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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0329/2022 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 008/2022 

 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA 

APRESENTAÇÕES CULTURAIS PARA A REALIZAÇÃO 

DO VIVA ARTE FESTIVAL – EIXO MÚSICA, NO 

MUNICÍPIO DE NOVA LIMA/MG. 

 

A Prefeitura Municipal de Nova Lima/MG, através da Comissão Permanente de Licitações, 

divulga para conhecimento do público interessado que no local, hora e data adiante 

indicados, em sessão pública, receberá as propostas para CREDENCIAMENTO DE 

APRESENTAÇÕES CULTURAIS PARA A REALIZAÇÃO DO VIVA ARTE FESTIVAL – EIXO MÚSICA, 

NO MUNICÍPIO DE NOVA LIMA/MG, com base no art. 25, “caput”, da Lei Federal nº 

8.666/93: 

 

1 – DA INSCRIÇÃO E ABERTURA 

1.1 As informações sobre as apresentações culturais, bem como a documentação exigida 

deverão ser protocolados no Setor de Protocolo Central da Prefeitura Municipal de Nova 

Lima, situado na Praça Bernardino de Lima, n.º 80, Centro, Nova Lima/MG, de segunda a 

sexta feira, de 08:00 às 12:00 e de 13:00 às 17:00. 

1.2 Data da publicação do edital: 01/08/2022 

12.1 - Data prazo para impugnação: 02/08/2022 a 04/08/2022 

12.2- O prazo para o protocolo das apresentações culturais e respectiva documentação será 

no período de 05/08/2022 a 15/08/2022 

1.2.1 – Avaliação documental pela Comissão Permanente de Licitação e a Comissão Especial 

de 16/08/2022 a 26/08/2022 

1.2.2. Publicação do resultado das apresentações credenciadas - 29/08/2022 



 

 2    

 

1.2.3. Prazo máximo para entrada de recurso - 30/08/2022 a 05/09/2022 

1.2.4. Prazo para a divulgação do resultado dos recursos - 06/09/2022 

1.2.5. Sorteio para a seleção dos credenciados, caso necessário, e sorteio da ordem e dia de 

apresentação - 08/09/2022 

1.2.6. Homologação do Credenciamento - 09/09/2022 

1.2.7. Prazo para execução das apresentações - 10/09/2022 a 15/10/2022. 

1.3. A inscrição do artista implica na prévia e integral concordância com as normas deste 

Credenciamento 

1.4. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente, de caráter público que 

impeça a realização deste evento na data acima mencionada, a licitação ficará 

automaticamente prorrogada para o primeiro dia útil subsequente, independentemente de 

nova comunicação. 

 

2 – DAS PUBLICAÇÕES E INTIMAÇÕES 

2.1. Todas as publicações e intimações, inclusive para fins de recurso, serão feitas no órgão 

de divulgação oficial do Município, no Quadro de Avisos, localizado na entrada do Prédio 

Principal da Prefeitura Municipal de Nova Lima, na Praça Bernardino de Lima, 80, Centro, 

Nova Lima/MG, conforme dispõe art. 216 Lei Orgânica Municipal , bem como no sítio 

eletrônico: www.novalima.mg.gov.br. 

 

3 - DO OBJETO E JUSTIFICATIVA 

3.1 - Constitui objeto desta licitação o credenciamento de apresentações culturais para a 

realização do VIVA ARTE FESTIVAL – EIXO MÚSICA, em formato presencial nas regionais de 

Honório Bicalho, Jardim Canadá e Sede, realizado pelo município de Nova Lima/MG, para 

atender a Secretaria Municipal de Cultura, conforme especificado no Anexo I deste Edital. 

3.2 - O presente Credenciamento de Apresentações Culturais é de relevante interesse 

público uma vez que fomenta o setor cultural do município, permitindo o acesso 

democrático ao palco dos artistas locais, além de viabilizar uma atividade cultural 

http://www.novalima.mg.gov.br/
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diversificada para os cidadãos. Entendemos que é importante atuarmos juntos para buscar 

soluções e caminhos e que o Credenciamento de Apresentações Culturais para a realização 

do VIVA ARTE FESTIVAL – EIXO MÚSICA, que será realizado nas regionais de Honório 

Bicalho, Jardim Canadá e Sede, entre os dias 10/09/2022 a 15/10/2022, será de fundamental 

importância para o fomento da cultura local, bem como de seus artistas. 

3.3 - Este Credenciamento tem caráter excepcional e a finalidade de credenciar e apoiar 

financeiramente artistas locais que se enquadrem nas condições de participação e 

habilitação. 

 

 4 – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

4.1. Entende-se por artista a pessoa física ou jurídica que desenvolva e articule atividades 

culturais em suas comunidades, sejam eles individuais, duplas, trios, banda e/ou grupos.  

4.2. É condição indispensável para credenciamento a descrição da apresentação cultural 

proposta em formulário próprio disponível, conforme anexos III e IV deste Edital, bem como 

a apresentação de todos os documentos descritos no item 7. 

4.2.1. A proposta da apresentação cultural deverá ser apresentada dentro dos seguintes 

critérios: 

4.2.2.1- Descrição da apresentação contendo relação das ações a serem apresentadas 

durante a realização do VIVA ARTE FESTIVAL – EIXO MÚSICA, tais como: set list das músicas, 

repertório, etc. 

4.2.2.2- Apresentações deverão ter no mínimo 40 minutos e no máximo 60 minutos. 

4.2.2.3- Relação dos participantes com nome e CPF, limitando-se durante a apresentação ao 

número mínimo de 1 participante no palco. 

4.3. Os artistas deverão ser domiciliados e residentes de Nova Lima e a apresentação poderá 

ser constituída de repertório autoral ou releituras. 

4.4 - Somente será possível a apresentação e inscrição de UMA proposta de apresentação 

cultural por proponente, ficando assim vedada a participação de todos os participantes em 

outra apresentação cultural, inscritas nos editais Viva Arte 2022. 
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4.5 - Fica vedada a participação do proponente de forma repetida em outra apresentação 

como narrador, nos bastidores ou qualquer outro papel, inscritos nos editais Viva Arte 2022. 

