MUNIOPIO DE BARIRI

EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 01/2018
EDITAL

PARA CREDENCIAMENTO

LOCAIS PARA PALCO LIVRE
PROGRAMA MUNICIPAL

DE BANDAS

DESTINADOS AO

"DOMINGO

CULTURAL"

DE BARIRI

O MUNICÍPIO
credenciamento

DE BARIRI

torna

público o CHAMAMENTO PÚBLICO para fins de realizar o

de bandas locais para eventos do Programa Municipal "Domingo Cultural" de Bariri, a

partir da presente data até o dia 30 de dezembro de 2018 em conformidade

com as condições e

exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1. DO OBJETO
1.1. Constitui objeto deste chamamento

público o credenciamento

de artistas,

bandas ou grupos

musicais de renome local para compor a programação artística musical dos eventos realizados pela
Prefeitura Municipal de Bariri, através do Programa Municipal "Domingo Cultural" de Bariri. Projetos e
atividades culturais que se enquadrem

nos objetivos do Setor de Cultura, subordinado

à Diretoria

Municipal de Educação, Cultura e Esportes, durante o ano de 2018, atendendo às especificidades de
cada evento e do público-alvo, garantindo a excelência no serviço público.

1.2. Esse chamamento tem como intuito compor a programação artística dos eventos visando atender
aos princípios da oportunidade

e valorização da cultura do município,

sendo esses, eventos pré-

programados para o Programa Municipal "Domingo Cultural" de Bariri. As bandas/grupos

poderão ser

convocadas até o dia 31 de dezembro de 2018.

1.3. Os princípios norteadores deste edital são:
a) garantir o fomento e difusão das manifestações culturais para que não ocorram apenas a ação de
contratações isoladas, não permitido o processo de mercantilização
incentivando o processo de formação permanente do artista.

das atividades

culturais

e

b) avaliar o potencial de formação de público e reflexão sobre a importância de nossa diversidade
cultural e sua colaboração na composição da identidade social.

c) valorizar o artista local, com sua trajetória

e perspectiva de sua formação

cultural e contínuo

diálogo com a sociedade.

d) agir com responsabilidade fiscal e orçamentária, com o objetivo de respeitar a Lei Orçamentária do
Município e total transparência,

valorizando

a cultura

local oferecendo

meios de cadastramento,

divulgação e inclusão a futuros projetos relacionados a cultura do município. Prezando sempre pelos
serviços públicos de excelência e qualidade.

e) diversificar

a participação

dos agentes

e artistas

locais, com o intuito

de democratizar

e~
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L.

universalizar o acesso aos mecanismos culturais e sociais.

f) fazer a reflexão crítica e intelectual sobre a circulação dos bens culturais e suas contribuições para a
formação de uma sociedade igualitária e que tenha sua organização cultural como cerne ontológica do
indivíduo.

2. DOS PRAZOS
2.1. O prazo de encerramento

de inscrição para os interessados em participar deste credenciamento

público encerra-se em 10 de agosto de 2018, podendo ser prorrogado a critério do Município de Bariri.

2.2. A apresentação musical habilitada permanecerá credenciada até 31 de dezembro de 2018.
2.3. O credenciamento

não gera direito

à

contratação,

ficando esta, condicionada

programação dos eventos, bem como de previsão orçamentária,

à

definição da

ficando a critério do Município de

Bariri a definição da conveniência e da oportunidade em fazê-lo.

2.4. Este Edital poderá ser revogado por ato unilateral do Município de Bariri, desde que devidamente
justificado, quando o interesse público assim o exigir, sem indenização a terceiros.
3. DA FORMA DE PAGAMENTO
3.1. Cada apresentação terá o pagamento (cachê) de valor fixo em R$ 800,00 (oitocentos reais),
pelos serviços prestados nas apresentações,
Prefeitura Municipal de Bariri.

