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CHAMADA PUBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E GRUPOS
ARTISTICOS CULTURAIS DE QUIXADA 2020

O Municipio de Quixada, por intermédio da Fundaefio Cultural de Quixada no CNPJ
sob 0 n° 10.867683/0001-32, torna publico para conhecimento dos interessados, pessoas fisicas
e juridicas, 0 presente EDITAL DE CHAMADA PUBLICA PARA O CREDENCIAMENTO
objetivando a eventual contrataeao de servieos de artistas e/ou grupos artisticos das areas da
MUSICA, LITERATURA, ARTES CENICAS (TEATRO, CIRCO E DANCA) E
CULTURA POPULAR, visando a realizaeao da programagao cultural e demais eventos
prornovidos e/ou apoiados pela Fundaeao Cultural de Quixada, conforme anexos.

Este procedimento é autorizado por meio do Processo que sera regido pela Lei Federal
n° 8.666/93, alteraeoes e pelas condieoes constantes neste Edital.

1. O OBJETO

l.l. Constitui objeto desta CHAMADA PUBLICA DE CREDENCIAMENTO PARA FINS
DE EVENTUAL CONTRATACAO DE SERVIQOS DE ARTISTAS E/OU GRUPOS
ARTlSTICOS DAS AREAS DA MUSICA, LITERATURA, ARTES CENICAS (TEATRO,
CIRCO E DANCA), CULTURA POPULAR, VISANDO A REALIZACAO DA
PROGRAMAQAO ARTlSTICA DE EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS
PELA FUNDACAO CULTURAL DE QUIXADA, CONFORME ANEXOS.

1.2. Para efeito deste Edital, compreende-se como CREDENCIAMENTO hipétese de
lnexigibilidade de Licitagao previsto no artigo 25 da Lei Federal n" 8.666/93, caracterizado por
inviabilidade de eompetieao, em razio da natureza do servieo a ser prestado. O credenciamento
possibilitara a contrataeao daqueles que preencham todas as condieoes do edital, confonne
demanda da Administraeao Publica.

l.3. O presente instrumento possibilitaré. a valorizaeao e difusfio das manifestaeoes artistieas
locais, oferecendo a populaeao de Quixada uma programaeao cultural plural, diversa e ampla.

2. DO PRAZO

2.1. Os licitantes permanecerao credeneiados pelo prazo de 12 (doze) meses, contados a partir da
publicaefio do resultado final, podendo ser prorrogado por, no maximo, 06 (seis) meses, durante
0 qual 0s selecionados poderao ser convocados a firmar contratos junto a adrninistraeao,
conforme demanda.

2.2. O credenciamento nao gera direito 21 contrataeao, ficando esta condicionada 51 definieao da
programaeao dos eventos, bem como de previsfio oreamentaria, ficando a critério da FCQ a
definieao da conveniéncia e da oportunidade em fazé-lo.

2.2.1. A divulgaeao das listas de credenciamento nfio impoe a administraeao a obrigaeao de
celebrar Contrato da Prestaeao de Sen/ieos. .
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2.3. Este Edital podera ser revogado por ato da FCQ, desde que devidamente justificado, Dix‘ '-ndo
0 interesse publico~assinI 0 exigir, Isem indenizacfio a terceiros. I
3. DAS CONDICOES NECESSARIAS PARA PARTICIPACAO

3.1. Poderao participar do credenciamento:

3.1.1. Pessoa Fisica: maior de 18 (dezoito) anos ou emancipado, que atue no segmento artistico
cultural ha, no minimo, (02) dois anos

3.1.1.1. No caso de emancipacao, devera ser providenciada toda documentacao exigida pela
legislacao peflinente.

3.1.2. Pessoa Juridica: dotada de natureza cultural, em atividade ha, no minimo, 01 (um) ano,
com capacidade técnica, idoneidade economico-financeira e regularidade juridico-fiscal.

3.2. Poderao participar do Credenciamento artistas solos, grupos, e outros afins das areas da
MUSICA, LITERATURA, ARTES CENICAS (TEATRO, CIRCO E DANCA), E CULTURA
POPULAR, que atuem no meio artistico, no minimo, 02 (dois) anos de experiéncia comprovada
de apresentacoes.

3.3. Cada artista ou grupo artistico podera inscrever~se em até 03 (trés) categorias previstas neste
Edital. necessitando comprovar a atuacao em cada uma delas.

3.4. N50 sera admitida a participacfio de pessoas fisicas ou juridicas que estejam suspensas
temporariamente de participar e de licitar com a Administracéo Publica ou os declarados
inidoneos, na forma dos incisos III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93.

3.5. E vedada a participacao de proponentes que sejam servidores publicos ligada at Prefeitura
Municipal de Quixada neste credenciamento, bem como seus parentes até o 2° grau.

3.6. E de responsabilidade exclusiva do inscrito, a regularizacao de toda e qualquer questao
relativa aos direitos autorais de musica, coreografia e texto, além da observancia das disposicoes
deste Edital.

4. DA INSCRICAO E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO E
CREDENCIAMENTO

4.1. As inscricoes serao gratuitas e o ato de inscricao pressupoe plena concordéncia com os
termos deste Edital.

4.2. Os envelopes contendo os documentos previstos no item 4.4. deste Edital deverfio ser
entregues na Fundacao Cultural de Quixada, situada na Rua Jose Juca,343,Centro - CEP 63.900-
000, do dia 18 dc fevereiro a 05 de marge de 2020, de segunda-feira a sexta-feira, no horario de
08h00 as 12h00 e de 14h00 as 171100. Na parte externa dos envelopes deverfio constar as
seguintes inforrnacoes:

ENVELOPE A - DOCUMENTACAO PARA AVALIACAO JURIDICA E
HABILITACAO
DESTINATARIO:



ESTADO no CEARA V
‘ gar PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA A

‘ "l~ Fundacdo Culrural de Quixadci FCQ

(.c.~I<'.h £!7:‘Ull_\_’U’?F£’. gr:-I»’t':*.=m _!E-'51:‘ Fls £0;
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA PREFEITURA DE QUIXADA/CE
EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 001/2020 ~ FCQ my
CHAMADA PUBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E GRUPOS
ARTISTICOS DE QUIXADA 2020
REMETENTE:
NOME DO PROPONENTE:
ENDERECO COMPLETO DO PROPONENTE:
CEP:
TELEFONES DE CONTATO:

ENVELOPE B - DOCUMENTACAO PARA AvALIAcAo TECNICA
DESTINATARIO:
COMISsAo PERMANENTE DE LICITACAO DA PREFEITURA DE QUIXADA/CE
EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 001/2020 - FCQ
CHAMADA PUBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E GRUPOS
ARTISTICOS DE QUIXADA 2020

REMETENTE:
NOME DO PROPONENTE:
ENDERECO COMPLETO DO PROPONENTE:
CEP:
TELEFONES DE CONTATO:

4.2.1. Sera vedada a inscricao via fax e via correio eletronico.

4.3. Os envelopes serao abertos oficialmente em sessfio publica, as 09h do dia 06 de mareo de
2020, na Sala da Coordenacao da Fundacao Cultural da Prefeitura Municipal de Quixada.

