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES 

No caso da CONTRATADA não cumprir as obrigações assumidas ou preceitos legais, serão 

aplicadas as seguintes penalidades: 

a) Multa; 

b) Rescisão do Contrato ou cancelamento da Ordem de Serviços; 

c) Suspensão do direito de licitar junto ao Município de Baixo Guandu – ES; e, 

d) Declaração de inidoneidade. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Será aplicada a multa de 0,3% (três décimos por cento) do valor do 

contrato, por dia até o trigésimo dia de atraso, se os serviços não forem realizados quando a 

CONTRATADA sem justa causa deixar de cumprir dentro do prazo estabelecido a obrigação 

assumida. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Será aplicada multa de 5 % (cinco por cento) sobre o valor do 

Contrato, quando a CONTRATADA: 
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a) Prestar informações inexatas ou criar embaraços à fiscalização; 

b) Transferir ou ceder suas obrigações a terceiros, sem a prévia autorização da CONTRATANTE; 

c) Desatender as determinações da fiscalização; 

d) Cometer faltas reiteradas na execução dos serviços; 

e) Não iniciar sem justa causa, a execução dos serviços contratados no prazo fixado; 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

Contrato, quando a CONTRATADA: 

a) Recusar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte, os serviços contratados; 

b) Praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência, imperícia, dolo 

ou má fé, venha a causar danos à CONTRATANTE ou a terceiros, independentemente da 

obrigação da CONTRATADA em reparar os danos causados. 

 

PARÁGRAFO QUARTO - Será aplicada a penalidade de declaração de inidoneidade quando a 

CONTRATADA sem justa causa não cumprir as obrigações assumidas, praticando falta grave, 

dolosa ou revestida de má fé, a juízo da CONTRATANTE, independentemente das demais sanções 

cabíveis. 

a) A pena de inidoneidade será aplicada em despacho fundamentado, assegurada defesa ao 

infrator, ponderada a natureza, a gravidade da falta e a extensão do dano efetivo ou potencial. 

b) As multas aplicadas deverão ser recolhidas na Tesouraria do Município, dentro do prazo 

improrrogável de 10 (dez) dias, contados da data da notificação, independentemente do 

julgamento de pedido de reconsideração do recurso. 

 

CLÁUSULA NONA – DA INEXECUÇÃO CONTRATUAL 

A inexecução total ou parcial do CONTRATO pelas partes, ensejará a sua rescisão, com as 

consequências contratuais previstas na legislação vigente, sendo causa de rescisão as enunciadas 

nos artigos 77 e 78 da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA EXECUÇÃO CONTRATUAL 

O presente CONTRATO será executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas e as 

normas avançadas no CONTRATO e na Lei Federal n.º 8.666/1993 e suas alterações. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA GARANTIA 

A CONTRATANTE, valendo-se da faculdade que lhe é assegurada pelo art. 56 da Lei 8.666/1993 e 

suas atualizações, dispensa a CONTRATADA da prestação de Garantia Contratual, para execução 

do presente CONTRATO, em virtude das características da contratação. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA REGULAMENTAÇÃO CONTRATUAL 

O presente CONTRATO será regulado pelas normas contidas pela Lei Federal n.º 8.666/1993 e 

suas alterações, não podendo a CONTRATADA alegar a ignorância com relação ao conteúdo de 

todos os artigos no CONTRATO, que deverão ser atendidos integralmente expressando, ainda, 

concordância incontestável com todos os seus termos, a partir de sua assinatura. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Integram o presente CONTRATO independentemente de transcrição: 

a) Processo protocolizado sob n.º _____/2019; 

b) Processo primitivo do Credenciamento nº 3.186/2019; 

c) Edital de Chamamento Público nº 004/2019; 

d) Lei Federal n.º 8.666/1993 e suas atualizações. 

e) Proposta apresentada pela CONTRATADA; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PUBLICIDADE 

Dentro do prazo de 20 (vinte) dias, contados de sua assinatura, o CONTRATANTE providenciará a 

publicação do presente CONTRATO, na forma da Lei. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 

Fica estabelecido que o Foro para dirimir dúvidas relativas ao presente CONTRATO é o da 

Comarca de Baixo Guandu - Estado do Espírito Santo. 

