
                                               
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO

N.º 003/2019
CREDENCIAMENTO DE ARTISTA –

BIÊNIO 2019/2020
 

O Município de Cachoeiro de Itapemirim, por intermédio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo – SEMCULT, neste ato representada pela sua 
Secretária, Fernanda Maria Merchid Martins, torna público para conhecimento dos interessados que se encontram abertas inscrições para
credenciamento, conforme artigo 25 da  Lei 8666/1993, com o objetivo inicial de qualificação jurídica e fiscal de artistas de Cachoeiro de Itapemirim, para
participação em eventos culturais públicos promovidos pela Prefeitura Municipal de Cachoeiro através da SEMCULT, para os anos de 2019 e 2020,
conforme cláusulas e condições a seguir:
 
1 – DO OBJETO
1.1. Refere-se o presente ao credenciamento de pessoas físicas ou jurídicas com vistas a apresentações musicais, espetáculos de dança e de teatro, para
atender aos eventos culturais promovidos pela Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim;
1.2. Os artistas que pretenderem participar de qualquer evento promovido pela Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim deverão se cadastrar até o dia 01/12/2020;
1.3. Este credenciamento é válido a partir de sua publicação e receberá inscrições até o dia 01/12/2020, para contratações até o dia 31/12/2020.
 
2 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
2.1. O presente credenciamento servirá para definir parâmetros para eventuais contratações, com a ressalva de que, em hipótese alguma, haverá a obrigatoriedade
de contratação por parte do Município junto aos profissionais credenciados;
2.2. A contratação para apresentação nas atividades culturais só poderá ser executada sob cadastro prévio, e nas condições estipuladas neste credenciamento e de
acordo com a programação desenvolvida em compatibilidade com o Calendário de Eventos do Município, atendido o disposto na cláusula IV deste credenciamento;
2.3. Não será credenciada a empresa, associação ou artistas que tenham sido declarados inidôneos por qualquer órgão da Administração Pública ou que esteja
cumprindo suspensão do direito de licitar e/ou de contratar com a Administração Pública;
2.4. É vedado o credenciamento de empresas, sob qualquer tipo de natureza jurídica, ou associações que tenham em seu quadro de pessoal como proprietário,
gerente, diretor, acionista ou representante legal, servidor da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, ou respectivo cônjuge ou companheiro, bem como parente
em linha reta ou colateral até o primeiro grau;
2.5. As empresas e associações participantes deverão satisfazer as condições expressas no presente credenciamento e legislação pertinente à espécie;
2.6. Fica facultado à SEMCULT, em qualquer fase, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução processual;
2.7. O credenciamento terá início a partir da data de sua publicação no Diário Oficial do Município;
2.8. Estarão aptas a participar do presente credenciamento pessoas físicas, maiores de 18 (dezoito) anos, bem como pessoas jurídicas de direito privado, com ou
sem fins lucrativos, de natureza cultural que residam ou estejam estabelecidas há pelo menos 12 (doze) meses no Município.
2.9. Fica vedada a participação no presente certame do(a) cantor(a) do Município de Cachoeiro de Itapemirim, para a categoria voz e instrumento, que necessita de
banda para sua apresentação, e que tenha reconhecimento regional conforme os termos da instrução técnica 236/2010 do TCES.
 