4.4. Os interessados deverao apresentar 02 (dois) envelopes lacrados, devidamente identificados
e com o conteudo abaixo discriminado:

4.4.1. ENVELOPE A: Documentaeiio para Avaliagfio Juridica e Habilitaeao Pessoa Fisica e
Juridiea:

a) Oficio de requerimento de inscricao no presente Credenciamento (ANEXO ll);

b) Identidade, se pessoa fisica, ou ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado, em se tratando de sociedades, bem como ata de eleicao e posse da atual
diretoria, em se tratando de pessoa juridica;

c) comprovante de situacao cadastral junto a Receita Federal (CNPJ ou CPF);

4.4.2. ENVELOPE B: Documentagrfio para Avaliaefio Técnica e Credenciamento Pessoa
Fisica e Juridica:

a) Portfolio impresso do artista ou grupo artistico contendo:
i) apresentacao/conceito/concepcao artistica da obra/projeto/proposta;
ii) sinopse/release/historico;
iii) repertorio (no caso de propostas para as categorias da linguagem musical);
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iv) curriculo resumido do(s) artista(s) ou grupo(s) artistico(s) envolvido(s); %
v) ficha técnica;
vi) clipping contendo matérias de jomais, recortes de revistas ou registro fotografico, que
comprovem a experiéncia do artista ou grupo;

b) Material gravado em CD e/ou DVD contendo:
i) gravacfies em videos (em formato avi ou mp4) e/ou audios (em formato mp3 ou wma)
da apresentacao artistica proposta
ii) no minimo, 02 fotos em boa qualidade (em formato jpeg ou jpg);
iii) arquivo digitalizado do portfélio impresso do artista ou gmpo artistico contendo as
mesmas informaeoes descritas na alinea “a)” do item 4.4.2 deste edital.

c) Portfolio/Curriculo/Historico impresso da Pessoa Juridica, comprovando atuacao na area
cultural.

5. DA COMISSAO DE HABILITACAO JURIDICA E COMISSAO DE
CREDENCIAMENTO E AVALIACAO TECNICA

5.1. A Comissao de Habilitaeao Juridica sera criada e nomeada por meio de portaria pelo
Secretario Presidente da Fundacao Cultural de Quixada, e tera como atribuicfies:

I ~ Receber e conferir os pedidos de inscricao dos interessados;
II — Elaborar a lista de habilitados;
III — Encaminhar 0 processo devidamente instruido a Comissao de Credenciamento e Avaliacao
Técnica, propondo a publicacao das listas;
IV — Receber, examinar os pedidos de recurso com relacao a lista de habilitados;

5.2. A Comissao de Credenciamento e Avaliaeao Técnica sera criada e nomeada por meio de
portaria pelo Secretario Presidente da Fundacao Cultural de Quixada, e tera como atribuieées:

I — Emitir parecer técnico e individualizado por pretendente;
II — Elaborar a lista de credenciados.
III — Decidir sobre os pedidos de recurso com relacao a lista de credenciados;
IV - Proceder a avaliacao de desempenho e ao descredenciamento das pessoas que
descumprirem as obrigacfies constantes deste Edital;

6. DO CREDENCIAMENTO

6.1. Nao podera ser credenciado o proponente que nao demonstrar a pertinéncia do trabalho com
a(s) area(s) inscrita(s), ou que deixar de prestar informacfies complementares solicitadas pela
Comissao de Credenciamento e Avaliacao Técnica durante o processo de credenciamento.

6.2. A lista de credenciados sera divulgada considerando a pontuacao de 0 a 80 (de zero a oitenta
pontos) obtida com nos seguintes critérios:

6.2.1. MUSICA
6.2.1.1. Tempo de experiéncia (comprovada) do artista ou grupo (10 - 20 pontos);
01-02 anos (10 pontos)
03-05 anos (12 pontos)
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06-10 anos (15 pontos) 1:18
11-15 anos (17 pontos)
Acima de 15 anos (20 pontos)

6.2.1.2. Avaliacao do portfolio da banda ou artista, considerando a clareza da proposta artistica,
originalidade, desempenho no palco e repertorio musical (0 - 30 pontos);

6.2.1.3. Adaptacao da apresentacao a diferentes espacos e recursos disponiveis (0 - 10 pontos);

6.2.1.4. Qualificacap dos artistas envolvidos no projeto (0 - 20 pontos).
6.2.2. ARTES CENICAS (TEATRO, DANCA, CIRCO), LITERATURA, CULTURA
POPULAR E OUTROS

6.2.2.1. Tempo de experiéncia (comprovada) do artista ou grupo (10-20 pontos);

01-02 anos (10 pontos)
03-05 anos (12 pontos)
06-10 anos (15 pontos)
11-15 anos (17 pontos)
Acima de 15 anos (20 pontos)

6.2.2.2. Avaliacao do portfolio do artista ou grupo artistico, considerando a clareza da proposta,
originalidade, adequacao ao publico-alvo (0 — 30 pontos);

6.2.2.3. Adaptacao da apresentacao a diferentes espacos e recursos disponiveis (0 - 10 pontos);

6.2.2.4. Qualificacao dos artistas envolvidos no projeto (0 - 20 pontos).

6.3. Para ser credenciado, o proponente, deve atingir a pontuacao minima de 40 (quarenta)
pontos.

6.4. Cabera a FCQ a convocacao dos credenciados, sern haver obrigatoriedade de obedecer a
ordern de pontuacao, mediante publicacao no Diario Oficial do Tribunal de Contas dos
Municipios e por meio de divulgacao no endereco eletronico wwW.guixada.ce.gov.br.

7. DOS RECURSOS CONTRA AS DECISOES DAS COMISSOES

7.1. Da decisao da Comissao de Habilitacao Juridica cabera recurso dirigido para a Fundacao
Cultural de Quixada, no endereco sito na Rua Jose Juca, N° 343- Bairro: Centro CEP 63.900-085
— Quixada/CE, no horario de 08h00 as 12h00 e das l3h00 as 17h00, no prazo de 05 (cinco) dias
fiteis da publicacao da lista de habilitados.

7.1.1. Recebido o recurso, a Comissao de Habilitacao Juridica, no prazo de 02 (dois) dias,
procedera a instrucao deste com os documentos e informacoes necessarios, procedendo ao juizo
prévio de retratacao, se for o caso.

7.1.2. Nao se tratando de hipotese de retratacao, a Comissao de Habilitacao Juridica encaminhara
para a Assessoria Juridica da Prefeitura Municipal de Quixada, que fara o exame juridico da
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rnateria, apos o que, irao os autos ao Presidente da Fundacao Cultural de Quixada, a que abera 1Q,decidir o mérito, publicando o resultado no Diario Oficial dos Municipios do Estado do Cear . I

7.2. Da decisao da Comissao de Credenciamento e Avaliaeao Técnica cabera recurso, o qual
devera ser dirigido ao e-mail secejuv@quixada.ce.gov.br, no prazo de 05 (cinco) dias uteis da
publicacao da lista de credenciados.

7.2.1. Recebido o recurso, a Comissao de Credenciamento e Avaliacao Técnica procedera a
instrucao deste com os documentos e informacoes necessarios, procedendo ao juizo prévio de
retratacao, se for o caso.

7.2.2. Nao se tratando de hipotese de retratacao, a Comissao de Credenciamento Avaliacao
Técnica encaminhara para a Assessoria Juridica da Prefeitura Municipal de Quixada, que fara 0
exame juridico da matéria, apos o que, irao os autos ao Secretario Presidente da FCQ, a quem
cabera decidir o mérito, publicando o resultado no Diario Oficial do Tribunal de Contas dos
Municipios.

~ ~

8. DA CONVOCACAO E CONTRATACAO

8.1. A gestao do Credenciamento, bem como a convocacao dos artistas e grupos, dar-se-a de
acordo com as necessidades, metas e a disponibilidade financeira e orcamentaria da FCQ.

8.2. O orgao contratante convocara os prestadores de servico credenciados.

8.3. O ato de convocacao contera, resumidamente, objeto, local da prestacao do servico, valor da
contratacao, fundamento legal e dotacao orcamentaria.

8.4. O convocado devera assinar o Contrato de Prestaeao de Servicos em no maximo de 72
(setenta e duas) horas apos a convocacao.