4.6 - O cenário da apresentação complementar (opcional), previamente aprovada pela 

Secretaria Municipal de Cultura, será por conta do credenciado e não será poderá 

descaracterizar ou obstruir a identidade visual presente do Viva Arte, assim como a 

logomarca do festival, presente no material gravado que será entregue. 

 

 5 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

5.1. As despesas decorrentes deste Credenciamento correrão à conta das dotações 

orçamentárias valor total de R$ 472.066,64 (quatrocentos e setenta e dois mil sessenta e seis 

reais e sessenta e quatro centavos), sendo R$ 77.500,00 (setenta e sete mil e quinhentos 

reais) será coberta pela dotação orçamentária código 10.001.13.392.0103-2135 – Natureza 

33.90.39 – Ficha 429 Outros Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica e R$ 394.566,64 (trezentos e 

noventa e quatro mil quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta e quatro centavos) na 

dotação orçamentária 10.001.13.392.0103– 2135 - Natureza 30.90.36 – Ficha 1201, Pessoa 

Física. 

 

 6. DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO 

6.1. A documentação será recebida em envelope, fechado e com a seguinte descrição: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0329/2022 

CREDENCIAMENTO Nº  008/2022 

ENVELOPE “A“ - DOCUMENTAÇÃO 

NOME DO PROPONENTE 

 

6.2. Os Documentos deverão ser apresentados da seguinte forma: 

a) dentro do prazo de validade, para aqueles cuja validade possa expirar. Na hipótese do 

documento não conter expressamente o prazo de validade, deverá ser 
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acompanhado de declaração ou regulamentação do órgão emissor que disponha sobre a 

validade do mesmo. Na ausência de tal declaração ou regulamentação, o documento será 

considerado válido pelo prazo de 90 (noventa) dias, a partir da data de sua emissão; 

b) rubricados e numerados sequencialmente, da primeira à última página, de modo a refletir 

seu número exato; 

 

7 - DA DOCUMENTAÇÃO 

7.1. ARTISTA INDIVIDUAL – PESSOA FÍSICA 

a) Cópia da Carteira de identidade; 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF)  

c) Comprovação da carreira artística e de realização de apresentações artísticas, por meio 

de portfólio com declarações, certificados, jornais, folderes, vídeos, Instagram, Youtube, 

etc. As comprovações poderão ser apresentadas impressas e ou em pendrive e links. 

c.1) A mera apresentação de currículo ou auto declaração não será admitida como meio de 

prova de experiência. 

d) Comprovante de residência e domicílio em Nova Lima, em nome do proponente, emitido 

há no máximo 3 (três) meses. 

e) Caso o proponente não possua nenhum comprovante de residência em seu nome, 

deverá anexar ao comprovante de endereço de onde reside contrato de aluguel, promessa 

de compra e venda ou outro documento equivalente; 

f) Apresentação do número do PIS/PASEP 

g) Formulário de Inscrição VIVA ARTE FESTIVAL – Artista Individual na forma do Anexo III 

 

7.2. ARTISTA INDIVIDUAL – PESSOA JURÍDICA 

a) Cópia do contrato ou estatuto social que comprove a compatibilidade do objeto social com 

atividades artísticas e/ou culturais; 
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b) Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI, o Contrato Social poderá ser 

substituído pelo Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI 

a) Prova de inscrição no CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica; 

b) Certidão de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal de Nova Lima; 

c) Certidão de regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual; 

d) Certidão de regularidade fiscal perante a Fazenda Federal relativo a tributos federais e 

dívida ativa da União e perante o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS; 

e) Certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS); 

f) Certidão de regularidade nacional de Débitos trabalhistas (CNDT); 

g) Cópia do documento de identificação (RG) e do CPF do(a) representante legal da 

Pessoa Jurídica. 

j) Comprovação da carreira artística e de realização de apresentações artísticas, por meio de 

portfólio com declarações, certificados, jornais, folderes, vídeos, Instagram, Youtube, etc. 

As comprovações poderão ser apresentadas impressas e ou em pendrive e links. 

j.1) A mera apresentação de currículo ou auto declaração não será admitida como meio de 

prova de experiência. 

k) Comprovante de residência e domicílio em Nova Lima, em nome da Pessoa Jurídica, 

emitido há no máximo 3 (três) meses. 

l) Caso o proponente não possua nenhuma conta em seu nome, deverá anexar ao 

comprovante de endereço de onde reside contrato de aluguel, promessa de compra e 

venda ou outro documento equivalente; 

m) Formulário de Inscrição VIVA ARTE FESTIVAL – ARTISTA na forma do Anexo III. 

 

7.3. ARTISTA – DUPLAS/TRIOS/GRUPOS – PESSOA FÍSICA 

a) Cópia do RG do representante do grupo e de todos os membros; 

b) Cópia do CPF do representante do grupo e de todos os membros; 
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c) Comprovação da carreira artística e de realização de apresentações artísticas da 

dupla/trio/grupo, por meio de portfólio com declarações, certificados, jornais, folderes, 

vídeos, Instagram, Youtube, etc, Ressaltamos que o grupo proponente deverá apresentar o 

mesmo nome, podendo ter em sua composição o rodízio de participantes durante esse 

período. As comprovações poderão ser apresentadas impressas e ou em pendrive e links. 

c.1) A mera apresentação de currículo ou auto declaração não será admitida como meio de 

prova de experiência. 

d) Comprovante de residência e domicílio em Nova Lima, emitido há no máximo 3 (três) 

meses, em nome do representante do grupo e de seus integrantes, conforme item 4.3. 

e) Caso algum membro não possua nenhuma conta em seu nome, deverá anexar ao 

comprovante de endereço de onde reside contrato de aluguel, promessa de compra e 

venda ou outro documento equivalente; 

f) Apresentação do número do PIS/PASEP do representante do grupo. 

g) Formulário de Inscrição VIVA ARTE FESTIVAL – Dupla/trios e Grupos na forma do Anexo 

IV; 

 

