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EDITAL  

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 168/2022 – INEXIGIBILIDADE Nº. 021/2022 

CREDENCIAMENTO 07/2022 

CREDENCIAMENTO DE GRUPOS MUSICAIS E ARTISTAS DIVERSOS PARA REALIZAÇÃO 

DE EVENTOS/FESTIVIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, 

TURISMO, ESPORTE E LAZER. 

 

1. PREÂMBULO: 

1.1. O Município de Visconde do Rio Branco, através desua Comissão Permanente de Licitação, 

nomeada pela Portaria nº. 03 de 11 de Janeiro de 2022, apedido da Secretária Municipal de 

Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, CONVOCA os interessados, ase credenciarem para celebrar 

contrato de credenciamento com a Prefeitura de Visconde do Rio Branco, para aprestação de 

serviços, em caráter temporário e sem exclusividade, conforme descritono presente Edital – AnexoI 

(Termode Referência) e demais anexos. 

1.2. O certame será regido pela Lei Federal 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e de mais normas 

aplicáveis à matéria, bem como pelas condições estabelecidas no presente edital. Além das 

normas técnicas e administrativas aplicáveis, os serviços atenderão às Normas Básicas que regem 

a matéria. 

1.3. Os interessados deverão apresentar ao Departamento de Licitação e Contratos da Prefeitura, 

situada na Praça 28 de Setembro, 317, 2o andar (Edifício Sede da Prefeitura), com os documentos 

de habilitação enumerados neste edital, até o dia 01 de agosto de 2022às15horas. 

1.4. Findo o prazo descrito acima, não serão realizados credenciamentos, salvo na hipótese de 

nova convocação, também por prazo certo. 

 
2. DO OBJETO 

2.1. Constitui objeto do presente Edital, o credenciamento de Grupos Musicais e Artistas Diversos 

para realização de eventos/festividades municipais pertencentes à Secretaria Municipal de Cultura, 

Turismo, Esporte e Lazer, conforme descrito no presente Edital, especificamente no Anexo I 

(Termo de Referência). 

 
3. DAS DiSPOSIÇÕES GERAIS: 

3.1. Os serviços contratados serão realizados sem exclusividade, cabendo à Secretaria Municipal 

de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, segundo os critérios de oportunidade e conveniência, de 

acordo com sua estratégia de atuação, decidir sobre os dias e horários da realização dos serviços. 

3.2. As especificações técnicas dos services e as condições gerais de execução serão definidas 

pela Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer. 

3.3. O presente cadastro compreende apresentações de grupos musicais e artístas diversos para 
o público em geral. 
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4. DOS REQUISITOS ECONDIÇÕES PARA O CREDENCIAMENTO: 

4.1. São requisitos e condições básicas de habilitação, credenciamento, contratação e vigência do 

contrato: 

I- atender a todas as condições estabelecidas neste Edital; 

II – não ser agente public do Município de Visconde do Rio Branco; 

III – não estar o interessado em mora ou inadimplente com o Município, nem lhe ter causado 

prejuízo não ressarcido; 

IV – não ter sido descredenciado, nem ter contrato anterior rescindido por iniciativa do Município, 

salvo mediante apresentação de justificativa aceita pelo Município; 

V – possuir a qualificação necessária; 

 
5. DO REQUERIMENTO DECREDENCIAMENTO E DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA 

HABILITAÇÃO: 

5.1. O requerimento para o credenciamento, preenchido e assinado conforme modelo constante no  

Anexo II, deverá ser anexado à documentação exigida e serão apresentados em uma única 

oportunidade, em apenas um envelope, para efeito de análise pela Comissão de Licitação 

Permanente do Município de Visconde do Rio Branco, do dia 28/07/2022 até o dia 12/08/2022, às 

15 horas, na Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco, situada à Praça 28 de Setembro, 

317, Centro, CEP: 36.520-000, no Departamento de Licitação e Contratos. 

5.2. O Município não terá responsabilidades sobre o credenciamento e sobre a documentação que 

tenham sido enviados pelos Correios. 