3 – DA DOCUMENTAÇÃO
DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO
Os interessados deverão apresentar cópia dos seguintes documentos:
3.1 Para habilitação Jurídica
3.1.1 – Pessoa Jurídica:
a) Ficha de inscrição, devidamente preenchida, conforme anexo I;
b) O artista que não estiver constituído juridicamente, poderá ser representado por seu empresário através de Contrato de Exclusividade válido em todo o território
nacional, registrado em cartório, assinado por todos os integrantes do grupo, no qual serão delegados poderes ao outorgado para responder em nome de todos os
artistas, por atos decorrentes da execução dos serviços com mínimo de 6 (seis) meses da data de contratação;
c) Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e suas alterações, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por
ações, também o documento de eleição de seu administrador, no caso de entidade sem fins lucrativos deverá apresentar o estatuto;
d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
e) Comprovante inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;
f) Certidão negativa de débitos junto à Receita Federal;
g) Certidão negativa de débitos junto ao FGTS;
h) Certidão negativa de débitos junto à Receita Estadual;
i) Certidões negativas de débitos junto às Receitas Municipais de origem e do Município de Cachoeiro de Itapemirim;
j) Certidão negativa de débito trabalhista;
k) Comprovante de localização da empresa;
l) Cópia do RG e CPF do representante legal da empresa;
m) Comprovante de residência do representante legal da empresa;
n) Declaração que não emprega menor de idade (disposto no inciso V, art. 27, da Lei federal n° 8.666/93, cumprindo o disposto no inciso XXXIII, art. 7º, da
Constituição Federal);
o) Release;
p) Clipping com fotos e/ou vídeos;
q) Reportagens de internet, jornais, revistas ou outros meios de comunicação;
r) Certidão Negativa de Cadastro Imobiliário (caso a empresa não possua bens em seu nome, emitir uma Declaração constando que a empresa não possui imóvel
locado para particular/empresa);
 
3.1.2 Pessoa Física:
a) Ficha de inscrição, devidamente preenchida, conforme anexo I;
b) Cópia do RG e CPF;
c) Certidão negativa de débitos junto à Receita Federal;
d) Certidão negativa de débitos junto à Receita Estadual;
e) Certidões negativas de débitos junto às Receitas Municipais de origem e do Município de Cachoeiro de Itapemirim;
f) Certidão negativa de débitos trabalhista;
g) Comprovante de endereço;



h) Release;
i) Clipping com fotos e/ou vídeos;
j) Reportagens de internet, jornais, revistas ou outros meios de comunicação;
 
3.2 A documentação deverá ser protocolada na Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, na sede da Secretaria Municipal de Fazenda, situada na Rua Vinte
e Cinco de Março, n.º 28/38, Centro, Cachoeiro de Itapemirim – ES, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e endereçada à SEMCULT constando o seguinte:
CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS PARA PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS CULTURAIS PÚBLICOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA DE CACHOEIRO DE
ITAPEMIRIM, contendo os itens descritos na cláusula IV e anexo I preenchido.
 
4 – DA CONTRATAÇÃO
4.1 A contratação do(s) artista(s), seja diretamente, seja por meio do representante exclusivo, será feita em processo administrativo específico, com base no
valor proposto no item 7 deste credenciamento;
4.2 Será observada a regularidade fiscal e jurídica no ato da contratação e do pagamento;
4.3 O chamamento público poderá ser suspenso e, para tanto, haverá ampla divulgação;
4.4 A SEMCULT não considerará as propostas que não atenderem a todas as condições descritas neste Edital, seja por omissão ou por discordância;
4.5 Os documentos entregues não serão devolvidos;
4.6 Os casos omissos serão resolvidos pela Secretária Municipal de Cultura e Turismo junto com a COMISSÃO PERMANENTE PARA AVALIAÇÃO DE
PROPOSTAS DE EDITAIS – nomeada conforme Portaria Nº 1.221/2018.
 
5 – DOS CRITÉRIOS PARA CONTRATAÇÃO
5.1. Serão realizadas contratações para cada modalidade, conforme necessidade do evento a ser realizado. A efetivação da contratação está vinculada ao
cumprimento das exigências estabelecidas no item 3.1.1 para pessoas jurídicas e 3.1.2 para pessoas físicas deste Edital;
5.2. A forma de remuneração das apresentações está definida no item 7 deste Edital.
5.3. Haverá rodízio de artistas para apresentações em cada seguimento, de acordo com a adequação do estilo do artista ao evento proposto, evitando que o
mesmo artista se apresente, repetidamente, em eventos promovidos por esta Secretaria.
5.3.1 Só haverá repetição de artistas caso os credenciados não atendam de forma diversificada a todos os eventos durante a vigência deste Edital.
 
 
6 – DA DESABILITAÇÃO
6.1 Os projetos que não atenderem todas as exigências contidas nas Cláusulas 1ª, 2ª, 3ª e 4ª serão desclassificados.
 