7.4 ARTISTA - DUPLAS/TRIOS/GRUPOS – PESSOA JURÍDICA 

a) Cópia do contrato ou estatuto social que comprove a compatibilidade do objeto social com 

atividades artísticas e/ou culturais; 

b) Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI, o Contrato Social poderá ser 

substituído pelo Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI 

h) Prova de inscrição no CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica; 

i) Certidão de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal de Nova Lima; 

j) Certidão de regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual; 

k) Certidão de regularidade fiscal perante a Fazenda Federal relativo a tributos federais e 

dívida ativa da União e perante o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS; 
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l) Certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS); 

m) Certidão de regularidade nacional de Débitos trabalhistas (CNDT); 

n) Cópia do documento de identificação (RG) e do CPF do(a) representante legal da 

Pessoa Jurídica. 

j) Comprovação da carreira artística e de realização de apresentações artísticas da 

dupla/trio/grupo por meio de portfólio com declarações, certificados, jornais, folderes, 

vídeos, Instagram, Youtube, etc. Ressaltamos que o grupo proponente deverá apresentar o 

mesmo nome, podendo ter em sua composição o rodízio de participantes durante esse 

período. As comprovações poderão ser apresentadas impressas e ou em pendrive e links. 

j.1) A mera apresentação de currículo ou auto declaração não será admitida como meio de 

prova de experiência. 

k) Comprovante de residência e domicílio em Nova Lima, em nome do proponente, emitido 

há no máximo 3 (três) meses. 

l) Caso o proponente não possua nenhuma conta em seu nome, deverá anexar ao 

comprovante de endereço de onde reside contrato de aluguel, promessa de compra e 

venda ou outro documento equivalente; 

m) Formulário de Inscrição VIVA ARTE FESTIVAL – Artista na forma do Anexo IV. 

7.5. A falta de qualquer documento elencado neste edital implicará na inabilitação do 

proponente. 

7.6- As apresentações culturais do VIVA ARTE FESTIVAL – EIXO MÚSICA, realizadas nas 

regionais de Honório Bicalho, Jardim Canadá e Sede, na modalidade grupos, deverão ter no 

mínimo 4 (quatro) integrantes. Para as apresentações em grupo, será considerado como 

valor de referência do quantitativo de artistas de fora de Nova Lima, o percentual de 25% 

(vinte e cinco por cento), sendo considerado o valor até 0,4 para menos e o valor de 0,5 para 

mais, que poderão compor o referido grupo. 
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8 – DA APRESENTAÇÃO CULTURAL E DO PROCEDIMENTO 

8.1 - Será disponibilizado o valor de R$ 472.066,64 (quatrocentos e setenta e dois mil 

sessenta e seis reais e sessenta e quatro centavos) destinado à contemplação de até 

112 apresentações culturais do eixo música, sendo o valor de R$ 77.500,00 (setenta e 

sete mil e quinhentos reais) para credenciados como Pessoa Jurídica e R$ 394.566,64 

(trezentos e noventa e quatro mil quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta e 

quatro centavos) para credenciados como Pessoa Física. 

 

 

               APRESENTAÇÃO CULTURAL – PESSOA FÍSICA OU 

JURÍDICA 

Apresentação/Exibição 

Artístico Cultural 

Valor do 

Cachê 

 Quantidade Total 

Apresentações Individuais 1.933,33 
 

30 R$ 57.999,90 

Apresentações em dupla / 

trios  

3.633,33 
 

30 R$ 108.999,90 

Apresentações de grupo 5.866,67 
 

52 R$ 305.066,84 

 

8.2- Não havendo credenciados em qualquer das categorias descritas no item 8.1 em número 

suficiente para as apresentações, as vagas e valores de pagamentos restantes poderão ser 

remanejados para as outras categorias, desde que destinados a apresentações credenciadas. 

8.3 - As apresentações culturais do VIVA ARTE FESTIVAL – EIXO MÚSICA, realizadas nas 

regionais de Honório Bicalho, Jardim Canadá e Sede, na categoria grupos, deverão ter no 

mínimo 4 (quatro) integrantes. Para as apresentações em grupo, será considerado como 

valor de referência do quantitativo de artistas de fora de Nova Lima, o percentual de 25% 

(vinte e cinco por cento), sendo considerado o valor até 0,4 para menos e o valor de 0,5 para 

mais, que poderão compor o referido grupo. 
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8.4 - Caso o número de apresentações culturais credenciadas ultrapasse a quantidade 

destinada neste edital, a Secretaria Municipal de Cultura irá realizar um sorteio para a 

seleção das 112 apresentações por meio de sessão pública previamente convocada através 

de publicação no site www.novalima.mg.gov.br.  

8.5-  A Secretaria Municipal de Cultura realizará sorteio por meio de sessão pública 

previamente convocada através de publicação no site www.novalima.mg.gov.br. para 

definir o local, a ordem e dia de apresentação de cada artista credenciado. 

8.5.1- Caso o artista não puder se apresentar no dia e horário sorteado, deverá informar 

imediatamente na sessão pública do sorteio da Secretaria de Cultura para ser sorteado 

novamente, uma única vez. 

8.6 – As apresentações culturais contempladas deverão compreender uma das seguintes 

áreas: 

MÚSICA - DJ’S 

- CANTOR 

- BANDA  

- CORAL 

- MÚSICO INSTRUMENTAL 

 

8.7 - As apresentações culturais descritas acima deverão ter no mínimo 40 minutos e no 

máximo 60 minutos. 

8.8 – A Comissão Especial avaliará a adequação das apresentações culturais ao proposto no 

edital, conforme anexos I, III e IV. 

8.9. – A Comissão poderá, durante a análise da documentação, convocar os interessados para 

quaisquer esclarecimentos, porventura necessários. 

8.10. – Em caso de recusa em aceitar o credenciamento, esta será sempre baseada no não 

cumprimento de requisitos estabelecidos neste Edital. 

9 – DAS OBRIGAÇÕES DO CREDENCIADO 

http://www.novalima.mg.gov.br/
http://www.novalima.mg.gov.br/
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I - Executar os serviços de acordo com as especificações exigidas, dentro dos prazos 

estabelecidos e todas as obrigações assumidas, sujeitando-se à fiscalização da equipe da 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA para a observância das determinações da contratação; 

II – O cenário da apresentação será por conta do credenciado ficando vedada a retirada da 

identidade visual presente do Viva Arte no palco, conforme item 4.6 deste edital. 

III- Comparecer no dia e hora marcados para as fotos e confecções de materiais publicitários. 