5.3. Não sera aceita documentação enviada via e-mail ou qualquer outro meio eletrônico de 

comunicação. 

5.4. Deverão ser anexados ao Requerimento de Credenciamento (AnexoII) osdocumentos a seguir 

indicados,observando-se o prazo de validade dos mesmos,ou para aqueles que não expressem 

validade, será considerado prazo de 90 dias para sua validade, contados de sua emissão, 

apresentados nas vias originais ou cópias autenticadas ou,quando cabível, por document emitido 

via internet: 

a) Certidão de Registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) para o caso de pessoa 

jurídica; 

b) Certidão Negativa de Débitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS; 

c) Certidão Negativa de Débito Federal, abrangendo as contribuições previdenciárias; 

d) Certidão Negativa de Débito com a Fazenda Pública Municipal - CND Municipal; 

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, provando a inexistência de Débitos 

inadimplidos perante a Justiça do Trabalho; 

f) Estatuto Social ou Contrato Social e última alteração contratual, se houver; 
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g) Ata de eleição da atual diretoria quando se tratar de Estatuto Social. 

h) Cópia reprográfica da Carteira de Identidade e do Cartão do Cadastro Nacional de Pessoas 

Físicas – CPF/MF do responsável legal pela Empresa/Instituição. 

i) Declaração de atendimento ao inciso XXXIII, art. 7º da Constituição Federal (conforme modelo 

Anexo III); 

j) Declaração dos sócios ou diretores que não exerce cargo, emprego ou função junto à 

Administração Pública e que não possui impedimento em contratar com o Poder Público (Anexo I); 

k) Declaração que não foi declarado inidôneo para contratar com o poder público, nos termos do 

inciso IV do art. 87 da Lei Federal 8.666/93, conforme modelo Anexo II; 

l) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características, quantidades e prazos com o objeto do credenciamento, mediante atestados 

fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado. 

m) PORTFÓLIO DA ATRAÇÃO (release, clipping, website, blog, fotos, material de imprensa, 

folder, filipetas de eventos e espetáculos do grupo musical/artista já realizados) para 

verificação da consistência/pertinência da proposta artística e do grau de inserção no 

cenário musical 

n) Lista com os nomes dos componentes do grupo, banda ou coletivos culturais indicando 

a atividade de cada integrante, assinada pelo seu representante, exceto para artista solo 

(fica dispensado este item em se tratando de artista solo);  

5.5. Será considerado habilitado à assinatura do contrato de prestação dos serviços, objeto deste 

instrumento, o proponent que apresentar toda documentação acima descrita. 

5.6. O proponente habilitado sera notificado para assinar o Contrato de Prestação de Serviços, em 

um prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da notificação. 

5.7. O não atendimento à convocação para assinatura do contrato representará a desistência do 

proponente com relação ao procedimento previsto neste Edital, tornando ineficaz e sos atos até 

então praticados e impossibilitando futura contratação fundamentada nesta habilitação. 

 
6. DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS 

6.1. O contrato a ser firmado, cuja minuta integra este edital, regulamentará as condições de sua 

execução, bem como os direitos, obrigações e responsabilidades das partes, sujeitando-se aos 

preceitos de direito publico e aplicando-se subsidiariamente, os princípios da teoria geral dos 

contraltos e as disposições de direito privado. 

 
7. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E REAJUSTAMENTO 

7.1. O Contrato de Prestação de Serviços, cujo instrument observará o contido na minuta constante 

do Anexo III do presente Edital, terá o prazo de duração de 12 (doze) meses corridos, contados de 

sua assinatura. 
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7.2. O valor proposto pela Licitante, ficará fixo e irreajustável, pelo periodo de12 (doze) meses. 

Após o period de 12 (doze meses, contados da data de apresentação da proposta, haja vista a 

possibilidade de prorrogação do contrato, o preço poderá ser reajustado utilizando como índice 

para reajuste o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) ou outro que venha substituí-lo. 