3.2. Todas as despesas (camarim, transporte,

objeto

deste chamamento

estadia, alimentação)

que será efetuado

referentes

pela

as representações

artísticas a comunidade em eventos promovidos no Programa Municipal "Domingo Cultural" de Bariri,
serão de total responsabilidade
Edital de Chamamento Público.

dos responsáveis pelas bandas, grupos e músicos habilitados pelo

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
4.1. Poderão se inscrever artistas e ou grupos/bandas,
doravante denominadas "proponentes".

pessoas jurídicas,

4.1.1. Serão aceitas as inscrições de MEl (Microempreendedor

legalmente

constituídas,

Individual);

4.1.2. Para os efeitos deste Chamamento:
a) as bandas ou grupos inscritos deverão ser locais. A apresentação

poderá ser constituída

de

repertório autoral ou releituras.

b) bandas ou grupos locais são aquelas em que a maioria de seus integrantes ou o representante da
banda seja residente no Município de Bariri e que a banda ou grupo, reconhecidamente
circuito cultural e artístico de Bariri.

faça parte do

4.2. O proponente deverá ser maior de 18 (dezoito) anos ou emancipado.
4.3. No caso de o artista ser menor de 18 anos sem capacidade civil plena, deverá ser providenciada
toda documentação exigida pela legislação pertinente.
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4.4. Não poderão participar da presente seleção, como proponente, os agentes públicos municipais.
4.5. É de responsabilidade exclusiva do inscrito, a regularização de toda e qualquer questão relativa
aos direitos autorais de música, coreografia e texto, além da observância das disposições deste edital.

4.6. Os proponentes,

na condição de pessoa jurídica

apresentada, responsabilizando-se

(inclusive

MEl) responderão

pela proposta

ainda pelos participantes que ela venha a apresentar,

nos moldes

do Código Civil de 2002, artigo 439.
4.7. A seleção de credenciamento
contratação,
Programa

constituindo

não estabelece obrigação ao Município de Bariri de efetuar qualquer

apenas cadastro de credenciados

Municipal "Domingo

Cultural"

de Bariri,

aptos a atenderem

no decorrer

as demandas

do período estabelecido,

do

período

durante o qual os credenciados poderão ser convocados.

4.8. Em nenhuma hipótese terá o proponente credenciado qualquer vínculo empregatício com o
Município de Bariri.
5. DAS INSCRIÇÕES

5.1. Os interessados em participar do presente chamamento público deverão se apresentar com toda
a documentação

necessária conforme edital no Centro Educacional, Cultural e de Exposições Mario

Fava, Av. José Jorge Resegue, 687 - Jardim Nova Bariri, no horário das 8h as 17h, contendo ficha de
inscrição com todas as informações, material necessário e afins, nos prazos previstos no item 2 deste
edital.

5.2. As inscnçoes realizadas em desacordo com as exigências deste edital, não serão validadas.
Entretanto, poderão ser saneadas pelo proponente após contato com o Setor de Cultura, informando
tal situação.

5.3. Os envelopes com os documentos, deverão ser identificados com o número do presente edital,
nome do proponente, nome da banda ou grupo e CNPJ.

5.4. Cada Pessoa Jurídica poderá inscrever apenas um artista, grupo ou banda neste credenciamento,
por CNPJ.
6. DAS ESTAPAS

6.1. A seleção das propostas será realizada em 02 (dois) etapas, a saber:
a) Etapa 1 - "Habilitação"; Consistirá da análise e conferência dos documentos inclusos relativos aos
Anexos I e III, a ser realizada pelo Setor de Cultura e passarão a fase de avaliação técnica.
b) Etapa 2 - "Classificação";

As propostas habilitadas serão classificadas de acordo com o gênero

musical.

6.2. Serão classificadas as propostas que cumprirem todas as exigências do edital.
7. DOS CRITÉRIOS

DE DESEMPATE E DA CLASSIFICAÇÃO

FINAL

7.1. Em caso de igualdade da pontuação final, serão aplicados, sucessivamente, os seguintes critérios
de desempate:
a) Maior nota no critério Audição;
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b) Maior nota no critério Concepção Artística.
7.2. Persistindo, ainda, o empate, deverá haver sorteio.
8. OBRIGAÇÃO DOS CREDENCIADOS
8.1. Ficam os credenciados obrigados

à assinatura do "TERMO DE COMPROMISSO", ANEXO VI, no

prazo de até 03 dias, a contar do recebimento da notificação do Setor de Cultura, para sua assinatura.

