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EDITAL DE LICITAÇÃO CREDENCIAMENTO Nº 002-2022
INEXIGIBILIDADE Nº IL-015-2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO PA-097-2022
O MUNICÍPIO DE APUAREMA, ESTADO DE BAHIA, pessoa jurídica de direito público
interno, com inscrição no CNPJ sob nº 16.434.292/0001-00, com sede na Rua Jorge
Souza Neto, S/N – Centro – CEP: 45.355-000- APUAREMA – Bahia, doravante
denominada PREFEITURA, em conformidade com o estabelecido no artigo 25, caput,
da Lei nº 8.666/93 e neste Edital e seus anexos, torna público que estará recebendo
pedidos de inscrição de pessoas físicas e jurídicas interessadas em participar do
procedimento de credenciamento de artistas e conjuntos musicais para eventos festivos
e culturais do Município de APUAREMA, conforme condições estabelecidas neste Edital
e seus anexos.
O presente procedimento de credenciamento será coordenado pela Comissão
Permanente de Licitação instituída pelo Decreto 001/2022 de 03 de janeiro de 2022.
1. DO OBJETO.
1.1. Constitui objeto deste certame, nos termos da Lei federal nº. 8.666/93, o
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E/OU JURÍDICAS DE ARTISTAS E
CONJUNTOS MUSICAIS PARA APRESENTAÇÃO EM EVENTOS FESTIVOS E
CULTURAIS NO MUNICÍPIO DE APUAREMA, mediante adesão às condições previstas
neste Edital.
1.2. Este certame definirá as pessoas físicas e/ou jurídicas habilitadas ao
credenciamento que, após formalização por Contrato, ficarão autorizadas a prestar
serviços com apresentações musicais e culturais em eventos ao Município de
APUAREMA-BA e em conformidade com o estabelecido neste Edital e seus anexos.
1.3. A celebração do Contrato e a consequente realização do objeto não acarretará,
necessariamente, despesa ou outra obrigação ou vínculo jurídico-trabalhista ou funcional
para o Município de APUAREMA-BA, não podendo a empresa ou pessoa física
credenciada, nos termos deste Edital, nada exigir ou reclamar.
2. DO PEDIDO DE INSCRIÇÃO.
2.1- As inscrições ficarão abertas por período indeterminado, tendo início a partir da data
da primeira publicação, podendo ser contratados novos artistas e/ou conjunto musicais,
na vigência deste, desde que obedecidas as exigências estabelecidas no mesmo,
conforme necessidade, disponibilidade financeira e orçamentária da Administração
Municipal.
2.2- Este Edital será divulgado através de extrato publicado no Diário Oficial da União,
no Diário oficial do Município e jornal de grande circulação.
2.3- Mensalmente será realizada a divulgação dos resultados referentes aos
profissionais aptos à contratação no Diário Oficial do Município, caso ocorra.
2.3- Outros esclarecimentos ou consultas ao Edital poderão ser obtidos através do
telefone 073-3276-1182.
3. DO PRAZO, VALIDADE E PARTICIPAÇÃO.
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3.1 Este edital obedecerá aos seguintes prazos e validades:
a) prazo de inscrições: Indeterminado contados a partir da data da primeira publicação
deste edital. Os interessados poderão apresentar suas propostas e credenciar-se a
qualquer momento.
b) validade do credenciamento: O prazo para início da prestação de serviços será
imediatamente à assinatura do contrato. O contrato terá vigência de 12 meses, contado
da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado de conformidade com o inciso II do
art. 57 da Lei nº 8.666/93, via termo aditivo.
3.2 Poderão participar do procedimento de credenciamento todas as pessoas físicas
e/ou jurídicas que militem no ramo pertinente ao objeto descrito.
3.3 É vedada a participação de pessoas físicas e/ou jurídicas que:
a) não atendam às condições e exigências contidas no presente Edital;
b) tenham sofrido restrições de qualquer natureza resultantes de contratos firmados com
a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição;
c) profissionais cuja carga horária seja incompatível com o serviço a ser executado;
d) que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública suspenso,
ou por esta tenham sido declaradas inidôneas;
f) Também não poderão participar deste Credenciamento quaisquer interessados que se
enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666/93.
3.4 Não será permitido credenciamento de empresas em consórcio.
3.5 As informações complementares que se fizerem necessárias referentes ao Edital
serão prestadas pela Comissão Permanente de Licitação.
3.5.1 Esclarecimentos de dúvidas sobre os documentos serão atendidos mediante
solicitação, por escrito, encaminhada à Comissão Permanente de Licitação, que poderão
ser respondidas, aquelas consideradas pertinentes, a todos os interessados que tenham
acesso este Edital, inclusive pessoas físicas e jurídicas já credenciadas;
a) Não será levado em consideração qualquer consulta, pleito ou reclamação, que não
tenha sido formulada por escrito e devidamente protocolizada na sala de licitações,
sendo, ato contínuo, encaminhada à Comissão Permanente de Licitação.
4. DA ENTREGA DOS ENVELOPES.
4.1 O envelope contendo o Requerimento de Inscrição e a documentação necessária à
análise do credenciamento do interessado deverá ser indevassável, hermeticamente
fechado e entregue à Comissão Permanente de Licitação, na forma prevista neste Edital,
conforme endereço e horário abaixo especificados:
a) local de entrega dos envelopes e realização do credenciamento: Sala de Licitações
da Prefeitura Municipal de APUAREMA - BA, sito Rua Jorge Souza Neto, S/N – Centro
– CEP: 45.355-000
b) horário para entrega dos envelopes: em dias úteis, das 08:00 às 12:00 hs, a partir da
data de publicação deste Edital.
4.2 O envelope poderá também ser encaminhado pelos correios para o mesmo endereço
especificado no item 4.1
4.3 O envelope deverá ainda indicar em sua parte externa e frontal os seguintes dizeres:
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUAREMA-BA
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
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EDITAL DE LICITAÇÃO CREDENCIAMENTO Nº 002-2022
INEXIGIBILIDADE Nº IL-015-2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO PA-097-2022
PESSOAS FÍSICAS E/OU JURÍDICAS: nome da empresa ou profissional
interessado.
ENDEREÇO:
CIDADE:
4.4- A PREFEITURA não se responsabilizará pelo envelope entregue em datas, locais e
horários distintos daqueles indicados e definidos neste Edital.
5. DO CREDENCIAMENTO.
5.1- Será realizada coleta e análise dos documentos do item 7 referentes a habilitação
jurídica, regularidade fiscal e trabalhista e qualificação técnica de pessoas físicas e/ou
jurídicas interessadas no objeto descrito neste Edital, além do cumprimento de outras
obrigações contidas na legislação aplicável e neste instrumento convocatório;
5.2- Observado o cumprimento de todas as obrigações estabelecidas neste Edital, o
credenciamento de cada interessado dar-se-á com a homologação e posterior assinatura
do termo contratual correspondente, sendo a sua eficácia condicionada à publicação de
seu extrato no Diário Oficial do Município.
5.3- Entre os credenciados da mesma categoria, serão classificados pela ordem de
apresentação dos envelopes contendo os documentos de habilitação, junto ao setor
indicado no item 4.1, a, do presente instrumento e posteriormente, o mesmo critério será
adotado para a contratualização dos credenciados, ou seja, conforme a ordem
cronológica de apresentação.
5.4- O credenciamento dos interessados terá a validade de 12 (doze) meses, contados
da data da publicação do extrato do Contrato no órgão oficial, podendo ser prorrogado
na forma da legislação em vigor, observado o disposto neste Edital.
5.5- Os serviços a serem prestados serão na sede e/ou zona rural do município de
APUAREMA especificamente junto a Secretaria Municipal de Educação, Cultura,
Esporte e Lazer demais órgãos da administração municipal que integram o sistema de
Esporte e Lazer, deste município.
6. DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO.
6.1- Os documentos exigidos para habilitação no presente processo de credenciamento
poderão ser apresentados em original, ou por qualquer processo de cópia, desde que
devidamente autenticados por cartório competente ou, ainda, através de publicação da
imprensa oficial.
6.1.1- Os documentos poderão, também, ser apresentados em cópias simples, porém
acompanhados dos originais para serem autenticados por membro da Comissão
Permanente de Licitação.
6.2- As certidões de regularidade e outros documentos emitidos via internet deverão ser
devidamente confirmadas e autenticadas pela Comissão Permanente de Licitação.
6.3. Não serão consideradas documentações apresentadas por fax ou e-mail;
6.4. Todos os documentos deverão estar dentro dos respectivos prazos de validade na
data de entrega dos envelopes, de que trata o item 4 deste Edital;
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6.5. Documentos que não tenham a sua validade expressa e/ou legal fixada pelo órgão
emissor serão considerados válidos pelo prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir
da data de sua emissão;
6.6. Quando a pessoa jurídica possuir filiais, todos os documentos apresentados deverão
se referir a um só local de competência.
6.6.1. Toda documentação apresentada deverá ser correspondente a um único CNPJ,
para empresas, salvo, quando, no caso de tributos e contribuições das filiais, a empresa
estiver autorizada a centralizá-los em sua matriz ou sede. Neste caso, os documentos
comprobatórios de tal centralização, fornecidos pelo(s) órgão(s) competente(s), deverão
ser apresentados juntamente com a documentação correspondente.
7. DA DOCUMENTAÇÃO.
7.1. Do interessado em credenciar-se para apresentação em eventos festivos e culturais
da Prefeitura Municipal de APUAREMA - BA será exigida, para fins de participação, a
apresentação dos seguintes documentos:
7.2. HABILITAÇÃO PESSOA JURÍDICA
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
b)-Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial, em se tratando de sociedades comerciais (Contrato Social com todas as
Alterações Contratuais ou Contrato social consolidado);
c)-Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por
ações, acompanhados da documentação mencionada na línea "b", deste subitem;
d) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas
Jurídicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em
exercício;
e) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido
pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir;
f) Cédula de Identidade e CPF dos Sócios.
7.3. Documentos Relativos à Regularidade fiscal e trabalhista:
a)-Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda
(CNPJ);
b) Prova de Regularidade fiscal de todos os tributos federais, inclusive contribuições
previdenciárias, tanto no âmbito da Receita Federal quanto no âmbito da Procuradoria da
Fazenda Nacional, em um único documento (Certidões Negativas na forma prevista na
Portaria MF 358, de 05 de setembro de 2014);
c) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
fornecida pela Caixa Econômica Federal, de acordo com a Lei n° 8036 de 11 de maio de
1990;
d) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual (Certidão de Tributos Estaduais) emitido
pelo órgão competente, da localidade de domicilio ou sede da empresa proponente na
forma da Lei.
e) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal onde for sediada a empresa, mediante
apresentação de certidões negativas de competência Municipal.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: Q0NGOTEWOTRFQTY4MKE3NE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
21 de Junho de 2022
6 - Ano XIV - Nº 2567