 
8. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

8.1. Pelo descumprimento das condições e preceitos deste Edital, bem como das cláusulas do 

contrato assinado, garantido a prévia defesa, o proponent ficará sujeito às penalidades previstas na 

minuta de contrato – Anexo III, sem prejuízo das demais cominações legais aplicáveis. 

8.2. As penalidades previstas neste instrument poderão ser aplicadas desde o momento da entrega 

do Requerimento de Credenciamento, durante o procedimento previsto neste Edital, na vigência do 

prazo contratual mesmo depois de rescindido ou expirado seu prazo de vigência, desde que 

constatada alguma irregularidade na atuação do contratado. 

8.2.1. Advertência, que será aplicadas em por escrito; 

8.2.2.Multas; 

8.2.3. Rescisão unilateral do Contrato sujeitando-se a Contratada ao pagamento dei ndenização ao 

Contratante por perdas e danos; 

8.2.4. Suspensão temporária do direito del icitar com a Prefeitura Municipal de Visconde do Rio 

Branco, pelo periodo de até (02)dois anos. 

8.2.5. Indenização à Contratante da diferença de custo para contratação de outro licitante; 

8.3. A multa sera aplicada à razão de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor do contrato, por 

dia de atraso na prestação dos serviços. 

8.4.O valor  máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a 10% (dez por cento) do 

valor do Contrato. 

8.5. As sanções previstas neste Capítulo poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de 

acordo com a gravidade da infração, facultada ampla defesa a Contratada, no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis a contar da intimação do ato. 

8.6. A sanção de suspensão de participar em licitação em contratar com a Administração Pública 

poderá ser também aplicada àqueles que: 

8.6.1. Retardarem a execução do certame; 

8.6.2. Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração e; 

8.6.3. Fizer declaração falsa ou cometerem fraude fiscal. 

 
9.DOSRECURSOS 

9.1. Dos atos e decisões praticados neste procedimento de credenciamento caberá recurso no 

prazo de 03(três) dias úteis, contados da ciência do ato recorrido. 
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9.2. Não serão conhecidos recursos interpostos após o respective prazo legal, e/ou subscrito por 

representante que não comprove poder de representação legal da empresa licitante. 

9.3. O Município de Visconde do Rio Branco não se responsabilizará por recursos que sejam 

endereçados por via postal ou por outras formas, entregues em locais diversos das citadas neste 

instrumento, e que, por isso,não sejam protocolizados no prazo legal aplicável. 

9.4. O recurso deve ser: 

a) dirigido ao Prefeito Municipal, aos cuidados do Presidente da Comissão de Licitação; 

b) ser apresentado em uma via original impressa, contendo nome/razão social, CNPJ/CPF e 

endereço, rubricado em todas as folhas e assinado pelo representante legal ou credenciado, 

devidamente comprovado; 

c) ser protocolizado no Departamento de Licitação e Contratos, situada na Praça 28 de Setembro, 

317, Centro, CEP: 36.520-000. 

9.5. A intimação dos atos referentes ao credenciamento, inclusive eventual aplicação de 

penalidades, sera feita mediante publicação na imprensa oficial. 

9.6. Não serão considerados os recursos que se baseiem em aditamento ou modificações da 

documentação, bem como sobre material já decidida em grau de recurso. 

9.7. Interposto o recurso, dele sera dada ciência, por escrito, aos demais participantes envolvidos 

na pré-qualificação, que poderão impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

9.8. É vedada a apresentação de mais de um recurso sobre a mesma material pelo mesmo 

concorrente. 

9.9. A decisão em grau de recurso será definitiva e deladar-se-á conhecimento através de 

comunicação por escrito aos interessados, ou, ainda, publicação no Diário Eletrônico Municipal. 

 
10. DOSILÍCITOS PENAIS 

10.1. As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão objeto de processo judicial na forma 

legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis. 