8.5. O convocado que nao cornparecer para assinatura do Contrato de Prestacao de Servicos no
prazo estipulado decaira do direito de prestar o servico, independentemente de notificacao.

8.6. A execucao do trabalho somente sera autorizada apos a assinatura do Contrato de Prestacao
de Servicos, em confonnidade com suas clausulas.

8.7. A contratacao sera firrnada por ato fonnal da autoridade administrativa competente, apos o
reconhecimento do curnprimento de todas as exigéncias estabelecidas, o que ensejara a
subscricao do Contrato de Prestacao de Servico.

8.8. E vedada a cessao ou transferéncia do Contrato de Prestacao de Servico, total ou parcial,
bem como a subcontratacao parcial do objeto.

8.9. As despesas decorrentes da execucao do Contrato de Prestacao de Servicos correrao a conta
dos recursos orcamentarios da FCQ que demande os servicos objeto deste Edital.

8.10. Para a assinatura do contrato de prestacao de servicos, observar-se-a, no que couber, as
disposicoes dos arts. 27 a 30 da Lei Federal 8.666/93, devendo o convocado apresentar os
seguintes documentos:
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8.10.1. Pessoa Juridica: /,_ I

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades, bem como ata de eleicao e posse da atual diretoria ou Certificado
do MEI - CCMEI, se for o caso;
b) comprovante de situacao cadastral junto a Receita Federal (CNPJ);.
C) certidao negativa de débitos municipais; (Disponivel em:
d) certidao negativa de tributos estaduais;
e) certidao negativa de tributos federais
I) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS)
g) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho.
h) declaracao de autoria e autorizacao de execucao no evento, conforme modelo
disponibilizado pela FCQ em ANEXO III.

Do presidente ou representante legal da organizacao/instituicao proponente

i) copia do CPF do representante legal;
j) copia da cédula de identidade civil do representante legal;
1) comprovante de conta bancaria (folha de cheque, cartao ou extrato).

8.10.2. Pessoa Fisica:

a) copia da cédula de Identidade civil;
b) copia do CPF;
c) comprovante de endereco residencial atualizado;
d) comprovante de situacao cadastral junto a Receita Federal
e) certidao negativa de débitos municipais;
I) certidao negativa de tributos estaduais;
g) certidao negativa de tributos federais;
h) copia da inscricao do PIS/PASEP/NIT;
i) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho;
j) declaracao de autoria e autorizacao de execucao no evento, conforme modelo
disponibilizado pela FCQ em ANEXO III;
l) comprovante de conta bancaria na Caixa Economica Federal (folha de cheque, cartao
ou extrato).

8.12. Os documentos para celebracao do termo de adesao poderao ser apresentados em original,
copia autenticada na fonna da lei.

8.13. O valor para remuneracao do artista ou grupo sera pré-fixado conforme estabelecido no
ANEXO I deste regulamento.

8.14. Da remuneracao serao deduzidos os impostos devidos legalmente.

9. DAS FONTES oRCAMI:NTARIAs
9.1. Os proponentes serao contratados conforme demanda, devendo ser custeadas pelas seguintes
dotacoes orcamentarias: l3.l22.0603.2.074 (manutencao das atividades da Fundacao Cultural de
Quixada). Elemento de Despesas; 3. 1 .90.04.00; Fonte de Recurso - Proprios. -
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10. DA AVALIACAO D0 SERVICO PRESTADO . ‘

10.1. A avaliacao do servico prestado sera procedida pela Fundacao Cultural de Quixada - FCQ,
por meio da Comissao de Credenciamento e Avaliacao Técnica, rnediante analise dos dados do
relatorio do executor.

10.2. O indice de avaliacao do prestador de servicos variara de 0 a 100% (zero a cem por cento),
estando apta a novas convocacoes aquela que atingir, no parecer técnico emitido, nota minima
de 60% (sessenta por cento).

10.3. A avaliacao do servico prestado observara os seguintes critérios:

a) pontualidade na execucao do servico;
b) qualidade do servico prestado;
c) profissionalisrno na relacao com os prepostos da Prefeitura de Sobral e os beneficiarios
diretos ou indiretos da prestacao do servico ou fornecimento de bens;
d) curnprimento integral das clausulas do Contrato de Prestacao de Servicos;
e) respeito aos principios constitucionais, em especial moralidade, boa fé, transparéncia;
f) qualidade das infonnacoes prestadas a Administracao relativas ao objeto do Contrato
de Prestacao de Servicos.

11. DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

11.1. As condicoes de pagamento serao previstas no Contrato de Prestacao de Servicos,
considerando as especificidades do servico artistico, a duracao e o custo previsto para este,
ressaltando sempre o interesse pablico, conforme as determinacoes da Lei Federal 8.666/93.

11.2. Os pagamentos serao efetuados através de crédito em conta corrente, apos a apresentacao
da respectiva Nota Fiscal e relatorio comprovando o cumprimento do contrato.

11.2.1. Em havendo alguma pendéncia impeditiva do pagamento, o mesmo fluira a partir de sua
regularizacao por parte da contratada.

12. DA RESCISAO

12.1. A inexecucao do Contrato de Prestacao de Servico, total ou parcial, ensejara a sua rescisao
e demais consequéncias previstas no instrumento contratual e na Lei Federal n° 8.666/93.

12.2. A rescisao podera ser determinada, por ato unilateral e escrito do Contratante, nos casos
enumerados nos incisos I a XII e XVII da Lei Federal n° 8.666/93.

12.2.1. A rescisao do Contrato de Prestacao de Servicos ensejara o descredenciamento.

13. DO DESCREDENCIAMENTO

13.1. Constituern hipoteses de descredenciamento, quando:

I - Forem procedentes as denuncias formuladas sobre ma prestacao do servico o
irregularidades que afrontam principios constitucionais;
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II — Obtiver nota inferior a 60% (sessenta por cento) na avaliacao do servico prest'
III — Superveniéncia de fato ou circunstancia que comprometa a capacidade tecnica 0 =
administrativa da credenciada, ou que reduza a capacidade de prestacao de servico a
ponto de nao atender as exigéncias estabelecidas;
IV - O contratado der causa a rescisao do Contrato de Prestacao de Servicos firmado com
aFCQ
IV — Por vontade propria do artista.

14. IMPUGNACOES

14.1. Até 05 (cinco) dias apos a divulgacao do Edital, qualquer pessoa podera solicitar
esclarecimentos, providéncias ou impugnar o ato convocatorio, cabendo ao Secretario Presidente
da FCQ, com apoio da Comissao de Credenciamento e Avaliacao Técnica, decidir.

14.2. Se reconhecida a procedéncia das impugnacoes ao Regulamento, a Administracao
procedera a sua retificacao e republicacao exclusivamente da alteracao, supressao ou acréscimo,
com ampla divulgacao para assegurar o conhecimento por todos.

14.3. Qualquer cidadao podera comunicar, a qualquer tempo, irregularidade na prestacao dos
servicos, fornecimentos de bens e/ou no faturamento.

15. DISPOSICOES FINAIS

15.1. A Fundacao Cultural de Quixada - FCQ podera prorrogar, adiar, revogar ou anular o
presente Edital, na forma da Lei, sem que caiba aos participantes qualquer direito a reembolso,
indenizacao ou compensacao.

15.2. A qualquer tempo, antes da data de abertura do credenciamento, podera a FCQ, se
necessario, modificar este instrumento, hipotese em que devera proceder a divulgacao, reabrindo
o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteracao nao afetar a
formulacao das inscricfies propostas.

15.3. E facultado a Comissao de Credenciamento e Avaliacao Técnica promover, a qualquer
tempo, diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrucao de processos.