E por estarem justos e Contratados, é o presente CONTRATO depois de lido e achado conforme, 

assinado pelas partes em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) 

testemunhas que também assinam. 

 

Baixo Guandu - ES, _____de _______ de  2019. 

 

CONTRATANTE:  

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE BAIXO GUANDU-ES 

ADONIAS MENEGIDIO DA SILVA 

Secretário Municipal de Administração  

 

 

CONTRATADA:_________________________________________________________________

NOME DA EMPRESA: _________CNPJ nº__________Representante Legal:_____________ 

CPF n.º _______________ e RG nº ___________-SSP-___ 

 

TESTEMUNHAS: 

1º_____________________________________ 2º_____________________________________ 

CPF Nº                                                               CPF Nº 
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 (Utilizar, se possível, papel timbrado da licitante, com nome, CPF ou CNPJ e endereço) 

 

ANEXO V 

 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2019 

SEMAD/BG/ES 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.186/2019 

 

 

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR 

 

 

 

DECLARAMOS, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 

1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não empregamos menor de 

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

salvo a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz. 

 

Baixo Guandu-ES, 30 de maio de 2019. 

 

 

Nome do Representante Legal: _____________________________________________ 

Assinatura: ____________________________________________ 

CPF:   ____________________________________________

http://www.presidencia.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art27v
http://www.presidencia.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art27v
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(Utilizar, se possível, papel timbrado da licitante, com nome, CPF ou CNPJ e endereço) 

 

ANEXO VI 

 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2019 

SEMAD/BG/ES 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.186/2019 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO 

 

 

 

 

DECLARAMOS, para os devidos fins, que até a presente data inexistem fatos supervenientes 

impeditivos quanto à nossa participação no presente processo licitatório, nos termos da Lei. 

 

Baixo Guandu-ES, 30 de maio de 2019. 

 

  

Nome do Representante Legal: _____________________________________________ 

Assinatura: ____________________________________________ 

CPF:   ____________________________________________ 
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(Utilizar, se possível, papel timbrado da licitante, com nome, CPF ou CNPJ e endereço) 

 

ANEXO VII 

 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2019 

SEMAD/BG/ES 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.186/2019 

 

 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO ME/MEI/EPP  

Nos Termos da Lei Complementar nº 123/2006, 128/2008, 147/2014 e 155/2016 

 

 

Declaramos em cumprimento ao estabelecido no presente Edital, sob as sanções administrativas 

cabíveis e sob as penas da lei, que a nossa empresa, na presente data é considerada: 

 

(   ) Microempresa, conforme Inciso I, do Art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006; 

(   ) Empresa de Pequeno Porte, conforme Inciso II, do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006; 

(   ) MEI- Micro Empreendedor Individual; 

 

Declaramos ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do art. 3º da 

Lei Complementar nº 123/2006 e suas atualizações subsequentes. 

 

Baixo Guandu-ES, 30 de maio de 2019. 

 

Nome do Representante Legal: _____________________________________________ 

Assinatura: ____________________________________________ 

CPF:   ____________________________________________ 
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(Utilizar, se possível, papel timbrado da licitante, com nome, CPF ou CNPJ e endereço) 

 

ANEXO VIII 

 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2019 

SEMAD/BG/ES 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.186/2019 

 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO COM SERVIDOR MUNICIPAL 

 

 

 

DECLARAMOS, para os devidos fins que, não possuimos qualquer tipo de vínculo de parentesco, 

com o Prefeito Municipal, Vice- Prefeito, Secretários e demais Servidores da Prefeitura Municipal de 

Baixo Guandu/ES. 

 

Declara ainda que, não foi Servidor do Município no prazo decadencial de 06 (seis) meses anteriores à 

data marcada para a presente licitação. 

 

 

Por ser verdade, firmamos o presente para que surta os devidos efeitos legais. 

