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1.2. Para efeito deste Edital, compreende-se como CREDENCIAMENTO hip6tese de 
inexigibilidade de licitccoo previsto no artigo 25 da Lei Federal n° 8.666/93 caracterizado por 
inviabiiidade de cornpeticoo. em rozoo do natureza do service a ser prestado. 0 
credenciamento possibilitar6 a controtocoo daqueles que preencham todas as condicoes do 
edital, conforme demanda do odministrocoo poblico. 

1.1. Constitui objeto deste edital o CREDENCIAMENTO PARA FINS DE EVENTUAL E FUTURA 
CONTRATA<;AO DE SERVl<;OS ARTISTICOS E CULTURAIS VISANDO A REALIZA<;AO DE 
PROGRAMA<;AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA EM EQUIPAMENTOS E ESPA<;OS 
PUBLICOS, TUDO CONFORME PROJETO BASICO/TERMO DE REFER~NCIA EM ANEXO AO EDITAL. 

1. 0 OBJETO 

ORIGEM DA LICITA<;AO SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE GUARAMIRANGA 

MODALI DADE: CREDENCIAMENTO 

PROCESSO N°: 001/2019 

CREDENCIAMENTO PARA FINS DE EVENTUAL E FUTURA CONTRATA<;AO 
DE SERVl<;OS ARTISTICOS E CULTURAIS VISANDO A REALIZA<;AO DE 

OBJETO: 
PROGRAMA<;AO EM EQUIPAMENTOS E ESPA<;OS PUBLICOS DE 
INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE - GUARAMIRANGA, TUDO CONFORME PROJETO B>\SICO/TERMO DE 
REFERENCIA EM ANEXO AO EDITAL. 

PERfODO DE INSCRl<;AO DE 21 DE FEVEREIRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2019 

PRE.AM BU LO 
A PREFEITURA DE GUARAMIRANGA, por meio da Secretaria Municipal da Cultura, torna publico 
para conhecimento dos interessados, o presente Edita! de Credenciamento Publico, objetivando 
a eventual contrctcccc de services artfsticos e culturais, visando concretizar os direitos culturais 
em ornblto municipal, nos termos dos artigos 23, V e 215 da Constituicoo Federal de 1988, dos 
artigos 166, 167, 173 da Lei Organica do Munidpio de Guaramiranga; da Lein° 246/2012- Sistema 

~·-,.Municipal de Cultura de Guaramiranga; da Lein° 249/2012-Plano Municipal do Cultura; da Lein° 
8.666/ 1993, nos termos deste edital e seus anexos. Este procedimento e autorizado por meio do 
Processo que ser6 regido pela Lei Federal n° 8.666/93, olterccoes e pelas condicoes constantes 
neste Edita!. 

Lei Municipal den° 246/2012 - que institui o Sistema Municipal de Cultura de Guaramiranga, do 
Lei Municipal n° 249/2012 que institui o Plano Municipal de Cultura de Guaramiranga, bem coma, 
que cumpram a Lei Federal 8.666/93, alterada e consolidada e legisla<;ao complementar em 
vigor, no que couber. 
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3.4. Condic;:oes de pcrtlclpocdo: 

3.3. Obter pontuocoo mfnima de 40 (quarenta) pontos por categoria. 

3.2. Todas as opreserrtocoes deverco ter curocoo mfnima de 30 (trinto) minutos e maxima de 120 
(cento e vinte) minutos. 

3.1.2.1. A exigencies previstas no AN EXO I, relative a coroctenzcceo dos categories, objeto deste 
credenciamento, devem ser comprovadas por documentos impressos ou mi'dias digitals (cd, dvd 
ou pen drive), onde posse verificar clgramente a atividade cultural do artiste ou do grupoartfstico. 

3.1.2. Pessoa Juridlca: Na qualidade de representante legal de artiste individual ou grupo 
artfstico, com idoneidade econ6mico-financeira e regularidade jurfdico-fiscal e trabalhista. 

3.1.1.1. No caso de ernoncipocco. dever6 ser providenciada toda documentccoo exigida pela 
legislac:;ao pertinente (conforme C6digo Civil Brasileiro). 

.. ·--..., 

3.1.1. Pessoa Fislca: Na qualidade de artista ou representante de artista individual ou grupo 
artfstico, maior de 18 (dezoito) anos ou emancipado . 

3.1. Poderco vir a solicitor o credenciamento, licitantes (pessoa ffsica ou jurfdica). no condicoo 
de artista individual ou representante de artista individual ou de grupo artfstico, com no mfnimo 
01 Cum) ano de experiencia comprovada de apresentacoes, que atendam todas as 
especlflcac;oes e condlcoes estabelecidas neste edital e seus anexos. 

3. DOS REQUISITOS BASICOS DE CREDENCIAMENTO E ~ONDICCES GERAIS DE PARTICIPA<;AO 

2.1. Os licitantes perrnoneceroo credenciados pelo prazo de 12 (doze) meses, contados a partir 
da publicocoo de coda resultado, podendo ser prorrogado per. no m6ximo, 06 (seis) meses, 
durante o qual os selecionados poderoo ser convocados a firmer contratos junto a 
odrnlnlstrocoo. conforme demanda. 
2.2. 0 credenciamento nee gera direito a contrctocoo. ficando est6 condicionada a definlcoo 
do proqrornocoo dos eventos, bem como de previsoo orcornentorio. ficando a criterio do 
Secretaria do Cultura de Guaramiranga a definlcoo da convenlencio e do oportunidade em 
faze-lo. 

2.2.1. A divulqocoo dos listas de credenciamento e clossificccco nco lmpoe a 
cdminisfrccco a obriqocoo de celebrar Contrato da Prestocco de Services. 

2.3. Este Edital poder6 ser revogado por ato da Secretaria do Cultura de Guaramiranga, desde 
que devidamente justificado, quando o interesse publico assim o exigir, sem direito a lndenizocoo 
a terceiros. 

2. DO PRAZO 

1 .3. 0 presente instrumento possibilitor6 a volorizccoo e difusoo dos monitestocoes artfsticas 
locais e o fomento as cadeias criativas e produtivas dos artes e da cultura, oferecendo a 
populocoo de Guaramiranga uma proqrcrnocoo cultural plural, conforme estabelece o Plano 
Municipal do Cultura- Lei n° 249 /2012. 
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Destjnat6rio: 
SECRETARIA DA CULTURA DE GUARAMIRANGA CREDENCIAMENTO N° 001/2019 

4.3. O envelope contendo os documentos previstos no item 4.4. deste Edital deverdo ser entregues 
na Secretarla Municipal da Culture, no endereco sito a Rua Joaquim Alves Nogueira, s/n, Centro 
- Anexo do Teatro Municipal, no horcrlo de 08h as 11 h30 e das 13h30 as 16h30. Na pa rte externa 
do envelope devera constar as seguintes informa~oes: 

4.2. O presente Edita! permanecer6 aberto para recebimento dos documentos ate 20 de 
Dezembro de 2019, a contar do data da sua publicocco. 

4.1. As inscricoes serco gratuitas e o ato de lnscricco pressupoe plena concordcncio pelos 
licitantes, dos termos, cl6usulas, condicoes do Edita! e de seus Anexos, que possoroo a integrar as 
obriqocoes dos licitantes, bem como no observonclc dos regulamentos administrativos e das 
normas tecnicos aplic6veis, noo sendo aceita, sob qualquer hip6tese, oleqccoo de seu 
desconhecimento em qualquer fase do procedimento administrative e execucoo dos servicos. 

Licitantes que estejam em situccoo de pencencio. inodirnplencio. falta de prestccoo de contas 
em contratos e/ou convenios celebrados com as esferas Federal. Estadual ou Municipal e, 
principalmente, com a SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE GUARAMIRANGA . 

. -, 4. DA INSCRl<;AO E DOS DOCUMENTOS DE HABILITA<;AO . --- -- m· ... 

3.5.3. Licitante pessoa jurfdica que tenha como membro de sua diretoria servidor publlco 
comissionado, funcion6rio terceirizado, cargos comissionados ou estoclorios do Prefeitura 
Municipal de Guaramiranga; 

3.5.2. Licitante pessoa ffsica funcionorio terceirizado, ocupantes de cargos comissionados ou 
estagi6rios da Secretario Municipal do Cultura de Guaramironga, bem como de seus c6njuges, 
oscendentes, descendentes em qualquer grau, elem de seus s6cios comerciais; 

3.5.1. Membros do Cornissoo de Avcliccco Iecnico. bem como de seus c6njuges, oscendentes, 
descendentes em qualquer grau, elem de seus s6cios comerciais; 

3.5. Estaroo impedldos de participar do presente credenciamento: .··- ...... , 

3.4.4. Nao ser6 admitida a porticipocoo de pessoas ffsicas ou jurfdicas que estejam suspensas 
temporariamente de participar e de licitar com a Adrninisfrccoo Publico ou os declarados 
inid6neos, na forma dos incisos Ille IV do art. 87 da Lei 8.666/93. 