15.4. Os erros materiais irrelevantes serao objeto de saneamento mediante ato motivado na
instrucao processual ou pela Credenciamento e Avaliacao Técnica.

15.5. Podera a autoridade competente, a qualquer tempo, excluir credenciado, em despacho
motivado, se tiver ciéncia de fato ou circunstancia, anterior ou posterior a habilitacao, que revele
inidoneidade ou falta de capacidade tecnica ou financeira.

15.6. As informacoes e esclarecimentos necessarios ao perfeito conhecimento do objeto deste
Credenciamento deverao ser prestados no local de entrega dos documentos.

15.7. Para quaisquer questoes judiciais oriundas do presente Edital, sera eleito o Foro da
Comarca de Quixada/CE, com exclusao de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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15.8. Os casos omissos serao dirimidos pelo Secretario Presidente da FCQ, com a anali : a '
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Comissao de Credenciamento e Avaliacao Técnica.

a) ANEXO I - Descricao da area de atuacao com categoria artistica a ser credenciada;
b) ANEXO II - Oficio de Requerimento de Inscricao;
c) ANEXO III - Declaracao de autoria e autorizacao de execucao;
d) ANEXO IV — Declaracao de representacao de exclusividade para pessoa juridica;
e) ANEXO V — Carta coletiva de anuéncia (proponente Pessoa Fisica);
t) ANEXO VI — Minuta de contrato de prestacao de sen/icos.

Quixada/CE, 14 de fevereiro de 2020.

1.

JOSE DE IO MORAES DA SILVA
Secretario P side e da Fundacao Cultural de Quixada
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TERMO DE REFERENCIA F13 ............l'i§Pl'......
1 - OBJETO ..

O presente Projeto Basico tem como objeto especificar servicos, definir recursos e parametros para o
CREDENCIAMENTO PARA FINS DE EVENTUAL CONTRATACAO DE SERVICOS DE
ARTISTAS E/OU GRUPOS ARTISTICOS DAS AREAS DA MUSICA, LITERATURA, ARTES
CENICAS (TEATRO, CIRCO E DANCA), CULTURA POPULAR, VISANDO A REALIZACAO DA
PROGRAMACAO ARTISTICA DE EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELA
FUNDACAO CULTURAL DE QUIXADA, CONFORME ANEXOS, tudo conforme especifrcacoes e
condicoes contidas neste Termo de Referéncia.

2. DA EXECUCAO DOS SERVICOS

2.1. O credenciado prestara, no ambito de sua outorga, servicos de apresentacoes culturais e artisticas de
acordo com programacao autorizada pela contratante.

2.2. A credenciada fica suj eita a visita da Equipe técnica da Contratante, a qualquer tempo.

2.3. Os servicos a serem prestados serao aqueles insertos na tabela constantes do Anexo I deste Edital e que
tenham sido solicitados pela contratante.

2.4. Para cada apresentacao, a administracao expedira a competente ORDEM DE SERVICOS indicando o
local, a data da atividade e a linguagem artistica.

2.5. As atividades artisticas deverao ser iniciadas pelo contratado no prazo maximo de 24 (vinte e quatro)
horas a contar do recebimento da ORDEM DE SERVICOS pela administracao, na forma definida pela
Secretaria Gestora, observando rigorosamente as especificacoes contidas no Termo de Referéncia, nos
anexos, no contrato e disposicoes constantes de sua proposta.

2.6. Os servicos deverao ser executados pelo periodo de l2(doze) meses a contar da assinatura do contrato,
podendo ser prorrogados na forrna do art. 57 da Lei Federal N° 8.666/93, alterada e consolidada.

2.7. A recusa injustificada ou a caréncia de justo motivo da credenciada em assinar a ORDEM DE
SERVICO ou a nao prestacao do mesmo, no prazo e condicoes estabelecidos, sujeitara a Licitante a
aplicacao das penalidades previstas neste Edital.

2.8. O objeto devera ser executado, conforme determinado no presente edital, nos horarios, prazos e
condicoes estipulados previamente, designado pela Unidade Gestora, durante o perlodo contratual e
rigorosamente de acordo com as especifrcacoes estabelecidas no Credenciamento e no contrato, sendo que a
nao observancia destas condicoes, inrplicara na nao aceitacao dos servicos, sem que caiba qualquer tipo de
reclamacao ou indenizacao por parte da inadimplente.

2.9. No caso de constatacao da inadequacao da execucao do objeto a ser prestados as norrnas e exigéncias
especificadas neste Edital, no Termo de Referéncia, no contrato e na ordem de servico a Administracao os
recusara, devendo ser de imediato ou no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas adequados as
supracitadas condicoes, sob pena de aplicacao das penalidades cabiveis, na fonna da lei e deste instmmento.

a,
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3. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE: 1.

a) Acompanhar e fiscalizar através de equipe tecnica da Contratante a execucao dos servicos por meio de
servidor especialmente designado, comunicando as ocorréncias de quaisquer fatos que exijam medidas
corretivas por parte da contratada;

b) Efetuar o pagamento a contratada de acordo com as condicoes de preco e prazo estabelecidas neste
contrato;

C) Atestar a execucao do obj eto por meio do setor competente;

4. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA:

a) Atender aos servicos, conforme a regiao em que se localizar a instituicao, com elevado padrao de
eficiéncia, sujeitando-se, ainda, as regras da Lei n° 8.666/93, no que couber;

b) Cumprir prontamente, por ocasiao da realizacao dos servicos, os procedimentos e orientacoes constantes
das ordens de servico enviadas e as Tabelas de servicos acordadas entre as partes;

c) Atualizar, perante o CREDENCIANTE as alteracoes promovidas no ato constitutivo, bem como a licenca
de funcionamento e termo de responsabilidade tecnica vigente, mediante a apresentacao de copia
autenticada;

d) Solicitar formalmente ao CREDENCIANTE autorizacao para inclusao de novos servicos, conforme o
obj eto do credenciamento;

e) Manter, enquanto durar o ajuste, todas as condicoes que ensejaram o credenciamento da Instituicao,
particulannente no que se refere a atualizacao de documentos e as condicoes exigidas por ocasiao da
realizacao de inspecoes;

f) Efetuar o pagamento de encargos fiscais e sociais, bem como de quaisquer despesas diretas e/ou indiretas
relacionadas a execucao deste Contrato;

g) Conrunicar ao gestor deste Contrato, de forma Clara e detalhada, todas as ocorréncias anorrnais verificadas
na execucao dos servicos, bem como mudanca de endereco de suas instalacoes fisicas;

h) Realizar, por intermédio de sua equipe, os servicos constantes das ordens de servico;

i) Encaminhar, em envelope lacrado, juntamente com a nota fiscal/fatura, a relacao discriminada dos servicos
realizados, bem como a copia da autorizacao do CREDENCIANTE.

j) Conduzir a execucao do contrato pertinente ao objeto do presente em estrita observancia a legislacao
Federal, Estadual, Municipal, trabalhistas, previdenciarias, tributarias e securitarias;

l) Executar o obj eto de acordo com as normas e condicoes previstas neste edital, inclusive com as prescricoes
da Lei n" 8.666/93, respondendo civil e criminalmente pelas consequéncias de sua inobservancia total ou
parcial;

m) Aceitar nas mesmas condiooes de sua proposta, os acréscimos ou supressoes dos servicos que porventura
se frzerem necessarios, a critério exclusivo do Municipio;
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n) Comunicar a fiscalizacao de imediato, qualquer ocorréncia anormal que se verifique; " ~ , ‘I2 . "

0) Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pelo Municipio, incluindo dados técnicos e
operacionais sobre o objeto;

p) Adequar, por determinacao do Municipio, qualquer servico que esteja sendo executado em
desconformidade com o disposto neste Edital ou que nao atenda a finalidade que dele naturalmente se
espera, até o prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas corridos;

q) Nao subcontratar o objeto deste contrato, no seu todo, sob qualquer hipotese. A subcontratacao parcial
somente sera aceita mediante a aquiescéncia prévia e expressa do Municipio;

5. RELACAQ DE sERvICos PARA CoNTRATACAo
~ r

Os servicos para contratacao sao os seguintes: SERVICOS APRESENTACOES ARTISTICO
CULTURAIS DE ARTISTAS E/OU GRUPOS ARTISTICOS DAS AREAS DA MUsICA,
LITERATURA, ARTES CENICAS (TEATRO, CIRCO E DANCA), CULTURA POPULAR,
VISANDO A REALIZACAO DA PROGRAMACAO ARTISTICA DE EVENTOS PROMOVIDOS
E/OU APOIADOS PELA FUNDACAO CULTURAL DE QUIXADA.