7 – REMUNERAÇÃO POR CATEGORIA ARTÍSTICA
 
MÚSICA
Formação Apresentação de no

mínimo 1h30min
Apresentações de no mínimo 2h

Voz e instrumento/Música
instrumental (1 músico)

R$ 800,00 R$ 1.000,00

Dupla R$ 1.000,00 R$ 1.200,00

Trio R$ 1.500,00 R$ 2.000,00

Bandas Sinfônicas com mais de
10 componentes (sopro madeiras,
sopros metais, percussão e
assessórios)

R$ 3.000,00 R$ 3.500,00

Conjunto de câmara (com até 10
componentes)

R$ 2.000,00 R$ 2.500,00

Orquestra (Sinfônica, Filarmônica,
Privada) com mais de 15
componentes

R$ 3.500,00 R$ 5.000,00

Orquestra de câmara com até 10
componentes

R$ 2.500,00 R$ 3.000,00

 
DANÇA

Formação Apresentação de 30 a
40min

Apresentação de 50 a
60min

Solo ou dupla R$ 500,00 R$ 625,00

Grupo com mais de 4
(quatro) integrantes

R$ 750,00 R$ 1.000,00

 
TEATRO

Formação Apresentação 30 a 40min Apresentação de 50 a
60min

Grupo R$ 2.000,00 R$ 2.500,00

 
CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS



Formação solo / contação de
história

Apresentação de 50min R$ 250,00

 
COSPLAY
Formação solo Apresentação de 1h R$ 100,00

 
8 – DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

8.1. O artista que, convocado dentro do prazo de validade deste credenciamento, não celebrar a contratação, deixar de entregar ou apresentar
documentação falsa, ensejar no retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto, fizer declaração
falsa, cometer fraude fiscal, comportando-se de modo inidôneo, ficará impedido de participar do presente certame e de contratar com o Município de
Cachoeiro de Itapemirim, além de ser desclassificado, ficando impedido de participar de outros chamamentos do Município pelo prazo de até 5 (cinco) anos,
sem prejuízo das multas previstas no Edital e no Contrato, e das demais cominações legais;

8.2. A Administração deve determinar o prazo de aplicação da sanção prevista no subitem 8.1, tomando por pressupostos as especificidades de cada caso e
a gravidade das condutas apuradas;

8.3. As sanções administrativas somente serão aplicadas pela Administração após a devida notificação e o transcurso do prazo que será ofertado para
defesa prévia;

8.4. O prazo para apresentação de defesa prévia será de 5 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da notificação;

8.5. A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, onde será indicada a conduta considerada irregular, a
motivação e a espécie de sanção administrativa que se pretende aplicar, o prazo e o local de protocolo da peça contendo as razões de defesa;

8.6. O desatendimento à notificação importará no reconhecimento da veracidade dos fatos e a preclusão do direito pelo proponente, implicando na imediata
aplicação das sanções previstas em lei e no Edital;

8.7. A multa pecuniária imposta ao contratado inadimplente será aplicada, preferencialmente, observando-se os seguintes percentuais e diretrizes:

I. Multa de 3% (três por cento) sobre o valor da proposta, por deixar de entregar alguma documentação exigida para o certame;

II. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da proposta ou adjudicado quando não mantiver a sua proposta ou deixar de celebrar o contrato no prazo de
validade de sua proposta, ou recusar, injustificadamente, a receber o instrumento equivalente;

III. Multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor da proposta, no caso em que o proponente apresentar documento falso exigido para o certame, cometer
fraude ou comportar-se de modo inidôneo no âmbito da seleção;

8.8. A multa moratória que será imposta ao contratado inadimplente será aplicada, preferencialmente, observando os seguintes percentuais e diretrizes:

I. Multa moratória de 0,333% (zero vírgula trezentos e trinta e três por cento) por dia, até o limite de 9,99% (nove vírgula noventa e nove por cento), nos casos
de descumprimento do prazo estipulado para a prestação do serviço objeto deste contrato, calculado sobre o valor da respectiva parte inadimplente;

