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Edital Chamamento Público

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00014408/2021

                                 Edital de Chamamento Público para  Credenciamento de Bandas, Grupos Musicais, DJS e 
artistas locais e/ou regionais, para eventos e programações festivas. 

 
O Município de Barra de São Francisco, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E 

TURISMO, com esteio na Lei 8.666/93, torna público aos interessados o credenciamento de Bandas, Grupos 
Musicais, DJS e artistas locais e/ou regionais, para firmar Termo de Compromisso com os proponentes.

1. DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente Edital o Credenciamento de Bandas, Grupos Musicais, DJS e artistas locais 
e/ou regionais, para eventos e programações festivas para atender às demandas desta Administração, conforme 
Termo de Referência anexo.

2 - DAS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO

2.1 - Poderão participar do credenciamento quaisquer interessados, prestadores de serviço artístico representado 
por pessoa física ou jurídica, em cujo objetivo social esteja prevista a prestação de serviço artístico, 
profissionais que comprovem habilitação profissional na área artística musical e que atendam aos requisitos e 
condições deste edital de credenciamento, seus anexos, sobretudo o Termo de Referência.

2.2 Não poderão apresentar propostas e nem se constituírem Procuradores, os membros que compõem a 
Comissão de Avaliação de Credenciamento da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

2.3 - A participação neste Credenciamento implica na aceitação integral e irrestrita das condições estabelecidas 
neste Edital.

     2.4. Poderão se inscrever artistas individuais, bandas e/ou grupos musicais, pessoalmente, ou por seus 
representantes legais, sejam pessoas físicas ou jurídicas, outros afins das áreas citadas no objeto deste edital, 
doravante denominadas "PROPONENTE/CREDENCIADOS".

2.5. O proponente deverá ser maior de 18 (dezoito) anos.

2.5.1. No caso de o artista ser menor de 18 anos sem capacidade civil plena, deverá ser providenciada toda 
documentação exigida pela legislação pertinente.

2.6. É de responsabilidade exclusiva do inscrito a regularização de toda e qualquer questão relativa aos direitos 
autorais de música, além da observância das disposições deste edital.

2.7 Os interessados em participar da presente seleção poderão obter informações no endereço da Sede da 
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, à Rua Astrogildo Romão dos Anjos, 478, Centro, Barra de São 
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Francisco, CEP 29800-000, pelos telefones (27) 3756-7559, ou no endereço de e-mail: 
cultura@pmbsf.es.gov.br

2.7.1 O edital também poderá ser retirado no site da Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco, 
www.pmbsf.es.gov.br, ficando obrigadas a acompanhar as publicações referentes à licitação no Diário Oficial 
do Estado, tendo em vista a possibilidade de alterações e avisos sobre o procedimento. 

3 - DAS INSCRIÇÕES 

3.1- As inscrições para o presente Chamamento Público estarão abertas no período de 27/10/2021 até às 10:00 
horas do dia 11/11/2021. 

3.2 - Os interessados deverão protocolar, no entretempo definido neste edital, sua Documentação Habilitatória, 
em 01 (um) envelope lacrado, contendo na parte externa, os seguintes dizeres: 

"À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES.

CHAMAMENTO PÚBLICO N°0003/2021.
NOME DO CREDENCIANTE:
CPF DO CREDENCIANTE:
ENDEREÇO:"

3.3 - É de inteira responsabilidade do proponente a realização da inscrição dentro do prazo estabelecido, sob 
pena de indeferimento da mesma. 

3.4 - Na contagem de prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia de início e incluir se-a o do 
vencimento, considerando os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto o contrário. 

3.5 - Serão desclassificadas as inscrições apresentadas em desacordo com as normas, condições e 
especificações previstas no presente Edital. 

3.6 O procedimento de credenciamento seguirá as seguintes etapas, cujas datas estimadas poderão sofrer 
alterações, conforme as necessidades da Comissão Julgadora e a critério exclusivo desta:

3.6.1 CRONOGRAMA PREVISTO DATAS

Lançamento do Edital: 26/10/2021
Recebimento das propostas: 27/10/2021 a 11/11/2021 (15 dias).
Análise Documental de admissibilidade de caráter eliminatório: 12/11/2021 a 17/11/2021
Divulgação do Resultado: 17/11/2021.
Recursos: 24/11/2021
Divulgação do Resultado Final: 26/11/2021

      

4 - DOS DOCUMENTOS HABILITATÓRIOS
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4.1 Os proponentes deverão apresentar no Envelope de Habilitação, os documentos abaixo relacionados, em 
conformidade com o Termo de Referência, anexo a este Edital:

4.2 - PESSOA JURÍDICA:

a) Requerimento de Credenciamento - modelo anexo;
b) Ficha de identificação prestador de serviço - pessoa jurídica;
c) Declaração de superveniência de fato impeditivo para habilitação - pessoa jurídica;
d) Declaração de Cumprimento das Obrigações Relativas ao Trabalho do Menor, declarando que a credenciada 
cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 
(Cumprimento das Obrigações Relativas ao Trabalho do Menor), conforme prescreve o inciso V do art. 27 da 
Lei n. 8666/1993, acrescido pela Lei n. 9.854 de 27 de outubro de 1999;
e) Contrato social, Certificado de microempreendedor individual, requerimento de empresário ou estatuto;
f) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) com no mínimo 02 anos de data de 
abertura;
g) Certidão Negativa de débitos da Secretaria da Fazenda do Município (sede da empresa), com data 
atualizada;
h) Certidão Negativa de débitos da Secretaria da Fazenda Estadual, com data atualizada; 
i) Certidão Negativa de débitos da Secretaria da Fazenda Federal, com data atualizada;
j) Certidão Negativa pelo de Débitos Trabalhistas - CNDT, com data atualizada;
l) Certidão Negativa de débito do FGTS com data atualizada;
 