6. FUNDAMENTACAO LEGAL: Art. 25 da Lei n.° 8.666, dc 21/06/93.

7. PREVISAO DE CUSTOS

A previsao de recursos necessaries para a contratacao dos servicos, objeto do presente plano esta previsto da
seguinte forma:

FUNDACAO CULTURAL DE QUIXADA: R$ 60.000,00 (Sessenta mil reais). Sera pago com recursos
orcamentarios oriundos do Tesouro Municipal.

Os servicos constantes da planilha orcamentaria basica serao obrigatoriamente aqueles constantes deste
Anexo.

8. CONTROLE E FISCALIZACAO DOS SERVICOS

a) A gestao do contrato e a programacao dos servicos serao efetuados por técnicos da Fundacao Cultural de
Quixada, de acordo com as especificacoes e instrucoes constantes no contrato e seus respectivos anexos.

b) Os servicos serao fiscalizados, medidos e acompanhados por cada Unidade Gestora Contratante, a quem
competira a emissao das Ordens de Pagamentos apos a confirmacao dos trabalhos realizados.

C) Cada Secretaria tera acesso a todas as informacoes sobre o andamento relativo aos trabalhos contratados
em qualquer fase.

~ 1
9. DOTACAO ORCAMENTARIA

Os servicos serao pagos com recursos oriundos do Tesouro Municipal serao emperrhados a conta das
seguintes Dotacoes Orgamentarias: 13.122.0603.2.074 (manutencao das atividades da Fundacao r
Cultural de Quixada). Elemento de Despesas; 3.1.90.04.00; Fonte de Recurso — Proprios. x
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b) Os servioos serao tiscalizados, medidos e acompanhados por cada Unidade Gestora Co ratan“
competira a emissao das Ordens de Pagamentos apos a confrrmacao dos trabalhos realizados. I ' » I , . I
c) Cada Secretaria tera acesso a todas as informacoes sobre o andamento relativo aos trabalhos contratados em
qualquer fase.
9. DoTACAo ORCAMENTARIA
Os sen/icos serao pagos com recursos oriundos do Tesouro Municipal serao empenhados a conta das
seguintes Dotacoes Orcamentarias: l3.l22.0603.2.074 (manutencao das atividades da Fundacao
Cultural de Quixada). Elemento de Despesas; 3.1 .90.04.00; Fonte de Recurso ~ Proprios.

4:q;\

10. PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO:
O contrato produzira seus juridicos e legais efeitos a partir da assinatura do Termo Contratual e vigera ate 31 de
dezembro de 2020, podendo ser prorrogado, na forma da Lei Federal n° 8.666/93, alterada e consolidada.
11. FORMA DE PAGAMENTO
A forma de pagamento sera de conformidade com as notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo Gestor da
despesa, e sera efetuado em ate 30 (trinta) dias apos seu recebimento, acompanhadas das Certidoes Federais,
Estaduais e Municipais do licitante vencedor, todas atualizadas, através de crédito na Conta Bancaria do
fornecedor ou através de Cheque nominal.

~ A

12. DA FISCALIZACAO E GERENCIA DO CONTRATO

12.1. A execucao do contrato sera acompanhada e fiscalizada pelo(a) gerente de contrato da Unidade Gestora,
especialmente designado, por cada Gestor, de acordo com o estabelecido no art. 67 da Lei N°. 8.666/93,
doravante denominado GERENTE DE CONTRATO DA UNIDADE.
12.1.1. O gerente de contrato ora nominado podera ser alterado a qualquer momento, justiticadamente, caso haj a
necessidade por parte da contratante.
13. DISPOSICOES FINAIS

13.1. Este termo de referéncia visa atender as exigéncias legais para o procedimento de Contratacao apos a
realizacao do Credenciamento, constando todas as condicoes necessarias e suficientes, ficando proibido por este
termo exigir clausulas ou condicoes que comprometam, restrinjam, ou frustrem a forma de conducao do
credenciamento.

13.2. Reproduza-se fielmente este termo de referéncia na minuta do edital.

\
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ANEXOI 13

- FCQ .

DEsCRICAo DA AREA DE ATUACAo I I » ‘
CoM CATEGORIA ARTISTICA A SER CREDENCIADA

As listas de credenciamento serao publicadas de acordo com cada enquadramento relacionado
abaixo, sendo area de atuacao, categoria e estilo.

MUSICA
ITEM CATEGORIA I

l DJ R$ 350,00
(Trezentos reais)

e reproduz
gravadas,

Profissional que seleciona
composicoes previamente
trabalhando seu conteudo e arranjo, com
duracao de apresentacao de, no minimo (02)
duas horas.

2 ARTISITA SOLO
(MUSICA)

RS5 350,00
(Trezentos reais)

Musicista e/ou cantor solo que desenvolva
atividade musical (instrumental, pop, rock, rap,
reggae, brega, sertanejo, samba, pagode,
rnusica erudita e outros géneros), com duracao
de apresentacao de, no minimo (02) duas
horas.

3 DUO (MUSICA) R$ 700,00
(Setecentos reais)

Duo de artistas musicals, musicista e/ou cantor
(instrumental, pop, rock, rap e hip hop, reggae,
brega, sertanejo, samba, pagode, masica
erudita e outros géneros), com duracao de
apresentacao de, no minimo (02) duas horas.

4 GRUPO
MUSICAL

POPULAR OU
ERUDITO

R8 l.200,00
(Hum mil e

duzentos reais)

Shows musicais propostos por banda/grupo
musical ou artista solo acompanhado de banda
(instrumental, pop, rock, rap e hip hop, reggae,
brega, sertanejo, samba, pagode, musica
erudita e outros géneros), com duracao de
apresentacao de, no minimo (02) duas horas.

5 ORQUESTRA R8 1.500,00
(hum mil e

quinhentos reais)

Agrupamento instrumental utilizado para a
execucao de musica erudita ou popular. Em sua
composicao predominam os instrurnentos
acasticos, podendo integrar os seguintes
naipes: as cordas, madeiras, metais e
percussao, com duracao de apresentaeao de, no
minimo (02) duas horas.

6 CORAL R$ 500,00
(Quinhentos reais)

Grupo de cantores distribuidos por naipes
segundo a tessitura de suas vozes, com duracao
de apresentacao de, no minimo (02) duas
horas.

./
7



- I .. ,I1,§g_,I;r;’; ESTADO Do CEARA I I . I ~
I II 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA F-C
“ I ’ '0 Fundacao Cultural de Quixada ‘ Q

(it .~'<';'i'.1 Z-'l.‘i’ll_QtiI/1’,j(f.'E’('IiY1=I§i-‘:11’ ‘ § is
» --v--»-en-v--.--_

LITERATURA . -.....I_XII/

"<5

ITEM CATEGORIA  
7 CoNTACAo DE R$ 200,00 Profissional que desenvolva atividade de

contacao ou interpretacao de historias, adultas
ou infantis, que promova o incentivo a leitura e
acesso ao livro, com duracao de apresentacao
de, no mrnimo (01) uma hora.