 
11.DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS 

11.1. As despesas decorrentes da contratação correrão à conta das seguintes dotações 

orçamentárias: 

002.010.013.392.021.2326.3.3.90.39.00 Ficha 1123 
 

 
12. ADIAMENTO, REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DA PRESENTE LICITAÇÃO 

12.1. O Município de Visconde do Rio Branco poderá revogar o presente Edital de Credenciamento 

por razões de interesse public decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, 

pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por 

provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, bem como adiá-la 
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ou prorrogar o prazo para recebimento da documentação, sem que caiba aos licitantes quaisquer 

reclamações ou direitos a indenização ou reembolso. 

 
13. DO PAGAMENTO 

13.1. O Município de Visconde do Rio Branco, mensalmente, após o exato cumprimento das 

obrigações assumidas, efetuará o pagamento à CONTRATADA, de acordo com as condições 

estabelecidas neste edital, remunerando os profissionais de acordo com o preço fixado em 

conformidade com planilha emitida pelo setor responsável. 

13.2. O pagamento será realizado mediante a apresentação dos documentos acima, através de 

crédito em conta corrente de cada credenciado contratado. 

13.3. Por ocasião do pagamento dos serviços o Município de Visconde do Rio Branco procederá à 

retenção dos tributos e contribuições, na forma da legislação vigente. 

 
14. DISPOSIÇÕES FINAIS 

14.1. Os interessados arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de 

suas propostas. 

14.2. Os documentos exigidos neste Edital poderão ser apresentados no original, por cópia 

autenticada por tabelião, publicação em órgão da impressa oficial, ou autenticação por servidor da 

comissão mediante a apresentação do original. 

14.3. Quando a lei não dispuser em contrário, na contagem dos prazos citados neste Edital excluir-

se-á o dia do início e incluir-se-á a do vencimento, sendo que, na hipótese do prazo findarem dia 

não útil, o vencimento deslocar-se-á, automaticamente ,para o primeiro dia útil subsequente. 

14.4. Só se inicia me vencem os prazos referidos neste Edital em dia de expediente do Município 

de Visconde do Rio Branco. 

14.5. É facultada ao Município de Visconde do Rio Branco a promoção de diligência, destinada a 

esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento 

ou informação que deveria constar no ato da sessão pública. 

14.6. As dúvidas quanto a interpretação dos termos deste edital, bem como, quaisquer outras 

informações, deverão ser solicitadas à Comissão Permanente de Licitação, por escrito, podendo 

ser feitos, através do endereço eletrônico licitacaopmvrb@gmail.com ou via telephone (32)3551-

8150 – ramal 226, em um prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, antes da data prevista para a 

entrega dos documentos. 

14.7. Passam a fazer parte deste edital todos os seus anexos. 

14.8. Havendo divergência entre disposições da minuta contratual do presente instrumento 

convocatório, prevalecerão as disposições deste, devendo as correções serem efetuadas 

nomomento oportuno. 

mailto:licitacaopmvrb@gmail.com
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14.9. Fica eleito o Foro da Comarca de Visconde do Rio Branco-MG, para dirimir as questões 

decorrentes da presente licitação, inclusive quanto a execução do contrato que virá a ser 

celebrado. 

14.10. Outras informações e edital completo à disposição dos interessados no Departamento de 

Licitação e Contratos – Praça 28 de Setembro, 317, Centro, CEP: 36.520-000 e também no site da 

Prefeitura (www.viscondedoriobranco.mg.gov.br). 

14.11. Para dirimir as questões oriundas deste Edital, será competente o Foro da Comarca de 

Visconde do Rio Branco, com renúncia de qualquer outro, por mais especial que seja. 

 

Visconde do Rio Branco,26 de julho de 2022. 

 

 

 

                                                         Jordana Teixeira da Luz 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1.Objeto 

1.1. contratação de pessoas físicas e/ou juridicas, para a prestação de serviços de bandas e artistas 

para shows musicais e artísticos nos termos do item 1.3 do presente termo de referência. 