4.3 - PESSOA FÍSICA

a) Requerimento de credenciamento - modelo anexo;
b) Ficha de identificação prestador de serviço - pessoa física;
c) Declaração de superveniência de fato impeditivo para habilitação - pessoa jurídica;
d) Cópia da carteira de identidade, CPF, PIS/PASEP;
e) Certidão Negativa de débitos do Município (referente ao comprovante de residência), com data atualizada;
f) Certidão Negativa de débitos da Secretaria da Fazenda Estadual, com data atualizada;
g) Certidão Negativa de débitos da Secretaria da Fazenda Federal, com data atualizada;
h) Comprovante de residência (água, luz, telefone, gás; declaração caso seja morador e não possua contas no 
mesmo nome da inscrição ou seja locatário; contrato de locação atualizado caso seja locatário).
i) Demais exigências contidas no Termo de Referência, itens 3.3 a 3.7 

OBS.: Em caso de a representação se der por empresário exclusivo, o mesmo deverá apresentar contrato de 
exclusividade.

5. DAS OBRIGAÇÕES DO CREDENCIADO

5.1 O credenciado se obriga a executar o trabalho, se responsabilizando pelos seguintes itens: 

a) Comparecer e apresentar o espetáculo musical nas datas, horários e locais determinados; 
a.1 - As apresentações poderão ser realizadas em toda a extensão do município (Sede e Distritos), 
sendo de responsabilidade do credenciado as despesas com transporte, combustível, alimentação, dentre 
outras necessárias a execução do objeto.

b) Responsabilizar-se pelos funcionários disponibilizados, zelando pela conduta pessoal e pelos atos por eles 
praticados, inclusive pela identificação dos mesmos no local de trabalho;
c) Responsabilizar-se pelo recolhimento das taxas ao ECAD, referentes aos direitos autorais dos autores, 
quando as músicas apresentadas não forem de domínio público, ou apresentar documento de autorização do 
detentor dos direitos autorais.
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d) Responsabilizar-se por eventurais necessades para execução do trabalho, tais como: deslocamento, 
alimentação, água e demais necessidades para a boa execução do trabalho. 

6. DO PAGAMENTO

6.1 O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da 
Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados 
pelo contratado.

6.2 Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante 
atestar a execução do objeto do contrato.

6.3 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, 
circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, 
decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado 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.

6.4 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

6.5 Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos 
autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa. 

6.6 - Pela prestação dos serviços o músico e/ou grupos musicais receberá conforme descrito no anexo 1. 

6.7 Os serviços serão pagos no prazo de até 30 (trinta) dias após a apresentação da nota fiscal à 
SECULTURBSF. 

6.8 O pagamento da parcela calculada será por mecanismo de transferência bancária ou de crédito bancário. 

6.9 Esses valores abrangem todos os custos e despesas diretas ou indiretamente envolvidas, não sendo devido 
nenhum outro valor, seja a que título for; 

6.10 São de exclusiva responsabilidade do habilitado os compromissos e encargos de natureza trabalhista, 
previdenciária, fiscal, comercial, bancária, intelectual (direito autoral, inclusive os conexos, e propriedade 
industrial), bem como quaisquer outros resultantes da contratação objetivada neste termo de referência ficando 
a SECULTURBSF excluída de qualquer responsabilidade dessa índole. Os casos omissos relativos ao presente 
Chamamento serão resolvidos pela Comissão, dentro de suas atribuições. 

7 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

7.1 - A despesa ocorrerá da seguinte forma: 

070 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura

004 - Departamento de Cultura

13.392.064.2.103 - Outros festejos do Município 

33 90 36 000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física - ficha 386 - fonte 10010000 

339039000 - Outros Serviços de Terceiros - pessoa jurídica. - ficha 387 - fonte 10010000 
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8. DA VIGÊNCIA 

8.1 A vigência do Credenciamento será de 12 (doze) meses, contados da publicação do resultado definitivo da 
lista de credenciados. Podendo ser prorrogado conforme necessidade da Secretaria Municipal de Cultura e 
Turismo.

9- DOS RECURSO

9.1- Os recursos sobre o resultado da avaliação da comissão de credenciamento deverão ser enviados para o 
email: cultura@pmbsf.es.gov.br, no prazo de 5 (cinco) dias úteis após a divulgação da classificação final.

9.2 - A Comissão de avaliação fará a análise dos recursos no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

9.3 - Os resultados das decisões sobre os recursos serão informados diretamente aos proponentes através do 
email constante na ficha de inscrição no prazo de até 5 (cinco) dias úteis.