 

Baixo Guandu-ES, 30 de maio de 2019. 

 

  

Nome do Representante Legal: _____________________________________________ 

Assinatura: ____________________________________________ 

CPF:   ____________________________________________ 
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(Utilizar, se possível, papel timbrado da licitante, com nome, CPF ou CNPJ e endereço) 

 

ANEXO IX 

 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2019 

SEMAD/BG/ES 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.186/2019 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS TRABALHISTAS, AMBIENTAIS, 

PREVIDENCIÁRIAS e SANITÁRIAS 

 

 

Declaramos para os devidos fins, que cumpriremos todos as NORMAS, REGULAMENTOS e 

CONDIÇÕES, TRABALHISTRAS, AMBIENTAIS, SANITÁRIAS E PREVIDENCIÁRIAS, na 

forma da lei. 

Por ser verdade, firmamos o presente para que surta os devidos efeitos legais. 

 

 

Baixo Guandu-ES, 30 de maio de 2019. 

  

Nome do Representante Legal: _____________________________________________ 

Assinatura: ____________________________________________ 

CPF:   ____________________________________________ 
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2019 

SEMAD/BG/ES 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.186/2019 

 

ANEXO X 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DO OBJETO E DO INTERESSE PÚBLICO 

Trata o presente CHAMAMENTO PÚBLICO de Credenciamento com vistas à formalização de 

Contratação com artistas, bandas ou grupos artísticos culturais visando à realização de eventos para 

fomento do turismo e cultura a serem realizados no município de Baixo Guandu-ES até 31 de 

Dezembro de 2020. 

2.  JUSTIFICATIVA 

Realizar eventos que fomentem o fluxo turístico receptivo e manifestações artísticos culturais no 

Município de Baixo Guandu, que será pactuado por meio de Contratação com artistas, bandas e 

grupos artísticos culturais selecionados, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Cultura. 
 

A Seleção para a Contratação visa a realização de Eventos de Fomento do turismo e cultura e tem por 

objetivos específicos: 

K. Promover e fomentar o destino turístico à “Baixo Guandu - ES” por meio do incentivo a 

eventos artísticos culturais;  

L. Inclusão de artistas, bandas e grupos culturais locais e regionais; 

M. Valorização da cultura e fomento das atividades culturais; 

N. Aumentar o fluxo turístico de visitantes regionais e nacionais; 

O. Fomentar ações culturais que proporcionem oportunidades de visibilidade da imagem 

turística e artístico culturais da cidade; 

P. Aumentar o tempo médio de permanência do turista na cidade; 

Q. Impulsionar as vendas do comércio e serviços na cidade; 

R. Iniciar o processo de consolidação da cidade como importante centro de turismo de 

eventos através de geração de divisas; 

S. Impulsionar o turismo aos finais de semana; 

T. Atender a programação artística cultural conforme calendário do Município de Baixo 

Guandu com os seguintes eventos: 
 
 

2.1- O Calendário Municipal de Eventos será o abaixo especificado, que poderá sofrer alterações, de 

acordo com atualização do planejamento dos eventos pela SECULT/BG/ES:  
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 Motorock 

 Festa de São João 

 Pommerfest 

 Consciência Negra 

 Rock In Doce 

 Natal 

 Carnaval 

 Dia do Evangélico 

 Réveillon  

 Campeonatos de Parapente  

 Festa de Aniversário da Cidade 

 

MOTOROCK 

Data Horário Número de integrantes 

06 de Junho de 2019 21 horas Até 7 integrantes 

06 de Junho de 2019 23 horas Até 7 integrantes 

07 de Junho de 2019 21 horas Até 7 integrantes 

07 de Junho de 2019 23 horas Até 7 integrantes 

08 de Junho de 2019 21 horas Até 7 integrantes 

08 de Junho de 2019 23 horas Até 7 integrantes 

 

ROCK IN DOCE 

Data Horário Número de integrantes 

08 de Agosto de 2019 21 horas Até 7 integrantes 

08 de Agosto de 2019 23 horas Até 7 integrantes 

09 de Agosto de 2019 21 horas Até 7 integrantes 

09 de Agosto de 2019 23 horas Até 7 integrantes 

 