Apuarema

f)Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, ou Positiva com efeito de Negativa,
em cumprimento ao disposto na Lei n.º 12.440, de 07/07/2011. Para fins de habilitação,
será considerada a CNDT mais atualizada, conforme entendimento do Tribunal
Superior do Trabalho-TST.
7.4. HABILITAÇÃO PESSOA FÍSICA
a) Carteira de Identidade/CPF do artista ou do representante do grupo
musical (se for o caso);
b) Declaração de todos os componentes do grupo musical de que o
representante tem o poder de representá-los perante o Poder Público;
c) Certidão Negativa de Débitos da Fazenda Municipal;
d) Certidão Negativa de Débitos da Fazenda Estadual;
e) Certidão Negativa de Débitos da Fazenda Federal;
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista
7.5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA.
a). Declaração, Anexo III deste Edital, de que não possui em seu quadro de pessoal,
atuando em trabalho noturno, perigoso ou insalubre menores de 18 anos ou a realização
de qualquer trabalho por menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, na forma
da lei,
b). Declaração, Anexo IV deste Edital, de que a empresa ou pessoa física não se acha
declarada inidônea para licitar e contratar com o poder público, ou suspensa de licitar ou
contratar com o Município de APUAREMA - BA,
c). Currículo Artístico – Release, contendo a história do artista e/ou grupo musical, idade
de fundação, participação em eventos etc.
d) Publicações em mídia, imprensa; web, jornal; publicidade (registro em
projetos, eventos, exposições, etc.)
e) A documentação completa deverá ser protocolizada nos termos do item 4 deste edital.
7.6. Em relação ao documento de que trata o subitem anterior, será aceito, para efeito
de habilitação, protocolos de entrega ou solicitação de documento perante o órgão
competente.
8. DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO.
8.1. Os documentos protocolizados, após os procedimentos de juntada ao processo
administrativo pertinente, serão analisados pela Comissão Permanente de Licitação
dentro do prazo estipulado para credenciamento neste edital.
8.2. Os pedidos de credenciamento eventualmente indeferidos constarão de ata própria,
na forma da legislação aplicável.
8.3. Das decisões proferidas pela Comissão de Credenciamento caberá recurso, no
prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de suas publicações no Diário
Oficial do Município.
8.4. Havendo interposição de recurso contra decisão da Comissão de Credenciamento
será aberto o prazo de 5 (cinco) dias úteis para que os demais interessados apresentem
Contra Razões.
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8.5. O recurso, devidamente protocolizado dentro do prazo legal, será encaminhado à
Comissão Permanente de Licitação que poderá reconsiderar ou não sua decisão, ou
encaminhá-lo ao Prefeito Municipal, para a decisão final;
8.6. A Comissão Permanente de Licitação, sempre que reconsiderar ou não sua decisão,
o fará por escrito, de forma fundamentada, comunicando o fato, formalmente, aos
interessados inscritos e participantes deste certame.
9. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
9.1 para fazer face às despesas, serão utilizadas as dotações orçamentárias do
orçamento vigente do Município de APUAREMA:
Unidade: 05.01.001 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
Proj/Ativi: 2.054 – PROMOÇÃO DE FESTEJOS POPULARES E CULTURAIS
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fontes de Recursos: 00 / 24
10 – DOS VALORES
10.1 Pelos serviços prestados, pagarão os valores constantes do anexo I do presente
edital, que estabelece tabela de valores para contratos de credenciamentos celebrados
com os profissionais vinculados à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e
Lazer de APUAREMA-BA.
10.2 As despesas com alimentação, transporte, remuneração e impostos incidentes
sobre os serviços, serão de responsabilidade dos credenciados.
11. DA ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA E DO REAJUSTE DE PREÇOS
11.1. Os preços das consultas e exames serão fixos e irreajustáveis.
11.1.1. Após os primeiros 12 (doze) meses, em caso de prorrogação, os preços das
apresentações poderão ser reajustados, em conformidade com a legislação vigente, com
a aplicação do Índice Geral de Preços do Mercado – IGPM, acumulado no período.
11.2. Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do futuro contrato, em face dos
aumentos de custo que não possam, por vedação legal, ser refletidos através de reajuste
ou revisão de preços básicos, as partes de comum acordo, com base no artigo 65, II “d”
da Lei de Licitações, buscarão uma solução para a questão.
11.3. Durante as negociações, o prestador de serviço contratado em hipótese alguma
poderá paralisar a execução dos serviços.
12. DO DESCREDENCIAMENTO
12.1. O presente credenciamento tem caráter precário. A qualquer momento, o
CREDENCIADO ou a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA podem solicitar o
descredenciamento, caso não tenham mais interesse.
12.2. O CREDENCIADO que desejar iniciar o procedimento de descredenciamento
deverá solicitá-lo mediante aviso escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias,
porém em caso de descredenciamento, o CREDENCIADO obrigar-se-á a manter os
descontos aos serviços já iniciados até que concluam.
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13. DO CANCELAMENTO
13.1. O cancelamento da prestação dos serviços terá lugar de pleno direito,
independente de notificação judicial ou extrajudicial, quando o profissional credenciado:
a) recusar-se a prestar os serviços, preestabelecidos na ordem de convocação;
b) transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes desta licitação, sem prévia
e expressa anuência da Prefeitura Municipal de APUAREMA.
14. DAS SANÇÕES
14.1. O descumprimento das obrigações ajustadas, inclusive sua inexecução, total ou
parcial, e/ou das condições previstas neste edital, sujeitará o credenciamento às sanções
dispostas no art. 87 da Lei 8666/1993.
15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.
15.1. Este edital deverá ser lido e interpretado na sua integralidade;
15.2. À Comissão Permanente de Licitação ou à Autoridade Superior é facultado, em
qualquer fase, promover diligências destinadas a esclarecer ou complementar a
instrução do procedimento, bem como solicitar a órgãos competentes a elaboração de
pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisões;
15.3. As demais condições ou exigências pertinentes ao objeto deste Edital são aquelas
constantes dos seus anexos, partes integrantes deste Instrumento;
15.4. O presente procedimento poderá ser revogado por razões de interesse público
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulado, no todo ou em
parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito,
devidamente fundamentado, da Administração Pública;
15.5. A Comissão Permanente de Licitação, no interesse da Administração Pública,
poderá relevar omissões puramente formais observadas na documentação, desde que
não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura do procedimento;
15.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento;
15.7. A PREFEITURA poderá, a qualquer tempo, promover ajustes e modificações no
Edital e/ou suas peças ou partes, em decorrência de alterações na legislação aplicável,
promovendo a devida publicação na Imprensa Oficial do Município;
15.8. A prestação dos serviços somente poderá ocorrer de acordo com a solicitação por
escrito da Prefeitura Municipal de APUAREMA, através da Secretaria Municipal de
Educação, Cultura, Esporte e Lazer
15.9. O credenciado deverá emitir Nota Fiscal ou instrumento apto a substituí-lo, no caso
de pessoa jurídica, e NOTA FISCAL ELETRÔNICA E/OU DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS AVULSA no caso de pessoa física, constando número do CNPJ ou CPF, do
contrato e obrigatoriamente a identificação dos serviços prestados, o valor unitário e o
valor total do pagamento pretendido, já incluído todos os impostos, taxas e encargos,
além do nome e o número do banco, da agência e da conta corrente para crédito do
pagamento, acostando ainda à mesma, relatório auxiliar detalhado, discriminando a
prestação dos serviços, seus valores unitários, com a aprovação da Secretaria Municipal
de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de APUAREMA - Ba.
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15.11. Fica eleito o foro da comarca de Jequié–Ba, para dirimir quaisquer dúvidas
oriundas deste credenciamento, com expressa renúncia de qualquer outro por mais
privilegiado que seja;
15.12. Constituem anexos deste instrumento convocatório, dele fazendo parte
integrante:
a) Anexo I – TERMO REFERÊNCIA;
b) Anexo II – MODELO DE REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO;
c) Anexo III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR;
d) Anexo IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE;
e) Anexo V- MODELO DE DECLARAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE CARGO;
e) Anexo VI – MINUTA DE CONTRATO.
APUAREMA – BA, 15 de Junho de2022.