HISTORIAS (Duzentos reais)

ARTES CENICAS (TEATRO DANCA CIRCO)

ITEM CATEGORIA
8 ESQUETE R8 300,00

(Quinhentos reais)
Pequenas peca ou cena dramatica, de curta
duracao, com, no minimo 10 (dez) minutos e no
maxirno 20 (vinte) minutos de duracao,
possuindo no minimo 01 (um) espetaculo no
curriculo como comprovacao.

9 GRUPO DE
TEATRO

R$ 600,00
(Seiscentos reais)

Grupo que desenvolva atividade de teatro,
possuindo, no minimo, 02 (dois) espetaculos no
curriculo como comprovacao, com duracao de
apresentacao de, no minimo (01) uma horas.

10 ARTISTA R$ 300,00
SOLO (Trezentos reais)

(DANCA)

Solista que desenvolva atividade de danca,
com, no minimo, 01 (um) espetaculo no
curriculo como comprovacao.

ll GRUPO DE
DANCA

R$ 600,00
(Seiscentos reais)

Grupo que desenvolva atividade de danca,
possuindo, no minimo, O2 (dois) espetaculos no
curn'culo como comprovacao.

12 CIRCO R$ 300,00
(Trezentos reais)

Profrssional que desenvolva atividades
circenses.

CULTURA POPULAR

ITEM CATEGORIA" REMUNERACAO I I
13 GRUPO DE R8 600,00 Grupos de cultura popular (quadrilhas juninas,

CULTURA (Seiscentos reais) bois e reisados, maracatus, repentistas,
POPULAR cordelistas, gnlpos camavalescos, dramista e

outros).

NOTA: A emissao de Nota Fiscal é de inteira responsabilidade do proponente. Os valores
propostos sao brutos, ainda sem os descontos devidos (impostos). Os valores propostos sao
referentes aos cachés pré-fixados.
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ANEXO II gs

OFICIO DE REQUERIMENTO DE INsCRICAo -
FORMULARIO DE INsCRICAo

REQUERIMENTO,DE INslC.RICA§; ;;; *
NOME DO ARTISTA OU GRUPO ARTISTICO:

LINGUAGEM ARTISTICA:
IDENTIFICACAO DO PROPONENTE

NOME:

CPF: CNPJ I

ENDERECO:

TELEFONE:

EMAIL:

CATEGORIA DE ATUACAO NO CREDENCIAMENTO
(Selecionar no maximo 03 categorias)

MUsICA

C\LlI-I>~LoJl\)>--A

LITERATURA
7- ( ) CoNIACAo DE HISTORIAS

ARTES CENICAS
8-( )ESQUETE
9-( )GRUPO DE TEATRO
10- ( ) ARTISTA SOLO (DANCA)
11-( )GRUPO DE DANCA
12-( )CIRCO

- ARTISTA SOLO (MUSICA)

- ORQUESTRA
r\/-/Q/\/-\/-\ ~_-/~_./~_/»/\./\/

DJ

DUO (MUSICA)
GRUPO MUSICAL POPULAR OU ERUDITO
CORAL
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CULTURA POPULAR F

13- ( ) GRUPO DE CULTURA POPULAR

TEMPO DE EXPERIENCIA COMPROVADA DO ARTISTA OU GRUPO
ARTISTICO

/-\/\/\/\/\ \_/\./§/§/\./ $33*'-"3@@

,.._I -02 anos
3-05 anos
6-10 anos
1-15 anos
cima de 15 anos

~ ~ rBREVE RELATO E DEsCRICAo DA APREsENTACAo ARTISTICA
I PROPOSTA

PARA o PERIoDo DE CREDENCIAMENTO PROPOSTO PELo EDITAL

Excelentissimo(a) SenlIor(a) Presidente da Comissao Permanente de Licitacao,
Eu, como proponente acima identifrcado, venho requerer através do presente
documento o CREDENCIAMENTO para o artista/grupo, declarando, sob as penas da
lei, que:

a) As informacoes prestadas neste pedido de credenciamento sao verdadeiras;
b) Conheco os termos do Edital de Credenciamento 001/2020 - FCQ, bem como as
informacoes e condicoes para o cumprimento das obrigacoes objeto do
credenciamento corn as quais concorda;
c) Estou de acordo com as normas e tabelas de valores definidos;
e) Nao me encontro suspenso nem declarado inidoneo para participar de licitacées ou
contratar com orgao ou entidades da Administracao Publica.

Quixada-CE, de de 2020.

NOME E ASSINATURA DO ARTISTA OU REPRESENTANTE LEGAL
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PIS
ANEXO III I,

DECLARACAo DE AUTORIA E AUToRIzACAo DE EXECUCAQ

Eu, abaixo assinado, na qualidade de titular dos direitos autorais do trabalho artistico
apresentado, autorizo a Fundacao Cultural de Quixada, portadora do CNPJ sob n°
10.867683/0001-32, veicular de forma gratuita, rneu trabalho artistico em todo o tipo de
transmissao e reproducao de imagens, em televisao aberta, fechada, por assinatura, intemet e
radio, com o objetivo de divulgacao das atividades da Prefeitura Municipal de Quixada, sendo
vedada a utilizacao para fins cornerciais.

Quixada/CE, de 2020.

NOME:

ENDERECO:

FONE:

E-MAIL:

CPF:

RG1

DECLARANTE

II/’
R
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DECLARACAO DE REPRESENTACAO DE EXCLUSIVIDADE

(PROPONENTE PEssoA JURIDICA)

Por este instrumento juridico particular, eu (...), brasileiro, (.../Profissao), portador da cédula de
Identidade RG: (...) SSP/CE, inscrito no CPF/MF sob o n°.: (...), residente e domiciliada a Rua
(...), n°: (...), Bairro (...), Municipio de , Estado do Ceara, reconhecido pelo
nome artistico (...) de acordo com o art. 25, inciso III, da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de
1993 (Lei de Licitacoes) e alteracoes posteriores, para todos os fins de direitos e obrigacoes,
concedo 21 presente DECLARACAo DE REPREsENTACAo DE EXCLUSIVIDADE E
(.../nome da empresa produtor cultural), CNPJ/MF n°: (...) com sede a Rua (...), n°: (...),
municipio de , Estado do Ceara, para fins de representacao deste artista perante a
Fundacao Cultural de Quixada, CNPJ: 10.867.683/0001-32, situada na Rua José Juca, N” 343 —
Centro — Quixada/CE, podendo a representante aqui constituida apresentar propostas, projetos
culturais referentes a espetaculos artisticos, requerer, assinar contratos e outros instrumentos
juridicos similares, receber valores financeiros referentes a cachés artisticos ou patrocinios,
emitir notas fiscais e recibos de quitacao, com recolhimento dos tributos previstos na legislacao
vigente, permitindo a Fundacao Cultural de Quixada a total fiscalizacao, por todos os meios
cabiveis, da efetiva realizacao da prestacao de servico a ser contratada.

Quixada/CE, , de 2020.

(Nome Completo do Artista)

1.
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ANEXOV -

CARTA COLETIVA DE ANUENCIA (PROPONENTE PESSOA FISICA)

Nos, Inembros/componentes do grupo/coletivo ,
declaramos anuéncia ao credenciamento do grupo para o EDITAL DE CREDENCIAMENTO N“
001/2020 — FUNDACAO CULTURAL DE QUIXADA. Para tanto, indicamos o(a)

Sr(a) , portador do RG sob o n° ,
devidamente inscrito no CPF sob o n" , como nosso(a) representante e
responsavel.