3.4.3. E vedada a inscricoo de um mesmo artista ou grupo artfstico por mais de um licitante. 

3.4.2. Cada artiste individual ou grupo artfstico poder6 pleitear credenciamento para ate 03 
(tres) categorias previstas neste Edital, necessitando comprovar a otuccoo e apresentar 
docurnentccco artfstica relativa a coda uma delas. 
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111) a quallflcac;cio tecnlca - a ser comprovada medlante a apresentac;ao dos segutntes 
documentos: 
a) Requerimento de inscricoo/Creoenciomento (ANEXO II); 
b) Documentos que comprovem a atividade artfstica do artiste individual ou do grupo artfstico. 

como exemplo: material gravado em CD e/ou DVD com cpresentccces. portfolio de 
atividades, hist6rico e clipping, entre outros; 

II) a regularidade fiscal- a ser comprovada mediante a opresentccdo dos seguintes documentos: 
a) Comprovante de situocco cadastral do licitante junto a Receita Federal (CNP J); 
(Disponivel em: 
http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/cnpjreva solicitacao.asp) 
b) oerndco negativa de debitos municipais junto ao domicilio do Credenciado; 

.. ---. c) Certidoo negativa de tributos estaduais; (Disponfvel em: 
http:/ /www.sefaz.ce.gov.br/content//aplicacao/internet/servicos_online/certidao/emissao/def 
ault.asp) 
d) Certidoo negativa de tributes federais; (Disponfvel em: 
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CndConjuntalnter/lnformaNIC 
ertidao.asp? Tipo=l) 
e) Provo de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Service (FGTS); 
( Disponfvel em: https://www.sifge.caixa.gov.br /Cidadao/Crf /FgeCfSCriteriosPesquisa.asp) 
f) Provo de lnexistencio de debltos inadimplidos perante a Justice do Trabalho; (Disponfvel em: 
http:/ /www.tst.jus.br/certidao) 

4.4.1. Grupo Artfstico: 
I) a habflitac;ao jurfdica - a ser comprovada mediante a cpresentccdo dos seguintes documentos: 
a) Documento de ldenfificocoo (com foto) v61ido no forma da Lei do respons6vel legal; 
b) Licitante pessoa jurfdica: Certificado da Condicco do Microempreendedor Individual (CCMEI), 
ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando 
de sociedades comerciais e, acompanhado de documentos de eleicco e posse dos atuais 
administradores; 

4.4. OS INTERESSADOS DEVERAO APRESENTAR 01 (UM} ENVELOPE LACRADO, DEVIDAMENTE 
IDENTIFICADO E COMO CONTEUDO ABAIXO DISCRIMINADO: 

4.3.1. Sera vedada a lnscrlcdo via correios, via fax e via correio eletronico. 
4.3.2. Nada obsta que seja credenciada mais de um grupo OU artista individual, durante o 

perf odo de lnscrlcoo deste procedimento 
4.3.3. Os interessados poderco solicitor credenciamento, a qualquer tempo, desde que 

cumpridos todos os requisites deste edital e que esteja vigente o presente Edital de 
Credenciamento. 

Remetente: 
NOME OU RAZAO SOCIAL DO LICITANTE: 
ENDERE<;O COMPLETO DO LICITANTE: 
CEP: 
NOME DO REPRESENTADO (GRUPO OU ARTISTA INDIVIDUAL}: 
TELEFONES DE CONTATO: 

unicef 
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IV) documentos de exigencia constitucional/legal: 
a} Declarac;:ao de representocoo (ANEXO IV) - exceto quando o licitante est6 representando 
a si pr6prio como artiste individual. 
b) Declarac;:ao de cumprimento do disposto no art. 7°, XXXIII, do Consfitulcoo Federal/88 (trabalho 
de menores de idade, observada a Lein° 9.854/99), conforme o modelo do ANEXO V. 
c) Declarac;:ao de lnexistencic de fato superveniente impeditivo do hobilitocoo, conforme o 
modelo do ANEXO V. 

Ill) a qualiflcac;ao tecnica - a ser comprovada mediante a apresentac;cio dos seguintes 
documentos: 
c) Requerimento de inscricoo/Credenclomento [ANEXO II); 
d) Documentos que comprovem a atividade artfstica do artiste individual ou do grupo artfstico, 

como exemplo: material gravado em CD e/ou DVD com opresentccoes. portfolio de 
atividades, hist6rico e clipping, entre outros; 

II) a regularldade fiscal - a ser comprovada medlante a cpresentccdo dos seguintes doc umentos: 
a) c) Comprovante de registro ou inscricoo do Cadastro de Pessoas Ffsicas (CPF); 
(Disponfvel em: 
http:/ /www.receita.fazenda.gov .br I Aplicocoes/ ATCT A/CPF /ConsultaPublica .asp) 
b) Certldoc negativa de debitos municipais junto ao domicilio do Credenciado; 
c) Certidoo negativa de tributos estaduais; (Dispon[vel em: 
http://www.sefaz.ce.gov .br/content//oplicacao/internet/servicos_online/certidao/emissao/def 
ault.asp) 
d) Certidcc negativa de tributos federais; (Disponfvel em: 
http://www.receita.fazenda.gov.br/ Aplicacoes/ ATSPO/Certidao/CndConjuntalnter/lnformaNIC 

-..., ertidao.asp? Tipo=l) 
E) Provo de inexlstencio de debitos inadimplidos perante a Jusficc do Trabalho; (Disponfvel em: 
http://www.tst.jus.br/certidao) 

4.4.2. Artiste Individual: 
I) a habflltac;ao jurfdica - a ser comprovada mediante a cpresentocdo dos seguintes documentos: 

.. -- -, a) Documento de identificccoo (com foto) v61ido na forma do Lei do respons6vel legal; 
b) Comprovante ou Declorocoo de residenclc. atualizado, com no m6ximo 90 (noventa) dias de 
ernissco da data do entrega; 
(Podem ser opresentados os seguintes documentos datados: conta de luz, 6gua, services de 
telecornunicocoo. documentos emitidos por servicos banc6rios e documentos emitidos pelo 
Poder Pubhco). 

IV} documentos de exigencia constitucional/legal: 
a} Declorocoo de representocoo [ANEXO IV} - exceto quando o licitante est6 representando 
a si pr6prio como artista individual. 
b) Declorccco de cumprimento do disposto no art. 7°, XXXIII, do Consfitulcoo Federal/88 (trabalho 
de menores de idade, observada a Lein° 9.854/99), conforme o modelo do ANEXO v. 
c) Declorocoo de lnexistencio de fato superveniente impeditivo da hobilitocoo. conforme o 
modelo do ANEXO V. 
d) Declorocco de concordcncio com os termos do editol e seus anexos, conforme modelo do 
ANEXO V. 
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6.2. 0 processo de credenciamento sere conduzido por uma Cornissdo composta pelos membros 
da Comissao Permanente de tlcltccces - CPL e tere como atribui~oes: 
I - Receber, conferir e rubricar os pedidos de inscricoo dos interessados; 
11- Verificar a documentocoo a que se refere o subitem 4.4. l .: 
Ill - Elaborar a lista de habilitados e inabilitados; 

6.1. A Comlssoo de Avaliac;oo Tecnica sere composta por tecnicos da Secretaria Municipal da 
Culture de Guaramiranga e tere como ctrlbulcoes: 
I - Emitir parecer tecnico e individualizado por licitante, restando claro se o mesmo atende as 
condicoes mfnimas de credenciamento e atribuindo a pontuccco referente a atividade artfstica 
e classificando. 
II - Se pronunciar sobre eventuais recurses; 
Ill - Proceder a ovoliocco de desempenho e ao descredenciamento dos pessoas que 
descumprirem as obriqocoes constantes deste Edita!. 