__________________________________
Ricardo Wilton Eliodorio da Silva
Presidente Da COPEL
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EDITAL DE LICITAÇÃO CREDENCIAMENTO Nº 002-2022
INEXIGIBILIDADE Nº IL-015-2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO PA-097-2022
ANEXO I
TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO:
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E/OU JURÍDICAS DE ARTISTAS
E/OU CONJUNTOS MUSICAIS PARA APRESENTAÇÃO EM EVENTOS FESTIVOS
E CULTURAIS NO MUNICÍPIO DE APUAREMA.
2. JUSTIFICATIVA:
A Programação Musical dos Eventos festivos e culturais, promovidos pelo
Município de APUAREMA, intermediado pela Secretaria Municipal de Educação,
Cultura, Esporte e Lazer, tem como proposta abrilhantar as festividades culturais,
incentivar a cultura e o turismo local, bem como valorizar os Artistas, e Grupos
Musicais. Para o alcance desse objetivo, serão selecionados shows musicais
para apresentações em locais previamente organizados, com dia, horário e local
definido pela Administração Pública, conforme categorias e critérios definidos no
presente Projeto Básico.
3. DAS CATEGORIAS, QUANTIDADE DE SHOWS E CACHÊ DAS
APRESENTAÇÕES MUSICAIS
Os artistas e grupos musicais, poderão se inscrever para apresentações específicas de
acordo com a tabela conforme está transcrito abaixo:
ITEM
01

02

03

3.1.

Artista / Grupo Musical
Artista ou Grupo Musical de até
04 (quatro) integrantes
(vocalista, e instrumentos)
Artista ou Grupo Musical de até
07 (sete) integrantes (vocalista,
e instrumentos)
Artista ou Grupo Musical acima
de 07 (sete) integrantes
(vocalista, e instrumentos)

Valor Bruto
Mês R$

2.700,00

6.700,00

8.500,00

As apresentações do que trata a tabela acima, terá tempo mínimo de 01:30
(uma hora e trinta minutos) de apresentação.

4. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
A despesa decorrente desta contratação correrá por conta de recursos próprios
do orçamento do município, na seguinte dotação:
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Unidade: 05.01.001 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E
LAZER
Proj/Ativi: 2.054 – PROMOÇÃO DE FESTEJOS POPULARES E CULTURAIS
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa
Física
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa
Jurídica
Fontes de Recursos: 00 / 24
5. DAS ETAPAS DE SELEÇÃO:
5.1. O processo de seleção se dará da seguinte forma:
5.1.1. Entrega do Material e da Documentação;
5.1.2. Análise e Habilitação Documental;
5.1.3. Classificação;
5.1.4. Convocação;
5.1.5. Assinatura do Contrato;
5.1.6. No caso de mais credenciados do que as vagas disponíveis, além
dos requisitos existentes em cada categoria, conforme este TERMO DE
REFERÊNCIA, será considerada a classificação dos candidatos
habilitados que obtiverem a maior pontuação para preenchimento das
vagas, conforme critérios a seguir pontuados pela Comissão, que
lavrará ata específica, justificando a pontuação atribuída à cada
proposta;
a. Análise e avaliação do portfólio da banda ou artista (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.
REGULAR
BOM
ÓTIMO
01 (um) ponto
03 (três) pontos
07 (sete) pontos
b. Audição do material disponibilizado em áudio (CD) e/ou vídeo (DVD),

para avaliação da qualidade geral da proposta musical, e sua execução.
REGULAR
BOM
ÓTIMO
03 (três) pontos
07 (sete) pontos
9 (nove) pontos
c. Análise da concepção artística do candidato, 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).
REGULAR
BOM
ÓTIMO
01 (um) ponto
3 (três) pontos
4 (quatro)
pontos
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5.1.7. Ocorrendo empate no julgamento, os critérios prioritários a
serem considerados pela Curadoria para desempate seguirão a
ordem descrita abaixo:
5.1.7.1. Maior nota no critério Audição do material disponibilizado (item
b);
5.1.7.2. Maior nota no critério Concepção Artística (item a).
5.1.8. Persistindo o empate após aplicação dos critérios elencados no item
8.6, será realizado sorteio, em ato público, nos termos do art. 45, §2ºda
lei nº 8.666/93
6. DA REGÊNCIA LEGAL
6.1. O Credenciamento obedecerá integralmente, as disposições do art. 37,
inciso XXI, da Constituição Federal e art. 25, caput, da Lei Federal 8.666,
de 21 de junho de 1993 e demais normas pertinentes à matéria.
7. DA CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO
7.1. A Comissão Permanente de Licitação, convocará o credenciado habilitado
para assinatura do contrato para a prestação de serviços, obedecida a
ordem de classificação.
7.2. O ato de convocação conterá, resumidamente, objeto, local da prestação
do serviço o grupo para o qual estará contratando, valor da contratação,
fundamento legal e dotação orçamentária.
7.3. A pessoa convocada para assinatura do contrato, deverá comparecer no
prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, e em não comparecimento
decairá do direito de prestar os serviços se, independentemente de
notificação, deverá prestar esclarecimentos pertinentes em igual prazo,
findo o prazo de assinatura, estando sujeita às penalidades previstas na
Lei Federal 8.666/93, inclusive com inabilitação.
8. DO PAGAMENTO
8.1. Em consonância com o artigo 40 da Lei Federal nº 8.666/93, os
pagamentos serão efetuados através de crédito em conta corrente, no
prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da data de verificação do
adimplemento do serviço, mediante a apresentação da Nota Fiscal,
relatório da prestação dos serviços, e atesto pelo fiscal do contrato.
8.2. Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá
a partir da comprovação de sua regularização por parte da contratada
9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
9.1.
9.2.

Responsabilizar-se pela execução do contrato, em estrita observância às
especificações do Edital e da proposta;
Realizar apresentação musical, de acordo com a categoria selecionada;
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9.3.

9.4.

9.5.