O grupo esta ciente de que o(a) representante acima indicado(a) sera o(a) responsavel por
representar o grupo junto a FCQ. O coletivo/grupo é composto pelos membros abaixo listados:

Quixada-CE, , de 2020.

MEMBRO 1
Nome: RG:
CPF: Telefone para Contato: ( )
Endereco completo:
Assinatura:

MEMBRO 2
Nome: RG:
CPF: Telefone para Contato: ( )
Endereco completo:
Assinatura:

MEMBRO 3
Nome: RG:
CPF: Telefone para Contato: ( )
Endereco completo:
Assinatura:

MEMBRO 4
Nome: RG:
CPF: Telefone para Contato: ( )
Endereco completo:
Assinatura:

MEMBRO 5
Nome: RG:
CPF: Telefone para Contato: ( ) II,
Endereco completo: '
Assinatura:

MEMBRO 6
Nome: RG:
CPF: Telefone para Contato: ( )
Endereco completo:
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Assinatura: Fla I_f§_ft_
MEMBRO 7
Nome:
CPF: Telefone para Contato
Endereco completo:
Assinatura:

MEMBRO 8
Nome:
CPF: Telefone para Contato
Endereco completo:
Assinatura:

MEMBRO 9
Nome:
CPF: Telefone para Contato
Endereco completo:
Assinatura:

MEMBRO 10
Nome:
CPF: Telefone para Contato
Endereco completo:
Assinatura:

MEMBRO 1 1
Nome:
CPF: Telefone para Contato (
Endereco completo:
Assinatura:

MEMBRO 12
Nome:
CPF: Telefone para Contato (
Endereco Completo
Assinatura:

MEMBRO 13
Nome:
CPF:
Endereco completo
Assinatura:

MEMBRO 14
Nome:

Telefone para Contato (

CPF: Telefone para Contato (
Endereco Completo
Assinatura:
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MEMBRO 15
Nome:
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RG:
CPF:
Endereco Completo
Assinatura:

MEMBRO 16
Nome:

Telefone para Contato

RG:
CPF:
Endereco completo
Assinatura:

MEMBRO 17
Nome:

Telefone para Contato

RG:
CPF:
Endereco Completo
Assinatura:

MEMBRO 18
Nome:

Telefone para Contato

RG:
CPF:
Endereco Completo
Assinatura:

MEMBRO I9
Nome:

Telefone para Contato

RG:
CPF:
Endereco Completo
Assinatura:

MEMBRO 20
Nome:

Telefone para Contato

RG:
CPF:
Endereco Completo
Assinatura:

MEMBRO 21
Nome:

Telefone para Contato

RG:
CPF:
Endereco completo:
Assinatura:

MEMBRO 21
Nome:

Telefone para Contato

RG:
CPF:
Endereco Completo
Assinatura:

Telefone para Contato

I15 8‘;
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ANEXO VI

MINUTA DE CONTRATO DE PREsTACAo DE sERvICo “'1”

MINUTA Do CONTRATO DE PREsIACAo DE
sERvICo CONTRATO DE PREsIACAo DE
sERvICos N° 001/2020, QUE CELEBRAM
ENTRE s1 A PUNDACAD CULTURAL DE
QUIXADA E o
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Nos
TERMOS Do EDITAL DE CREDENCIAMENTO
N°001/2020.

CLAUSULA PRIMEIRA — Das Partes

A FUNDACAO CULTURAL DE QUIXADA, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa
Juridica sob o n.° l0.867.683/0001-32, com sede Rua José Juca, N“ 343 - Centro — Municipio de
Quixada, Estado do Ceara, doravante denominada FUNDACAO CULTURAL DE QUIXADA,
neste ato representada por seu Secretario Presidente, o Sr. JOSE AUDENIO MORAIS DA
SILVA e o artista/grupo XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, neste ato representado pelo seu
representante exclusivo, a empresa XXXXXXXXXXXXXXXXX xxxxxxxxx, doravante denominada
Contratada, CNPJ n.° , com sede — CEP:

, representada por , CI n°
-SSP-CE e CPF n° , representando a contratada

selecionada por meio do edital publicado no Diario Oficial do Municipio de Quixada de
XX/XX/XX, n° /2018 e Regulamento, doravante denominada CONTRATADO (Artista
Contratado), celebram o presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA - Do Procedimento
O presente Contrato obedece aos termos do Edital de credenciamento publico publicado no
Diario Oficial dos Municipios do Estado do Ceara, da Justificativa de Inexigibilidade de
Licitacao, baseada no caput do art. 25, c/c o art. 26 e com as demais disposicées da Lei 8.666, de
21.06.93, mediante as clausulas e condicoes a seguir ajustadas:

CLAUSULA TERCEIRA - Do Objeto
Constitui objeto do presente instrumento a contratacao do Artista
selecionado pelo presente termo de contrato para a prestacao de servicos artisticos do (s) artista
(s) , para a realizacao do projeto com
apresentacao a ser realizada no (s) dia (s) a ser realizado no

, apresentacao com duracao de .

CLAUSULA QUARTA - Da Forma e Regime <16 Execucao
O Contrato sera executado de fonna INDIRETA sob o regime de empreitada por preco global,
segundo o disposto nos arts. 6° e 10°, da Lei 8.666/93.

CLAUSULA QUINTA - Do Valor
5.1 »- O valor da prestacao de servico objeto deste contrato é de R$ xxxxxxxxxx
( ), confonne valores definidos no Anexo I, do Edital de
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Credenciamento n° O01/2020, procedente do Oroamento do Municipio de Quixada, nos termos
da correspondente Lei Oreamentaria Anual. L

CLAUSULA SEXTA — Da Dotaoao Orgamentaria F
6.1 — A despesa correra a conta da seguinte Dotagao Oroamentaria
I — Unidade Oroamentaria: . $
II - Programa de Trabalho: t M
III - Natureza de Despesa: I
IV - Fonte de Recursos:
6.2 — O empenho é de RS5 XXXXXXXX ( ), conforme Nota de
Empenho n.“ /2020, emitida em xx/2020, na modalidade ordinario.

CLAUSULA SETIMA _ Do Pagamento
O pagamento sera feito de acordo com as Normas de Execueao Oroamentaria, Financeira e
Contabeis do Municipio de Quixada, em parcela(s) mensal(is), de acordo com a execueao dos
servioos, mediante a apresentaoao de Nota Fiscal, liquidada até 30 (trinta) dias de sua
apresentaeao, devidamente atestada pelo Executor do Contrato.
§l° para o pagamento 0 executor deve acrescentar no processo o relatorio do evento e da
apresentaoao artistica.
§2° A atualizagao monetaria dos pagamentos devidos pela Administraeao, em caso de rnora, sera
calculada considerando a data do vencimento da obrigaofio e do seu efetivo pagamento, de
acordo com a variaefio do INPC do IBGE pro rata tempore.

CLAUSULA OITAVA - Do Prazo
O Contrato tera vigéncia de xx ( ) dias, a contar da data de sua publicagzao em extrato
resumido no Diario Oficial do Municipio de Quixada.

CLAUSULA NQNA - Das Garantias
Nao ha previsfio de Garantia constante da modalidade de credenciamento por lnexigibilidade de
Licitaoao e da Proposta.