8.2. Realizar a apresentação artística em horário, local e data designados, respeitando a duração
mínima de 3 (três) horas por show.
9. OBRIGAÇÕES

DO MUNICÍPIO

DE BARIRI

9.1. O Setor de Cultura deverá convocar o credenciado para assinar o TERMO DE COMPROMISSO,
Anexo VI, no prazo de até 02 (dois) dias, a contar da notificação, POR ESCRITO, do resultado final.

9.2. Comunicar ao credenciado a data, o local e horário quando houver contratação da apresentação
artística.

9.3. O Setor de Cultura deverá solicitar aos credenciados

a atualização

da documentação

de

comprovação de regularidade e validade, quando, se fizer necessário.
10. DOS CREDENCIADOS
10.1.

Os credenciados autorizam, com o ato da inscrição, a divulgação de sua imagem e trabalhos na

mídia, bem como em materiais

de divulgação

a serem produzidos,

tais como folders,

folhetos,

cartazes, etc.
10.2.

Os credenciados autorizam, com o ato de inscrição, o registro gratuito,

vídeo, áudio e/ou fotografia,

por meio de sistemas de

de sua participação no Programa Municipal "Domingo Cultural" para fins

de formação do seu acervo, bem como para divulgação desta ou de edições futuras desta atividade.
10.3.

Os credenciados

depoimentos

poderão ser convidados para coletivas de imprensa, entrevistas

com exclusividade

para vídeo

institucional

e gravação

de spot

individuais,

promocional

das

apresentações artísticas para rádios e/ou outros meios que venham a ser determinados.
10.4.

O Município de Bariri não se responsabiliza

artistas/grupos
10.5.

pela não inserção de matérias

referentes

aos

na mídia escrita, falada televisiva e radiofônica.

O credenciado que deixar de cumprir total ou parcialmente o disposto neste edital assim como

aquele que não se dispuser a apresentar

na data e horário definido

pelo Setor de Cultura, terá a

apresentação cancelada e substituída, se for o caso, sem prejuízo da aplicação das penalidades
cabíveis conforme descritas neste Edital.
11. DAS PENALIDADES
11.1.

Na hipótese

de inexecução

parcial ou total,

por parte da Banda/Grupo

selecionado

das

obrigações decorrentes deste Edital, ou de infringência dos preceitos legais pertinentes, serão
aplicadas, segundo a gravidade da falta, após regular processo administrativo,
as seguintes ~.
penalidades:

-::
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a) as penalidades previstas nesta cláusula têm caráter de sanção administrativa,

consequentemente

a

sua aplicação não exime o COMPROMISSADO de reparar os prejuízos que seu ato venha a acarretar à
PREFEITURA.

b) o COMPROMISSADO ficará suspenso temporariamente da participação de eventos realizados pela
Prefeitura Municipal de Bariri no período de 12 (doze) meses a contar da data da infração.
12. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E RECURSOS
12.1. A listagem dos habilitados será publicado exclusivamente no DOM - Diário Oficial do Município,
não podendo o candidato alegar qualquer espécie de desconhecimento.

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
13.1.

A inscrição

estabelecidas

implicará

a completa

ciência e a tácita

aceitação

neste Edital e nas demais normas legais pertinentes,

das normas

e condições

sobre as quais não poderá o

candidato alegar qualquer espécie de desconhecimento.

13.2. É de responsabilidade única, exclusiva e irrestrita do credenciado a observância e regularização
de toda e qualquer
documentação

questão

encaminhada,

concernente

a direitos

autorais,

conexos e de imagem

bem como ao espetáculo apresentado,

relativos à

a qual deve ser comprovada

perante ao Setor de Cultura em momento oportuno, ou por esta determinada

13.3. O credenciado será exclusivamente responsável por todas as despesas decorrentes da execução
da apresentação,

especialmente

financeiros, fiscais, trabalhistas

responsabilidades
e previdenciários

civis e penais, bem como encargos comerciais,
oriundos das contratações

direta ou indiretamente

efetuadas para realização do espetáculo e, especialmente, danos materiais, criminais ou morais contra
terceiros originários da apresentação do espetáculo.