10 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

10.1. Consultas poderão ser formuladas pelo telefone (27) 3756-5443 (setor de licitações), ou (27) 3756-7559, 
ou no endereço de e-mail: cultura@pmbsf.es.gov.br
10.2.  É dado à Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco-ES, o direito de revogar o credenciamento por 
razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente 
para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante 
parecer escrito e devidamente fundamentado, na forma do art. 49 da Lei Federal nº 8.666/1993.
10.5. Nenhuma indenização será devida aos participantes pela manifestação de interesse ou pela apresentação 
de documentos no presente credenciamento.
10.6. É facultada à Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco-ES, em qualquer fase do credenciamento, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
10.7. As informações relativas à classificação/habilitação da CREDENCIADA, bem como os avisos relativos a 
este Credenciamento, serão disponibilizados aos interessados por meio do portal do Município de Barra de São 
Francisco-ES, na internet, no endereço eletrônico cultura.pmbsf.es.gov.br
10.8. Os casos omissos serão resolvidos com base nas disposições constantes da Lei nº 8.666/1993, nos 
princípios de direito público e, subsidiariamente, com base em outras leis que se prestem a suprir eventuais 
lacunas.

      10.9 - Anexos:

10.9.1 - Termo de Referência;
10.9.2 - Requerimento de Credenciamento;
10.9.3 - Ficha de Identificação Prestador de Serviço - Pessoa Jurídica;
10.9.4 - Ficha de Identificação Prestador de Serviço Pessoa Física;
10.9.5 - Declaração de Superveniência de Fato Impeditivo;
10.9.6 - Minuta de Termo de Credenciamento.

Barra de São Francisco,ES 25 de outubro de 2021.
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ISRAELLE DE SOUZA E SILVA
                  Secretária Municipal de Cultura e Turismo
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ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA
TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

O presente termo de referência tem por objetivo o credenciamento das bandas, grupos musicais, djs 
e artistas locais e/ou regionais para os eventos e programações festivas.

ITE
M

DESCRIÇÃO V. UNIT

01 Solo - Apresentação de 90 minutos R$ 300,00
02 Solo - Apresentação de 120 minutos R$ 500,00
03 Duo - Apresentação de 90 minutos R$ 600,00
04 Duo - Apresentação de 120 minutos R$ 800,00
05 Trio - Apresentação de 90 minutos R$ 1.200,00
06 Trio - Apresentação de 120 minutos R$ 1.350,00
07 Quarteto - Apresentação de 90 minutos R$ 1.600,00
08 Quarteto - Apresentação de 120 minutos R$ 1.800,00
09 Grupo - (Com 05 integrantes ou mais) -  

Apresentação de 90 minutos
R$ 2.000,00

10 Grupo - (Com 05 integrantes ou mais) -  
Apresentação de 120 minutos

R$ 2.250,00

11 Coral (com mais de15 integrantes) - 
Apresentação de 90 minutos.

R$ 2.400,00

12 Coral (com mais de15 integrantes) - 
Apresentação de 120 minutos.

R$ 2.700,00

13 Banda (com atuação comprovada) - 
Apresentação de 90 minutos.

R$ 2.800,00

14 Banda (com atuação comprovada) - 
Apresentação de 120 minutos.

R$ 3.500,00
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2. JUSTIFICATIVA 

O credenciamento possibilita a contratação de todos os interessados que preencham as condições 
de um Edital, além de ser viável em função da desburocratização de processos licitatórios, a sua 
prática é viável economicamente, pois o valor a ser pago pela prestação do serviço já está 
previamente estabelecido pela própria Administração por credenciar vários interessados, o que 
proporcionará ao Município um melhor atendimento às finalidades organizacionais, políticas e 
sociais do evento, projeto ou atividade, mediante a contratação do maior número possível de 
prestadores de serviços artísticos, para diversas ações com valorização dos artistas regionais e 
incentivo aos artistas locais.

3. DAS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS DE PARTICIPAÇÃO

3.1 - Poderão participar do credenciamento quaisquer interessados, prestadores de serviço artístico 
representado por pessoa física ou jurídica, em cujo objetivo social esteja prevista a prestação de 
serviço artístico, profissionais que comprovem habilitação profissional na área artística musical e 
que atendam aos requisitos e condições deste termo e do edital de credenciamento e seus anexos.

3.2 - PESSOAS JURÍDICAS E FISICAS - juntar cópia do: 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; ou estatuto ou contrato social devidamente 
registrado (em se tratando de sociedade comercial) ou inscrição do ato constitutivo acompanhada 
de prova da diretoria (em se tratando de sociedade civil); Pessoa Jurídica 

b) Cópia da Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ; Pessoa Jurídica

c) Certidão de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da proponente, 
pertinente ao seu ramo de atividade e relativa aos tributos relacionados com o objeto; Pessoa 
Jurídica e Pessoa Física

d) Certidão Positiva com efeito de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida 
Ativa emitida pela SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL); Pessoa Jurídica e Pessoa Física. 

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), de acordo com a Lei nº 12.440/2011; Pessoa 
Jurídica e Pessoa Física

f) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - F.G.T.S., fornecido 
pela Caixa Econômica Federal; Pessoa Jurídica

g) Certidão de Regularidades para com a Receita Estadual; Pessoa Jurídica e Pessoa Física

h) Carta de Exclusividade do Artista para o empresário (se houver); Pessoa Jurídica

i) Comprovante de endereço em nome do representante legal ou documento comprobatório a 
residência (ex: contrato de locação), e dados bancários Pessoa jurídica. 
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j) Cópia do RG e CPF do representante da Pessoa Jurídica e Pessoa Física;

k) Procuração para assinatura do Contrato (se necessário); l) Cópia do RG e CPF dos integrantes 
da banda ou grupo musical. 