IV - Fornecer todos os equipamentos, materiais e utensílios necessários à realização da 

apresentação proposta.  

V - Promover por sua conta e risco o transporte dos equipamentos, materiais e utensílios 

necessários à execução deste Contrato;  

VI - Comunicar à CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento 

para a execução dos serviços; 

VII - Zelar pela boa conduta e completa prestação dos serviços; 

VIII - Encarregar-se exclusivamente pelo pagamento de todos os impostos e taxas, devendo 

apresentar sempre que solicitado, a comprovação dos recolhimentos respectivos; 

IX - O CONTRATADO não terá nenhum vínculo jurídico com a Prefeitura Municipal de Nova 

Lima; 

X - Acatar apenas as solicitações dos serviços formalmente autorizados pela CONTRATANTE; 

XI - Comparecer no dia e horário programado para a apresentação, com no mínimo 2 horas 

de antecedência, no local destinado (Regionais Honório Bicalho, Jardim Canadá e Sede) com 

todos os equipamentos em funcionamento; 

XII - Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação previstas no edital. 

XIII - Cumprir todos os protocolos de saúde do município. 

 

10 – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

10.1. O MUNICÍPIO fica obrigado a: 
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I. Cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares dos fornecimentos dos serviços 

e cláusulas contratuais, aplicando as penalidades previstas quando for ocaso; 

II. Efetuar o pagamento dos serviços recebidos na forma e condições ajustadas no contrato 

de prestação de serviços; 

III. Orientar e monitorar o profissional da cultura CONTRATADO; 

IV. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto deste Contrato; 

V. Entregar a credencial de apresentação do CONTRATADO quando estiver 

desenvolvendo suas atividades vinculadas à apresentação ou atividade objeto desta 

contratação; 

VI. Disponibilizar a estrutura profissional de sonorização, iluminação e captação e gravação 

audiovisual. 

 

11 – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO 

11.1. A remuneração pelos serviços realizados obedecerá aos valores constantes do Anexo I. 

11.2. O pagamento pelo serviço prestado será realizado por meio de transferência bancária, 

tendo como beneficiário exclusivamente a pessoa do credenciado ou do representante do 

grupo. 

11.3. O pagamento será realizado após 30 (trinta) dias contados da apresentação. 

11.4. Será respeitado pela Contratante o prazo mínimo de 3 (três) dias entre a data do 

credenciamento e a data de efetiva prestação do serviço. 

11.5. A ordem de serviço conterá o segmento, dia e horário da apresentação, conforme 

cronograma estabelecido. 

11.6. Será deduzido do valor bruto destinado a cada categoria, o Imposto de Renda Pessoa 

Física, INSS e ISS. 

11.7. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento não justificados, provocados 

exclusivamente pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização 

financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do 
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efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por 

cento) ao mês, mediante aplicação da seguinte fórmula: 

EM = N x VP x I 

Onde: 

EM = Encargos moratórios; 

VP = Valor da parcela em atraso; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento (vencimento) e a do efetivo 

pagamento; 

I = Índice de compensação financeira, assim apurado: 

I = (TX / 100) 

    30 

TX = Percentual da taxa de juros de mora mensal definida no edital/contrato. 

 12 –  DO CONTRATO PADRÃO 

12.1. Será formalizado Termo de Adesão ao Contrato Padrão para Prestação de serviços 

Anexo VI que deverá ser assinado pelo credenciado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, 

contados a partir da comunicação formal, podendo ser prorrogado, em conformidade com o 

disposto no § 1º, do artigo 64, da Lei 8666/93 e alterações posteriores. 

12.2. A recusa em assinar o Termo de Adesão ao Contrato Padrão, não aceitar ou não retirar 

o mesmo no prazo e condições estabelecidas, ficará sujeito ao descredenciamento. 

 

13 – PENALIDADES 

13.1. Constatado o não comparecimento da execução da apresentação Cultural proposta, o 

não cumprimento de prazos regulamentares, e, ainda, de outras obrigações inerentes, 

restará configurado o descumprimento do contrato, ficando o artista automaticamente 

descredenciado. 



 

 14    

 

 

14 – INSTRUÇÕES PARA IMPUGNAÇÕES E RECURSOS 

14.1. Impugnações, pelo credenciado, ao presente ato convocatório, deverão ser dirigidas ao 

Departamento de Contratos e Licitação - DPCL no endereço Rua Bias Fortes, 62 – Centro – 

Nova Lima até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para a data do início credenciamento, 

no horário das 08:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00. 

14.2. Os recursos referentes às decisões relativas ao processo de credenciamento, poderão 

ser interpostos no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da publicação do resultado do 

credenciamento. A petição devidamente fundamentada deverá ser dirigida ao Departamento 

de Contratos e Licitação - DPCL, no horário das 08:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00, no endereço 

mencionados no item anterior ou no endereço eletrônico 

recurso.esclarecimento@pnl.mg.gov.br. 

14.3. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento; 

14.4. A decisão da Comissão somente será considerada definitiva, após homologação 

realizada pela Prefeitura Municipal, e as intimações dos respectivos atos serem procedidos 

nos termos do § 4º do art. 109 da Lei nº 8.666/93. 

 

15 – DO DESCREDENCIAMENTO 

15.1. Constituem hipóteses de descredenciamento: 

I – Incidir em transgressão às regras do Edital e/ou Contrato Administrativo; 

II – Deixar o credenciado de apresentar as atualizações dos documentos solicitados; III - 

Recusar-se o credenciado, quando convocado, a assinar o Contrato Padrão de Prestação de 

Serviços; 

IV - Superveniência de fato ou circunstância que comprometa a capacidade técnica ou 

administrativa da credenciada, ou que reduza a capacidade de prestação de serviço a ponto 

de não atender às exigências estabelecidas. 
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V - Manifestações racistas, machistas, homofóbicas, de intolerância religiosa ou outras 

vedadas pelos artigos 4º e 5º, inciso XLII da constituição Federal e pela Lei 7716/89. 

15.2. Em caso de descredenciamento o proponente terá o direito ao contraditório e a ampla 

defesa no prazo de 5 (cinco) dias. 