13.4. Ao Setor de Cultura se reserva ao direito de contratar serviços artísticos de bandas, grupos e
artistas

de

participado

renome

nacional

deste edital,

e/ou

internacional,

desde que atendam

devidamente

comprovado,

que

às mesmas exigências documentais

não tenham

previstas neste

instrumento convocatório.

13.5.

A documentação

relativa

às propostas

não habilitadas

ficará à disposição dos respectivos

responsáveis, os quais deverão buscá-Ia no Centro Educacional, Cultural e de Exposições Mario Fava
em 30 (trinta)

dias úteis após a homologação.

Uma vez expirado o prazo ora estabelecido, fica a

critério do Setor de Cultura a destinação dessa documentação.

13.6. As propostas classificadas serão integradas ao processo administrativo deste edital.
13.7.

Quaisquer

informações,

esclarecimentos

e orientações

prestados pelo Setor de Cultura, pelo e-rnail cultura@bariri.sp.gov.br

sobre o presente

processo serão

ou pelo telefone (14) 3662-5344.

13.8. Os casos omissos serão resolvidos pelo Setor de Cultura, conforme o caso, elegendo-se o foro
da Comarca de Bariri para dirimir quaisquer conflitos oriundos do presente edital.
13.9. Integram este edital os seguintes Anexos:
I - Ficha de Inscrição;
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11 - Documentação Artística do Proponente;

lU - Documentação Jurídica, fiscal e trabalhista;
IV - Critérios;
V - Carta de Exclusividade;

VI - Termo de Compromisso.
13.10. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste edital será
o da Comarca de Bariri.

--

Bariri-SP, 30 de julho

e 2018.

Francisco Leoni Neto
Prefeito Municipal
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ANEXO I
FICHA DE INSCRIÇÃO

DA PROPOSTA ARTÍSTICA

(se preencher a mão usar letra de forma)

Por meio do presente, solicitamos inscrição no EDITAL PARA CREDENOAMENTO DE BANDAS
LOCAIS PARA PALCO LIVRE DESTINADOS AO PROGRAMA MUNIOPAL "DOMINGO CULTURAL" DE
BARIRI e declaramos estarmos cientes de que a mesma implica a total concordância e cumprimento
de todas as normas estabelecidas, bem como declaramos, sob as penas da lei, a veracidade da
documentação e informações por nós apresentadas.
Declaramos que não aceitamos que nenhum integrante, menor de 18 anos exerça, em toda a
produção e execução deste espetáculo, trabalho noturno, perigoso, ou insalubre e que menores de 16
anos realizem trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.
Os proponentes declaram-se cientes de que se encontram obrigados, sob as penalidades
legais, a declarar a superveniência de fato impeditivo para habilitação, posterior à emissão dos
documentos apresentados para habilitação neste procedimento.

Empresas Proponente

- Representante

do Artista ou Grupo

Razão Social:
Endereço Completo:
Responsável pela Empresa:
E-mail do responsável:

I Telefone:

CNPJ:

(

)

Nome do artista ou grupo:
Gênero/Estilo Musical:
Número

I Tempo

de integrantes:

de formação do grupo:

Nome completo/ CPF dos integrantes:

Telefone: (

I Celular:

)

Bariri-SP, __

de

(

)

de 2018

(Nome do Responsável pela inscrição)
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DOCUMENTAÇÃO