Pessoa Física; 

3.3 Currículo da banda ou grupo musical, datado e assinado;

3.4 Material publicitário da banda ou grupo musical: release, fotos, publicações em jornais, revistas, 
sites, apresentação em mídia (CD e/ou DVD), folders, filipetas de apresentações já realizadas que 
comprovem a notoriedade pública; 

3.5 Repertório musical da banda/grupo musical, descrevendo o gênero e todas as músicas e 
autorias do espetáculo/show a ser apresentado; 

3.6 Mapa de Palco para apresentações; 

3.7 Rider Técnico para apresentações; 

3.8 Não será aceita documentação entregue a posterior.

4. DA AVALIAÇÃO 

4.1 As propostas das bandas e grupos musicais inscritos serão avaliadas por uma Comissão de 
Avaliação de Credenciamento, que será composta por equipe técnica da SECULTURBSF e 
músicos, de conhecimento técnico e terá a atribuição de selecionar as bandas e/ou grupos 
musicais; 

4.3 Será realizada Avaliação Técnica e a Habilitação Jurídica, que consistirá da análise e 
conferência dos documentos exigidos. 

4.4 O resultado da avaliação dos documentos das bandas será divulgado em prazo que constará no 
edital, no endereço eletrônico oficial da Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco.

4.5 - Classificação: 

As propostas habilitadas na "Avaliação Técnica" serão classificadas considerando a pontuação de 0 
a 20 (zero a vinte) pontos, segundo os critérios descritos abaixo: 

a) Análise e avaliação do portfólio da banda ou grupo musical (release, currículo, clipagem, meios 
de comunicação diversos, etc.), que permitam a verificação da consistência e pertinência da 
proposta artística e do grau de inserção no cenário musical no gênero. Pontuação: 01 a 05 pontos; 

b) Audição do material disponibilizado em áudio (CD) e/ou vídeo (DVD), para avaliação da 
qualidade geral da proposta musical e sua execução. Pontuação: 01 a 08 pontos; 

c) Análise da concepção artística da banda ou grupo musical, envolvendo performance no palco, 
figurino, empatia com o público, produção geral, etc. Observar que este item é verificável 
principalmente através da disponibilização de material em vídeo (DVD). Pontuação: 01 a 04 pontos; 

Page 10 of 28



ESPIRITO SANTO

EDITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

d) Avaliação da abrangência e alcance da banda nas redes sociais (Facebook, YouTube e 
Instagram). Pontuação: 01 a 03 pontos. 

4.6 Para cada um dos critérios acima, somente será atribuída uma nota, perfazendo um total 
máximo possível de 20 (vinte) pontos.

4.7 Serão classificadas as propostas que cumprirem todas as exigências deste termo de referência; 

4.8 A pontuação servirá como critério de classificação para ordem de chamada das Bandas para os 
eventos, salvo quando, por conta do tipo de ritmo musical, o Artista ou Banda não se adequar ao 
evento respectivo, hipótese em que será chamado o artista mais bem pontuado na ordem, e que se 
adeque ao ritmo musical do evento.

5. DOS CRITÉRIOS PARA CONTRATAÇÃO 

5.1 A contratação do(s) artista(s), seja diretamente, seja por meio do representante exclusivo, será 
feita em processo administrativo específico, com base no valor proposto no item 1 deste Termo de 
Referência.

5.2 Serão realizadas contratações para cada modalidade, conforme necessidade do evento a ser 
realizado. A efetivação da contratação está vinculada ao cumprimento das exigências estabelecidas 
nos item 3.

5.3 Para efeito de abertura de processo de contratação, o (a) credenciado (a) deverá estar com 
todas as Certidões Negativas de Débitos em dia, ou seja, não será contratado quem estiver 
inadimplente com as receitas em quaisquer de suas esferas.

5.4 Se após a contratação e durante a execução do serviço e trâmite processual a SEMCULT 
identificar que o (a) contratado (a) tenha contraído problemas de regularidade fiscal/ jurídica que 
impeça a tramitação, ficará o mesmo impedido de receber, até que sejam sanadas todos os 
imbróglios.

5.5 A forma de remuneração das apresentações está definida no item 1 deste Termo de referência 
e o processo de pagamento apenas se iniciará a partir da conclusão das atividades executadas 
conforme contrato;

5.6 Para o ato do pagamento deverá ser emitida Nota Fiscal, que deverá ser entregue na Secretaria 
Municipal de Cultura e Turismo, localizada à Rua Astrogildo Romão dos Anjos, 478, Centro, Barra 
de São Francisco - ES, CEP 29.800-000. 

5.7 As despesas equivalentes a INSS, IRPF e ISS serão de inteira responsabilidade dos 
credenciados que serão retidos em fonte na efetuação do pagamento, ou na emissão de nota fiscal 
avulsa;

5.8 A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo não considerará as propostas que não atenderem a 
todas as condições deste credenciamento, por omissão, ou por discordância;
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6. DA CONTRATAÇÃO 

6.1 A contratação dos contemplados neste termo de referência será realizada, mediante 
necessidade da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, por meio de Termo de Credenciamento 
e Para a apresentação poderá ser firmado um contrato, não gerando, em nenhuma hipótese, 
vínculo empregatício.