POMMERNFEST 

Data Horário Número de integrantes 

04 de Outubro de 2019 21 horas Até 7 integrantes 

04 de Outubro de 2019 23 horas Até 7 integrantes 

05 de Outubro de 2019 21 horas Até 7 integrantes 

05 de Outubro de 2019  23 horas Até 7 integrantes 

06 de Outubro de 2019 21 horas Até 7 integrantes 

06 de Outubro de 2019  23 horas Até 7 integrantes 

 

DIA DO EVANGÉLICO 

Data Horário Número de integrantes 

31 de Outubro de 2019 20 horas Até 7 integrantes 

31 de Outubro de 2019 22 horas Até 7 integrantes 
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CONSCIÊNCIA NEGRA 

Data Horário Número de integrantes 

22 de Novembro de 2019 21 horas Até 7 integrantes 

22 de Novembro de 2019 23 horas Até 7 integrantes 

23 de Novembro de 2019 21 horas Até 7 integrantes 

23 de Novembro de 2019 23 horas Até 7 integrantes 

NATAL 

Data Horário Número de integrantes 

20 de Dezembro de 2019 21 horas Até 7 integrantes 

20 de Dezembro de 2019 23 horas Até 7 integrantes 

21 de Dezembro de 2019 21 horas Até 7 integrantes 

21 de Dezembro de 2019 23 horas Até 7 integrantes 

22 de Dezembro de 2019 21 horas Até 7 integrantes 

22 de Dezembro de 2019 23 horas Até 7 integrantes 

23 de Dezembro de 2019 21 horas Até 7 integrantes 

23 de Dezembro de 2019 23 horas Até 7 integrantes 

24 de Dezembro de 2020 21 horas Até 7 integrantes 

24 de Dezembro de 2019 23 horas Até 7 integrantes 

25 de Dezembro de 2019 21 horas Até 7 integrantes 

PEÇA TEATRAL 20 horas Acima de 10 integrantes 

 

REVEILLON 

Data Horário Número de integrantes 

28 de dezembro de 2019 21 horas Até 7 integrantes 

28 de Dezembro de 2019 23 horas Até 7 integrantes 

29 de dezembro de 2019 21 horas Até 7 integrantes 

29 de Dezembro de 2019 23 horas Até 7 integrantes 

30 de dezembro de 2019 21 horas Até 7 integrantes 

30 de Dezembro de 2019 23 horas Até 7 integrantes 

31 de Dezembro de 2019 21 horas Até 7 integrantes 

31 de Dezembro de 2019 23 horas Até 7 integrantes 

01 de Janeiro de 2020 21 horas Até 7 integrantes 

 

PARAPENTE OU OUTRO EVENTO ESPORTIVO 

Data Horário Número de integrantes 

12 de março de 2020 21 horas Até 7 integrantes 

12 de março de 2020 23 horas Até 7 integrantes 

13 de março de 2020 21 horas Até 7 integrantes 

13 de março de 2020 23 horas Até 7 integrantes 
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14 de março de 2020 21 horas Até 7 integrantes 

14 de março de 2020 23 horas Até 7 integrantes 

15 de março de 2020 21 horas Até 7 integrantes 

15 de março de 2020 23 horas Até 7 integrantes 

 

FESTA DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE 

Data Horário Número de integrantes 

09 de abril de 2020 21 horas Até 7 integrantes 

09 de abril de 2020 23 horas Até 7 integrantes 

10 de abril de 2020 21 horas Até 7 integrantes 

10 de abril de 2020 23 horas Até 7 integrantes 

11 de abril de 2020 21 horas Até 7 integrantes 

11 de abril de 2020 23 horas Até 7 integrantes 

12 de abril de 2020 21 horas Até 7 integrantes 

12 de abril de 2020 23 horas Até 7 integrantes 

 

EVENTOS ELEGÍVEIS 

Data Horário Número de integrantes 

30 apresentações 21 horas Até 7 integrantes 

30 apresentações 23 horas Até 7 integrantes 

20 apresentações Diversos PEÇA TEATRAL OU 

APRESENTAÇÃO 

CULTURAL 

 

As datas e o número de artistas, bandas e apresentações culturais poderão sofrer alterações, sendo os 

calendários anteriores exemplificativos;  

Os eventos elegíveis serão determinados durante o período da contratação e servirão para eventuais 

trocas de artistas, acréscimos de dias ou eventos ao calendário anual ou para novas contratações para 

eventos que possam surgir durante o prazo de vigência do credenciamento.  