ANEXO 11
ARTÍSTICA DO PROPONENTE

PROPOSTA - A proposta artística deverá conter os seguintes documentos e informações:
a) Ficha de Inscrição da Proposta Artística preenchida e assinada - todos os itens são de
preenchimento obrigatório (Anexo I);
b) Descrição apresentando
apresentação

para os eventos,

elementos a serem apresentados,

a história do artista
no que diz respeito

ou grupo/banda,

ao número

a configuração

de sua

de participantes/componentes,

conteúdo musical e o que mais possa apresentar como identidade

de sua apresentação;
c) Material fonográfico (quando houver);
d) Fotos do artista, banda ou grupo musical durante apresentações anteriormente

realizadas,

e, quando possível, registro audiovisual (quando houver); e
e) Recortes de jornais,

revistas, clipagem de sites da internet e outros meios que possam

comprovar a notoriedade do artista na categoria e gênero em análise (quando houver).

08S: A qualidade da mídia, bem como a dos arquivos para execução do áudio/vídeo é de
total responsabilidade do proponente.
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ANEXO III
DOCUMENTAÇÃO JURÍDICA, FISCAL E TRABALHISTA DO PROPONENTE

Pessoa Jurídica - Da organização/empresa/instituição

proponente:

a) Comprovante de endereço atual;
b) Prova de inscrição no cadastro Nacional da Pessoa Jurídica contendo situação cadastral ativa
(CNPJ) (Cópia Comum);

c) Em caso da existência de integrante menor de idade, Autorização para Participação de Menor em
Evento Cultural;

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal (de Bariri);
e) Certidão negativa FGTS (Cópia Comum);
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (Cópia Comum);

Pessoa física - do representante legal da organização/empresa/instituição

proponente:

a) Cédula de Identidade;
b) Cadastro de Pessoa Física- CPF;
c) Comprovante de endereço atual do representante legal.
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ANEXO IV
CARTA DE EXCLUSIVIDADE

Por este instrumento,

(Nome civil

completo do artista responsável pela banda ou grupo) RG(s) nO
nO

, residente(s)/domiciliados(a)

______________

, reconhecido(a)

CPF/MF
na

_

pelo nome artístico de

_

, de acordo com o art. 25, inciso IIl, da lei Federal nO 8.666, de 21 de

___________

junho de 1993 (Lei de Licitações) e alterações posteriores, para todos os fins de direitos e obrigações,
concede

à empresa/entidade

CNPJ/MF

(Razão Social da Empresa/Entidade),

nO

,

_________

, representado(a)
CPF

legalmente por (Nome do titular da empresa/entidade),

nO

,

_________________
__

(Nome

da

sediado(a)

residente/domiciliado

RG
na

, a exclusividade de representação artística da Banda
Banda) __

proposta(s)/projeto(s)

,

cultural(ais)

contratos e outros instrumentos
artísticos ou patrocínios,

podendo

ota)

referente(s)

representante
a

aqui

espetáculo(s)

constituído(a)

musical(is),

jurídicos similares, receber valores financeiros

apresentar

requerer,

assinar

referentes a cachês

emitir notas fiscais e recibos de quitação, com recolhimento

dos tributos

previstos na legislação vigente.

Bariri-SP, __

de

de 2018

(Nome do Responsável pela inscrição)
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ANEXO V
TERMO DE COMPROMISSO

A

, sediada na

no CNPJ sob nO

"

neste ato representada

inscrita
por seu(s) representante(s)

legal(is) abaixo assinado(s), vem através da presente garantir a execução do objeto, descrito no item
1 EDITAL PARA CREDENCIAMENTO DE BANDAS LOCAIS PARA PALCO LIVRE DESTINADOS AO
PROGRAMA MUNICIPAL "DOMINGO CULTURAL" DE BARIRI, com remuneração no valor de R$ 800,00,
para apresentação

artística

em eventos do Programa

Municipal "Domingo

Cultural"

de Bariri. O

interessado que convocado não aceitar, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida
para o certame, ensejar o retardamento

da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar

ou fraudar na execução do presente, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará
impedido de licitar e contratar com o Município, e será descredenciado

pelo prazo de até 05 (cinco)

anos, sem prejuízo das demais cominações legais.

Bariri-SP, __

de

de 2018

(Nome do Responsável pela inscrição)
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