6.2 A SECULTURBSF, entrará em contato com o credenciado via e-mail ou por telefone, 
determinando o local, data e horário para que este compareça para efetivação da prestação do 
serviço. 

6.3 As apresentações musicais, ocorrerão conforme a demanda da Secretaria Municipal de Cultura 
e Turismo cujas datas e horários serão definidos pela SECULTURBSF.  

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1 A contratante se obriga a providenciar, por sua inteira responsabilidade, o seguinte: 

a) Todas as licenças e alvarás, de competência Municipal, necessários à realização do espetáculo; 

b) Os espaços para viabilização da apresentação musical acima referida. 

8. DAS OBRIGAÇÕES DO CREDENCIADO 

8.1 O credenciado se obriga a executar o trabalho, se responsabilizando pelos seguintes itens: 

a) Comparecer e apresentar o espetáculo musical nas datas, horários e locais determinados; 

b) Responsabilizar-se pelos funcionários disponibilizados, zelando pela conduta pessoal e pelos 
atos por eles praticados, inclusive pela identificação dos mesmos no local de trabalho;

c) Responsabilizar-se pelo recolhimento das taxas ao ECAD, referentes aos direitos autorais dos 
autores, quando as músicas apresentadas não forem de domínio público, ou apresentar documento 
de autorização do detentor dos direitos autorais;

9. DO PAGAMENTO

9.1 O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do 
recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência 
e conta corrente indicados pelo contratado.

9.2 Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão 
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contratante atestar a execução do objeto do contrato.

9.3 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, 
ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação 
financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará 
sobrestado 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.

9.4 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária 
para pagamento.

9.5 Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão 
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla 
defesa. 

9.6 - Pela prestação dos serviços o músico e/ou grupos musicais receberá conforme descrito no 
item 1. 

9.7 Os serviços serão pagos no prazo de até 30 (trinta) dias após a apresentação da nota fiscal à 
SECULTURBSF. 

9.8 O pagamento da parcela calculada será por mecanismo de transferência bancária ou de crédito 
bancário. 

9.9 Esses valores abrangem todos os custos e despesas diretas ou indiretamente envolvidas, não 
sendo devido nenhum outro valor, seja a que título for; 

9.10 São de exclusiva responsabilidade do habilitado os compromissos e encargos de natureza 
trabalhista, previdenciária, fiscal, comercial, bancária, intelectual (direito autoral, inclusive os 
conexos, e propriedade industrial), bem como quaisquer outros resultantes da contratação 
objetivada neste termo de referência ficando a SECULTURBSF excluída de qualquer 
responsabilidade dessa índole. Os casos omissos relativos ao presente Chamamento serão 
resolvidos pela Comissão, dentro de suas atribuições. 

10. DA VIGÊNCIA 

10.1 A vigência do Credenciamento será de 12 (doze) meses, contados da publicação do resultado 
definitivo da lista de credenciados. Podendo ser prorrogado conforme necessidade da Secretaria 
Municipal de Cultura e Turismo.

11. DO SINISTRO 

11.1 Em caso de qualquer eventualidade, fortuito ou motivo de força maior que impeça, total ou 
parcialmente, a realização dos eventos ora comunicados, poderá o Município, mediante decisão do 
Prefeito e a seu exclusivo critério, considerar cancelado ou suspenso os eventos, sem que o 
credenciado tenha direito a qualquer indenização, seja a que título for, cancelando/suspendendo 
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assim as obrigações assumidas no termo contratual. 

Parágrafo único - É de responsabilidade da SECULTURBSF comunicar o (a) contratado (a) do 
cancelamento/suspensão total ou parcial do respectivo contrato, bem como, dar a devida 
publicidade, por todos os meios legais e possíveis dos motivos que levaram a suspensão do 
certame. 

12. DA EXCLUSÃO DO CREDENCIADO 

12.1 A Banda ou grupo musical será excluído do Credenciamento quando: 

a)  Descumprir sem motivo justificado qualquer das condições constantes do presente termo de 
referencia; 

b) Por decisão própria mediante correspondência protocolada junto a SECULTURBSF; 

c) Se o credenciado não comparecer na data e local estipulado pela SECULTURBSF ou se não 
estiver regular com suas obrigações, consoante o artigo 29 da Lei federal nº 8.666/93, para 
efetivação da prestação do serviço, através de inexigibilidade de licitação. 

12.2 Após, configurada a exclusão do Credenciado em face dos motivos acima elencados, 
automaticamente será chamado o próximo da lista subsequente. 

12.3 A habilitação do proponente implica na prévia e integral concordância com as normas deste 
termo de referência. 

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1 O credenciamento de que trata este termo define os requisitos de habilitação para a prestação 
de serviços para a Prefeitura Municipal/ SECULTURBSF, não implicando de forma alguma a 
obrigatoriedade, por parte desta instituição, em utilizar-se dos serviços, ficando a convocação 
condicionada à demanda porventura existente. 

13.2 A SECULTURBSF poderá, em qualquer momento, de acordo com sua necessidade, criar, 
ampliar, reduzir, suspender, reabrir e cancelar os espetáculos, bem como, alterar a forma e as 
informações requeridas neste termo, desde que o motivo seja referente à adequação do 
instrumento de credenciamento e à necessidade de atender ao interesse público. 