 

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

3.1. Poderão participar do Credenciamento pessoas jurídicas que se inscreverem e comprovarem estar 

habilitadas a prestar os serviços descritos no OBEJTO deste edital, conforme requisitos exigidos neste 

instrumento e que concordarem com os valores propostos pelo Município. 

3.2. O presente credenciamento servirá para definir parâmetros para eventuais contratações. 

Ressalta-se que o credenciamento não gera para a Secretaria Municipal de Cultura a obrigação 

de contratar. 



 

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2019-SEMAD/BG/ES                                                                                   Página 32 
 

3.3. A contratação para apresentação artística cultural conforme calendário do Município de Baixo 

Guandu-ES, só poderão ser executadas sob este cadastro prévio, e nas condições estipuladas neste 

credenciamento e de acordo com a programação desenvolvida em compatibilidade com o cronograma 

de execução de serviços. 

3.4 – Não se admitirá a participação neste processo licitatório de empresas: 

 

a)- Cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto desta contratação; 

b)- Empresas ou Sociedades estrangeiras que não funcionem regularmente no país; 

c)- Que estejam impedidas de licitar com o Município de Baixo Guandu-ES, ou Suspensas 

temporariamente de participar de licitações ou impedidas de contratar com a administração pública 

nos termos do Inciso III do Art. 87 da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações; 

d)- Empresas impedidas de contratar com o Poder Público, nos termos do Inciso V, do § 8°, do Artigo 

72 da Lei Federal n° 9.605/1998 (que Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de 

condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências); 

e)- Que tenham sido declaradas inidôneas por órgão da Administração Pública, Direta ou Indireta, 

Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, por meio de ato publicado em Órgão Oficial, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição; 

f)- Empresas em processo falimentar, em processo concordatário, em recuperação judicial ou 

extrajudicial de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação; 

g)- Empresas proibidas de contratar com o Poder Público nos termos do Art. 12 da Lei Federal nº 

8.429/1992- Lei de Improbidade Administrativa; 

h)- Quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas no Artigo 9º da Lei Federal nº 

8.666/1993 e suas alterações; 

4. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

4.1. A apresentação do CREDENCIADO poderá ser constituída de repertório autoral ou 

releituras, na categoria musical descrita no presente edital. 

4.2. As apresentações serão realizadas durante um período até dezembro de 2020 ou sempre que for 

necessário em eventos diversos, em especial naqueles eventos previstos no Calendário Oficial do 

Município de Baixo Guandu. 

4.3. O CREDENCIADO só poderá realizar os serviços após a emissão da Ordem de Serviços expedida 

pela Secretaria Municipal de Administração - SEMAD, obedecendo ao cronograma oficial do 

Município. 

4.4. Na execução dos serviços, caberá ao MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU-ES o fornecimento de 

toda estrutura e aparelhagem necessárias para a realização das apresentações ao vivo, bem como os 

equipamentos acessórios necessários para execução dos serviços. Instrumentos musicais são de 

propriedade da contratada; 
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4.5. Nenhuma apresentação poderá conter músicas ou danças com conteúdo sexual ou 

relacionado ao tráfico de drogas , pedofilia ou qualquer outro tipo de apologia. 

5. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA HABILITAÇÃO 

5.1. Em se tratando de Pessoa Jurídica (PJ), inclusive MEI, ME e EPP:  

 

a)-Registro Comercial, no caso de empresário individual;  

b)-Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 

sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de 

seus administradores;  

c)-Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em 

exercício;  

d)-Em caso de MEI- Micro Empreendedor Individual, apresentar a Ficha Cadastral; 

e) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), concernente ao objeto em 

Contratação, emitido no máximo em até 60 (sessenta) dias;  

f) prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal, relativo ao domicílio ou 

sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade ou Sintegra; Caso a proponente não possua 

Alvará definitivo, poderá apresentar qualquer documento que comprove o atual endereço. No caso de 

MEI a Ficha Cadastral suprirá tal exigência;  

g)- prova de regularidade de Contribuições Previdenciárias (INSS) e para com a Fazenda Nacional 

através de certidão conjunta emitida pela Receita Federal do Brasil- RFB;  

h)-prova de regularidade para com a Fazenda Estadual através de certidão emitida pela Secretaria da 

Fazenda Estadual da Sede da licitante ou outra prova equivalente, na forma da lei; 

i)-prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, através de certidão, emitida pela Secretaria da 

Fazenda Municipal da sede da licitante; 

j)-prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), através de 

Certificado de Regularidade – CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal; 

k)-prova de regularidade de débitos trabalhistas inadimplidos, através de Certidão emitida pelo TST -

Tribunal Superior do Trabalho; 

l)- prova de regularidade e inexistência de pedido de Falência ou Concordata expedida pelo Cartório 

Distribuidor da sede da Licitante ou pelo Tribunal de Justiça Estadual; 

m-Apresentar declaração de que possui capacidade de realizar plenamente os Serviços Artísticos 

Contratados, ou seja, que detém notoriedade local ou regional, com pleno atendimento às 

determinações contratuais, conforme Anexo III; 

n- Declaração de que não emprega menor, nos termos da CF/88, conforme Anexo V. 

o- Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo, conforme Anexo VI.  

p- Declaração de Inexistência de Parentesco com Servidor Municipal, conforme Anexo VIII; 

q- Declaração de Cumprimento das Normas Trabalhistas e Previdenciárias, conforme Anexo IX; 

 

5.1.1-Efetivado o Credenciamento, não serão aceitos pedidos de inclusão de documentos;  

 

5.2-Serão aceitas inscrições para Credenciamento, por meio de terceiros, mediante a apresentação de:  

 

(a) Procuração com firma reconhecida e com a especificação de poderes;  

(b) Documento de identidade do procurador e;  

(c) Cópia do documento de identidade daquele que pretende o credenciamento.  
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6. DA REMUNERAÇÃO E DA FORMA DE PAGAMENTO 

6.1-O pagamento do preço pactuado será efetuado em até 30 (trinta) dias após a execução dos 
serviços, devendo o fornecedor proceder à abertura de um processo de solicitação de 
pagamento com no Setor de Protocolo, localizado à Rua Francisco Ferreira, nº 40, centro, 
Baixo Guandu-ES, CEP 29.730-000 

 

6.2-Contratada, deverá emitir nota fiscal de acordo com cada ordem de serviço emitida pela 
Contratante. 

 

7. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

7.1. DO CREDENCIADO 

a) Cumprir rigorosamente as convocações para apresentação. 

b) Realizar as apresentações de acordo com o previamente definido pela Secretaria Municipal de 

Cultura. 

c) Caso ocorra alguma irregularidade, providenciar sua imediata correção pela Secretaria Municipal de 

Cultura. 

d) Garantir a boa qualidade para execução dos Serviços. 

e) Manter, durante toda a vigência do credenciamento, os documentos apresentados, devidamente 

atualizados. 

f) Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos que vierem a causar ao Município ou 

a terceiros, tendo como agente o credenciado. 