CLAUSULA DECIMA - Das Obrigaooes e Responsabilidades da Fundaeao Cultural de
Quixada
A Fundaeao Cultural de Quixada respondera pelos danos que seus agentes, nessa qualidade,
causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsavel nos casos de dolo e
de culpa, bem como:
I. Curnprir e fazer oumprir as disposiooes regulamentares dos fornecimentos dos servioos e
clausulas contratuais, aplicando as penalidades previstas quando for o caso;
II. Efetuar o pagamento dos servioos recebidos na forma e condieoes ajustadas;
III. Orientar e monitorar o Artista CONTRATADO;
IV. Entregar a credeneial de apresentaoao do CONTRATADO quando estiver desenvolvendo
suas atividades vinculadas ao projeto ou atividade objeto desta contratagao;

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — Das Obrigaeoes e Responsabilidades da Contratada
ll.l ~ A CONTRATADA fica obrigada a:
I. Executar os fornecimentos dos sen/loos de acordo com as especificagoes exigidas, dentro dos t
prazos estabelecidos e todas as obrigaeoes assumidas, sujeitando-se a fiscalizaoao da equipe da
ADMINISTRAQAO PUBLICA para a observancia das deterrninacgoes da contrataoao;
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II. Promover por sua conta e risco o transporte dos equipamentos, materiais e ut ios.
necessarios a execucao deste Contrato;
III. Coinunicar ao MUNICIPIO qualquer anormalidade que interfira no bom andamento para o
fornecimento dos servicos;
IV. Zelar pela boa e completa prestacao dos servicos;
V. Encarregar-se exclusivarnente pelo pagamento de todos os impostos e taxas, devendo
apresentar sempre que solicitado, a comprovacao dos recolhimentos respectivos;
VI. Honrar os encargos trabalhistas, previdenciarios, sociais e outras obrigacoes previstas em
Lei, ficando registrado que o pessoal empregado pelo CONTRATADO nao tera nenhum vinculo
juridico com 0 MUNICIPIO DE QUIXADA;
VII. Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a
incidir sobre as suas atividades e/ou sobre a execueao do objeto do presente CONTRATO;
VIII. Acatar apenas as solicitaeoes dos forneeimentos dos servicos formalrnente autorizados pela
Fundacao Cultural de Quixada;
IX. Responsabilizar-se pela emissao de nota fiscal de apresentacao artistica e envio de toda
documentacao solicitada;
X. Responsabilizar-se pela documentacao necessaria, relativa a liberacao da execucao da
apresentacao artistica, emitida pelos orgaos de fiscalizacao e controle, exceto ECAD;
XI. Apresentar-se no dia para o qual foi selecionado, cumprindo todos os critérios, com todos os
equipainentos em funcionamento;
XII. Divulgar, de acordo com os critérios adotados, a participacfio da Prefeitura Municipal de
Quixada e da Fundacao Cultural de Quixada, em toda e qualquer acéio, promocional ou nao,
relacionada corn a execucao do objeto, bem assim, apor a marca nos palcos, eamisas, placas,
painéis e outdoors de identificaeao da apresentacao artistica custeada, no todo ou em parte, com
os recursos da Prefeitura Municipal de Quixada.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — Da Alteracao Contratual
l2.l — Toda e qualquer alteracao contratual devera ser feita mediante a celebracfio de Termo
Aditivo, com amparo no art. 65, da Lei 8.666/93, vedada a modificacao do objeto.
12.2 — A alteraeao de valor contratual decorrente de reajuste cle preco, compensacao ou
penalizacao financeira prevista no Contrato, bem como o empenho de dotacoes orcamentarias
suplementares até o limite do respectivo valor, dispensa a celebracao de aditamento.
l2.3 — A inexecucao, total ou parcial do Termo de Adesao ensejara a sua rescisao, com as
consequéncias contratuais prevista na Lei Federal 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - Das Penalidades
Sem prejuizo da caracterizacao dos ilicitos administrativos previstos nos arts. 89 a 98 da Lei
Federal 8.666/93, com as cominacoes inerentes, a inexecucao contratual, inclusive por atraso
injustificado na execucao do Termo de Adesao, sujeitara o contratado a multa de mora, que sera
graduada de acordo coin a gravidade da infracao, obedecido o limite maximo de l0% (dez por
cento) sobre o valor do Contrato, em caso de descumprimento total da obrigacao.
§°l. A multa a que se refere este item nao impede que a Administracao rescinda unilateralmente
o Contrato e aplique as demais sancoes previstas na lei.
§°2. A multa, aplicada apos regular processo administrativo, sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela administracao ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente. A
Administraeao se reserva o direito de descontar diretamente do pagamento devido do
CONTRATADO, o valor de qualquer multa porventura imposta.

aw
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§°3. As multas previstas neste item nao tém carater compensatorio e o seu pagame app nafi”
eximira o Contratado da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infracoes
cometidas.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - Da Rescisao Amigavel
O Contrato podera ser rescindido amigavelmente apos autorizacao escrita e fundamentada da
autoridade competente, a depender do juizo de conveniéncia da Administracao.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — Da Rescisao
A inexecucao, total ou parcial do Termo de Adesao ensejara a sua rescisao, com as
consequéncias contratuais prevista na Lei Federal 8.666/93.
§l°. A rescisao podera ser determinada por ato unilateral e escrito do contratante nos casos
enumerados nos incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei Federal 8.666/93.
§2°. A resoisao do Contrato implica no descredenciamento do fornecedor, o que podera ocorrer
ainda, quando:
I. Comprovado fato ou circunstancia que comprometa a capacidade técnica ou administrativa do
CONTRATADO, ou que reduza a capacidade de fornecimento dos servicos a ponto de nao
atender as exigéncias estabelecidas;
II. Parecer técnico desfavoravel da qualidade dos servicos.
§3“. Quando a rescisao ocorrer com base nos incisos I a XII, XVII do art. 78 da Lei federal
8.666/93, sem que haja culpa da contratada, sera esta ressarcida dos prejuizos regulannente
comprovados que houver sofrido, na forma do §2° do art. 79 da Lei Federal 8.666/93.
§4°. O CONTRATADO podera resilir administrativamente o Contrato, na forma da Lei, desde
que comunique expressamente esta intencao com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias,
hipotese em que sera procedido ao seu descredenciamento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA ~ Dos Débitos para com a Fazenda Publica
Os débitos da Contratada para com o Municipio de Quixada, decorrentes ou nao do ajuste, serao
inscritos em Divida Ativa e cobrados mediante execucao na forma da legislacao pertinente,
podendo, quando for o caso, ensejar a rescisao unilateral do Contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - Do Executor
A Fundacao Cultural de Quixada designa como Gestor(a) para o Contrato, o(a) servidor(a)
Amirly dos Santos André, que desempenhara as atribuicoes previstas nas Normas de Execucao
Orcamentaria, Financeira e Contabil.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - Da Publicacao @ do Registro
A efieacia do Contrato fica condicionada a publicacao resumida do instrumento pela
Administracao, na imprensa oficial, até o quinto dia util do mes seguinte ao da assinatura, apos o
que devera ser providenciado o registro do instrumento na propria Administracao.

CLAUSULA DECIMA NONA — Vinculacao ao Regulamento
Vinculam-se a este Contrato, como se nele estivessem transcritas, as clausulas e condicoes
estabelecidas no processo referido no preambulo deste instrumento, no Edital de Credenciamento
n° 006/2018, seu Regulamento e seus anexos, publicados no Diario Oficial dos Municipios d
Estado do Ceara.

As partes elegem o Foro no Municipio de Quixada, que prevalecera sobre qualquer outro, por
mais privilegiado que sej a, para dirimir quaisquer duvidas oriundas do presente Contrato. E, por
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estarem assim justos e contratados(as), firmam o presente Contratos em 02 (duas) vias de igual
teor e forma na presenca das testemunhas que subscrevem depois de lido e achado conforme A_, FCQ .

Quixada/CE, ___de de 2020. lSfill/0

JOSE AUDENIO MORAIS DA SILVA
PRESIDENTE DA FUNDACAO CULTURAL DE QUIXADA

CNPJ N”. 10.867.683/0001-32
CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:

l . CPF:

2. CPF:


