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MUNICÍPIO DE MUQUI 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 01/2017 – 
 

FESTIVAL MUQUIENSE DO BOI PINTADINHO DE 2017 
 

1. DAFINALIDADE 
 
1.1 Constitui objeto deste Edital a habilitação de propostas de atividades artísticas e culturais 

para compor a programação do FESTIVAL MUQUIENSE DO BOI PINTADINHO DE 2017 
comafinalidadeprioritária de promover apresentações demanifestações culturais, populares 
e tradicionais no Município de Muqui. 

 
2. DOPROPONENTE 
 
2.1 Poderão participar desta Convocatória: 
 
2.1.2 Pessoa Jurídica de direito privado, de natureza cultural, com ou sem fins lucrativos, que 
deverá estar em pleno funcionamento há,no mínimo,03 (três) anos. 
 
2.1.3 Pessoa Física maior de 18 anos, com comprovada atuação na atividade de sua inscrição há 

pelo menos 02 (dois) anos. 
 
3. DASINSCRIÇÕES 
 
3.1 Serão aceitas propostas para as seguintes expressões culturais/categorias: 
 
3.1.2 MANIFESTAÇÕES CULTURAIS, POPULARES E TRADICIONAIS: criações coletivas de 
comunidades, associações folclóricas, fundadas na tradição e transmitidas através da 
representação folclórica do Boi Pintadinho, manifestação típica da nossa região. 
 
3.2 Serão aceitas credenciamento em quatro categorias distintas: 
 
3.2.1 - Na categoria “grupo grande” o Boi Pintadinho deverá ser composto por no mínimo de 
200(duzentos) componentes, entre boi, mulinhas, espadeiras/espadeiros e ritmistas; ter a sua 
tradição e historia confirmada nos registros da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de 
Muqui que comprovem a sua participação superior a 10 (dez) anos no festival; 
 
3.2.2 - Na categoria “grupo médio” o Boi Pintadinho deverá ser composto por no mínimo de 
150 (cento e cinquenta) componentes, entre boi, mulinhas, espadeiras/espadeiros e ritmistas; 
ter a sua tradição e historia confirmada nos registros da Secretaria Municipal de Turismo e 
Cultura de Muqui que comprovem a sua participação superior a 07 (sete) anos no festival; 
 
3.2.3 - Na categoria “grupo infantil” Boi Pintadinho deverá ser composto exclusivamente por 
crianças, ter no mínimo de 50 (cinquenta) componentes, entre boi, mulinhas, 
espadeiras/espadeiros e ritmistas; estar ou não ligados a um grupo grande ou médio, ter a sua 
tradição e historia confirmada nos registros da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de 
Muqui que comprovem a sua participação em festivais anteriores; 
 
3.2.4 - Na categoria “especial” representação folclórica e cultural carnavalesca, ligadas a 
tradição e manifestações de nossa região, que esteja envolvida com o carnaval, composta por 
100 (cem) componentes, ter sua tradição e história confirmada nos registros da Secretaria 
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Municipal de Turismo e Cultura de Muqui que comprove a sua participação superior a 07 (sete) 
anos no festival. 
  
3.3 A inscrição do proponente implicará na prévia e integral concordância com todas as normas 
deste Edital e seus Anexos. 
 
3.3.1 Constituem parte integrante deste Edital os seguintes anexos: 
 
a) ANEXO I - FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO; 
b) ANEXO II – DECLARAÇÃO DE APTIDÃO; 
c) ANEXO III - MINUTA DO TERMO DE COMPROMISSO; 
d) ANEXO IV – FORMULÁRIO DE RECURSO. 
 
4 DO PRAZO, LOCAL E ENCAMINHAMENTO DO CREDENCIAMENTO 
 
4.1 O credenciamento será realizado no dia 20 de fevereiro de 2017, das 7:30h às 9h, na sede da 
Prefeitura Municipal, situada na Rua Satyro França, nº 95, Centro, Muqui – ES. 
 
Parágrafo Primeiro. Cada proposta deverá ser apresentada em envelope individual, fechado, 
externamente identificado, conforme dados descritos no item 4.3 do presente Edital, 
protocolado no Protocolo Geral do Município. 
 
Parágrafo Segundo. A ficha de credenciamento e outras informações sobre o festival poderão 
ser acessadas através do site oficial do Município (www.muqui.es.gov.br) e no Portal de 
Transparência do Município 
 
Parágrafo Terceiro. Sob nenhuma hipótese serão aceitas inscrições enviadas por fax, correio 
eletrônico ou qualquer outra forma distinta das especificadas neste Edital. 
 
4.1 O credenciamento deverá ser protocolado no Protocolo Geral do Município contendo os 
seguintes documentos: 
 
I - Em se tratando de Pessoa Jurídica: 
a) Formulário de Inscrição (devidamente preenchido eassinado); 
b) Prova de que é titular de grupo folclórico classificado em uma das categorias 
constantes do presente edital, emitida pela Associação do Folclore do Município; 
c) Portfólio (coleção de trabalhos já realizados de uma empresa ou de um profissional); 
d) Comprovação da natureza cultural, emitida pela Secretaria Municipal de Turismo e 
Cultura de Muqui, e, ratificada pela Associação do Folclore do Município; 
e) Alvará de funcionamento (de 2016 ou2017); 
f) Em se tratando de sociedade simples ou empresária, cooperativas ou associações, 
cópia do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, com suas eventuais alterações, 
acompanhado dos atos comprobatórios de eleição ou designação, e investidura, dos atuais 
administradores, bem como RG e CPF destes; 
g) Em se tratando de empresário individual, cópia do seu Registro Público, bem como RG 
e CPF; 
h) Comprovante de conta bancária (folha de Cheque, cartão ouextrato); 
i) Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, e constituída 
há pelo menos 03 (três) ano; 
j) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, 

http://www.muqui.es.gov.br/
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relativo ao domicílio ou sede do convocado, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 
com o objetocontratual; 
k) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e INSS; 
l) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante Certidão Negativa de 
Débito – CND e Certidão Negativa de Dívida Ativa –CNDA; 
m) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 
convocado, ou outra equivalente, na forma dalei; 
n) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), atestando a inexistência de débitos 
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho; 
o) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 
 
II - Em se tratando de Pessoa Física: 
a) Formulário de Inscrição (devidamente preenchido eassinado); 
b) Prova de que é titular de grupo folclórico classificado em uma das categorias 
constantes do presente edital, emitida pela Associação do Folclore do Município; 
c) Portfólio (coleção de trabalhos já realizados de uma empresa ou de um profissional); 
d) Comprovação de tempo em participações em festividades, emitido pela Secretaria de 
Turismo e Cultura de Muqui, e, ratificada pela Associação do Folclore do Município; 
e) Cópia de RG, CPF e Comprovante de Residência do proponente, que comprovem que o 
proponente é muquiense, ou radicado no Município de Muqui há pelo menos 5 (cinco)anos; 
f) Comprovante de conta bancária (folha de Cheque, cartão ouextrato) quando houver 
em nome do titular. 
g) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e INSS; 
h) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante Certidão Negativa de 
Débito – CND; 
i) ProvaderegularidadeparacomaFazendaMunicipaldodomicílioousededoconvocado, ou 
outra equivalente, na forma dalei; 
j) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT atestando a inexistência de débitos 
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho; 
 
III - Os documentos a serem entregues, poderão ser apresentados em original, cópia 
autenticada na forma da lei, ou cópia simples acompanhada do original, que poderá ser 
declarada autêntica pela Comissão de Credenciamento ou servidor por este designado. 
 
4.2 As propostas deverão conter as seguintes informações na parte externa do envelope: 
 
Destinatário 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI 
À Comissão Permanente de Licitação Municipal - Credenciamento Festival Muquiense do Boi 
Pintadinho – 2017. 
Rua Satyro França, nº 95, Centro, Muqui – ES, CEP 29480-000 
 
Remetente 
NOME DO ARTISTA OU GRUPO CULTURAL 
Nome do proponente (com CPF ou CNPJ) Endereço completo do proponente 
 
 
5 DO PROCESSO DE HABILITAÇÃO 
 
5.1 As propostas inscritas passarão por análise documental, que consiste na apreciação e 
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triagem das exigências constantes no item 4.2 e análise para definição da vinculação às 
expressões culturais/categorias descritas no item 3.1 desta Convocatória. 
 
5.2 A análise de que trata o item anterior será realizada pela Comissão Permanente de 
Licitação, conforme Decreto nº 007/2017. 
 
5.3 Serãoconsideradashabilitadasaspropostasqueapresentaremosdocumentosexigidosno 
item 4.2, e que forem vinculadas a uma das expressões culturais/categorias descritas no item 
3.1, após julgamento da Comissão de Credenciamento, restando que, em caso de habilitação de 
numero superior ao pretendido pelo Munícipio o critério de desempate será o sorteio. 
 
5.4 Após a divulgação do resultado da análise documental, as propostas inabilitadas poderão 
recorrer da decisão, no prazo especificado no Cronograma do presente Edital (item6). 
 
Parágrafo Primeiro. Os recursos (Anexo IV) aos resultados da análise documental deverão ser 
entregues pessoalmente na sede da Prefeitura Municipal de Muqui no protocolo geral do 
Município até o último dia do prazo para recorrer. 
 
Parágrafo Segundo. Os resultados da análise documental e do julgamento dos recursos serão 
divulgados no site oficial (www.muqui.es.gov.br) e na sede do Município. 
 
5.5 Caso a Comissão de Credenciamento não seja constituída da forma prevista no presente 
Edital, ou haja impossibilidade de participação dos indicados, a justificativa da ausência será 
registrada na ata de abertura da comissão, sem prejuízo da continuidade dos trabalhos. 
 
5.6 A Comissão de Credencia mento é soberana, não cabendo veto ou recurso às suas 
decisões, além daquele constante do item 5.4. 
 
5.7 O resultado da análise da Comissão de Avaliação será divulgado no site oficial 
(www.muqui.es.gov.br) e na sede do Município. 

 
 
6 DO CALENDÁRIO 
 

Cronograma Datas| Período 

Publicação do Edital 09/02/2017 
ImpugnaçãoaoEdital 09/02/2017 a 17/02/2017 

Julgamento da Impugnação e Divulgação do Resultado 20/02/2017 

Inscrição de Propostas 20/02/2017 

Análise Documental 20/02/2017 

Divulgação do Resultado do Credenciamento (Habilitados) 20/02/2017 

Recurso ao Resultado do Credenciamento 22/02/2017 

Julgamento do Recurso e divulgação do resultado 23/02/2017 
Divulgação final do resultado do Credenciamento 23/02/2017 

 
 
7 DA PROGRAMAÇÃO 
 
7.1 Caberá à Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de Muqui, organizar a programação 
do Festival Muquiense do Boi Pintadinho - 2017, observando-se a rotatividade necessária 

http://www.muqui.es.gov.br/
http://www.muqui.es.gov.br/
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dentre as propostas habilitadas, considerando o perfil das tradições carnavalescas e o resultado 
da análise da Comissão de Credenciamento. 
 
7.2 AspropostashabilitadaspelaComissãodeCredenciamentonãoterãonecessariamentesua 
participação assegurada na programação de que trata o item 7.1. 

 
7.3 Cada grupo terá 01 (uma) hora para se apresentar e percorrer toda a avenida, espaço 
destinado ao corredor da boiada, demarcada por pontos de saída e chegada, tendo seus 
horários anotados por fiscais designados pela Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de 
Muqui. 

 
7.4 Para a apresentação no festival os grupos deverão estar no local 45 (quarenta e cinco) 
minutos antes do horário marcado para a apresentação, sendo que o não cumprimento do 
horário consequentemente a não apresentação, implicarão em não recebimento da premiação 
estabelecida. 
 
8 DOS IMPEDIMENTOS 
 
8.1 Nãoserápermitidaainscriçãoqueseenquadrenosseguintescasos: 
 
a) integrantes da Comissão de Credenciamento, seus cônjuges, parentes consanguíneos ou 
afins, até 2ºgrau; 
 
b) titulares de cargos efetivos, comissionados e terceirizados do Município, além de 
contratados para realizar a produção ou fiscalização do Festival Muquiense do Boi Pintadinho - 
2017, seus cônjuges, parentes consanguíneos ou afins, até 2ºgrau. 

 
c) É vedada a participação de grupos folclóricos que usam o boi como tema, mas que não 
seguem as características dos grupos de Bois Pintadinhos locais, que usam a terminação Boi 
Pintadinho apenas em festejos de carnaval. 
 
9 DA CONTRATAÇÃO 
 
9.1 A participação dos proponentes selecionados para a programação cultural do Festival 
Muquiense do Boi Pintadinho - 2017 ficam condicionada à apresentação de toda a 
documentação citada no item 4.2. 
 
9.2 As premiações das apresentações artísticas do Festival Muquiense do Boi Pintadinho – 
2017 ficam definidos nos seguintesvalores: 
I. Grupo Grande: R$ 1.200,00 (mil e duzentos Reais) por desfile, num total de 21 desfiles; 
II. Grupo Médio: R$ 600,00 (seiscentos Reais) por desfile, num total de 08 desfiles; 
III. Grupo Infantil: R$ 500,00 (quinhentos Reais) por desfile, num total de 10 desfiles; 
IV. Categoria Especial: R$ 500,00 (quinhentos Reais), num total de 02 desfiles. 

 
 
9.3 Serão disponibilizadosos seguintes quantitativos: 
I. Grupo Grande: 08 (oito) vagas 
II. Grupo Médio: 04 (quatro) vagas 
III. Grupo Infantil: 05 (cinco) vagas 
IV. Categoria Especial: 01 (uma) vaga 
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9.4   Sendo a seguinte classificação, paras as categorias constantes: 
 
Grupo Grande: aquele composto por no mínimo 200 (duzentos) componentes, entre bois, 
mulinhas, espadeiros/espadeiras e ritimistas;  
 

    Grupo Médio: aquele composto por no mínimo 250 (cento e cinquenta) componentes, entre 
bois, mulinhas, espadeiros/espadeiras e ritimistas;  

 
    Grupo Infantil: aquele composto exclusivamente por crianças como componentes, com no 

mínimo 50 (cinquenta) componentes, entre bois, mulinhas, espadeiros/espadeiras e ritimistas; 
 

    Categoria Especial: grupo folclórico carnavalesco diferente dos classificados como boi 
pintadinho. 
 
I- Os grupos de Boi Pintadinho, deverão se apresentar contendo um ou mais bois, com as 
seguintes características, estrutura metálica, coberta por pano que caracterize o grupo, cabeça 
de papel marche ou outro material, com comprimento mínimo de 1,5m e máximo de 3m, 
integrantes uniformizados (camisas que caracterize o grupo), utilizando instrumentos acústicos 
e de percussão, ficando vedados, o uso de bateria, contrabaixo elétrico, guitarra, sintetizadores 
e acompanhamentos eletrônicos; 
II- Grupos que possuírem musica representativa dos mesmos, com letra e melodia, 
somente neste caso, poderão utilizar carro com som, para que a musica seja cantada como rege 
a tradição do grupo, não sendo permitida a utilização em qualquer outra hipótese. 

 
9.6  Os pagamentos serão efetuados através de crédito em conta corrente ou cheque 
nominal, no prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da data de verificação do 
adimplemento do serviço e apresentação da respectiva NotaFiscal ou assinatura no recibo. 
 
9.7 Sobre os valores depremiaçãoestabelecidos no item 9.2 incidirão, caso existam,os 
descontos previstos na legislaçãovigente. 
 
9.8 Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazopara o mesmo fluirá a 
partir de sua regularização por parte dacontratada. 
 
10 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
10.6 Os tributos relativos aos serviços prestados por Pessoa Jurídica e Pessoa Física, previstos 
na legislação aplicável, serão descontados dos valorescontratados. 
 
10.7 O Município de Muqui poderá prorrogar, adiar, revogar ou anular o presente 
Regulamento, na forma da Lei, sem que caiba aos participantes qualquer direito a reembolso, 
indenização oucompensação. 
 
10.8 É facultada à Comissão de Credenciamento promover, a qualquer tempo, diligência 
destinada a esclarecer ou complementar a instrução deprocessos. 
 
10.9 Os erros materiais irrelevantes serão objeto de saneamento mediante ato motivado da 
Comissão de Credenciamento. 
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10.10 Poderá a autoridade competente, a qualquer tempo, excluir credenciado, em despacho 
motivado, se tiver ciência de fato ou circunstância, anterior ou posterior à habilitação, que 
revele inidoneidade ou falta de capacidade técnica ou financeira, em face da aplicação 
analógica do disposto na legislação vigente. 
 
10.11 As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto 
deste Credenciamento poderão ser prestados no local de entrega dos documentos, e no portal 
oficial www.muqui.es.gov.br 
 
10.12 É terminantemente proibida a habilitação de grupos e ou artistas que apresentem 
trabalhos cujo teor apresente cunho racista, xenófobo, sexista ou qualquer forma de 
preconceitos ou estimulem aviolência. 

 
10.13 O Município de Muqui poderá a qualquer momento cancelar/suspender o evento, como 
medida de preventiva diante da instabilidade da segurança pública, ocasionada pela paralisação 
do policiamento no município. 
 
10.14 Os casos omissos serão decididos pela Secretaria Municipal de Turismo e Cultura. 
 

 
Muqui – ES, 09 de fevereiro de 2017. 

 
 
 
 
 

SERGIO LUIZ ANEQUIM 
PREFEITO INTERINO MUNICIPAL 

  

http://www.muqui.es.gov.br/
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MUNICIPIO DE MUQUI – EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 01/2017 
ANEXO I  

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

 
 

 
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

Inscrição 
nº   

 
NOME DO GRUPO FOLCLÓRICO:  

TEMPO DE ATUAÇÃO DO GRUPO: 
PESSOA FÍSICA 

NOME COMPLETO: 

ENDEREÇO: 

CIDADE: UF: CEP: 

TELEFONE FIXO: CELULAR: E-MAIL: 

PROFISSÃO: 

CPF: RG: ÓRGÃO EXPEDIDOR: DATA NASCIMENTO: 

ENDEREÇO RESIDENCIAL: 

CIDADE: UF: CEP: 

 

PESSOA JURÍDICA 

RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ Nº: ANO DE CONSTITUIÇÃO DO CNPJ: 

ENDEREÇO COMPLETO: 

CIDADE: UF: CEP: 

TELEFONE FIXO: CELULAR: E-MAIL: 

REPRESENTANTE: CARGO: 

PROFISSÃO: 

CPF: RG: ÓRGÃO EXPEDIDOR: DATA NASCIMENTO: 

ENDEREÇO RESIDENCIAL: 

CIDADE: UF: CEP: 

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE 
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IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA 

NOME DO GRUPO: 

TÍTULO DO SHOW / ESPETÁCULO / APRESENTAÇÃO (se houver): QUANTIDADE DE 
INTEGRANTES DO GRUPO: 

MODALIDADE ARTÍSTICA (Assinalar apenas um item)   

 Grupo Grande – Boi Pintadinho 

 Grupo Médio – Boi Pintadinho. 

 Grupo Infantil – Boi Pintadinho. 

 Grupo Especial – Representação Folclórica Carnavalesca 

 
 

TELEFONES FIXOS (DDD): TELEFONES CELULARES (DDD): 

SITE: E-MAIL: 

RESUMO DO SHOW / ESPETÁCULO / APRESENTAÇÃO 
Descreva resumidamente o espetáculo/show que pretende apresentar, descrevendo as características do Boi, quantidade de 

componentes, classificação do Boi e todos dados necessários. 
 

 

DECLARAÇÃO 

Declaro estar ciente e de acordo com as regras e condições estabelecidas no Edital de Credenciamento nº 
01/2017 e neste Formulário de Inscrição.  Afirmo também que as informações constantes no mesmo são verdadeiras. 

Declaro minha total responsabilidade pela utilização de documentos, textos, imagens e outros meios, cujos direitos autorais 
estejam protegidos pela legislação vigente. 

Autorizo a divulgação, sem autorização prévia e sem ônus de qualquer natureza, das imagens e informações da ação, com 
fins exclusivamente educacionais e culturais, conforme artigo 111 da Lei 8.666/93. 

Declaro ainda o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, cientes das sanções factíveis de serem 
aplicadas a teor do art. 87 da lei federal 8.666/93. 

 
Local e data:  ,   de  de 2017. 

 
 

 
Assinatura do proponente 

Responsável legal da Pessoa Jurídica OU Pessoa Física (artista ou integrante do grupo) 
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MUNICIPIO DE MUQUI – EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 01/2017 
 

ANEXO II 
 

 
 

DECLARAÇÃO DE APTIDÃO. 
 
 

A Secretária Municipal de Turismo e Cultura, DECLARA, para os devidos fins, 
em especial para fazer prova em solicitação de habilitação para participar do Edital de 
Credenciamento nº 01 / 2017, participação no Festival Muquiense do Boi Pintadinho de 2017, 
que revendo os arquivos desta secretaria, pude verificar que o Grupo Folclórico -
____nome___________________ ,cujo o responsável é o Sr(a)._________________________, 
tem natureza cultural, e, está caracterizado como____boi ou _________________ de tamanho 
_______________, encontra-se participando do festival a mais de ____________________anos. 

 
Por ser verdade e para clareza, firmo a presente declaração de aptidão para 

os devidos fins. 
 
Muqui-ES.,      de fevereiro de 2017. 
 
 
EUGENIA 
Secretaria de Turismo e Cultura. 
 
 
 
 

Ratifico os termos da presente declaração de aptidão. 
Muqui-ES.,    de fevereiro de 2017 
 
 
 
 
 
 
 
Presidente da Associação do Folclore de Muqui. 
CNPJ 
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MUNICIPIO DE MUQUI – EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 01/2017 

 
ANEXO III 

 
 

MINUTA DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 
 

 
TERMO DE COMPROMISSO E ADESÃO AO 
CREDENCIAMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM MUNICIPIO 
DE MUQUI, E O ________-  . 

 
 
O MUNICIPIO DE MUQUI, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ Nº 27.082.403 /0001- 
83, situada a Rua Satyro França, nº 95, Centro, Muqui-ES, neste ato representado pelo Prefeito 
Municipal Interino, Sr. Sergio Luiz Anequim, doravante  denominado Município, e 
 CNPJ/CPF Nº   , com 
endereço na  , credenciado(a) através do Edital de Credenciamento nº 
01/2017, doravante denominado(a) apenas CREDENCIAD(O), celebram o presente termo de 
adesão, que se regerá pela Lei Federal Nº 8.666/93, mediante as cláusulas e condições a seguir 
ajustadas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 
 
Constitui objeto do presente instrumento a adesão do(a) CREDENCIADO(A) ao presente termo 
de credenciamento para apresentação cultural no FESTIVAL MUQUIENSE DO BOI PINTADINHO 
DE 2017 
de que trata o Edital de Credenciamento nº 01/2017. 
§1º. É vedada a cessão ou transferência, total ou parcial do Termo de Adesão, bem como a 
modificação dos serviços sem o assentimento prévio do Município. 
§2º. As apresentações objeto deste termo de adesão não podem sofrer solução de continuidade 
durante todo o prazo da sua vigência, devendo ser executados pelo próprio habilitado, sob a 
inteira responsabilidade funcional e operacional deste, promovendo a(s) apresentação(ões) 
artística(s) no(s) local(is) e hora(s) pré-selecionado(s). 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO 
 
O prazo de vigência desse Termo de Adesão é de 60 dias a contar de sua assinatura. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
As apresentações serão realizadas conforme os valores definidos no Edital de Credenciamento 
nº 01/2017, ficando expressamente vedado o pagamento de qualquer sobretaxa em relação aos 
valores registrados no Edital. 
 
CLÁUSULA QUARTA – PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
As despesas para o pagamento deste Termo de Adesão correrão por conta dos recursos da 
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programação orçamentária a seguir especificada: 

FONTE DE RECURSOS: 10000  

FICHA PROJETO / ATIVIDADE ED 

605 013001.1339200232.063 33903600000 

606 013001.1339200232.063 33903900000 

 
CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO 
 
Em consonância com art. 8º, parágrafo 3º combinado com o artigo 40, inciso XI da Lei 8.666/93, 
os pagamentos devidos à CREDENCIADA serão efetuados através de ordem bancária, crédito em 
conta corrente ou cheque nominal, no prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da data de 
verificação do adimplemento do serviço. 
 
CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTAMENTO E REVISÃO 
 
Os preços são fixos e irreajustáveis para o período de vigência deste Termo de Adesão. 
 
Parágrafo único - serão pagos em ate 30 dias, após as apresentações. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CREDENCIADA 
 
A CREDENCIADA, além das determinações contidas no Regulamento e daquelas decorrentes de 
lei, obriga- se a: 

I. Executar os fornecimentos dos serviços de acordo com as especificações exigidas, dentro 
dos prazos estabelecidos todas as obrigações assumidas, sujeitando-se a fiscalização da 
equipe do MUNICÍPIO para a observância das determinações da contratação; 

II. Promover por sua conta e risco o transporte dos equipamentos, materiais e utensílios 
necessários à execução deste Termo de Adesão; 

III. Arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo material causado ao MUNICÍPIO e/ou a 
terceiros; 

IV. Comunicar ao MUNICÍPIO qualquer anormalidade que interfira no bom andamento para 
o fornecimento dos serviços; 

V. Zelar pela boa e completa prestação dos serviços; 
VI. Observar e respeitar as Legislações Federal, Estadual e Municipal; 
VII. Honrar os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais e outras obrigações previstas 

em Lei, ficando registrado que o pessoal empregado pela CREDENCIADA não terá 
nenhum vínculo jurídico com o MUNICÍPIO; 

VIII. Apresentar-se no dia para o qual foi selecionado, cumprindo todos os critérios, com 
todos os equipamentos em funcionamento; 

IX. Manter, durante a execução do Termo de Adesão, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação comprovadas no 
processo; 

 
CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
O CONTRATANTE, além das obrigações contidas neste Termo de Adesão por determinação 
legal, obriga- se a: 

I. Cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares dos fornecimentos dos serviços 
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e cláusulas contratuais, aplicando as penalidades previstas quando for o caso; 
II. Efetuar o pagamento dos serviços recebidos na forma e condições ajustadas; 
III. Orientar e monitorar a CREDENCIADA; 

 
CLÁUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO DO TERMO DE ADESÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
Competirá ao Município proceder ao acompanhamento da execução do Termo de Adesão, na 
forma da Lei, ficando esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do 
Município não eximirá à CREDENCIADA de total responsabilidade na execução do Termo de 
Adesão. 
Parágrafo único. O recebimento do objeto se dará segundo o disposto no art. 73 da Lei 
8.666/93, sendo certo que, esgotado o prazo de vencimento do recebimento provisório sem 
qualquer manifestação do órgão ou entidade do Município, considerar-se-á definitivamente 
aceito pela Administração o objeto contratual, para todos os efeitos, salvo justificativa escrita 
fundamentada. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – PENALIDADES 
 
Sem prejuízo da caracterização dos ilícitos administrativos previstos arts. 92 e 96 da Lei Federal 
8.666/93, com as cominações inerentes, a inexecução contratual, inclusive por atraso 
injustificado na execução do Termo de Adesão, sujeitará o contratado à multa de mora, que 
será graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecido o limite máximo de 10% (dez 
por cento) sobre o valor do Termo de Adesão, em caso de descumprimento total da obrigação, 
ou não recebimento dos valores. 
§º1.A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente 
o Termo de Adesão e aplique as demais sanções previstas na lei. 
§º2. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela administração ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente. À 
Administração se reserva o direito de descontar diretamente do pagamento devido à 
CREDENCIADA o valor de qualquer multa porventura imposta. 
§º3.As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não 
eximirá o Contratado da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações 
cometidas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO 
 
A inexecução, total ou parcial do Termo de Adesão ensejará a sua rescisão, com as 
consequências contratuais e as previstas na Lei Federal 8.666/93. 
§1º. A rescisão poderá 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. 
§2º. A rescisão do Termo de Adesão implica o descredenciamento do fornecedor, o que poderá 
ocorrer ainda, quando: 

I. Comprovado fato ou circunstância que comprometa a capacidade técnica ou 
administrativa da CREDENCIADA, ou que reduza a capacidade de fornecimento dos 
serviços a ponto de não atender às exigências estabelecidas; 

II. Parecer técnico desfavorável da qualidade dos serviços. 
§3º. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos I a XII, XVII do art. 78 da Lei federal 
8.666/93, sem que haja culpa da contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente 
comprovados que houver sofrido, na forma do § 2º do art. 79 da Lei Federal 8.666/93. 
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§4º. A CREDENCIADA poderá resilir administrativamente o Termo de Adesão, na forma da Lei, 
desde que comunique expressamente esta intenção.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VINCULAÇÃO AO REGULAMENTO  
 
Vinculam-se a este Termo de Adesão, como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e 
condições estabelecidas no processo referido no preâmbulo deste instrumento, no Edital de 
Credenciamento nº 01/2017, seu Regulamento e seus anexos, publicados. 
O Município se isenta de qualquer responsabilidade relativamente ao pagamento dos cachês 
dos artistas, na hipótese de ser o artista representado por empresa ou entidade. 
As partes elegem o Foro da Cidade de Muqui-ES, que prevalecerá sobre qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Termo de 
Adesão. 
E, por estarem assim justos e contratados(as), firmam o presente termo de adesão em 02 (duas) 
vias de igual teor e forma na presença das testemunhas que subscrevem depois de lido e 
achado conforme. 
 
Local  ,          de  de 2017. 
 
 
CONTRATANTE CREDENCIADA 
 
 
Testemunha 
Assinatura 
CPF 
 
 
Testemunha 
Assinatura 
CPF 
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