7.2. DO CREDENCIANTE 

a) fiscalizar a execução das apresentações, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade do 

CREDENCIADO pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, 

inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas; 

b) assegurar, respeitadas suas normas internas, o acesso do pessoal do CREDENCIADO aos locais 

de trabalho, desde que devidamente identificados por meio de crachás com foto; 

c) comunicar ao CREDENCIADO qualquer irregularidade encontrada na prestação dos serviços, 

fixando-lhe, prazo para corrigi-la; 

d) decidir acerca das questões que se apresentarem durante a vigência do credenciamento; 

e) disponibilizar as informações e dados necessários à execução dos trabalhos pelo CREDENCIADO; 

f) efetuar os devidos pagamentos ao credenciado que prestar os serviços de apresentação musical, nos 

termos definidos neste instrumento. 
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08. DA EXCLUSÃO DO CREDENCIADO 

8.1. O proponente será excluído do credenciamento quando: 

a) Por decisão própria, mediante correspondência protocolada junto a Secretaria Municipal de Cultura, 

o credenciado manifestar desistência; 

b) Mediante acordo expresso e firmado pelas partes, após um aviso prévio, também expresso, feito 

com antecedência mínima de 30 (trinta) dias pelo interessado; 

c) Prestar serviço considerado insatisfatório pelo Contratante; 

d) Unilateralmente pela Contratante, em qualquer tempo, independente de interpelação ou 

procedimento judicial ou extrajudicial, caso o CREDENCIADO: 

d.1) ceda ou transfira, no todo ou em parte, o objeto deste edital ou delegue a outrem 

incumbências e/ou obrigações nele consignadas, sem previa e expressa autorização da Credenciante; 

d.2) venha agir com dolo, culpa, simulação ou em fraude na execução dos serviços 

contratados; 

d.3) quando pela reiteração de impugnação dos serviços ficar evidenciada a incapacidade do 

Credenciado para dar execução satisfatória das apresentações musicais; 

d.4) venha a falecer; 

d.5) Descumprir, sem motivo justificado, qualquer das condições constantes neste Edital; 

d.6) Deixar de comparecer à apresentação na data e local estipulado pela Secretaria Municipal de 

Cultura. 

d.7) Omitir ou prestar informações falsas no credenciamento proveniente do edital de chamamento; 

d.8) Recusar-se injustificadamente em assinar o contrato decorrente do credenciamento; 

d.9) Ser advertido por mais de uma vez num prazo de 06 (seis) meses; 

e) O credenciado poderá ser excluído unilateralmente pela Credenciante, também, quando ocorrem 

razões de interesse público, devidamente comprovado. 

 

9. Caso o credenciado venha a ser excluído, a Secretaria de Municipal de Cultura realizará a 

contratação do candidato suplente, se houver ou, não havendo, proceder-se-á a novo chamamento 

público para provimento da(s) vaga(s), ou diretamente. 
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10. DA FISCALIZAÇÃO 

10.1. O Contratante fiscalizará a regularidade dos serviços executados, por intermédio da Secretaria 

Municipal de Cultura de forma a fazer cumprir, rigorosamente, as condições para a prestação dos 

serviços. 

10.2. A fiscalização será exercida no interesse da Administração e não exclui nem reduz a 

responsabilidade do CREDENCIADO, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e nesta 

hipótese, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos. 

11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

11.1. Serão registrados contra o credenciado todos os fatos e faltas de caráter administrativo ou 

técnico referentes aos serviços executados, sem prejuízo de outras penalidades previstas na legislação 

pertinente. 

11.2. Em caso de infração às regras desse credenciamento ou o cometimento de outras irregularidades, 

inclusive no cumprimento de contrato assinado, poderá o faltoso sofrer as seguintes penalidades: 

a) Advertência; 

b) Anotação restritiva, sem prejuízo da aplicação das outras penalidades previstas, nos seguintes 

casos: 

I - atraso ou faltas injustificados na execução do serviço; 

II - execução do serviço em desacordo com o previsto neste Edital; 

III - qualidade insatisfatória dos serviços executados. 

c) Descredenciamento. 

11.3. Na aplicação das penalidades previstas neste edital será assegurada a defesa prévia do 

credenciado no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da sua 

notificação. 

12. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Secretaria Municipal de Cultura 

10010000 – recursos Ordinários 

13. DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1. Fica facultado à Secretaria Municipal de Cultura, em qualquer fase, a promoção de diligências 

destinadas a esclarecer ou complementar a instrução processual. 