1.2. Os valores são estimado para apresentação de 2 horas de show 

1.3. Os serviços serão prestados de conformidade com as exigências e especificações constantes da 

planilha abaixo: 

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM UND VLR. UND ESTIMADO 
GASTO POR 
CATEGORIA 

01 BANDA MÉDIO PORTE DE CONSAGRAÇÃO REGIONAL 
(conjunto Musical composto acima de 05 integrantes) 

Cachê/show 3.000,00 30.000,00 

02 BANDA PEQUENO PORTE DE CONSAGRAÇÃO REGIONAL 

(conjunto Musical composto por até 04 integrantes) 

Cachê/show 2.000,00 20.000,00 

03 DUPLAS MUSICAIS DE CONSAGRAÇÃO REGIONAL  Cachê/show 1.000,00 10.000,00 

04 ASSOCIAÇÕES MUSICAIS (Bandas de Sopro) Cachê/show 1.000,00 10.000,00 

05 Djs Cachê/show 600,00 6.000,00 

 VALOR ESTIMADO R$  76.000,00 

 
                                             ARTISTAS SOLO OU DUPLA   

ITEM               DESCRIÇÃO DO ITEM UND VLR. UND ESTIMADO 
GASTO POR 
CATEGORIA 

01 Apresentação com ARTISTA CARACTERIZADO DE PALHAÇO Cachê/show 500,00 5.000,00 

02 Apresentação musical com ARTISTA MÁGICO Cachê/show 500,00 5.000,00 

03 Apresentação de Grupo de Dança Artística Cachê/show 500,00 5.000,00 

  R$ 15.000,00 

 VALOR ESTIMADO R$ 91.000,00 

 

OBSERVAÇÃO: TRATA-SE DE UM VALOR ESTIMADO DE CONTRATAÇÃO. RESERVA-SE AO 

MUNICÍPIO O DIREITO DE CONTRATAÇÃO DE ACORDO COM SUA DISPONIBILIDADE 

ORÇAMENTÁRIA E NECESSIDADES TEMPORAIS. 

 

Caso haja mais de uma empresa/pessoa física credenciada no mesmo item, o município, 

juntamente com a Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, poderá optar 

pela prestação dos serviços que melhor atender a solicitação ou ocorrerá através de sorteio 

entre os credenciados, com exclusão dos contemplados nos sorteios anteriores 

 
2. Justificativa 

2.1. A contratação de profissionais para as areas descritas faz-se necessária com a finalidade de 

atender as festividades constantes do calendário cultural que é um atrativo, especialmente por 

fortalecer a autoestima e reconhecimento dos artistas pelos cidadãos que os identificam em seu 
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potencial, suas aptidões, exercendo desta forma a pura democracia onde o poder público e a 

sociedade organizada se mobiliza para o bem coletivo. 

 
3. Metodologia dos Trabalhos 

3.1. Os serviços serão executados mediante supervisão da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, 

Esporte e Lazer. 

3.2. O Município credenciará todas as bandas e artistas que atenderem às exigências estabelecidas 

neste edital e distribuirá equitativamente as atividades deTrabalho entre os credenciados de acordo 

com o as suas necessidades temporais.  

3.3. A execução dos serviços obedecerá às normas técnicas aplicáveis abaixo e aquelas 

complementares expedidas pela legislação vigente ou pelo Municípiod eVisconde do Rio Branco; 

 
4. Das obrigações dos contratados 

4.1. São obrigações dos Contratados, além de outras decorrentes da natureza do contrato: 

4.1.1. Responsabilizar-se pela execução dos serviços objeto da licitação, como observância dos 

prazos e condições gerais fixados no Edital e seus respectivos anexos. 

4.1.2. Responsabilizar-se por despesas e encargos relacionados à prestação dos serviços licitados; 

4.1.3. Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da utilização dos equipamentos 

necessarios aos serviços, com exceção daqueles fornecidos pela Prefeitura. 

4.1.4. Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e prejuízos 

materiais ou pessoais causados direta ou indiretamente à Contratante ou a terceiros. 