6. DO PROCESSO DE AVALIA<;AO 

5.1. Ap6s an61ise da documentocoo de inscrlcco (Documentos de Hcbilitocoo) por parte do 
SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA os documentos seroo julgados de 
forma definitiva. 
5.2. Os documentos estando em conformidade exigido, o grupo OU artista individual ser6 ~, 
CREDENCIADO na qual ap6s, sere aferido o julgamento final do processo. mediante a 
publicccco na imprensa oficial (quadro de avisos) do PREFEITURA MUNICIPAL DE 
GU ARAMI RANGA. 
5.3. Posteriormente, sere aberto o prazo de recurso quanto ao julgamento dos documentos de 
habilita<;oo. 
5.4. Ultrapassada a fase de recurses. a SECRETARIA DE CULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
GUARAMIRANGA divulgara a lista final dos grupos ou artista individual CREDENCIADOS proceder6 
posteriormente com a confrotccoo dos grupos CREDENCIADOS em processos espedficos de 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAC::AO. 
5.5. E facultada a SECRETARIA DE CULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA, 
proceder a confrctccoo somente do necessidade estipulada no Projeto 86sico/Termo de 
Referenda e de acordo com saldo financeiro disponfvel. 
5.6. seroo convocados para a controtccco os grupos credenciados em ordem de clossiflcocoo 
final, conforme julgamento mencionado no item 5.4. 
5.7. O desatendimento as instrucoes proferidas por este instrumento, implicam na 
DESCLASSIFICAC::AO, bem como na ellminocco sumorio da pessoa ffsica no presente processo 
5.8. O processo de credenciamento ser6 realizado pelo periodo de 21 de fevereiro a 20 de 
dezembro de 2019 e ter6 car6ter eliminat6rio e classificat6rio; 

5. DOS REQUESITOS E JULGAMENTO 

4.4.3. Seroo declarados credenciados os requerimentos DE TODOS os que estiverem de acordo 
com este Edital e que atenderem aos requisites de julgamento, dentro do limite de vagas 
estipulados no Projeto B6sico/Termo de Referenda [ANEXO IJ do edital. 

dJ Declorocoo de concordcncio com os termos do edital e seus anexos, conforme modelo do 
ANEXO V. 
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8.1. A gestao do credenciamento, bem como a convococoo dos artistas individuais e grupos 
artfsticos, dor-se-o de acordo com as necessidades, metas e a disponibilidade financeira e 

8. DA CONVOCACAO E CONTRATACAO 

7.4. l .1. Avollocoo do material artfstico do artista individual ou do grupo, considerando a clareza 
do proposto. originalidade, odequccco ao publico-olvo (0-40 pontos); 
7.4.1.2. Adoptccco da coresentocoo a diferentes espocos e recursos disponfveis [0-10 pontos); 
7.4. l .3. Qualificac;ao dos artistas envolvidos no projeto (0-10 pontos). 
7.4.1.4. Para ser credenciado, o licitante, deve atingir a pontuoc.oo minima de 40 (quarenta} 
pontos por categoria inscrita. 

_...__ 7.4. DEMAIS AREAS ARTISTICAS E CULTURAIS 
7.4.1. Tempo de experiencio (comprovada) do artiste individual ou grupo (5- 20 pontos): 01-02 
anos (05 pontos); 

• 03-05 anos (08 pontos}; 
• 06-10 anos (10 pontos); 
• 11-15 anos (15 pontos); 
• Acima de 15 a nos (20 pontos). 

7.3.1.1. Avollccoo do material artfstico do artista individual ou do grupo musical considerando a 
clareza da proposta artfstica, originalidade, performance no palco e repert6rio musical (0-30 
pontos); 
7.3. l .2. Adoptccco da opresentccoo a diferentes espccos e recursos disponfveis (0-1 O pontos}; 
7.3.1.3. Especificidade dos repert6rios propostos (0-10 pontos}; 
7.3.1.4. Qualificac;ao dos artistas envolvidos no projeto (0-10 pontos}. 

7.3 AREA DA MUSICA 
7.3.1. Tempo de experiencio (comprovada) do artista individual ou grupo (5 - 20) pontos: 01-02 
anos [05 pontos); 

• 03-05 anos (08 pontos); 
• 06-10 anos (10 pontos); 
• 11-15 anos (15 pontos}; 
• Acima de 15 anos (20 pontos) 

7.1 Noo pcdero ser credenciado o licitante que noo demonstrar a pertinencio do trabalho com 
a(s) 6rea(s) inscrita(s). 

7 .2 A lista de credenciados sere divulgada considerando a closslflcccco obtida com base na 
pontuccoo de O (zero) a 80 (oitenta) pontos em coda categoria, observado os seguintes 
crlterios: 

7. DA CLASSIFICACAO 

' IV - Encaminhar o processo devidamente instrufdo a autoridade superior, propondo a 
publlcccoo dos listas; 
V - Receber, examinar os pedidos de recurso; 
VI - Receber denuncios e adotar as providencics administrativas para efetivar as 
consequencios delas decorrentes; 
VII - Resolver os casos omissos. 
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l 1 .1 . A ovollccco do service prestado ser6 procedida pela Secretaria Municipal da Cultura de 
Guaramiranga, otroves do gestor do contrato. 
11.2. O fndice de ovoliocoo do prestador de services variar6 de O (zero) a 25 (vinte e cinco), 
estando apta a novas convccocoes aquele que atingir, no porecer tecnlco emitido, nota mfnima 
de 15 (quinze) pontos. 
1 l .3. A ovoliocoo do servico prestado observar6 os seguintes crlterios: 
11.4. pontualidade na execuc;oo do servic o (0-5 pontos); 
1 l .5. qualidade do service prestado [0-5 pontos); 
1 1 .6. profissionalismo no relccoo com os prepostos da Prefeitura de Guaramiranga e os 
benefici6rios diretos ou indiretos da prestocoo do service ou fornecimento de bens (0-5 pontos); 
11.7. cumprimento integral dos cl6usulas do Contrato de Prestac;:ao de Services (0-5 pontos); 
11.8. respeito a diversidade cultural brasileira e aos direitos humanos (0-5 pontos). 

11. DA AV ALIA<;AO DO SERVl<;O PREST ADO 

10.1. o valor para rernunerocco do artista individual ou grupo artfstico ser6 pre-fixcdo conforme 
-~., estabelecido no anexo l - Projeto B6sico/Termo de Referenda deste regulamento. 

l 0.2. Do rernunerccco serco deduzidos os impostos devidos legalmente. 

10. DA REMUNERA<;AO 

2.039 

orcornentorio do Secretaria Municipal da Cultura de Guaramiranga. 
8.2. 0 6rgao contratante convocar6 os prestadores de services credenciados, obedecendo o 
rodfzio por CATEGORlA. 
8.3. 0 ato de convococoo se dar6 por e-mail, ou. na lnexistencio do mesrno. por meio de 
publicccco no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Guaramirango, e conter6, 
resumidamente, o objeto, quantidade de opresentocoes. local(ois} do [s) prestcccotoes) do(s) 
servic;o(s), valor da contrctccco, fundamento legal e dotocco orc;ament6ria. 
8.4. 0 convocado dever6 assinar o Contrato de Prestocoo de Services em no m6ximo de 03 (tres) 
dias utels ap6s a convocccco. 
8.5. 0 convocado que nee comparecer para assinatura do Contrato de Prestocoo de Services 
no prazo estipulado decair6 do direito de prestar o service. independentemente de 
noflflcocco, 
8.6. A execucoo do trabalho somente ser6 autorizada ap6s a assinatura do Contrato de 

-·-, Prestrn;ao de Servic;os, em conformidade com suas cl6usulas. 
8.7. A controtocoo ser6 firmada por ato formal da autoridade administrativa competente, ap6s 
o reconhecimento do cumprimento de todas as exigencies estabelecidas, o que ensejar6 a 
subscricoo do Contrato de Prestocoo de Service. 
8.8. E vedada a cessoo ou trcnsferencio do Contrato de Prestocoo de Service, total ou porciol, 
bem como a subcontrotocco porcial do objeto. 
8.9. As despesas decorrentes da execucoo do Contrato de Prestocoo de Servicos correrco a 
conta dos recursos orc;ament6rios da Secretaria Municipal do Cultura de Guaramiranga, por 
meio dos se uintes dotocoes: 

umcef 
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l 6.1. A Secretaria Municipal do Cultura de Guaramirango poder6 prorrogar, adiar, revogar ou 
anular o presente Edital, no forma da Lei, sem que caiba aos participantes qualquer direito a 
reembolso, indenizocoo ou cornpensccco. 
16.2. A qualquer tempo, antes da data de abertura do credenciamento, poder6 a Secretaria 
Municipal da Cultura de Guaramiranga, se necess6rio, modificar este instrumento, hip6tese em 
que dever6 proceder a divulqocoo, reabrindo o prazo inicialmente estabelecido, exceto 

16. DISPOSl<;CES FINAIS 

15.1. Ate 05 (cinco) dias utels ap6s a divulqocoo do edital, qualquer pessoa pcdero solicitor 
esclarecimentos, providencios ou impugnar o ato convocat6rio, cabendo a Secret6ria Municipal 
do Cultura de Guaramiranga, com apoio tecnico da Cornissoo de Credenciamento, decidir. 
15.2. Se reconhecida a procedencic das impuqnocoes ao Regulamento, a Adrninistrocoo 
proceder6 a sua retlficocoo e republicccco exclusivamente da olterocco. supressco ou 
ocrescrno. com ampla divulgac;oo para assegurar o conhecimento por todos. 
15.3. Qualquer cldodco pcdero comunicar, a qualquer tempo, irregularidade na prestocco dos 
servlcos. fornecimentos de bens e/ou no faturamento. 