Responsabilizar-se pelos impostos incidentes sobre a prestação do
serviço, objeto deste Termo de Referência, tais como ISS, COFINS,
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL , somente o ISS e IR com percentual de acordo
com legislação vigente será retido na fonte;
Assumir inteira responsabilidade técnica e administrativa do objeto do
Contrato, não podendo, sob qualquer hipótese, transferir a terceiros a
responsabilidade por problema qualquer que venha a comprometer a
prestação do serviço ora contratado;
Assumir inteira responsabilidade Civil, Penal e Administrativa por danos e
prejuízos que causar, por descumprimento, omissões ou desvios na
qualidade técnica do objeto do Contrato;

10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
10.1. O CONTRATANTE, além das obrigações contidas no Contrato por
determinação legal, obriga-se a:
10.1.1. Prestar informações e esclarecimentos pertinentes à prestação de
serviço e que venham a ser solicitadas pela CONTRATADA
10.1.2. Disponibilizar o equipamento de Som com Sistema PA,
amplificadores, bem como todo material que se faça necessário para o
bom funcionamento estrutural do palco, devendo estar à disposição da
CONTRATADA.
10.1.3. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o
estabelecido neste Edital;
10.1.4. Comunicar prontamente à CONTRATADA, qualquer anormalidade
no objeto deste Projeto e no Edital;
10.1.5. Disponibilizar segurança suficiente para garantir a paz e a ordem do
evento e também garantir a integridade física dos artistas e de sua
equipe;
10.1.6. Proceder à publicação resumida do instrumento de Contrato e de
seus aditamentos na imprensa oficial, condição indispensável para sua
validade e eficácia, no prazo de 10 (dez) dias corridos da sua
assinatura;
10.1.7. Proceder ao acompanhamento da execução do Contrato, na forma
da Lei, ficando esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial, da
fiscalização do CONTRATANTE não eximirá a CONTRATADA de total
responsabilidade na execução do contrato.
11. DAS PENALIDADES
11.1. Constituem hipóteses de penalidades:
11.1.1. Recusar-se, quando convocado, a assinar o Termo de Contrato;
11.1.2. Forem procedentes as denúncias formuladas sobre má prestação do
serviço ou irregularidades que afrontem princípios constitucionais;
11.1.3. Superveniência de fato ou circunstância que comprometa a
capacidade técnica ou administrativa, ou que reduza a capacidade de
prestação de serviço a ponto de não atender às exigências
estabelecidas;
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12. DAS DIPOSIÇÕES FINAIS
12.1. O Município poderá prorrogar, adiar, revogar ou anular este
credenciamento oriundo deste edital, na forma da Lei, sem que caiba aos
participantes qualquer direito a reembolso, indenização ou compensação;
12.2. A qualquer tempo, antes da data de abertura deste Credenciamento,
poderá o Município, se necessário, modificar este instrumento, hipótese em
que deverá proceder à divulgação, reabrindo-se o prazo inicialmente
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar
a formulação das inscrições propostas;
12.3. É facultada à Comissão promover, a qualquer tempo, diligência destinada
a esclarecer ou complementar a instrução de processos;
12.4. Os erros materiais irrelevantes serão objeto de saneamento mediante ato
motivado da Comissão.
12.5. As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento
do objeto deste Credenciamento poderão serem prestados no local de
entrega dos documentos ou por e-mail a ser disponibilizado no edital de
licitação junto à Comissão de Licitação;
12.6. Este Termo referência, foi extraído do Processo Administrativo n.º PA-0972022, assinado pelo Secretário da pasta, neste Município.
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EDITAL DE LICITAÇÃO CREDENCIAMENTO Nº 002-2022
INEXIGIBILIDADE Nº IL-015-2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO PA-097-2022
ANEXO II.
MODELO DE REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO
À PREFEITURA MUNICIPAL DE APUAREMA-BA
Para a atenção da Comissão Permanente de Licitação.
Referência: Edital de Credenciamento nº 002-2022.
(Razão social) ....................................................................................., CNPJ/MF nº
.............................................,
inscrição
estadual
nº.........................................,
telefone:.......................... fax: ...........................
email:........................................................, por seu representante legal, senhor
(a)..................................................................................
..................................,
(nacionalidade).................................,(estado
civil)
...........................,
RG
nº............................., expedido por.......................,CPF nº ......................, residente à
...............................................................................................................................,
nº.........., apto. nº ............, Bairro: ........................................., (cidade) ................../(UF)
......., CEP: ........................, telefone: ................................, celular:.................................,
e-mail: ............................................................, requer sua inscrição no processo nos
termos da Lei federal nº 8.666/93, o credenciamento de pessoas físicas e/ou jurídicas na
prestação de serviços artista e/ou grupo musical, na apresentação artística nos eventos
realizados pela Prefeitura deste Município, mediante adesão às condições previstas no
Edital de credenciamento nº. 002-2022.
Item solicitado para credenciamento-------------------------------

APUAREMA-BA, ..... de ..................................... de...........

_____________________________________________________________________
(Assinatura do profissional ou do(s) representante(s) legal(is) da empresa, sobre
carimbo)
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EDITAL DE LICITAÇÃO CREDENCIAMENTO Nº 002-2022
INEXIGIBILIDADE Nº IL-015-2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO PA-097-2022

ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR
DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR

A PREFEITURA MUNICIPAL DE APUAREMA-BA
Para a atenção da Comissão Permanente de Licitação.
Referência: Edital de Credenciamento nº 002-2022.
Razão Social ....................................................................................................., inscrito
no CNPJ/MF nº..........................................., por intermédio de seu representante legal,
o(a) Sr(a).............................................................................................., portador(a) da
Carteira de Identidade nº ............................................ e do CPF nº
............................................, DECLARA, declara sob as penas da lei, que na mesma não
há realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre por menores de 18 anos ou a
realização de qualquer trabalho por menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz,
na forma da lei.

Data e local

______________________________________________________________________
(Assinatura do profissional ou do(s) representante(s) legal(is) da empresa, sobre
carimbo)
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EDITAL DE LICITAÇÃO CREDENCIAMENTO Nº 002-2022
INEXIGIBILIDADE Nº IL-015-2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO PA-097-2022
ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE
DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE – PESSOA JURÍDICA

Para a atenção da Comissão Permanente de Licitação.
Referência: Edital de Credenciamento nº C002-2022.
A empresa (razão social).................................................................................................,
CNPJ/MF nº........................................, declara, sob as penas da Lei, que, até a presente
data, não possui impedimentos para licitar/contratar com a Administração Pública, ciente
da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

(local).........., ..... de ..................................... de...........

-------------------------------------------------------------------(Assinatura do(s) representante(s) legal(is) da empresa, sobre carimbo)
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EDITAL DE LICITAÇÃO CREDENCIAMENTO Nº 002-2022
INEXIGIBILIDADE Nº IL-015-2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO PA-097-2022

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE – PESSOA FÍSICA
Para a atenção da Comissão Permanente de Licitação.
Referência: Edital de Credenciamento nº C002-2022
NOME...................................................................................................,inscrito(a)
no
CPF/MF sob o nº........................................, declara, sob as penas da Lei, que, até a
presente data, não possui impedimentos para licitar/contratar com a Administração
Pública, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
(local).........., ..... de ..................................... de...........