4.1.5. Observar as normas técnicas e jurídicas aplicáveis ao serviço. 

 
5. Das obrigações do Município de Visconde do Rio Branco 

5.1. São obrigações da Contratante, além de outras decorrentes da natureza do contrato: 

5.1.1. Expedir as ordens de serviços indicando os locais e as condições em que os serviços serão 

executados. 

5.1.2. Efetuar o pagamento das obrigações financeiras advindas da contratação; 

5.1.3. Fiscalizar a execução do contrato. 

 
6. Custo total 

6.1. O valor total previsto para a despesa é de R$ 91.000,00 (noventa e um mil reais), para o 

periodo  de12 (doze)meses.  

 

7.Prazo de prestação dos serviços 

7.1. O prazo de duração do contrato é de 12 (doze) meses corridos, contados da assinatura do 

contrato, podendo ser este prazo prorrogado por iguais e sucessivos períodos de conformidade com o 

artigo 57, incisoII,da Lei8.666/93. 
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ANEXO II 

MODELO PARA SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO 
 

A 

Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco – MG 
 
 
 

Eu, (Nome completo), (Estado Civil), (Profissão), (Identidade e CPF), (endereço completo 

com telefone), venho requerer nos termos do Edital de Credenciamento 07/2022, que tem como 

objeto o credenciamento de prestadores de serviços de pessoas físicas/juridicas, devidamente 

habilitadas, para prestação de serviços de bandas e artistas para shows musicais a serem 

prestados em local a ser definido pela Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer. 

Para tanto, manifesto concordância com os termos do edital e da minuta do contrato-padrão 

adotado pela Prefeitura, do qual tenho plena ciência, inclusive quanto aos preços oferecidos e 

condições para prestação dos serviços. 

Credenciamento para: ____________________________________________________ 

Os dados da nossa empresa são: 

a) Razão Social: __________________________________________________________________ 

b) CGC (MF) nº: _________________________________  

c) Endereço:_________________________________________________________________ 

d) Fone/Fax: ________________________________________E-mail: ________________________________ 

e) Cidade: ____________________________________Estado: ______CEP:________________________ 

f) Banco _______________________________ Agência nº:__________Conta nº:______________________ 

9. Os Dados do responsável pela assinatura do contrato 

a) Nome Completo:________________________________________________________________________ 

b) RG: ______________________________________CPF _______________________________________ 

c) Estado Civil: ______________________________________ Nacionalidade:__________________________ 

d) Fone/Fax: __________________________E-mail: _____________________________________________ 

e) Endereço:____________________________________________________________________________ 

f) Cidade: ____________________________________ Estado: ____CEP:_____________________________ 

 

De acordo com a legislação em vigor, eu, __________, CPF/MF nº _______, declaro estar ciente da 

responsabilidade que assumo pelas informações constantes desta ficha de cadastro. 

 

_______, ____ de ______________ de _______. 

 

_________________________________________ 

Assinatura e carimbo 

(representante legal) 

 

 



Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco 

Estado de Minas Gerais 

 

 

 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 07/2022 
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ANEXO III 
 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 
 
 
 

Eu (Nome completo, CPF e Identidade) declaro, sob as penas da Lei, para fins do credenciamento 

nº 07/2022 que não fui declarado INIDÔNEO para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, nos termos do inciso IV, do art. 87 da Lei 8.666/93, bem como que comunicarei qualquer 

fato ou evento superveniente à entrega dos documentos de habilitação, que venha alterar essa 

situação. 

 
 
 
 
 

 , de de2022. 
 
 
 
 
 
 

Nome Completo 

(CPF)
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EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 07/2022 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 019/2022 - PRC Nº 168/2022 

ANEXO IV 

MODELO DE DECLARAÇÃO (PAPEL TIMBRADO PROPONENTE) 

 

           CREDENDIAMENTO Nº 07//2022 - PRC Nº 168/2022. 