15. IMPUGNA<;C>ES 
........... .;.; ------------- 

14.1. Constituem hip6teses de descredenciamento quando: 
1 4.1 .1 . Forem procedentes as denuncios formuladas sobre m6 prestccco do service ou 
irregularidades que afrontem princf pios constitucionais; 
14.1.2. Obtiver nota inferior a 15 (quinze pontosJ na ovoliccoo do service prestado; 
14.1 .3. Supervenlencio de fato ou circunstoncio que comprometa a capacidade tecnico ou 
administrativa da credenciada, ou que reduza a capacidade de prestccco de servico a ponto 
de noo atender as exigencias estabelecidas; 
14.1.4. Por vontade pr6pria do artista/credenciado. 

14. DO DESCREDENCIAMENJO 

13.1. A inexecucoo do Contrato de Prestac;ao de Servico. total ou parcial, ensejar6 a sua rescisco .- ... 
e demais as consequencics previstas no terrno. na Lei Federal n°. 8.666/93. 
13.2. A rescisco poder6 ser determinada, por ato unilateral e escrito do Contratante, nos casos 
enumerados nos incisos I a XII e XVII do Lei Federal n°. 8.666/93. 
13.3. A resclsco do Contrato de Presta<;:oo de Servlcos poderc implicar o descredenciamento. 

13. DA RESCISAO 

l 2. l . As condicoes de pagamento seroo previstas no Contrato de Prestccoo de Services. 
considerando as especificidades do service artfstico, a durccco e o custo previsto para este, 
ressaltando sempre o interesse publico. conforme as deterrnlnocoes do Lei Federal 8.666/93. 
12.2. Os pagamentos seroo efetuados otroves de credlto em conta corrente previamente 
cadastrada junta a Secretaria de Financ;as, ap6s a opresentccoo do respective Noto Fiscal. 
12.2.1. Em havendo alguma pendencio impeditiva do pagamento, o prazo flulro a partir de sua 
requlorizocoo por parte da contratada. 

12. OAS CONDl<;OES DE PAGAMENTO 
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Guaramiranga, 20 de Fevereiro de 2019. 

16.9. Os casos omissos seroo dirimidos pela Secret6ria Municipal da Cultura de Guaramiranga, 
com a an61ise tecnico da Comissoo Permanente de Credenciamento. 

16.8. Para quaisquer quest6es judiciais oriundas do presente Edital, prevalecer6 o Foro da 
Comarca de Guaramiranga, com exclusoo de qualquer outro. por mais privilegiado que seja. 

quando, inquestionavelmente, a olterocoo noo afetar a tormulccco das lnscricoes propostas. 
16.3. E facultada a Cornissoo de Credenciamento promover, a qualquer tempo, diliqencio 
destinada a esclarecer ou complementar a instruccc de processos. 
16.4. Os erros materiais irrelevantes serco objeto de saneamento mediante ato motivado no 
instrucoo processual ou pela Cornlssoo de Credenciamento. 
16.5. Poder6 a autoridade competente, a qualquer tempo, excluir credenciado, em despacho 
motivado, se tiver ciencio de fato ou circunstonclo. anterior-cu posterior a hobilitocoo, que revele 
inidoneidade ou falta de capacidade tecnico ou financeira. 
16.6. As informac;6es e esclarecimentos necess6rios ao perfeito conhecimento do objeto deste 
credenciamento deverco ser prestados no local de entrega dos documentos. 
16.7. Este regulamento possui 04 (quatro} anexos: 
a) ANEXO I - Das categorias, descricoes. requisitos e rernunerocoo: 
b) ANEXO II - Requerimento de lnscricco: 

··· c) ANEXO Ill - Minuta do contrato de prestocoo de servlco: 
d) ANEXO IV - Declorccco de representccco. 
e) ANEXO V - Declorccoes 
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5. DAS OBRIGA<;:OES E RESPONSABILIDADES DO CREDENCIADO 
5.1 - A CREDENCIADA fica obrigada a: 
I. Executor os services de acordo com as especiticocoes exigidas no PROJETO BASICO/TERMO 

4. DAS OBRIGA<;OES E RESPONSABILIDADES DO CREDENCIANTE 
4.1. A Secretaria Municipal de Cultura Guaramiranga responder6 pelos danos que seus agentes, 
nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o respons6vel nos 
casos de dolo e de culpa, bem como: 
I. Cumprir e fazer cumprir as disposicoes regulamentares dos fornecimentos dos services e 
cl6usulas contratuais, aplicando as penalidades previstas quando for o caso; 
II. Efetuar o pagamento dos services recebidos na forma e condlcoes ajustadas; 
Ill. Orientar e monitorar o Artista CONTRATADO; 
IV. Entregar a credencial de opresentocoo do CONTRA T ADO quando estiver desenvolvendo suas 
atividades vinculadas ao projeto ou atividade objeto desta controtccoo: 

3. DA JUSTIFICATIVA DO PROCESSO: 0 presente pleito vem atender ao que dispoe a Lei Municipal de 
n° 246/2012 - que institui o Sistema Municipal de Cultura de Guaramiranga, da Lei Municipal n° 
249/2012 que institui o Plano Municipal de Cultura de Guaramiranga, ambas, relacionadas ao 
fomento, incentivos e orqonizocoo do Cultura no municfpio. Assim, a SECRETARIA DE CULTURA DO 
MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA ir6 atender ao que dispoe em tais instrumentos normativos, 
promovendo de forma salutar e eficiente, o acesso a cultura e a rncnltestocco cultural dos grupos 
artfsticos e artista individual. Destaca-se que nesse processo, nco haver6 concorrencio. haja vista que 
os valores j6 estoo previamente definidos neste instrumento, ficando a cargo das pretendentes, 
apenas, o cumprimento dos pre-requisites e em contrapartida, os grupos credenciados deverco se 
apresentar conforme determlnccoes. dios. hor6rios e proqrornccco da secretaria gestora. Ou seja, 

.-de forma democr6tica, o processo de credenciamento ir6 atender as demandas que surgem neste 
.entido. isto, de forma abrangente e justa. 

2. CONDl<;:CES GERAIS PARA CREDENCIAMENTO: 
2.1. Poderoo vir a solicitor o credenciamento, licitantes (pessoa ffsica ou jurfdica}, no condlcoo de 
.ortisto individual ou representante de artista individual ou de grupo ortlstico. com no mfnimo OJ Cum} 

J.llQ de experjencjg comproygdg de apresentgcoes, que atendam todas as especjflcccees e 
condlcoes estabelecidas abalxo. 

2.2. Todas as opresentocoes deveroo ter durccoo mfnima de 30(trinta) minutos e maxima de 120 
{cento e vinte) minutos. 
2.3. Obter pontuccoo mfnima de 40 (quarenta} pontos por categoria. 

1 - OBJETO 
CREDENCIAMENTO PARA FINS DE EVENTUAL E FUTURA CONTRATA<;AO DE SERVl<;OS ARTISTICOS E 
CULTURAIS VISANDO A REALIZA<;AO DE PROGRAMACAO EM EQUIPAMENTOS E ESPACOS PUBLICOS DE 
INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA. 

2019.02.13.1 

ANEXO I 
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MUSICA - GRUPO DUETO~ R$ 300,00 Dupla ou trio musical de qualquer estilo. 1 E TRIOS (trezentos reels) 
MUSI CA - GRUPC R$ 500,00 Grupo musical de qualquer estilo que possua,04 ou 0.:' 2 QUARTETOS E QUINTETOS (quinhentos reaisl fquotro ou cinco) lnteorcntes 

IMUSICA - ARTISTA SOLO R$300,00 (trezentos reois) Artista Solo de cor6ter ocustlco de divers as 
3 sonoridades. 

MUSICA - ARTISTA SOLC R$ 800,00 IArtista Solo com Banda de cor6ter ocustico de diversas 
4 COM BANDA (oitocentos reais) sonoridades. 

MU SICA GRUPO DE R$ 1.000,00 Grupos de corcter ocustlco de diversas sonoridades - que desenvolvam trabalho de releituras e/ou tributes. 5 IJRIBUTOS E/OU RELEITURAS (hum mil reois) com no minima 04 (quatro) integrantes. 