 

16 - RESCISÃO DO CONTRATO 

16.1. A inexecução total ou parcial dos serviços, além das penalidades previstas no item 12 

deste Edital, poderá ensejar a rescisão do contrato. 

16.2. A rescisão poderá ser determinada, por ato unilateral e escrito do Contratante, nos 

termos do artigo 58, inciso II da Lei Federal n° 8.666/93. 

16.3. A rescisão do Contrato Padrão de Prestação de Serviços implicará no 

descredenciamento. 

16.2. Em caso de descredenciamento o proponente terá o direito ao contraditório e a ampla 

defesa no prazo de 5 (cinco) dias. 

17 - DAS VEDAÇÕES 

17.1. No presente credenciamento estarão impedidos de se inscrever e de participar: 

a) servidores públicos efetivos municipais nas esferas executivo, legislativo e judiciário;  

b) as pessoas jurídicas criadas pela administração pública de qualquer esfera ou vinculados a 

ela, bem como as criadas ou mantidas por grupos de empresas, teatros e casas de 

espetáculos de diversões com financiamento exclusivo de grupos empresariais e as geridas 

pelos serviços sociais do Sistema S. 

c) É vedada a inscrição de iniciativas cujos registros das atividades e ações não tenham sido 

desenvolvidos pelo candidato, sendo este motivo de eliminação em qualquer fase do Edital.  

 

18 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

18.1. Os credenciados cederão e autorizarão automaticamente à Secretaria Municipal de 

Cultura do Município de Nova Lima/MG a difundir e/ou publicar imagens durante a 
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pré-produção, a produção e a pós-produção, bem como a transmitir e retransmitir o 

conteúdo em seus canais oficiais, redes sociais e espaços culturais por tempo indeterminado. 

18.2. Ao se inscrever, o proponente declara que todas as informações prestadas são 

verdadeiras, que os elementos, ou qualquer tipo de trabalho utilizado, ou incluído na 

apresentação não viola nenhum direito de uso de imagem, ou de propriedade intelectual de 

terceiros, concordando em assumir exclusiva responsabilidade legal por reclamação, ação 

judicial, ou litígio, seja direta, ou indiretamente, decorrente da exibição, ou uso dos 

trabalhos. 

18.3. O proponente fica integralmente responsável por recolher todos os impostos e taxas, 

sejam federais, estaduais, ou municipais, que venham incidir sobre a apresentação, inclusive 

relacionado a obrigações trabalhistas, previdenciárias e direitos autorais. 

18.4. A Prefeitura Municipal de Nova Lima/MG não será responsabilizada ou solidariamente 

responsável por quaisquer infrações ao Direito Autoral e à Lei Federal nº. 9.610/98, se 

envolvidos, referente à realização/execução da apresentação. Qualquer reprodução, 

divulgação, representação, citação, execução e/ou utilização de direito autoral protegido de 

terceiro(s) será de responsabilidade do proponente, sendo sua também a responsabilidade 

pelo pagamento e ônus de qualquer recolhimento relativo a direitos autorais, inclusive ECAD. 

18.5. Constitui obrigação do proponente todo e qualquer dano que vier a causar a terceiros. 

18.6. É vedada a divulgação de quaisquer marcas e patrocínios nas apresentações culturais 

credenciadas. 

18.7. As apresentações culturais deverão obedecer ao disposto neste edital. 

18.8. As apresentações culturais serão recebidas e protocoladas no Setor de Protocolo 

Central da Prefeitura Municipal de Nova Lima, no seguinte endereço: Praça Bias Fortes, n.º 

80, Centro, em dias úteis, nos seguintes horários: 08:30 às 12:00 e de 13:00 às 17:00. 

 

18.9. Todos os documentos encaminhados junto à apresentação cultural que forem 

credenciados ou não, passarão a fazer parte do acervo da Secretaria Municipal de Cultura de 
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Nova Lima para fins de pesquisa e documentação, razão pela qual não serão devolvidos ao 

artista ou grupo. 

18.10. Todas as apresentações culturais credenciadas poderão ser publicadas no site da 

Prefeitura; www.novalima.gov.br e redes sociais oficiais. 

18.11. O Edital e suas resoluções (recursos) estarão disponíveis no site da Prefeitura 

Municipal. 

18.12. Esclarecimentos aos interessados e orientação técnica para o preenchimento dos 

anexos poderão ser dirimidos na sede da Secretaria de Cultura, situada à Avenida Rio Branco 

nº 308, Centro, Nova Lima/MG, em dias úteis (de segunda a sexta-feira) das 08:00 às 17:00. 

18.13. Os erros materiais irrelevantes serão objeto de saneamento mediante ato motivado 

na instrução processual ou pela comissão. 

18.14. A inscrição do proponente implica na prévia e integral concordância com as normas 

deste Edital. 

18.15. Poderá a autoridade competente, a qualquer tempo, excluir credenciado, em 

despacho motivado, se tiver ciência de fato ou circunstância, anterior ou posterior à 

habilitação, que revele inidoneidade ou falta de capacidade técnica. 

18.16. É vedada a participação do proponente menor de 18 anos neste edital. 

18.17. Fica vedado manifestações racistas, machistas, homofóbicas, de intolerância religiosa 

ou outras vedadas pelos artigos 4º e 5º, inciso XLII da constituição Federal e pela Lei 7716/89. 

18.18.  A Contratante se reserva o direito de cancelar, impedir ou interromper a 

apresentação em caso de falta de energia elétrica, condições climáticas desfavoráveis, 

greves, tumulto ou em caso fortuito e força maior que, possam impedir a realização do 

espetáculo, bem como o descumprimento de quaisquer cláusulas do contrato. 

18.19. As apresentações culturais do Edital Viva Arte 2022 – Eixo Arte Música, deverão 

cumprir as determinações da legislação eleitoral vigente, levando em consideração o período 

eleitoral, ficando o proponente sujeito às sanções previstas na lei, em caso de seu 

descumprimento. 

18.20. Este Edital possui 07 (sete) anexos: 

http://www.novalima.gov.br/
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ANEXO I – Apresentação Cultural 

ANEXO II - Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 

Federal, na forma do Decreto nº 4.358/2002 

ANEXO III– Ficha de Inscrição Artista Individual 

ANEXO IV - Ficha de Inscrição Duplas/Trios e Grupos 

ANEXO V – Termo de autorização de uso de imagem e voz 

ANEXO VI - Contrato de padrão de prestação de serviços  

ANEXO VII – Termo de adesão ao contrato padrão. 