13.3 Os artistas e grupos musicais contratados autorizam a veiculação de seus nomes e imagens, 
bem como permitem à SECULTURBSF e a Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco, a 
critério próprio, sem incidência de quaisquer ônus, a utilização ou divulgação das imagens das 
mesmas em portfólios, banners, websites, televisão, revistas, jornais, outdoors, exposições e 
demais eventos institucionais, desde que estes usos não tenham finalidade comercial. 

13.4 É de responsabilidade única, exclusiva e irrestrita do credenciado a observância e 
regularização de toda e qualquer questão concernente a direitos autorais, conexos e de imagem 
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relativos à documentação encaminhada, bem como ao espetáculo apresentado. 

13.5 O procedimento de credenciamento será conduzido pela Comissão de Avaliação de 
Credenciamento, especialmente designada pela SECULTURBSF. 

13.6 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Avaliação de Credenciamento/ 
SECULTURBSF. 

13.7 Fica eleito o foro da Comarca de Barra de São Francisco, com exclusão de qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja para dirimir as dúvidas do presente termo. 

13.8 A SECULTURBSF poderá a qualquer tempo alterar, revogar ou anular este termo. 

14 DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

14.1 Os recursos estarão assegurados através das dotações orçamentárias:

070 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura

004 - Departamento de Cultura

13.392.064.2.103 - Outros festejos do Município

33 90 36 000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física - ficha 386 - fonte 10010000

33 90 39 000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica - ficha 387 - fonte 10010000

Barra de São Francisco, ES, 07 de outubro de 2021.

__________________________________
ISRAELLE DE SOUZA E SILVA

Secretária Municipal de Cultura e Turismo
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ANEXO II - Requerimento de Credenciamento
ANEXO II  

REQUERIMENTO DE CREDENCIAMENTO

Eu,(nome completo), (nacionalidade), (estado civil), (profissão), inscrito no CPF sob nº (xxx-xxx-xxx-

xx), portador da Carteira de Identidade nº (xx),residente e domiciliado na (endereço completo), 

REQUEIRO o meu credenciamento para prestar serviços objeto deste certame.

Para tanto, segue em anexo os documentos específicos no Edital de Chamameto Público nº 

003/2021, os quais DECLARO  estar em pleno acordo com todas as suas cláusulas e condições.

Disponibilizo os seguintes meios de contatos: 
· Telefone fixo, telefone celular;
· Whatsapp:
Dados bancários: 
· Banco;
· Agência;
· Conta;
· Operação.

(cidade que reside), (data) de (ano).
__________________________________ 
Nome do Proponente 
Nº do CPF

 

Page 17 of 28



ESPIRITO SANTO

EDITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Page 18 of 28



ESPIRITO SANTO

EDITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

ANEXO III - FICHA DE IDENTIFICAÇÃO PRESTADOR DE SERVIÇO - PESSOA JURÍDICA
ANEXO III - FICHA DE IDENTIFICAÇÃO PRESTADOR DE SERVIÇO  Pessoa Jurídica

RAZÃO SOCIAL ----------------------------- CNPJ ---------------------------------
INSC. ESTADUAL ----------------------------
ENDEREÇO ------------------------------------ BAIRRO ---------------------------
CEP ---------------------------- MUNICÍPIO ---------------------- UF ---------------
FONE ------------------------ CELULAR FAX ---------------- E-mail -------------
FILIAÇÃO -------------------------------------------------------------------------------
PIS/PASEP ------------------------------------------
DADO(S) DO(S) REPRESENTANTE(S) LEGAL (IS) RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO 
(CNPJ) ----------------------------------------------
NOME -------------------------------------------------
UF ---------------------- CARGO ------------------------
RG Nº. -----------------------------------
ÓRGÃO EMISSOR ------------------------
CPF ---------------------------------- FONE/FAX --------------  E-mail -----------------------------
DADOS BANCÁRIOS ----------------------------------------
NOME DO BANCO -----------------------------------------
Nº. AGÊNCIA ------------------------ CONTA CORRENTE --------------------------
ENDEREÇO DA AGÊNCIA BANCÁRIA --------------------------------------------
Descrição da Proposta:

Local/Data: ____________________________de______________ de______
_______________________________________________________
Assinatura
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ANEXO IV - FICHA DE IDENTIFICAÇÃO PRESTADOR DE SERVIÇO PESSOA FÍSICA
ANEXO IV - 

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO PRESTADOR DE SERVIÇO - PESSOA FÍSICA

NOME ----------------------------------------- RG ---------------------- CPF ---------------------------------
ENDEREÇO ---------------------------------------- BAIRRO -----------------------------------
CEP ---------------------------------- MUNICÍPIO ------------------------ UF ----------------------
FONE --------------------------------- CELULAR FAX ------------ E-mail -----------------------------
FILIAÇÃO -------------------------------------------------------------------------------
PIS/PASEP ----------------------------------------------

DADO(S) DO(S) REPRESENTANTE(S) LEGAL (IS) RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO

NOME --------------------------------------------------- 
UF -------------------- CARGO -------------------------------- RG Nº. ---------------------------------------
ÓRGÃO EMISSOR ----------------------------------------------------
CPF ------------------------------ FONE/FAX ----------------------- E-mail ------------------------------

DADOS BANCÁRIOS
NOME DO BANCO --------------------------------
Nº. AGÊNCIA -------------------------  CONTA CORRENTE ------------------------------------
ENDEREÇO DA AGÊNCIA BANCÁRIA ----------------------------------------------------------

Descrição da Proposta:

Local/Data: ____________________________de______________ de 2021
_______________________________________________________
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ANEXO V - DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO
ANEXO V  

DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA HABILITAÇÃO - PESSOA 
JURÍDICA

(NOME DA EMPRESA)…………......................................……………………….., CNPJ nº…………….........……………………. sediada 
....................................................... , declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos 
para sua habilitação Edital de Chamamento Público 003/2021, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 
posteriores.
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ANEXO VI- MINUTA DE TERMO DE CREDENCIAMENTO
MINUTA DE TERMO DE CREDENCIAMENTO
TERMO DE CRECENDIAMENTO N°. ____/2021

CONTRATANTE: A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE BARRA DE SÃO 
FRANCISCO-ES inscrito no CNPJ sob o nº  27.165.745/0001-67, com endereço à ____________________, nº 
1005, Bairro Centro, nesta cidade, aqui representada pela Secretária Municipal, Sra. Israelle de Souza e Silva.

CONTRATADA: _____________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº
_______________, com endereço à __________________,_______, em _____-___, aqui representada pelo
Sr.(a) ___________________, brasileiro(a), casado(a), carteira de identidade nº _________/SSP-___, CPF
Nº _________, residente à___________________, nº ______, Bairro _______________, em
______________-___.

Pelo presente instrumento, devidamente autorizado no processo administrativo referente à Processo de 
Chamamento Público nº 003/2021, regido pela lei 8666/1993, o CONTRATANTE e o(a) CREDENCIADO(A), 
acordam celebrar o presente contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:
1.1. A CREDENCIADA compromete-se a prestar à CREDENCIANTE, a " apressentação de Bandas, Grupos

Musicais, DJS e artistas locais e/ou regionais, para eventos e programações festivas para atender às demandas desta
Administração, conforme Termo de Referência anexo, encaminhados pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo,
conforme segue:

BANDAS
ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM QTDE UND VLR.
UND
VLR.
TOTAL
ESTIMADO
ARTISTAS SOLO OU DUPLA
ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM QTDE UND VLR.
UND
VLR.
TOTAL
ESTIMADO
Obs.: Caso haja mais de uma empresa/pessoa física credenciada no mesmo item, o município, 
juntamente com a secretaria municipal de Cultura e Turismo poderá optar pela prestação dos serviços 
que melhor atender a solicitação ou ocorrerá mediante o sistema de rodízio, cujo critério será o de 
alternância entre os credenciados.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E FORMA DE 
EXECUÇÃO:

2.1. O credenciado deverá executar as atividades específicas do ITEM escolhido, na conformidade dital de 
Chamamento Público nº 003/2021.
2.2. Os serviços serão prestados com o calendário cultural, dias e horários preestabelecidos com a 
CONTRATADA.
2.2- Prestar o serviço em conformidade com disposto na Cláusula Primeira deste Termo;
2.3 - Cumprir os prazos e demais condições deste Termo;
2.4 - Manter o sigilo e a lisura na condução de todo os procedimentos relacionados aos trabalhos.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE PAGAMENTO
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3.1. A remuneração pelos serviços realizados obedecerá aos valores constantes no Termo de Referência.
3.2. O Município efetuará o pagamento ao vencedor até 30 (trinta) dias após a realização do evento, 
obedecendo aos tramites legais que envolvam os setores internos da Prefeitura Municipal de Barra de São 
Francisco-ES.
3.3. O valor do contrato é fixo e irreajustável pelo seu prazo inicial, salvo por motivos de alteração na 
legislação econômica do país, que autorize a correção nos contratos com a administração pública, visando o 
equilíbrio da contraprestação.
3.4. O valor deste contato poderá ser reajustado para o período seguinte, com base no IGPM acumulado do 
período, caso venha o mesmo a ser prorrogado.
3.5. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a partir 
da regularização dos mesmos e sua reapresentação.
3.6. O Município poderá sustar o pagamento a que a prestadora de serviço tenha direito, enquanto não sanados 
os defeitos, vícios ou incorreções resultantes da contratação e/ou não recolhimento de multa aplicada.
3.7. Os pagamentos efetuados à prestadora de serviço não a isentarão de suas obrigações e responsabilidades 
vinculadas à execução do serviço, especialmente aquelas relacionadas com a qualidade.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

4.1. O prazo de vigência do Termo de Credenciamento será até __/___/____, a contar da ata de assinatura, 
podendo ser prorrogado por igual período, por interesse da Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco-ES 
e anuência do credenciado, mediante Termo Aditivo, de acordo com as especificações da lei 8.666/93 e suas 
posteriores alterações.