 
 

 
Eu (Nome completo, CPF e Identidade), declaro, sob as penas da lei que, em cumprimento 

ao disposto no inciso XXXIII, Art. 7º da Constituição da República e inciso V do Art. 27º da Lei 

Federal nº 8.666/93 e alterações, acrescido pela Lei nº 9.854 de 27 de Outubro de 1999, 

regulamentado pelo Decreto nº 4.358/2002, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, 

salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 

 
Por ser verdade, firmo a presente, para que se possam tomar efeitos legais. 

 

 

 , de de 2022. 
 
 
 

 
Nome Completo 

(CPF)



Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco 

Estado de Minas Gerais 

 

 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 019/2022 - PRC Nº 168/2022 

ANEXO V 
 

MINUTA DE CONTRATO 
 

 
CONTRATONº /2022 

 
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 

MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO, MG 

E . 

 

 
Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços, de um lado o 

MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO, Estado de Minas Gerais, pessoa jurídica de 

Direito Público, inscrito no CNPJ sob o nº 18.137.927/0001-33, com sede à Praça 28 de 

Setembro, nº 317, Centro, nesta cidade, neste ato representada pelo Sr. Luiz Fábio Antonucci 

Filho, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro 

_____________________________(Profissão, CPF, Identidade e Endereço Completo), 

denominado CONTRATADO, de conformidade com o Edital de Credenciamento 07/2022, PRC nº 

168/2022, Inexigibilidade nº 019/2022, com base no art. 25, caput da Lei Federal 8.666/93 e suas 

alterações e mediante as seguintes cláusulas econdições: 

 
PRIMEIRA: O objeto do presente Contrato é o credenciamento de pessoas físicas/juridicas 

devidamente habilitadas, para prestação de serviços de bandas e artistas para shows musicais. 

 
SEGUNDA:    O    valor   total   estimado   para   o   presente   Contrato   será   de   R$ ________, 

sendo o valor unitário de cada bandas e/ou artistas conforme tabela constante do processo de 

chamamento.  

 
TERCEIRA: O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária/ crédito em conta, 

subsequente à prestação dos serviços desde que entregues os relatórios, condicionado à 

verificação e controle Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer e apresentação 

de nota fiscal com o aceite da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Para efetivação do pagamento, a contratada deverá demonstrar 

situação regular no cumprimento dos encargos sociais e tributários instituídos por lei. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Sobre o valor do crédito pago e previsto serão retidos os encargos 

fiscais, conforme limites e condições previstas na legislação vigente. 

PARÁGRAFO TERCEIRO – Fica expressamente estabelecido que no preço acima estão 

incluídos todos os custos diretos e indiretos requeridos para a execução do objeto especificado na 

Cláusula Primeira deste instrumento, constituindo-se na única remuneração devida. 
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PARÁGRAFO QUARTO – Cabe a Secretária Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer a 

gestão e fiscalização do contrato. 

 
QUARTA: Somente serão pagos os serviços que estiverem em conformidade com as obrigações 

e especificações constantes na tabela da Cláusula Primeira. 

 
QUINTA: Os preços contratados somente poderão ser alterados anualmente, no caso de 

prorrogação no contrato, pelo INP-C acumulado no período ou outro índice oficial de inflação que 

venha a substituí-lo. 

 
SEXTA: O prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, contados da data de sua 

assinatura, podendo o mesmo ser renovado, conforme artigo 57, inciso II da Lei 8666/93 e suas 

alterações, de acordo com as necessidades doMunicípio. 

 

SÉTIMA: O CONTRATADO não poderá sub-rogar ou sub-empreitar no todo ou em parte, o 

presente contrato ou serviço a que ele se refere. 

 
OITAVA: A CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente o presente Contrato, independente 

de qualquer aviso ou notificação judicial ou extrajudicial, por qualquer ato omisso que implique 

descumprimento de quaisquer Cláusulas, por parte do CONTRATADO. 