____________________________________________
(Assinatura)
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EDITAL DE LICITAÇÃO CREDENCIAMENTO Nº 002-2022
INEXIGIBILIDADE Nº IL-015-2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO PA-097-2022
ANEXO V
DECLARAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS
(Art.17, Lei Nº 1496/95)
O
(a)
abaixo
(a)
assinado
(a)____________________________
_________________________________, de conformidade com a legislação vigente
para fins de admissão no serviço público municipal DECLARA, responsabilizando – se
penal e administrativamente por qualquer falsidade, incorreção ou omissão na esfera
Federal, Estadual ou Municipal e poderes, na Administração Direta, Sociedade de
Economia Mista, Empresa, Fundações, e Autarquias, que:
a – ( ) não ocupa qualquer outro cargo, função ou emprego público;
b
–
(
)
ocupa
o(s)
seguintes
cargo(s)
emprego(s)
público(s)___________________________ órgão ______________________;
c – ( ) está ou ( ) não está aposentado(a) em qualquer cargo/ emprego público;
d – ( ) está ou ( ) não está em gozo de licença ou disponibilidade em cargo/ emprego
Público.
Local : ______________ data _____/_____/_____
Endereço residencial _____________________________________
Fone:____________________
Cpf_________________________Natural:_____________________________
Pai:_____________________________________________________________
Mãe:_____________________________________________________________
Carteira
de
Identidade
Nº
___________________________________________________
Cidade _________________/_______/2022

DECLARANTE
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EDITAL DE LICITAÇÃO CREDENCIAMENTO Nº 002-2022
INEXIGIBILIDADE Nº IL-015-2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO PA-097-2022
ANEXO VI – MINUTA DO CONTRATO.
CONTRATO nº. ----------

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
APRESENTAÇÃO ARTÍSTICAS, QUE ENTRE SI
CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE
APUAREMA-BA E XXXXXXXXXXX.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE APUAREMA, pessoa jurídica de direito público
interno, com inscrição no CNPJ sob nº 16.434.292/0001-00, com sede na Rua Jorge
Souza Neto S/N – Centro – CEP: 45.355-000 APUAREMA – Bahia, neste ato
representada pelo Prefeito o senhor JORGE ROGERIO COSTA SOUZA, Portador da
Cédula de Identidade n.º XXXXXXX, e CPF XXXXXXXXXXX, residente na
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX APUAREMA – Bahia, a seguir denominada apenas
CONTRATANTE, e XXXXX sediada em XXXX, na XXXXXX, nº XXXX, Bairro XXXXXX,
CEP XXXX, inscrita no CNPJ sob o nº XXX, I.E. XXXX, Inscrição Municipal nº XXX, por
seu representante legal XXXXXXXX, doravante denominada simplesmente
CONTRATADO, resolvem celebrar o presente contrato de prestação de serviços,
decorrente de processo de Credenciamento nº 002-2022, que se regerá pela Lei nº
8.666/93, mediante as cláusulas e condições seguintes:
Cláusula primeira - DO OBJETO.
2.1. O objeto deste Contrato é a contratação de PESSOAS FÍSICAS E/OU JURÍDICAS
DE ARTISTAS E CONJUNTOS MUSICAIS PARA APRESENTAÇÃO EM EVENTOS
FESTIVOS E CULTURAIS NO MUNICÍPIO DE APUAREMA, nos termos da Lei federal
nº 8.666/93, mediante adesão às condições previstas neste Edital.
2.1.1. Item credenciado: xxxxxxxxxx.
Cláusula Terceira - DO LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
3.1. Os serviços serão prestados no Município de APUAREMA-BA (Zona rural e
Urbana)
Cláusula Quarta - DA VIGÊNCIA
4.1. O presente contrato vigerá pelo prazo de até 12 (doze) meses, contados da
assinatura do contrato, podendo ser vantajoso para a Administração Municipal, nos
termos do art. 57 da Lei nº 8.666/93, ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses.
Obedecendo a supressão e acréscimo legal de até 25%.
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4.2 Caso ocorram às prorrogações previstas no Parágrafo anterior, o reajuste anual do
preço do contrato ocorrerá tendo por base o IGPM, apurado no período, ou outro índice
que eventualmente venha a substituí-lo.
Cláusula Quinta - DO PREÇO
5.1. A PREEITURA MUNICIPAL DE APUAREMA-BA pagará à CONTRATADA pelos
serviços prestados, os valores dispostos na tabela constante no Termo referência e
proposta apresentada pelo credenciado. O valor estimado em R$XX (XX), De acordo aos
serviços prestados.
§ Único - Para efeito de atendimento do § 1º, do art. 18 da Lei Complementar nº 101/00
os valores referentes aos serviços caracterizados de terceirização de mão-de-obra que
se refere à substituição de servidores e empregados públicos contabilizados como
Outras Despesas de pessoal são os abaixo discriminados:
Despesa com Pessoal: 60 % R$ - do valor da nota fiscal emitida referente a prestação de
serviços serão computados com despesas com pessoal.
Despesa com Insumos: 40 % R$
- Não podendo ser contabilizado o valor total dos serviços prestados previstos no art. 20,
inciso III, alínea a e b da lei 101 de 04 de maio de 2000.
I - Conforme Art. 55, inc. XIII da Lei de Licitações - Lei 8666/93. A obrigação do
contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade
com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.
Cláusula Sexta - DO PAGAMENTO.
6.1. O pagamento dar-se-á na forma da Lei 8.666/93, por crédito na conta corrente do
Contratado, sendo que este será efetuado mediante apresentação da Nota Fiscal ou
instrumento apto a substituí-lo no caso de pessoa jurídica, e Nota Fiscal de Prestação
de Serviços Avulsa no caso de pessoa física, referente à prestação do serviço, até o dia
10 (dez) do mês subsequente ao vencido, mediante comprovação da prestação dos
serviços emitido pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer,
observados os trâmites internos da empresa.
§-1º Caso ocorra alguma irregularidade na emissão da Nota Fiscal ou instrumento apto
a substituí-lo no caso de pessoa jurídica e Nota Fiscal de Prestação de Serviços Avulsa
no caso de pessoa física, essa será devolvida ao CONTRATADO para a devida
regularização, caso em que o prazo para pagamento será recontado a partir da data de
sua reapresentação, sem erros.
§-2º A Nota Fiscal ou instrumento apto a substituí-lo no caso de pessoa jurídica e Nota
Fiscal de Prestação de Serviços Avulsa no caso de pessoa física emitida deverá referirse única e exclusivamente aos serviços constantes do objeto deste contrato.
§-3º A CONTRATANTE não arcará com eventuais acréscimos constantes na Nota Fiscal
ou instrumento apto a substituí-lo no caso de pessoa jurídica e NOTA FISCAL DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AVULSA no caso de pessoa física, que não estiverem
previstos neste Instrumento.
§-4º O CNPJ constante da Nota Fiscal ou instrumento apto a substituí-lo no caso de
pessoa jurídica, e o CPF consignado no NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
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AVULSA, no caso de pessoa física, deverá ser o mesmo registrado no presente
instrumento, sob pena de não ser efetuado o pagamento.
§-5º Deverá ser apresentado, juntamente com a Nota Fiscal ou instrumento apto a
substituí-lo, relatório auxiliar detalhado, discriminando os serviços prestados, tais como
número de plantões prestados ou dias efetivamente trabalhados.
§-6º O CONTRATADO deverá informar na Nota Fiscal ou instrumento apto a substituí-lo
no caso de pessoa jurídica, e NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AVULSA
no caso de pessoa física, o nome da PREFEITURA MUNICIPAL DE APUAREMA, o
número do contrato e obrigatoriamente a identificação dos serviços prestados, o valor
unitário e o valor total do pagamento pretendido, já incluído todos os impostos, taxas e
encargos, além do nome e o número do banco, da agência e da conta corrente para
crédito do pagamento.
Cláusula Sétima - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
7.1 A despesa decorrente desta contratação correrá por conta de recursos próprios do
orçamento do município, na seguinte dotação:
Unidade: 05.01.001 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
Proj/Ativi: 2.054 – PROMOÇÃO DE FESTEJOS POPULARES E CULTURAIS
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fontes de Recursos: 00 / 24
Cláusula Oitava - DA EXECUÇÃO.
8.1. Os serviços serão executados de forma profissionalmente independente, sob a
supervisão direta da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer e/ou
do Fiscal de contrato do Município de APUAREMA - BA.
Cláusula Nona - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
São obrigações do CONTRATADO, além das demais previstas neste Contrato:
9.1.

Responsabilizar-se pela execução do contrato, em estrita observância às
especificações do Edital e da proposta;

9.2.

Realizar apresentação musical, de acordo com a categoria selecionada;

9.3.

Responsabilizar-se pelos impostos incidentes sobre a prestação do
serviço, objeto deste Termo de Referência, tais como ISS, COFINS,
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL , somente o ISS e IR com percentual de acordo
com legislação vigente será retido na fonte;

9.4.

Assumir inteira responsabilidade técnica e administrativa do objeto do
Contrato, não podendo, sob qualquer hipótese, transferir a terceiros a
responsabilidade por problema qualquer que venha a comprometer a
prestação do serviço ora contratado;
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9.5.

Assumir inteira responsabilidade Civil, Penal e Administrativa por danos e
prejuízos que causar, por descumprimento, omissões ou desvios na
qualidade técnica do objeto do Contrato;

Cláusula Décima - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
10.1. O CONTRATANTE, além das obrigações contidas no Contrato por
determinação legal, obriga-se a:
10.1.1.
Prestar informações e esclarecimentos pertinentes à
prestação de serviço e que venham a ser solicitadas pela
CONTRATADA
10.1.2.
Disponibilizar o equipamento de Som com Sistema PA,
amplificadores, bem como todo material que se faça necessário para
o bom funcionamento estrutural do palco, devendo estar à
disposição da CONTRATADA.
10.1.3.
Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o
estabelecido neste Edital;
10.1.4.
Comunicar prontamente à CONTRATADA, qualquer
anormalidade no objeto deste Projeto e no Edital;
10.1.5.
Disponibilizar segurança suficiente para garantir a paz e a
ordem do evento e também garantir a integridade física dos artistas
e de sua equipe;
10.1.6.
Proceder à publicação resumida do instrumento de Contrato
e de seus aditamentos na imprensa oficial, condição indispensável
para sua validade e eficácia, no prazo de 10 (dez) dias corridos da
sua assinatura;
10.1.7.
Proceder ao acompanhamento da execução do Contrato, na
forma da Lei, ficando esclarecido que a ação ou omissão, total ou
parcial, da fiscalização do CONTRATANTE não eximirá a
CONTRATADA de total responsabilidade na execução do contrato.
Cláusula Décima Primeira - DAS SANÇÕES
11.1-O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a
inadimplência do CONTRATADO, sujeitando-a as seguintes penalidades, atendida a
legislação aplicável, a saber:
I - advertência escrita - comunicação formal de desacordo quanto à conduta do
fornecedor sobre o descumprimento de contratos e outras obrigações assumidas, e a
determinação da adoção das necessárias medidas de correção;
II - multa - deverá observar os seguintes limites máximos:
a) três décimos por cento por dia, até o trigésimo dia de atraso;
b) vinte por cento sobre o valor do serviço realizado em desacordo com as normas
procedimentais.
III - suspensão temporária do direito de licitar e de contratar com a Administração Pública
Estadual, por prazo não superior a dois anos;
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida
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a reabilitação do fornecedor perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que
será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração Pública pelos
prejuízos resultantes de sua ação ou omissão, obedecido o disposto no inciso IV do art.
87 da Lei nº 8.666, de 1993.
§ 1º Em caso de atraso injustificado na execução do objeto, poderá a Administração
Pública Municipal aplicar multa de até três décimos por cento por dia, até o trigésimo dia
de atraso, ou de até vinte por cento, em caso de atraso superior a trinta dias, sobre o
valor do fornecimento ou serviço não realizado, ou sobre a etapa do cronograma físico
de obras não cumprida, conforme previsão constante do art. 86 da Lei Federal nº 8.666,
de 1993.
§ 2º A aplicação de multa, seja moratória ou compensatória, fica condicionada a sua
previsão expressa e suficiente no edital e no contrato, quando houver, por meio de
cláusula que contenha a indicação das condições de sua imposição no caso concreto
bem como dos respectivos percentuais aplicáveis, conforme art. 86 e inciso II do art. 87
da Lei Federal nº 8.666/1993.
§ 3º O valor da multa aplicada, nos temos do inciso II, será retido dos pagamentos
devidos pela Administração Pública Municipal ou cobrado judicialmente.
Cláusula Décima Segunda - DO RECEBIMENTO, FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO
CONTRATO
12.1- O atesto da prestação de serviços objeto deste contrato deverá ser efetuado pelo
fiscal e contrato desta Prefeitura, sendo:
I- A fiscalização e o acompanhamento do objeto do presente contrato serão de
responsabilidade do responsável pela fiscalização, em registro próprio, as ocorrências
relacionadas à prestação dos serviços, determinando o que for necessário à
regularização das faltas ou defeitos observados.
II- As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante
deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para adoção das medidas
convenientes.
Cláusula Décima Terceira - DA RESPONSABILIDADE.
13.1-Ressalvadas as hipóteses de caso fortuito ou de força maior, mencionadas no art.
393 do Código Civil, o CONTRATADO responderá pela cobertura integral de quaisquer
prejuízos sofridos diretamente pela CONTRATANTE ou causados a terceiros, por ato ou
fato comissivo ou omissivo do CONTRATADO ou de seus prepostos.
13.2- Em caso de ocorrências de prejuízos e danos previstos no inciso anterior, a
CONTRATANTE poderá abatê-lo das faturas relativas à prestação dos serviços, ou se
inviável à compensação, promover a cobrança judicial, sem prejuízo de outras sanções
cabíveis.
13.3-Fica expressamente estipulado que não se estabelece, para nenhuma das partes,
por força deste instrumento, direitos e obrigações além daqueles expressamente aqui
estabelecidos e nem se configura qualquer tipo de responsabilidade solidária ou
subsidiária, entre estas, com relação ao pessoal que qualquer delas venha a empregar
ou utilizar para a execução do objeto do presente contrato, correndo por conta exclusiva
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da parte que contratar estes serviços, todas as despesas com salários, honorários,
recolhimento de encargos sociais, securitários ou tributários ou qualquer outro
decorrente da legislação vigente.
13.4- A mera tolerância na exigência do cumprimento de alguma obrigação deste
contrato, não implicará perdão, renúncia ou alteração do que foi pactuado.
Cláusula Décima Quarta - DAS ALTERAÇÕES.
14.1. O presente contrato poderá ser alterado nos casos previsto pelo art. 65 da Lei nº
8.666/93, desde que devidamente fundamentado e autorizado pela Autoridade
Competente.
Cláusula Décima Quinta - DA RESCISÃO.
15.1. De acordo com o art. 79 da Lei nº. 8.666/93, a rescisão do Contrato poderá ser:
I - Por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nos incisos I a
XII e XVII do artigo 78 da supracitada Lei;
II - Amigável, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo respectivo, desde
que haja conveniência para a Administração;
III - judicial, nos termos da legislação.
§ 1º Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da CONTRATADA, fica a
CONTRATANTE autorizada a reter pagamentos eventualmente devidos, até o limite do
valor dos prejuízos comprovados.
§ 2º Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei nº.
8.666/93, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos
regularmente comprovados que houver sofrido.
Cláusula Décima Sexta - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
16.1. A mera tolerância não implicará perdão, renúncia, novação ou alteração do
pactuado.
§ 1º O presente Contrato não gera qualquer vínculo empregatício entre a PREFEITURA
MUNICIPAL DE APUAREMA-BA e os profissionais da CONTRATADA, não cabendo a
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUAREMA nenhuma responsabilidade trabalhista ou
previdenciária em função deste contrato.
§ 2º Faz parte integrante deste contato, para todos os efeitos legais, independente de
transcrição, o Edital de Licitação correspondente ao Credenciamento nº 002-2022.

Cláusula Décima Sétima - DAS ESPECIFICAÇÕES GERAIS.
17.1. A prestação dos serviços objeto deste CONTRATO tem como objetivo atender
exigências das legislações em vigor.
17.2. O presente contrato não gerará certeza de faturamento por parte dos
CONTRATADOS, ficando condicionado à efetiva prestação dos serviços.
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Cláusula Décima Oitava - DA PUBLICAÇÃO.
18.1. A CONTRATANTE providenciará a publicação do extrato deste Contrato no Diário
Oficial do Município, nos termos do parágrafo único do art. 61 da Lei Federal no 8.666/93.
Cláusula Décima Nona - DO FORO.
19.1. As partes Contratantes com base no § 2º do art. 55 da Lei nº 8.666/93, elegem o Foro
da Cidade de Jequié – BA, como único e competente para resolver quaisquer questões
oriundas deste Contrato.
19.2. E, por acharem de comum e perfeito acordo, lavrou-se o presente Contrato ao xx dia
do mês de xx de 2022, na presença da testemunhas abaixo assinadas, em três vias de
igual teor e para o mesmo efeito, sendo todas as folhas rubricadas e devidamente
assinadas, Destas vias, duas se destinam à Contratante e uma à Contratada.
_______________________________________
JORGE ROGERIO COSTA SOUZA
-Prefeito Municipal________________________________________
Contratado
Testemunhas:
1. __________________________

2. __________________________

CPF:________________________

CPF: ________________________

PARECER JURÍDICO

PUBLICAÇÃO

Opinamos favoravelmente ao
presente instrumento por não
infringir as disposições
pertinentes à matéria.

Nos termos do art. 61, § único da Lei Federal nº.
8.666/93 a PREFEITURA MUNICIPAL DE
APUAREMA - BAHIA. Publica o presente
instrumento no mural desta Prefeitura Municipal
para que seja dado o fiel cumprimento legal para
produção de seus efeitos de direito.

APUAREMA - BA, XX de
XXXXXXX de 2022.

APUAREMA - BA, XX de XXXX de 2022.
___________________________
____

__________________________________
SETOR PUBLICAÇÕES

ASSESSOR JURÍDICO
OAB/BA
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RESUMO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL N°. XXX/2022.
ESPÉCIE: Prestação de Serviços.
RESUMO DO OBJETO: contratação de pessoas físicas e/ou jurídicas de artistas e
conjuntos musicais para apresentação em eventos festivos e culturais no município de
APUAREMA. LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE Nº IL-002-2022; CREDENCIAMENTO Nº
C002-2022; PROCESSO ADMINISTRATIVO PA-097-2022.
CRÉDITO DA DESPESA :
Unidade: 05.01.001 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
Proj/Ativi: 2.054 – PROMOÇÃO DE FESTEJOS POPULARES E CULTURAIS
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fontes de Recursos: 00 / 24
Valor Total do Contrato : xxxxxxx
Vigência do Contrato : De xxxxxxx Até XX/XX/XXXX
Assina Pelo Contratante: JORGE ROGERIO COSTA SOUZA
Empresa Contratada : xxxxxxx
Assina Pela Contratada : xxxxxxx
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