CLÁUSULA QUINTA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
5. A CONTRATANTE exercerá ampla fiscalização sobre os serviços executados pelo(a)
CREDENCIADO(A), podendo rejeitá-los quando estiverem fora das especificações, devendo ser refeito sem 
ônus à CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES E CONDIÇÕES PARA APRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
6.1 - São obrigações:
6.1.1. Da Contratante:
6.1.1.1 - Comunicar ao credenciado a data, o local e horário quando houver contratação da apresentação 
artística.
6.1.1.2 - comunicar, de imediato, qualquer alteração na forma de prestação dos serviços;
6.1.1.3 - conferir e aprovar os serviços realizados;
6.1.1.4 - efetuar o pagamento dos serviços realizados nos moldes deste edital;
6.1.1.5 - prestar aos credenciados, todas as informações necessárias o bom desempenho dos serviços.
6.1.2. Da contratada:
6.1.2.2 - Tratar o público com cortesia, de modo universal e igualitário, evitando ter com ele qualquer tipo de 
transtorno;
6.1.2.3 - Permitir a fiscalização dos serviços pela Secretária Municipal de Cultura, em qualquer tempo, e mantê-
lo permanentemente informado a respeito do andamento dos mesmos;
6.1.2.4 - Manter durante toda a vigência do contrato as mesmas condições de habilitação do momento do 
credenciamento;
6.1.2.5 - Comunicar à Prefeitura, a ocorrência de fato superveniente que possa acarretar o
descredenciamento;
6.1.2.6 - Aceitar os acréscimos e supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor do contrato.
6.1.2.6 - Realizar a apresentação artística em horário, local e data designados.

CLAUSULA SETIMA - DAS PENALIDADES
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7.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas ou o cumprimento em desacordo com o 
pactuado acarretará, ao(à) CONTRATADO(A), as penalidades previstas no Artigo 87, da Lei nº 8666/93 e 
alterações, conforme a gravidade da infração e independentemente da incidência de multa.

CLÁUSULA OITAVA - DA MULTA
8.1. O não cumprimento ou o cumprimento parcial, ou ainda a ocorrência de qualquer irregularidade na 
prestação de serviço, por parte do CONTRATADO, ensejará aplicação de multa correspondente a 10% (dez por 
cento) do valor do mensal do contrato, para cada notificação formalizada a este, independente da possibilidade 
de rescisão contratual, com as conseqüências previstas em lei.
8.2. A CONTRATANTE, no uso das prerrogativas, aplicará multa sempre que descumprida cláusula do Edital 
ou do contrato, e em especial:
a) Pela recusa em executar os serviços nos horários pactuados.
b) Pelo atraso ou falta injustificada.

CLAUSULA NONA - DO DIREITO À AMPLA DEFESA
9.1. No caso de incidência de infração contratual, o CONTRATANTE notificará o(a) CREDENCIADO(A), 
para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento desta, justificar por escrito os motivos do 
inadimplemento.

CLÁUSULA DÉCIMA - RESCISÃO CONTRATUAL

10.1 O presente contrato de Credenciamento poderá ser rescindido:
a) - Mediante acordo expresso, e firmado pelas partes, após um aviso prévio, também expresso, feito com 
antecedência de 30 (trinta) dias pelo interessado.
b) - Unilateralmente pela CONTRATANTE, em qualquer tempo, independente de interpelação ou 
procedimento judicial ou extrajudicial, caso o(a) CREDENCIADO(A):
b.1) - ceda ou transfira, no todo ou em parte, o objeto deste contrato de Credenciamento, ou deleguem a outrem 
as incumbências as obrigações nele consignadas, sem prévia e expressa autorização da CONTRATANTE.
b.2) - venha a agir com dolo, culpa simulação ou em fraude na execução dos serviços ou descumpra a escala 
estipulada pela administração.
b.3) - quando pela reiteração de impugnação dos serviços ficar evidenciada a incapacidade para dar execução 
satisfatória ao contrato de Credenciamento.
b.4) -quando ocorrerem razões de interesse do serviço público e ou na ocorrência de qualquer das disposições 
elencadas na Lei nº 8.666/93 e alterações.

PARÁGRAFO ÚNICO - Havendo rescisão do Termo de Credenciamento, a CONTRATANTE pagará ao (à) 
CREDENCIADO(A), o numerário equivalente aos serviços efetivamente realizados, e aprovados pela 
fiscalização, no valor avençado.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
11.1. As despesas decorrentes da execução dos serviços ora contratados serão pagas de acordo lei orçamentária 
em vigor, destinando-se a dotação orçamentária nº ________________

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO AO 
TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
12.1. O presente contrato fundamenta-se:
12.1.1. Na Lei Federal nº 8.666/1993;
12.2. O presente contrato vincula-se aos termos do Processo de Chamamento Público nº 003/2021, 
especialmente:
12.2.1. Termo de Inexigibilidade de Licitação, publicado no Diário Oficial do Município de São João da
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ESPIRITO SANTO

EDITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Lagoa, com base no art. 26 da Lei Federal nº 8.666/1993;

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1. Qualquer omissão ou tolerância de uma das partes, no exigir o estrito cumprimento dos termos e 
condições deste contrato ou ao exercer qualquer prerrogativa dele decorrente, não constituirá renovação ou 
renúncia e nem afetará o direito das partes de exercê-lo a qualquer tempo.

CLÁUSULA DÉCIMA QARTA - DO FORO

14.1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento que não possam ser dirimidas
administrativamente serão processadas e julgadas no Foro da Cidade de Barra de São Francisco-ES que 
prevalecerá sobre qualquer outro.
Para firmeza e validade do que foi pactuado, lavra-se o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e 
forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes,
credenciante e credenciada, e pelas testemunhas abaixo.
Barra de São Francisco (ES), ......... de .................................................. de 2021.
________________________________ _________________________________
CREDENCIANTE CREDENCIADO (A)
Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco-ES.
 Nome.....................

TESTEMUNHAS: 1________________________________
RG.
2________________________________
RG.

Page 28 of 28