II. Na hipótese de a multa moratória atingir o patamar de 9,99% (nove vírgula noventa e nove por cento) ou decorridos mais de 30 (trinta) dias de atraso na
prestação do serviço, a nota de empenho cancelada e o respectivo Contrato rescindido, exceto se houver interesse público devidamente justificado da
Administração na manutenção da avença, sem prejuízo da aplicação das demais sanções previstas na lei;

III. 0,666% (zero vírgula seiscentos e sessenta e seis por cento) por dia de atraso na prestação do serviço, calculados desde o trigésimo primeiro dia de
atraso, sobre o valor correspondente à parte inadimplente, em caráter excepcional e a critério do órgão contratante.

IV. Multa compensatória de 10% (dez por cento), calculado sobre o valor da respectiva parte inadimplente, isto é, sobre a diferença entre o valor do lote
contratado e o valor da parte do serviço já realizado, caso o cumprimento da obrigação, uma vez iniciado, seja descontinuado.

IV. Multa compensatória de 15% (quinze por cento) sobre o valor total da contratação, na hipótese da Contratada, injustificadamente, desistir da contratação
ou der causa à sua rescisão, comportar-se de modo inidôneo, apresentar documentação ou declaração falsa; falhar ou fraudar na execução do Contrato; ou
cometer fraude fiscal, bem como nos demais casos de descumprimento da obrigação contratual, quando a Administração, em face da menor gravidade do
fato e mediante motivação da autoridade superior, poderá reduzir o percentual da multa a ser aplicada;

8.9. A penalidade de multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções administrativas, sendo concedidos os prazos para defesa e recurso
aplicáveis à pena mais gravosa;

8.10. O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado do pagamento devido pela Prefeitura Municipal de Cachoeiro de
Itapemirim ou cobrada judicialmente, se for o caso. Se os valores não forem suficientes, a diferença deverá ser recolhida pelo proponente no prazo máximo
de 3 (três) dias úteis, a contar da aplicação da sanção;

8.11. O proponente deverá observar, rigorosamente, as condições estabelecidas no Edital, sujeitando-se às sanções constantes da Lei nº 8.666/1993.

 
9 – DO SINISTRO
9.1 Em caso de qualquer fortuito ou força maior que impeça, total ou parcialmente, a realização dos eventos, bem como as contrapartidas a que se destina o
Edital, poderá o Município, mediante decisão do Prefeito e a seu exclusivo critério, considerar cancelado os eventos e o presente Termo findado, sem que o
credenciado tenha direito a qualquer indenização, seja a que título for, ou suspender as obrigações assumidas no termo contratual.
 
10 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
10.1. A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar este Edital por razões de interesse público derivado de fato superveniente
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo invalidá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer
pessoa, mediante ato escrito e fundamentado, sem que caiba direito a qualquer indenização;
10.2. O credenciamento não gera obrigação da administração em contratação, sendo os credenciados contratados de acordo com as
necessidades da SEMCULT, na realização dos eventos para os anos de 2019 e 2020;
10.3. As propostas, futuros projetos, que impliquem na terceirização de atividades para sua execução, correrão às expensas do proponente, inclusive
contribuições sociais e tributos previstos em lei;



10.4. O presente Edital poderá ser impugnado até o quinto dia útil após sua publicação;
10.4.1 A impugnação deste edital poderá ser feita através do endereço eletrônico semcult.editais@gmail.com, valendo como protocolo de recebimento da
mesma, a resposta enviada pela SEMCULT no mesmo e-mail;
10.5. Fica eleito o foro da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim – ES, com renúncia dos demais, por mais privilegiados que sejam, para dirimir as questões
suscitadas da interpretação deste Edital e demais atos dele decorrentes.
 
11 – SÃO PARTE INTEGRANTES DESTE EDITAL
11.1 ANEXO I – FICHA DE INSCRIÇÃO
11.2 ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA
 

Cachoeiro de Itapemirim – ES, xxx de janeiro de 2019.
 

_________________________________________
FERNANDA MARIA MERCHI MARTINS

Secretária Municipal de Cultura e Turismo