 
NONA: Pela inexecução total ou parcial do contrato o CONTRATANTE, poderá, garantida prévia 

defesa, além da rescisão do contrato, aplicar ao CONTRATADO as seguintes sanções previstas 

no art. 87 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações: 

1. advertência; 

2. multa na forma prevista no§2º; 

3. suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a 

Administração Pública, por prazo não superior a doisanos; 

4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública; 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - As multas aplicadas na execução do contrato serão descontadas dos 

pagamentos devidos ao CONTRATADO, a critério exclusivo da CONTRATANTE, e quando for o 

caso, cobradas judicialmente. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Poderá ser aplicada multa indenizatória de 10% sobre o valor total 

dos serviços prestados, relativa ao mês da ocorrência, quando o CONTRATADO: 

1. prestar informações inexatas ou causar embaraços à fiscalização; 

2. transferir ou ceder suas obrigações, no todo em parte, a terceiros; 

3. executar os serviços em desacordo com as normas técnicas ou especificações, 

independente da obrigação de fazer as correções necessárias às suasexpensas; 

4. desatender as determinações dafiscalização; 

5. cometer qualquer infração ás normas legais federais, estaduais e municipais; 
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6. não iniciar, sem justa causa, a execução do contrato no prazofixado; 

7. não executar, sem justa causa, a totalidade ou parte do objeto contratado; 

8. praticar por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, imperícia, negligência, dolo 

ou má-fé, venha causar danos à CONTRATANTE e/ou a terceiros, independente da 

obrigação do contratado em reparar os danoscausados. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - As multas poderão ser reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que 

se repetir o motivo. 

PARÁGRAFO QUARTO - Ocorrerá o descredenciamento quando: 

1. Por algum motivo o credenciado deixar de atender as condições estabelecidas neste Edital; 

2. Na recusa injustificada do credenciado em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento 

equivalente dentro do prazo estabelecido, implicando em seu imediato descredenciamento. 

 
DÉCIMA: A quantia a ser despendida em virtude do presente Contrato advém de verba própria da 

Dotação Orçamentária: 

002.010.013.392.021.2326.3.3.90.39.00 Ficha 1123 
 

 
DÉCIMA PRIMEIRA: Os serviços serão prestados rigorosamente dentro das especificações da 

Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer. 

 
DÉCIMA SEGUNDA: As alterações de endereço, telefone ou fax, deverão ser comunicadas à 

Comissão de Licitação e a Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer. 

 
DÉCIMA TERCEIRA: A gestão do presente contrato ficará a cargo da Secretaria Municipal de 

Cultura, Turismo, Esporte e Lazer. 

 
DÉCIMA QUARTA: A Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer designará um 

funcionário do seu quadro de pessoal para acompanhar e fiscalizar a execução do presente 

contrato. 

 
DÉCIMA QUINTA: O presente contrato está vinculado ao edital de credenciamento nº 07/2022, 

constante do processo de Inexigibilidade nº 019/2022, assim como as determinações da Lei 

Federal nº 8666/93 e suas alterações, mesmo nos omissos.  Elegem as partes o Foro da Comarca 

de Visconde do Rio Branco - MG, para dirimir qualquer ação oriunda do presente Contrato, com 

renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado queseja. 

 
E por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual 

teor, valor e forma, que vão assinadas pelas partes, e testemunhas abaixo. 

 
Visconde do RioBranco,MG, de de2022. 
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_________________________________________________ 

PREFEITO DE VISCONDE DO RIO BRANCO 

CONTRATANTE 

 
 
 

 
NOME DO CONTRATADO 

 
TESTEMUNHAS: 

 
 

Nome:   

Assinatura:   

CPF:   

Nome:    

Assinatura:    

CPF:   
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PROCURADORIA JURÍDICA: 

 

 

Atendendo as determinações contidas na Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, 

declaro estar de acordo com os termos do presente Contrato. 

 

 
Visconde do RioBranco,MG, de de2022. 

 
 

 
_____________________________________ 

PROCURADOR JURÍDICO 

 

 

 

 