-~-··- 
. PREVISAO DE CUSTOS 

6.1. A previsoo de recursos necess6rios para a controtocco objeto do presente piano distribufdo nos 
seguintes categorias e de: 

DE REFERENTCIA, dentro dos prazos estabelecidos e todas as obrigac;6es assumidas, sujeitando-se a 
ftscclizocoo da equipe da ADMINISTRA<;AO PUBUCA para a observcncio dos determinac;6es do 
controtccco: 
II. Promover por sua conta e risco o transporte de pessoal, artistas, equipe de cpoio. 
equipamentos, materiais e utensflios necess6rios a execucoo deste Contrato; 
Ill. Comunicar a Secretaria Municipal de Cultura Guaramiranga qualquer anormalidade que 
interfira no born andamento para o fornecimento dos services: 
IV. Zelar pela boa e completa prestocco dos services: 
V. Encarregar-se exclusivamente pelo pagamento de todos os impastos e taxas, devendo 
apresentar sempre que solicitado, a comprovccco dos recolhimentos respectivos; 
VI. Hornor os encargos trabalhistas, previdenci6rios, sociais e outras obriqocoes previstas em Lei, 
ficando registrado que o pessoal empregado pelo CONTRAT ADO nee ter6 nenhum vi nculo jurf dico 
com o MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA, neste ato representado pela Secretaria Municipal de Cultura 
·---...Jaramiranga; 
v'II. Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impastos que incidam ou venham a 
incidir sobre as suas atividades e/ou sabre a execucco do objeto do presente CONTRATO; 
VIII. Acatar apenas as sollcltocoes de execucco dos services formalmente autorizados pela 
Secretaria Municipal da Cultura de Guaramiranga; 
IX. Responsabilizar-se pela ernissco de nota fiscal de opresentocco artfstica e envio de toda 
oocumentccco solicitada; 
X. Responsabilizar-se pela oocumentocoo necess6ria, relativa a liberccoo da execucoo do 
cpresentccoo artfstica, emitida pelos 6rgaos de tlscolizccco e controle; 
XI. Apresentar-se no dia para o qual foi selecionado, cumprindo todos os criterios. com todos os 
equipamentos em funcionamento; 
XII. Divulgar, de acordo com os criterios adotados, a porticipccoo da Prefeitura Municipal de 
Guaramiranga e da Secretaria Municipal de Cultura Guaramiranga, em toda e qualquer ccoo. 
promocional ou noo. relacionada com a execucco do objeto, bem assim, apor a marca nos palcos, 
camisas, plccos. pcinels e outdoors de identltlcocco da opresentocoo artfstica custeada, no todo 
ou em parte, com os recursos do Governo do Munidpio de Guaramiranga; 
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ARTISTAS VISUAIS· 
GRAFITEIRO 20 

GRUPO DE PROJE<;A 
FOLCLORICA 

19 

GRUPO DE TRADICOE 
PO PU LARES 18 

GRUPO DE TRADl<;OE 
NATALINAS 17 

Artiste que realiza a arte do grafite, uma arte urbana 
popular; forma de rnonlfestocco artfstico em espcco 
publicos. reolizado nas paredes com pinturas feita 
com Iotas de spray ou latex. Realizar6 lntervencces no 
cidade. 

Grupos que realizam opresentocoes elaboradas para 
promover, valorizar e difundir danc;:as e folguedos da 
culture popular tradicional, diferenciando-se dos 
grupos tradicionais por serem desenvolvidas sob a 
direcoo de um core6grafo, com prop6sito ortfstico d 
how. adaptando-os, a seu criteria, para opresent6-lo 

nos palcos. A donco e reinterpretada com figurine 
enriquecido e coreografia reelaborada. Minima de O 
oito inte rantes. 

Grupos que realizam uma rncnltestccoo folcl6rica, 
pr6pria de uma comunidade, geralmente tern a frent 
um mestre que repassa seus conhecimentos de forma 
oral aos brincantes. e seus conhecimentos tombern 
oo sendo re assados de era oo a era ao. 

R$ 500,00 
(quinhentos reais) 

R$ 600,00 
(seiscentos reais) 

R$ 800,00 
(oitocentos reais) 

CAPOEIRA 16 

Grupo de brincantes que fazem suas opresentocoe 
em louver ao nascimento do menino Jesus, e a visita 
dos reis magos do Oriente. se apresentam 
acompanhados do conjunto regional. (Bumba-meu 
ool. Reisados, trccoo de Reis, Pastoril e Dramistas 
outros Mf nimo de 06 seis inte rantes. 

R$ 600,00 
[seiscentos reais) 

DAN<;AS URBANAS 
COLETIVAS 15 

Grupos de capoeira com pelo menos 10 componentes. R$ 600,00 
seiscentos reais 

GRUPO DE DAN<;A- 
INICIANTE 14 

13 

Grupos de ocncos que desenvolvem os diversos ritmos, 
odendo ter a frente um coreo rafo ou noo. 

R$ 500,00 
uinhentos reais 

CONTADOR DE HISTORIA 12 

Grupo de dcnco iniciante com corpo de com elenc 
de 02 dois a 05 cinco inte rantes. 

R$ 500,00 
uinhentos reais 

TEATRO· GRUPO DE 
iniciante 11 

GRUPO DE TEATRO 

olista que desenvolva atividade de dcnco. com no 
minima 01 {um) espet6culo no curricula com 
com rova ao. 

gente que desenvolva atividade de contccoo d 
hist6rias ora crion as. 

ARTIST A SOLO DE TEATRO 9 

R$ 300,00 (trezentos 
reois) 

R$ 300,00 [trezentos 
reais 

MUSICA - GRUPO VOCA 
(com ou sem regente) 8 

Grupo iniciante que desenvolva atividade de teatro, 
com elenco de, no minima, 03 dois inte rantes. 

R$ 500,00 
uinhentos reais 

USICA - GRUPO 
CHARANGA 

7 

Grupo que desenvolva atividode de teatro, possuind 
no minima 02 (dois) espet6culos no curricula com 
comprovccco e elenco de, no minima, 03 (dois) 
inte rantes. 

olista que desenvolva otividade de teatro, com no 
fnimo 01 (um) espet6culo no curricula com 
om rove oo. 

R$ 1.000,00 
(hum mil reais) 

R$ 300,00 
[trezentos reais) 

GRUP MUSICA 
AUTORAL 

Grupo de cantores distribuidos por naipes segundo a 
essitura de suas vozes, com diferentes registos ou 
imbres, que interpreta uma peco de forma 
oordenada. 0 grupo deve ter um regente que orient 

e conduza os cantores. 0 grupo de coral deve tern 
fnimo 06 seis inte rantes. 

Grupos de musicos com instrumentos de sopro 
percussco com no minimo 04 (quatro) integrantes, 
detentores de manifesto oes carnavalescas. 

Grupos de car6ter ocustlco de diversas sonoridade 
ue desenvolvam trabalho autoral. 

R$ 600,00 
[seiscentos reais) 

R$ 1.000,00 
(hum mil reais) 

R$ l.OOO,OO 
hum mil reais 

RTISTA SOLO DE DANCA 

6 
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8. DA VIGENCIA DO PROCESSO 
8.1 . O presente procedimento de credenciamento ter6 vigencia ate 20 de dezembro de 2019 e os 
contratos dela decorrentes terco sua vigencia de ate 31 de dezembro de 2019, podendo ser 
prorrogado, conforme estabelecido na Lei 8.666/93 e suas olterocoes posteriores. 

7. DO PRE<;O, DO PAGAMENTO, REAJUSTE E REEQUILIBRIO 
--..7.1. PRECOS: Os precos a serem pagos levam em conta os valores j6 previamente fixados no Projeto 

..,6sico/Termo de Referenda, bem corno. a solicitocco de credenciamento ao item correspondente 
e a incidencio de todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenci6rios, fiscais e comerciais, taxas, 
fretes, seguros, direitos autorais, deslocamentos de pessoal e material, custos e demais despesas 
previsfveis que possam incidir sobre o objeto contratado, inclusive a margem de lucro. 
7.2. PAGAMENTO: O pagamento sere realizado ap6s o adimplemento dos obrlqccoes. devendo o 
grupo OU artista realizar a cpresentccco ARTISTICA, a ser reolizada nos dias e hor6rios estipulados 
pela SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA. 
7.2. l. O pagamento ser6 realizado mediante a dccumentocco exigida pelo setor competente da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA. 
7 .2.2. Para o pagamento o executor deve acrescentar no processo o relat6rio do evento e da 
cpresentccoo artfstica (totes. materiais de divulqocoo). 
7.2.3. O pagamento ser6 efetuado em ate 30 (trinta) dias ap6s o encaminhamento do 
documentocoo tratada neste subitem, observadas as dlsposicoes editalfcias, otroves de credito na 
Conta Bonc6rio do Prestador de Services. 
7.3. REAJUSTE: Os volores constontes dos propostas noo sofrerco reajuste. 
7.4. REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO: Na hip6tese de sobrevirem fatos imprevisfveis, ou 

·----.:-:irevisfveis, porern de consequencias incalcul6veis, retardadores ou impeditivos da execucoo do 
....:ijustado, ou ainda, em caso de force rnoior. caso fortuito ou fato do prfncipe, configurando area 
economico extraordin6ria e extracontratual, poder6, medionte procedimento administrativo onde 
reste demonstrada tal situocco e termo aditivo, ser restabelecida a relccoo que as partes pactuaram 
inicialmente entre os encargos do contratodo e a retnbuicco do Adrninistrccoo para a justo 
rernunerccco do fornecimento, objetivando a rnonutencco do equilfbrio econ6mico-financeiro 
inicial do contrato, na forma do artigo 65, IL "d" do Lei Federal n.0 8.666/93, alterado e consolidada. 
NOTA FISCAL: A ernissco de Noto Fiscal e de inteiro responsabilidade do controtado. Os valores 
propostos sco brutos, ainda sem os descontos devidos (impostos). Os val ores estipulados sco 
referentes aos caches pre-fixcdos. 

6.2. Os valores a serem pagos a coda grupo, servir6 de incentivo e premlccco pela pcrticipccoo no 
evento, tudo isso, visando o fomento da cultura e dos movimentos desenvolvidos pela populocoo do 
munidpio de Guaramiranga/CE. 

R$ Artistes que trobalham com a escrita criativa, em 
300,00 (trezentos reais) diversas linguagens, tais coma: poesia, fanzine, hist6ri 

em uadrinho, crcnicos. cantos etc. 

ARTISTAS DA PALAVRA 
{recitas, saraus) 23 

R$ 1 .OOO,O (hum mil reais) C_oletivos que realizam obras de audiovisual em 
diverscs plataformas. 

REALIZADORES(AS) 
AUDIOVISUAIS 
interven oes 

rtista que realiza trabalhos visuais com pintura, 
ilo ravura ou foto rafia. 

ARTISTAS VISUAIS 
inlervencdo 21 R$1.000,00 

hum mil reais 

22 
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9. GEST OR DO CONTRATO 
9.1. O Gestor do Contrato, sere exercido pelo(a) responscvel designado do SECRETARIA DE CULTURA 
DO MUNICfPIO DE GUARAMIRANGA, o qual dever6 exercer em toda sua plenitude a occo de que 
trata a Lei Municipal de n° 246/2012 - que institui o Sistema Municipal de Cultura de Guaramiranga, 
do Lei Municipal n° 249/2012 que institui o Plano Municipal de Cultura de Guaramiranga, bem corno. 
que cumpram a Lei Federal 8.666/93, alterada e consolidada e leqislocoo complementar em vigor, 
no que couber. 

PREF£JTURA MUNICIPAL DE 

GUARAMIRANGA 
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CATEGORIAS OBJETO DE CREDENCIAMENTO 
(NO MAXIMO 03 CATEGORIASJ 

NUMERO DA NOME DA CATEGORIA (POR EXTENSO) 
CATEGORIA 

1 
2 
3 

Noto: lister todos os componentes do grupo artfstico. 

IDENTIFICA<;AO DO ARTISTA INDIVIDUAL OU GRUPO ARTISTICO (NOME DOS INTEGRANTES) 
1 NOME NOME ARTISTICO (SE HOUVER) 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

MODO DE PARTICIPA<;AO 
a) Estou participando como licitante Pessoa Ffsica, representando a mim mesmo, 
artiste individual. 
b) Estou participando como licitante Pessoa Ffsica, representando um artista 
individual ou grupo ortlstlco. fazendo juntada do declorocco de representocoo 
(ANEXO IV}; 
c) Estou participando como representante legal de uma Pessoa Jurfdica licitante, na 
condicco de representante de um artista individual ou grupo artfstico, fazendo 
juntada do 
declorccoo de reoresentocco (ANEXO IVl; 

DADOS DO LICITANTE 
NOME OU RAZAO SOCIAL 

DO LICIT ANTE: 
CNPJ OU CPF: 

ENDERE<;O DO 
LICIT ANTE: 

CONTATOS DO LICITANTE 
EMAIL: 

TELE FONES 

REQUERIMENTO DE INSCRl<;AO 

ANEXO II 

PREFElTURA MUNICIPAL DE 

GUARAMIRANGA 
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Como licitante acima identificado requeiro otroves do presente documento CREDENClAMENTO 
----.: para o artista/banda/grupo, declarando sob as penas da lei que: 

a) As mtormocoes prestadas neste pedido de credenciamento soo verdadeiras: 
b) Conhece os termos do Regulamento de Credenciamento bem coma as inforrnccces e 
condicoes para o cumprimento das obriqocoes objeto do credenciamento com as quais 
concorda; . 
c) Esta de acordo com as normas e tabelas de valores definidos; I 
e) Nao se encontra suspenso nem declarado inid6neo para participar de licitocoes ou contratar 

com 6rg0o ou entidades do Admlnstrocco PU:::;amiranga, de de~ 

NOME E ASSINATURA DO LICITANTE -------=-~ 

llmo(a) Senhor[a) Presidente do COMISSAO PERMANENTE DE LICITA<;OES - CPL. 

DESCRl<;AO DA APRESENTA<;AO DA(S) ATIVIDADE(S) ARTISTICA(S)- POR CATEGORIA 
Devera ser informado o tempo de experienclo (comprovada) do artista individual ou grupo, os 
locais em que a(s) atividade(s) poderctco) vir a ser realizados, detalhamento do(s) repert6rio(s) 
e/ou roteiro(s) e o perfil do(s) integrante(s) eventualmente envolvido(s) no reclizccco das 
atividades, conforme item 4.4 do edital. 

PREFEITURA MUNlCIPAL DE 

GUARAMIRANGA 



Rua Joaquim Alves Nogueira, 409 - CEP 62 766-000 - Telefone: (85) 3321 1130 
CNPJ: 07.606.478/0001-09 / CGF: 06.920.268-0 

4.1 - O valor da prestccco de service objeto deste contrato e de R$ 
( , conforme valores definidos no edital de Credenciamento 
n° 001 /2019, procedente do Orc;:amento do Municfpio de Guaramiranga, nos termos do 

3.1. o objeto proposto sere executado no forma de execucco indireta, sob o regime de 
empreitada por preco unit6rio, nos termos da Lei n° 8.666/93, tudo de acordo com o PROJETO 
BASICO/TERMO DE REFERENCIA. 

CLAUSULA QUARTA- DO VALOR 

CLAUSULA TERCEIRA - DA FORMA E REGIME DE EXECU9AO 

/--. 2.1. Constitui objeto do presente instrumento a contrctocoo do Artista Individual/Grupo Artfstico: 
________ selecionado pelo presente termo de contrato para a prestocoo de services 
artfsticos do (s) artista (s) , para a reolizocco do projeto: _ 
com cpresentocco a ser realizada no (s) dia(s) a ser realizado no 
______________ , cpresentocco com dorocoo de _ 

CLAUSULA SEGUNDA- DO OBJETO 

l. l . 0 presente contrato e celebrado em decorrencio do Processo Administrative de 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAC.::AO DE N° , oriundo do processo de 
CREDENCIAMENTO N° 001 /2019-PC, e rege-se pelas disposicoes constantes na Lei Municipal den° 
246/2012 - que institui o Sistema Municipal de Cultura de Guaramiranga, do Lei Municipal n° 
249/2012 que institui o Plano Municipal de Cultura de Guaramiranga, bem como, que cumpram a 
Lei Federal 8.666/93, alterada e consolidada e leqislocoo complementar em vigor, no que couber. 

CLAUSULA PRIMEIRA- DO FUNDAMENTO JURIDICO 

O municloio. cfroves do PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA, pessoa jurfdica de direito 
publico. inscrita no CNP J/MF sob on° 07.606.478/0001-09, com sede a Rua Joaquim Alves Nogueira, 
S/N- Guaramiranga/CE - CEP 62.766-000 - Ao lado do Teatro Rachel de Queiroz Pequeno, otroves 
da SECRETARIA DE CULTURA, neste ato representada pela respectiva Secret6ria, Sra. FRANCISCA 
IVANILDE FERREIRA DA SILVA, doravante denominado CREDENCIANTE e a 

-, , doravante denominado CREDENCIADA 
· portador do CNP J/CPF n° , com enderec;o/domfnio a - Bairro 

- Cidade - Ce, CEP: , neste ato representada por 
________ ,, representante do artista ou grupo art[stico, inscrito no CPF sob o n° 
_______ , doravante denominada CREDENCIADA, celebram o presente Contrato no 
forma e condicoes seguintes: 

CONTRATO DE PRESTA<;AO DE SERVl<;O CELEBRAM ENTRE SI 
A SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE 
GUARAMIRANGA E O ------------ 

CONTRATO n° _ 

MINUTA DO CONTRATO 

ANEXO Ill 

PREFE11'URA MUNICIPAL DE 

GUARAMIRANGA 



Rua Joaquim Alves Nogueira, 409 • CEP 62 766-000 - Telefone: (85} 3321 1130 
CNPJ: 07.606.478/0001-09 / CGF: 06.920.268-0 

8.1. A Secretaria Municipal de Cultura Guaramiranga responder6 pelos danos que seus agentes. 

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGA<;OES E RESPONSABILIDADES DO CREDENCIANTE 

7.1. O Contrato ter6 vigencia de ( __ ) DIAS/MESES, a contar do data de sua pubncocoo 
em extrato resumido no quadro de avisos da Prefeitura de Guaramiranga. 