18.21. Para dirimir as questões oriundas do presente Edital e não resolvidas na esfera 

administrativa é competente o Foro da Comarca de Nova Lima, por mais privilegiado que 

outro seja. 

 

Nova Lima, _____ de _________ de 2022. 

 
 
Júlio César de Souza                     Thiago Oliveira Franco Cançado 
Presidente                      Vice-Presidente 
            
 
Debora de Araújo Ferreira                       Luciana Ferreira Gontijo 
Membro                          Membro 
 
 
Mauro Teixeira 
Membro 
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ANEXO I  

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0329/2022,  

CREDENCIAMENTO Nº 008/2022 

APRESENTAÇÃO CULTURAL 

 

ITEM Apresentação/Exibição 

Artístico Cultural 

Valor do 

Cachê 

Quant. Total 

01 Apresentações Individuais 1.933,33 
 

30 R$ 57.999,90 

02 Apresentações em dupla / trios  3.633,33 
 

30 R$ 108.999,90 

03 Apresentações do grupo 5.866,67 
 

52 R$ 305.066,84 

 

As apresentações culturais contempladas deverão compreender uma das seguintes áreas: 

 

MÚSICA  (  ) DJ’S 

 (  ) CANTOR 

 (  ) BANDA  

 (  ) CORAL 

 (  ) MÚSICO INSTRUMENTAL 

 

1 - As apresentações culturais descritas acima deverão ter no mínimo 40 minutos e no 

máximo 60 minutos. 

2-  As apresentações serão realizadas nas regionais de Honório Bicalho, Jardim Canadá e 

Sede, em data, hora e local a serem definidos pela Secretaria Municipal de Cultura. 

3- Ao realizar o credenciamento, o artista/banda autoriza a divulgação de sua imagem e 

trabalhos na mídia, bem como em materiais de divulgação a serem produzidos pela 

Prefeitura, tais como folders, folhetos, cartazes, etc.  
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4-  Ao realizar o credenciamento, o artista/banda autoriza o registro gratuito, por meio de 

sistemas de vídeo, áudio e/ou fotografia, para fins de formação do acervo da Prefeitura, bem 

como para divulgação desta ou de edições de eventos futuros. 

5-  Os credenciados poderão ser convidados para coletivas de imprensa, entrevistas 

individuais, depoimentos com exclusividade para vídeo institucional e gravação de spot 

promocional das apresentações artísticas para rádios e/ou outros meios que venham a ser 

determinados.  

6- A Prefeitura não se responsabiliza pela não inserção de matérias referentes aos 

artistas/bandas credenciadas na mídia escrita, falada televisiva e radiofônica.  

 

 

 

 

_______________________________ 

                                                           Assinatura 
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ANEXO II  

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0329/2022 

CREDENCIAMENTO Nº 008/2022 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SOMENTE PESSOA JURÍDICA 

 

DECLARAÇÃO 

Ref.: (identificação da licitação) 

EU, ____________________________________________________________, 

inscrito no CNPJ nº___________________, por intermédio de seu representante legal 

o(a) Sr(a)_______________________________________, portador(a) da Carteira de 

Identidade nº_______________________. e do CPF nº________________________, 

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

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

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

menor de dezesseis anos. 

Ressalva: (  ) emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz  

_______________, ___ de ______________ de __________ 

_____________________________ 

(representante legal) 
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ANEXO III  

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0329/2022,  

CREDENCIAMENTO Nº 008/2022 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO VIVA ARTE FESTIVAL – ARTISTA INDIVIDUAL – PESSOA 

FÍSICA OU JURÍDICA 

 

Dados do proponente – PESSOA FÍSICA 

 

NOME COMPLETO: 

 

NOME 

ARTÍSTICO: 

 

ENDEREÇO 

COMPLETO: 

 

CPF: 
 

RG  
 

 

TELEFONE: 

 

( ) 

EMAIL:  

 

Dados do proponente – PESSOA JURÍDICA 

 

NOME SOCIAL: 

 

NOME 

FANTASIA: 
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ENDEREÇO 

COMPLETO: 

 

CNPJ: 
 

RG DO 

REPRESENTANTE 

LEGAL 

 

 

TELEFONE: 

 

( ) 

EMAIL:  

 

Área de inscrição da apresentação cultural: 

 

● MÚSICA                          (   ) DJ’S 

                                                      (   ) CANTOR 

                                                      (   ) BANDA 

                                                      (   ) CORAL 

                                                      (   ) MÚSICO INSTRUMENTAL                                                   

 

● Descrição da Apresentação Cultural proposta ______________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________ 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________ 

 

 

Todo e qualquer Componente só pode participar de apenas uma apresentação. 
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ANEXO IV  

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0329/2022  

CREDENCIAMENTO Nº 008/2022 

 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO VIVA ARTE FESTIVAL – DUPLAS / TRIOS E GRUPOS – 

PESSOA FÍSICA E JURÍDICA 

 

Dados do proponente – PESSOA FÍSICA 

NOME COMPLETO:  

NOME 

ARTISTICO: 

 

ENDEREÇO 

COMPLETO: 

 

CPF: 
 

RG: 
 

TELEFONE: (      ) 

EMAIL:  

 

 

Dados do proponente – PESSOA JURÍDICA 

 

NOME SOCIAL: 

 

NOME 

FANTASIA: 

 

ENDEREÇO 
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COMPLETO: 

CNPJ: 
 

RG DO 

REPRESENTANTE 

LEGAL 

 

 

TELEFONE: 

 

( ) 

EMAIL:  

 

 

Área de inscrição da apresentação cultural: 

 

● MÚSICA                         (   ) DJ’S 

                                                     (   ) CANTOR 

                                                     (   ) BANDA 

                                                     (   ) CORAL 

                                                     (   ) MÚSICO INSTRUMENTAL                                                  

  

Modalidade de Inscrição:  (    ) Apresentação Cultural em Dupla ou trio  

                                                 (    ) Apresentação Cultural em Grupo   

 

Listagem de Componentes: 

 

Nome __________________________________CPF _____________________ 

Nome __________________________________CPF _____________________ 

Nome__________________________________CPF _____________________ 

Nome__________________________________CPF _____________________ 
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Nome __________________________________CPF _____________________ 

Nome __________________________________CPF _____________________ 

Nome __________________________________CPF _____________________ 

Nome __________________________________CPF _____________________ 

 

Descrição da Apresentação Cultural proposta: _____________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

Todo e qualquer Componente só pode participar de apenas um projeto.  
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ANEXO V 

 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0329/2022 

CREDENCIAMENTO Nº 008/2022 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E VOZ 

 

Eu,    , portador da Cédula 

de Identidade nº  , inscrito no CPF sob nº    , 

residente à     Rua   ,     nº   ,      na  cidade  de 

 , no estado de Minas Gerais, AUTORIZO a 

Prefeitura Municipal  de Nova Lima, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 22.934.889/0001-

17, autorizo o uso de minha imagem em fotos ou filme, e ações de promoção, sem 

finalidade comercial, para ser utilizada  no  trabalho ___ , para as atividades 

vinculadas  ao    EDITAL  DE   CREDENCIAMENTO  Nº 008/2022, cujo objetivo é o 

credenciamento de serviços de apresentações culturais para a realização do VIVA 

ARTE FESTIVAL, em formato presencial, realizadas nas regionais de Honório 

Bicalho, Jardim Canadá e Sede, pelo município de Nova Lima/MG, para atender a 

Secretaria Municipal de Cultura.   

A presente autorização é concedida a título de contratação de serviços artísticos, 

objetivo do edital, abrangendo o uso da imagem acima mencionada em todo território 

nacional e no exterior, em todas as suas modalidades e, em destaque, das seguintes 

formas: 

1 - Youtube da Prefeitura Municipal de Nova Lima e Instagram da Secretaria de 

Cultura; 

Por esta ser a expressão da minha vontade declaro que autorizo o uso acima descrito 

sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à minha imagem ou a 

qualquer outro. 

  ,         de  de 2022. 

 

_______________________________ 

ASSINATURA 
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ANEXO VI  

 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0329/2022  

CREDENCIAMENTO Nº 008/2022 

CONTRATO PADRÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE CELEBRAM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL 

DE NOVA LIMA/MG. 

I - A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA/MG, pessoa jurídica de direito público interno, 

com sede à Praça Bernardino de Lima, 80, na cidade de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº 22.934.889/0001-17, doravante simplesmente denominada PMS 

ou CONTRATANTE, representada pelo Secretário Municipal de Cultura, Sr.º Leonardo Ângelo 

Costa, brasileiro, solteiro, e do outro lado: 

II- ARTISTA CONTRATADO, (INSERIR DADOS DO CONTRATADO), doravante denominada 

CONTRATADO ajustam o presente Contrato, mediante as cláusulas e condições aqui 

estipuladas. 

III. DO FUNDAMENTO LEGAL: O presente Contrato obedece aos termos do EDITAL 

CREDENCIAMENTO  DE  APRESENTAÇÕES  CULTURAIS  n  º  008/2022,  homologado  em    ___/   

/2022,   pelo   Srº  Secretário Municipal,   anexo   ao   Processo   Administrativo   n.  , 

assim como, a disposições da Lei 8.666/93, em especial o caput do art. 25, c/c o art. 26, 

mediante as cláusulas e condições a seguir ajustadas: 

 

 CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1 - Constitui objeto deste contrato a execução de serviços de apresentações culturais para a 

realização do VIVA ARTE FESTIVAL, em formato presencial, realizadas nas regionais de Honório 

Bicalho, Jardim Canadá e Sede, pelo município de Nova Lima/MG, para atender a Secretaria 

Municipal de Cultura, conforme especificado no Anexo I deste Contrato Padrão. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR 
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2.1 – O valor da prestação de serviço objeto deste contrato observará a 

tabela abaixo, de acordo com o item indicado pelo próprio contratado: 

APRESENTAÇÃO CULTURAL 

ITEM Apresentação/Exibição 

Artístico Cultural 

Valor do 

Cachê 

Quant. Total 

01 Apresentações Culturais 

Individuais 

1.933,33 
 

30 R$ 57.999,90 

02 Apresentações Culturais em 

dupla / trios  

3.633,33 
 

30 R$ 108.999,90 

03 Apresentações Culturais do 

grupo 

5.866,67 
 

52 R$ 305.066,84 

 

 CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

3.1. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: 

DOTAÇÃO FONTE 

10.001.13.392.0103-2135-33.90.36- 

F- 1201 

RECURSO PRÓPRIO - PF 

10.001.13.392.0103-2135- 33.90.39 

- F - 429 

RECURSO PRÓPRIO - PJ 

  

 CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA 

4.1. O Contrato terá vigência de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de assinatura do 

termo pelas partes. 

  

 CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO   

5.1 - O pagamento pelo serviço prestado será realizado por meio de transferência bancária, 

tendo como beneficiário exclusivamente a pessoa do credenciado ou do representante do 

grupo. 
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5.2 -O pagamento será realizado após 30 (trinta) dias contados da apresentação. 

5.3 - Será respeitado pela Contratante o prazo mínimo de 3 (três) dias entre a data do 

credenciamento e a data de efetiva prestação do serviço. 

5.4 - A ordem de serviço conterá o segmento, loca, dia e horário da apresentação, conforme 

cronograma estabelecido. 

5.5 - Será deduzido do valor bruto destinado à cada categoria, o Imposto de Renda Pessoa 

Física, INSS e ISS. 

5.6. - Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será 

contado a partir da regularização dos mesmos e sua reapresentação. 5.7. Nos casos de 

eventuais atrasos de pagamento não justificados, provocados exclusivamente pela 

Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se 

fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de 

mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, mediante aplicação da seguinte 

fórmula: 

EM = N x VP x I      onde: 

EM = Encargos moratórios; 

VP = Valor da parcela em atraso; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento (vencimento) e a do efetivo 

pagamento; 

I = Índice de compensação financeira, assim apurado: 

I = (TX / 100) 

    30 

TX = Percentual da taxa de juros de mora mensal definida no edital/contrato. 

CLÁUSULA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE. 

6.1. A CONTRATANTE fica obrigada a: 
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I. Cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares dos fornecimentos dos serviços e 

cláusulas contratuais, aplicando as penalidades previstas quando for o caso; 

II. Efetuar o pagamento dos serviços recebidos na forma e condições ajustadas; 

III. Orientar e monitorar o profissional da cultura CONTRATADO; 

IV. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto deste Contrato; 

V. Entregar a credencial de apresentação do CONTRATADO quando estiver desenvolvendo 

suas atividades vinculadas à apresentação ou atividade objeto dessa contratação; 

VI. Disponibilizar a estrutura de sonorização, Iluminação, gravação e transmissão. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

7.1 - A CONTRATADA fica obrigada a: 

I - Executar os serviços de acordo com as especificações exigidas, dentro dos prazos 

estabelecidos e todas as obrigações assumidas, sujeitando-se à fiscalização da equipe da 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA para a observância das determinações da contratação; 

II - Fornecer todos os equipamentos, materiais e utensílios necessários à realização da 

apresentação proposta.  

III - Promover por sua conta e risco o transporte dos equipamentos e materiais necessários à 

execução deste Contrato;  

IV Comunicar à CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento para 

a execução dos serviços; 

V - Zelar pela boa conduta e completa prestação dos serviços; 

VI - Encarregar-se exclusivamente pelo pagamento de todos os impostos e taxas, devendo 

apresentar sempre que solicitado, a comprovação dos recolhimentos respectivos; 

VII - O CONTRATADO não terá nenhum vínculo jurídico com a Prefeitura Municipal de Nova 

Lima; 

VIII - Acatar apenas as solicitações dos serviços formalmente autorizados pela CONTRATANTE; 
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IX - Comparecer no dia e horário programado para a apresentação, com no mínimo 2 horas de 

antecedência, no Teatro Municipal Manoel Franzen de Lima com todos os equipamentos em 

funcionamento; 

X - Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação previstas no edital. 

XI - Comparecer ao local de apresentação acompanhado exclusivamente dos componentes 

inscritos. 

XII - Cumprir todos os protocolos de saúde do município. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

8.1 - A CONTRATADA se reserva o direito de cancelar, impedir ou interromper a apresentação: 

8.1.1 - Em caso de falta de energia elétrica, greves, tumulto ou demais motivos que, sem 

culpa da CONTRATADA, possam impedir a realização do espetáculo; 

8.1.2 - Quando em consequência de doença grave, justificada ou outro motivo que impeça 

temporariamente, a apresentação do ARTISTA, podendo ser definida, de comum acordo entre 

as partes, nova data de apresentação. 

8.2 - De acordo com o momento da pandemia por determinações dos órgãos de vigilância 

sanitária.  

 

CLÁUSULA NONA - RESCISÃO DO CONTRATO  

9.1 - A inexecução total ou parcial dos serviços, além das penalidades previstas no item 12 do 

Edital, poderá ensejar a rescisão do contrato. 

9.2 - A rescisão poderá ser determinada, por ato unilateral e escrito do Contratante, nos termos 

do artigo 58, inciso II da Lei Federal n.° 8.666/93. 

9.3 - A rescisão do Contrato Padrão de Prestação de Serviços implicará no descredenciamento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO DESCREDENCIAMENTO 

10.1. Constituem hipóteses de descredenciamento: 
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I – Incidir em transgressão às regras do Edital e/ou Contrato Administrativo; 

II – Deixar o credenciado de apresentar as atualizações dos documentos solicitados;  

III - Recusar-se o credenciado, quando convocado, a assinar o Contrato Padrão de Prestação de 

Serviços; 

IV - Forem procedentes as denúncias formuladas sobre má prestação do serviço; 

V - Superveniência de fato ou circunstância que comprometa a capacidade técnica ou 

administrativa da credenciada, ou que reduza a capacidade de prestação de serviço a ponto de 

não atender às exigências estabelecidas. 

VI - Manifestações racistas, machistas, homofóbicas, de intolerância religiosa ou outras vedadas 

pelos artigos 4º e 5º, inciso XLII da constituição Federal e pela Lei 7716/89. 

  

 CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA 

11.1. O presente Contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência no todo em 

parte. 

  

 CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VINCULAÇÃO AO EDITAL 

12.1. Vinculam-se a este Contrato, como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e 

condições estabelecidas no Edital de Credenciamento Público n. 08 /2022, para procedimento 

de credenciamento visando a contratação por inexigibilidade de licitação, nos termos do 

artigo 25, caput da Lei Federal n.° 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO 

13.1. Fica eleito o foro da Comarca de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, para dirimir 

quaisquer dúvidas oriundas da interpretação deste contrato. 

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento, impresso em 03 

(três) vias de igual teor, os representantes das partes. 
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Nova Lima/MG, _________________________ de 2022.   

 

 

______________________________   _______________________________                

CONTRATANTE                                                                             CONTRATADA 
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ANEXO VII 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0329/2022, 

CREDENCIAMENTO Nº 008/2022 

 

                  TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO PADRÃO 

 

Pelo presente instrumento o artista / grupo _________________________, endereço 

_________________________________ neste ato representado por seu representante legal 

________________________________________, portador do CPF _____________, vem 

ADERIR ao contrato padrão nº .____/____,decorrente do Edital ______/_______, 

Credenciamento nº. ____/____, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1. Constitui objeto deste Termo de Adesão ao contrato padrão a execução de apresentação 

cultural para a realização do VIVA ARTE FESTIVAL, em formato presencial, a ser realizado nas 

regionais de Honório Bicalho, Jardim Canadá e Sede, pelo município de Nova Lima/MG, para 

atender a Secretaria Municipal de Cultura. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR 

2.1. O valor da prestação de serviço objeto deste contrato observará 

será de R$  ___________ (____________________________), conforme o item indicado na 

apresentação cultural pelo próprio contratado. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA 

3.1 . O prazo de vigência deste Termo é até o dia ______________________.            

Declaro estar ciente e de pleno acordo com todas das disposições e obrigações previstas no 

Contrato de Adesão e no Edital de Credenciamento nº ............../.......... 

  

                _______, _____ de ______________ de ____________ 

 

_______________________________________ 

Assinatura do Contratado 