13.2. O credenciamento terá inicio a partir da data da publicação no Diário Oficial dos Municípios ou 

jornal de grande circulação local ou, ainda no site oficial do Município de Baixo Guandu – ES 

http://www.pmbg.es.gov.br. 

http://www.pmbg.es.gov.br/
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13.3. Os casos omissos serão dirimidos pela Secretária Municipal de Cultura, com auxílio da 

Assessoria Jurídica da Prefeitura Municipal de Baixo Guandu - ES, se for o caso. 

 

Baixo Guandu/ES, 09 de maio de 2019. 

 

 

ADONIAS MENEGIDIO DA SILVA 

Secretário Municipal de Administração 
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ANEXO I 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO –  

ARTISTAS E GRUPOS ARTÍSTICO CULTURAIS 

 

CATEGORIA (Música) TEMPO (MÍNIMO) VALOR R$ 

(   ) Solo/DJ 90 minutos R$ 700,00 

(   ) Duplas com instrumentos individuais 90 minutos R$ 1.000,00 

(   ) Duplas com Banda própria 90 minutos R$ 1.500,00 

(   ) Grupos, Bandas, até 07 integrantes 90 minutos R$ 2.500,00 

(   ) Coral - Mínimo 10 integrantes 90 minutos R$ 2.500,00 

 

CATEGORIA- Culturais, Teatrais TEMPO (MÍNIMO) VALOR R$ 

(   ) Solo 60 minutos R$ 700,00 

(   ) Duplas 60 minutos R$ 800,00 

(   ) Grupos até 03 integrantes 60 minutos R$ 1.200,00 

(   ) Grupos até 07 integrantes 60 minutos R$ 2.000,00 

(   ) Grupos acima de 07 integrantes 60 minutos R$ 2.500,00 

 

 

CATEGORIA (MUSÍCA) Gênero 

(   ) Solo/DJ (   ) MPB (   ) Reggae (   )Blue 

(   ) Duplas com instrumentos 

individuais 

(   ) Pop (   ) Pé de Serra (   ) Axé 

(   ) Duplas com Banda própria (   ) Sertanejo (   ) Samba  

(   ) Grupos, Bandas, até 07 

integrantes 

(   ) Regionalista (   ) Pagode  

(   ) Coral - Mínimo 10 

integrantes 

(   ) Infantil (   ) Rock  

(   ) Solo/DJ (   )Rap (   ) Jazz  

 

CATEGORIA - GRUPOS 

CULTURAIS 

GÊNERO 

(   ) Solo (   ) Folclórico (   ) Danças 

(   ) Duplas (   ) Circenses (   )Literários 

(   ) Grupos até 03 integrantes (   )Artes Cênicas (   )Artes Visuais 

(   ) Grupos até 07 integrantes (   ) Étnicos  

( )Grupos acima de 07 

integrantes 

(   ) Contemporâneos  
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Nome Fantasia do Artista, Banda ou Grupo Artístico-cultural:_____________________ 

Nome completo do Proponente:____________________________________________ 

Naturalidade:____________________Nacionalidade:__________________________ 

Identidade: ______________ CPF:_____________ CNPJ:______________________ 

Endereço:_____________________________________________________________  

Bairro:_____________________________Cidade:_____________________________ 

Estado:_________________________País:__________________________________ 

CEP:________________________E- mail___________________________________ 

Site (Rede Social:______________________________________________________ 

Telefone:(1):______________________Telefone (2):__________________________ 

 

Declaro estar ciente das condições estabelecidas no Edital e do valor a ser pago por meus serviços.  

Declaro, ainda, ter conhecimento de que a falta/irregularidade de qualquer documento e/ou 

preenchimento incorreto da ficha de inscrição impedirão minha inscrição no presente credenciamento. 

 

Por ser verdade, firmamos o presente para que surta os devidos efeitos legais. 

 

 

Baixo Guandu-ES, 30 de maio de 2019. 

 

  

Nome do Representante Legal: _____________________________________________ 

Assinatura: ____________________________________________ 

CPF:   ____________________________________________ 

 