Ci.AUSULA SETIMA - DO PRAZO DE VIGENCIA 

CLAUSULA SEXTA- DO PRE<;O, DO P~GAMENTO, REAJYSTE E REEQUILIBRIO 

_ 61. PRE<;OS: Os precos a serem pagos levam em cont a os valores j6 previamente fixados no Projeto 
· <, B6sico/Termo de Referenda, bem come. a solicltocoo de credenciamento ao item 

correspondente e a incidencio de todos os tributes, encargos trabalhistas, previdenci6rios, fiscais e 
comerciais, taxas, fretes, seguros, direitos autorais, deslocamentos de pessoal e material, custos e 
demais despesas previsfveis que possam incidir sobre o objeto contratado, inclusive a margem de 
lucro. 
6.2. PAGAMENTO: 0 pagamento sere realizado ap6s o adimplemento dos obriqocoes. devendo o 
grupo OU artista realizar a cpresentccoo ARTISTICA a ser realizada nos dias e hor6rios estipulados 
pela SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA. 
6.2. 1 . 0 pagamento sere realizado mediante a documentocco exigida pelo setor competente do 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA 
6.2.2. Para o pagamento o executor deve acrescentar no processo o relat6rio do evento e do 
opresentccco artfstica (fotos, materiais de divulqccoo]. 
6.2.3. O pagamento ser6 efetuado em ate 30 (trinta) dias ap6s o encaminhamento do 
documentocoo tratada neste subitem, observodos as disposicoes editalfcias, otroves de credito 
na Conta Banc6ria do Prestador de SeNic;:os. 
6.3. REAJUSTE: Os valores constantes dos propostas noo sofreroo reajuste. 

_, 6.4. REEQUILf BRIO ECONOMICO-FINANCEIRO: Na hip6tese de sobrevirem fatos imprevisfveis, ou 
.: \ 

previsfveis, porern de consequencias incalcul6veis, retardadores ou impeditivos do execucoo do 
ajustado, ou ainda. em caso de force moior. caso fortuito ou fato do prfncipe. configurando area 
econ6mica extraordin6ria e extracontratual, poder6, mediante procedimento administrative onde 
reste demonstrada tal situccco e termo aditivo, ser restabelecida a relccoo que as partes 
pactuaram inicialmente entre os encargos do controtodo e a retribuicoo do Adrnlnistrocoo para 
a justo remunerccoo do fornecimento. objetivando a monutencco do equilfbrio econ6mico- 
financeiro inicial do contrato, na forma do artigo 65, II, "d" da Lei Federal n.0 8.666/93, alterada e 
consolidada. 

2.039 

CLAUSULA QUINTA - DA DOTA£AO OR<;AMENTARIA 

5.1 . A despesa decorrente do fornecimento do objeto deste contrato correro a conta de 
RECURSOS ORDINARIOS da SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA., na 

uinte classifica oo orc;:ament6ria: 

correspondente Lei Orcomentorio Anual. 

unicef 

PREFEITURA MUNtCfPAL OE 

GUARAMIRANGA 
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10.1. Toda e qualquer olterocco contra tu al dever6 ser feita mediante a celebrccoo de T ermo 
Aditivo, com amparo no art. 65, do Lei 8.666/93, vedada a modificocoo do objeto. 
l 0.2. A olterccco de valor contratuol decorrente de reajuste de oreco. cornpensocoo ou 
penollzccco financeira prevista no Contrato, bem como o empenho de dotocoes orc;ament6rias 

CLAUSULA DECIMA - DA ALTERACAO CONTRATUAL 

9 .1 - A CREDENCIADA fica obrigada a: 
I. Executor os servicos de acordo com as especiticocoes exigidas no PROJETO BASICO/TERMO DE 
REFERENTCIA, dentro dos prazos estabelecidos e todas as obriqocoes assumidas, sujeitando-se o 

.-, fiscollzocoo do equipe da ADMINISTRA<;AO PUBLICA para a observoncio dos determinccoes do 
contrctccoo: 
II. Promover por sua conta e risco o transporte de pessoal, artistas, equipe de cpolo. equipamentos, 
materiais e utensflios necess6rios a execccoo deste Contrato; 
Ill. Comunicar a Secretaria Municipal de Cultura Guaramiranga qualquer anormalidade que 
interfira no born andamento para o fornecimento dos services: 
IV. Zelar pela boa e completa prestccoo dos services: 
V. Encarregar-se exclusivamente pelo pagamento de todos os impostos e taxas, devendo 
apresentar sempre que solicitado, a comprovccco dos recolhimentos respectivos; 
VI. Hornor os encargos trabalhistas, previdenci6rios, sociais e outras obriqccoes previstas em Lei, 
ficando registrado que o pessoal empregado pelo CONTRATADO noo ter6 nenhum vfnculo jurfdico 
com o MUNICI PIO DE GUARAMIRANGA, neste ato representado pela Secretaria Municipal de 
Culture Guaramiranga; 
VII. Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a 
incidir sobre as suas atividades e/ou sobre a execucoo do objeto do presente CONTRATO; 
VIII. Acatar apenas as solicitocoes de execucco dos services formalmente autorizados pela 
Secretaria Municipal da Culture de Guaramiranga; 

.-, IX. Responsabilizar-se pela ernissco de nota fiscal de opresentocoo artistica e envio de todo 
docomentocoo solicitada; 
X. Responsabilizar-se pela documentocco necess6ria, relativa a liberac;ao do execucco da 
opresentocoo artfstica, emitida pelos 6rgoos de fiscollzocoo e controle; 
XI. Apresentar-se no dia para o qual foi selecionado, cumprindo todos os criterios. com todos os 
equipamentos em funcionamento; 
XII. Divulgar, de acordo com os criterlos adotados, a porficipocoo da Prefeitura Municipal de 
Guaramiranga e da Secretaria Municipal de Cultura Guaramiranga, em toda e qualquer ocoo. 
promocional ou noo. relacionada com a execucoo do objeto, bem assim, apor a marca nos 
palcos, camisas, placas, poineis e outdoors de identificocoo da opresentccco artfstica custeada, 
no todo ou em parte, com os recursos do Governo do Municfpio de Guaramiranga. 

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACCES E RESPONSABILlpADES DA CONTRATADA 

umcer 

~:t:-:( 

{iJ GUARAMIRANGA 
. 

• ·P.~a ina · 
y~~ 

nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o respons6vel nos 
casos de dolo e de culpa, bem como: 
I. Cumprir e fazer cumprir as disposicoes regulamentares dos fornecimentos dos services e cl6usulas 
contratuais, aplicando as penalidades previstos quando for o caso; 
II. Efetuar o pagamento dos services recebidos na forma e condicoes ajustadas; 
Ill. Orientar e monitorar o Artiste CONTRATADO; 
IV. Entregar a credencial de opresentocoo do CONTRAT ADO quando estiver desenvolvendo 
suos atividades vinculadas ao projeto ou atividade objeto desta contrctccoo: 
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14.1. Os debitos do Contratada para com o Municfpio de Guaramiranga, decorrentes ou nee do 
ajuste, serco inscritos em Dfvida Ativa e cobrados mediante execucoo na forma do legislrn:;::ao 

Cl.A.USU LA DECIMA QUARTA - DOS DEBITOS PARA COM A FAZENDA PUBLICA 

13.1. A inexecucco. total ou parcial do contrato ensejar6 a sua rescisco. com as consequencics 
contratuais prevista no Lei Federal 8.666/93. 
13.2. A resclsoo podero ser determinada por ato unilateral e escrito do contratante nos casos 
enumerados nos incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 do Lei Federal 8.666/93 . 

. -, 13.3. A rescisco do Contrato implica no descredenciamento do fornecedor, o que podero ocorrer 
' ainda, quando: 

13.3.1. Comprovado fato ou circunstcncio que comprometa a capacidade tecnico ou 
administrativa do CONTRATADO, ou que reduza a capacidade de fornecimento dos services a 
ponto de noo atender as exiqencios estabelecidas; 
13.3.2. Parecer tecnlco desfavor6vel do qualidade dos services. 
13.4. Quando a rescisoo ocorrer com base nos incisos I a XII, XVII do art. 78 do Lei federal 8.666/93, 
sem que haja culpa da contratada, ser6 esta ressarcida dos prejufzos regularmente comprovados 
que houver sofrido, no forma do §2° do art. 79 do Lei Federal 8.666/93. 
13.5. O CONTRATADO oodero resilir administrativamente o Contrato, no forma do Lei, desde que 
comunique expressamente esta intencco com cntecedencio minima de 30 (trinta) dies, hip6tese 
em que ser6 procedido ao seu descredenciamento. 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESCISAO 

12. l . 0 Contrato poder6 ser rescindido amigavelmente ap6s outorizccoo escrita e fundamentada 
da autoridade competente, a depender do jufzo de conveniencio do Adminlstrocoo. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA-DA RESCISAO AMIGAVEL 

l 1 .1 . Sem prejufzo do corocterizococ dos ilfcitos administrativos previstos nos arts. 89 a 98 do Lei 
Federal 8.666/93, com as corninocoes inerentes, a inexecucoo contratual, inclusive por atraso 
injustificado no execucoo do contrato, sujeitar6 o contratado a multa de mora, que ser6 graduada 
de acordo com a gravidade do intrccoo. obedecido o limite m6ximo de l 0% (dez por cento) sobre 
o valor do Contrato, em caso de descumprimento total da obriqocoo. 
§01. A multa a que se refere este item noo impede que a Adrninlstrocoo rescinda unilateralmente 
o Contrato e aplique as demais soncoes previstas na lei. 
§02. A multa, aplicada ap6s regular processo administrativo, sere descontada dos pagamentos 

.~, eventualmente devidos pela odminlsfrccco ou. ainda, se for o ccso. cobrada judicialmente. A 
Admlnlstrocco se reserve o direito de descontar diretamente do pagamento devido do 
CONTRATADO, o valor de qualquer multa porventura imposta. 
§03. As multas previstas neste item noo tern car6ter compensat6rio e o seu pagamento nco eximir6 
o Contratado da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrocoes cometidas. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES 

suplementares ate o limite do respective valor, dispensa a celebrocoo de aditamento. 
10.3 A inexecucoo. total ou parcial do contrato ensejar6 a sua rescisco. com as consequencics 
contratuais prevista no Lei Federal 8.666/93. 

PREFElTURA MUNICIPAL DE 

GUARAMIRANGA 
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NOME: CPF: 
RG: 

NOME: CPF: 
RG: 

Testemunhas 

Pela Contratada: -------------------- 

Pela Secretaria Municipal do Cultura de Guaramiranga: ---------- 

Guaramiranga, CE,. de. de _ 

E, por estarem assim justos e contratados(as). firmam o presente Contratos em 02 (duos) vias de 
igual teor e forma no presence dos testemunhas que subscrevem depois de lido e achado 
conforme. 

As partes elegem o Foro no Municf pio de Guaramiranga que preva1ecer6 sobre qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer ouvidos oriundas do presente Contrato. 

17.1. Vinculam-se a este Contrato, como se nele estivessem transcritas, as cl6usulas e condicces 
estabelecidas no processo referido no precmbutc deste instrumento, no Credenclamento n° 
001/2019. 

CLAUSULA DECIMA SETIMA - VINCULACAO AO REGULAMENTO 

16.1 . A Contratada autoriza a Contratante a veicular de forma gratuita, imagens, videos e sons, 
referentes a opresentccoo artfstica e aos artistas a elas associados, em todo o tipo de tronsrnlssoo 
e reproducoo de imagens, em televisco aberta, fechada, por assinatura, internet e radio. 

CLAUSULA DECIMA SEXTA - AUTORIZA<;AO DIREITOS ~.UTORAIS 

15.1 . A efic6cia do Contrato fica condicionada a puolicocco resumida do instrumento pela 
Adminisfrocoo. no imprensa oficial do Munidpio de Guaramiranga, ate o quinto dia util do mes 
seguinte ao da assinatura. 

CLAUSULA DECIMA QUINTA- DA PUBLICACAO 

pertinente, pcdendo. quando for o coso. ensejar a rescisco unilateral do Contrato. 

f>RE.FEJTURA MLINfCf PAL DE 

GUARAMIRANGA 
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SE LICITANTE REPRESENTANTE PESSOA FISICA: Nome complete, brasileiro, ( .. ./Profissao), 
portador da cedula de identidade RG: ( ... ) SSP/CE, inscrito no CPF/MF sob o n°.: ( ... ), residente e 
domiciliada a Rua{ ... ), n°: ( ... ), Bairro ( ... ), Municipio de ..... , Estado do ...... , 

Em conformidade com o art. 25, inciso Ill, da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei de 
ticitocoes) e olterccoes posteriores. para todos os fins de direitos e obricocoes. concedo a presente 
DECLARA<;AO DE REPRESENTA<;AO DE EXCLUSIVIDADE a 

, .. -.. 

ARTISTA INDIVIDUAL OU ARTISTA 1. 

NOME: 

RG: CPF: 

ENDERE<;O: TELEFONE 
PARA CONTATO: () 
ASSINATURA: 
ARTISTA 2 (SE FOR O CASO). 

NOME: 

RG: CPF: ENDERE<;O:_ 

TELEFONE PARA 

CONTATO: () 
ASS I NATURA: 
ARTISTA 3 (SE FOR O CASO). 

NOME: 

RG: CPF: 

ENDERE<;O: TELEFONE 

PARA CONTATO: (} 
ASSINATURA: 
LISTAR OS DEMAIS ARTISTAS (SE FOR O CASO) 

,.---..._ 

Por este instrumento jurfdico: 

Guaramiranga,_de de --- 

ANEXO IY 

DECLARA~AO DE REPRESENTA~AO 

PREfEfTURA MUNICIPAL OE 

GUARAMIRANGA .

·~,r·· w - . 
. 
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..... --... 

para fins de rcpresentccoo de artista individual ou do grupo artfstico perante Secretaria 
Municipal de Cultura Guaramiranga, situada na Rua Joaquim Alves Nogueira, stt; Centro- 
Anexo do Teatro Municipal, Guaramiranga, Estado do Cear6, podendo o(a) representonte aqui 
constituf do opresentar pro post as, projetos culturais referentes o espet6culos artfsticos, requerer, 
assinar contratos e outros instrumentos jurfdicos similares, receber valores financeiros referentes 
a caches artfsticos, emitir notas fiscais e recibos de qultccoo. com recolhimento dos tributes 
previstos no legislac;ao vigente, permitindo a Secretaria Municipal da Cultura de Guaramiranga 
a total fiscaliza<;:ao, por todos os meios cabfveis, do efetiva realizacao da prestacao de servico 
a ser contratada. 

·----- . 

SE LICITANTE REPRESENTANTE PESSOA JURIDICA: ( .. ./name da empresa produtor cultural), 
CNPJ/MF n°: com sede a Rua , n°: , munici io de , Estado do . 

PREFEITURA MUNt(::tPAl DE 

GUARAMIRANGA 
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ASSINATURA DO RESPONSAVEL PELA PROPONENTE 

Guaramiranga/CE, _de __ de 2019. 

Pelo que, por ser a expressco do verdade, firma a presente, sob as penas do Lei. 

c) que inexiste qualquer fato superveniente impeditivo de nossa hobilitocco para participar no 
presente processo administrative, bem assim que ficamos cientes da obrigatoriedade de 

/,_ ... ~. 
declarar ocorrencios posteriores, nos termos do art. 32, §2°, do Lei n.? 8.666/93. 

b) sob as penas do lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para 
fins de prova em processo administrative, junto ao Munidpio de GUARAMIRANGA. Estado do 
Cear6, que concorda integralmente com os termos deste edital e seus anexos; 

a) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestor. especialmente para 
fins de prova em processo administrative, junto ao Munidpio de GUARAMIRANGA. Estado do 
Cear6, que, em cumprimento ao estabelecido na Lein° 9.854, de 27/10/1999, publicada no 
DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 7°, da Consfttuicco Federal, noo emprega 
menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega 
menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo no condlcco de aprendiz, a partir de 
14 (quatorze) anos. 

................................. , , por intermedio de seu representante legal o(a) Sr(a) , 
portador(a) do Carteira de ldentidade no e do CPF no , DECLARA. 
para fins do disposto no CREDENCIAMENTO N° 001 /2019-PC que: 

OBJETO: CREDENCIAMENTO PARA FINS DE EVENTUAL E FUTURA CONTRATA<;AO DE SERVl<;OS 
ARTISTICOS E CULTURAIS VISANDO A REAUZA<;AO DE PROGRAMA<;AO EM EQUIPAMENTOS E 
ESPA<;OS PUBLICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE 
GUARAMIRANGA. 

MODELOS DAS DECLARA9C>ES 

ANEXO Y 

-:"·?" a cuARAMIRANLGFA 


