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 EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO DE 

PROJETOS CULTURAIS 

007/2020 

 

CONSIDERANDO as responsabilidades do Poder Público Municipal prevista na Lei nº 

2727/2019, de 19 de julho de 2019, em especial fomentar a cultura de forma ampla, por 

meio da promoção e difusão, da realização de editais, prêmios e seleções públicas para 

o estímulo a projetos e processos culturais, da concessão de apoio financeiro e fiscal 

aos agentes culturais, da adoção de subsídios econômicos, da implantação regulada de 

fundos públicos e privados, entre outros incentivos, nos termos da Lei; proteger e 

promover a diversidade cultural, a criação artística e suas manifestações e as 

expressões culturais, individuais ou coletivas, de todos os grupos étnicos e suas 

derivações sociais , reconhecendo a abrangência da noção de cultura em todo seu 

território e garantindo a multiplicidade de seus valores e formações; promover e 

estimular o acesso à produção e ao empreendimento cultural, a circulação e o 

intercâmbio de bens, serviços e conteúdos culturais, e o contato e a fruição do público 

com a arte e a cultura de forma universal; 

 

CONSIDERANDO os efeitos do Decreto n.° 006/2020, que, por força do estado de 

calamidade pública ocasionada pela pandemia de coronavírus(CPVID-19), interrompeu 

a cadeia produtiva e econômica da cultura, colocando os artistas em situação de 

vulnerabilidade social; e 

 
CONSIDERANDO o modelo de contratação por credenciamento, por intermédio de 

chamada pública, possibilita o acesso democrático à pauta da programação, realizada 

pela Prefeitura Municipal de Sinop, em constante diálogo com a sociedade, buscando 

alinhar-se com as especificidades locais, apoiando e viabilizando variada programação, 

com o intuito de fazer chegar ao público ações que abrangem tanto as formas 

tradicionais, quanto as vertentes contemporâneas de produção cultural e da arte. Este 

Chamamento tem caráter excepccional e tem por finalidade selecionar e apoiar 

financeiramente agentes culturais locais que se enquadrem nas condições de 

participação e habilitação deste Edital. 

 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP, por intermédio da SECRETARIA 

MU NIC IP AL  DE  E D UC AÇ ÃO ,  ESP OR T E E  C ULT UR A , torna público, para 
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conhecimento de todos os interessados, o processo de CREDENCIAMENTO DE 

PROJETOS CULTURAIS PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, EM 

FORMATO DIGITAL, TRANSMITIDOS POR MEIO DA INTERNET, para o fim de 

contratação de serviços, considerando as normas e exigências estabelecidas na legislação 

pertinente e vigente, citadas neste Edital e em seus anexos, nos seguintes termos: 

 

1. DO OBJETO 

 

1.1 O presente instrumento de CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO DE 

PROJETOS CULTURAIS dispõe sobre ações e projetos emergenciais destinados ao setor 

cultural durante o estado de calamidade pública para atender  Secretaria Municipal de 

Educação, Esporte e Cultura de Sinop/MT. 

 

1.2. Serão credenciadas propostas de natureza cultural que atendam aos objetivos 

previstos na Lei nº 2727/2019   da Prefeitura Municipal de Sinop,  sempre seguindo os 

critérios deste Edital, nas diversas linguagens artísticas, tais como: Música (DJ’s, 

Cantor, Músico Instrumental, etc); Artes Cênicas (Escritor, Compositor, Circo, etc); Artes 

Visuais (Decorador, Cenógrafo, etc); e Dança (Dançarino, Coreógrafo, etc)e Artes 

Plásticas (Designers, Pintor Artístico, Fótografo, etc);  

 

1.3. O pedido de credenciamento e sua respectiva contratação, poderá ser efetivada     

a partir do dia 06/07/2020 até o dia 17/07/2020, após a publicação nos meios oficiais de 

imprensa do município de Sinop, de acordo com as regras estabelecidas neste edital e 

anexos, à disposição dos interessados na sede da Diretoria de Cultura, localizada à 

Avenida Alexandre Ferronato, nº 1645 no bairro Cidade Jardim na cidade de Sinop/MT, 

CEP: 78550-330 ou pelo site: www.sinop.mt.gov.br. 

 

2. DA JUSTIFICATIVA E DO PLANO DE TRABALHO 

2.1. Faz se necessários o referido Chamamento Público uma vez que neste momento o 

setor cultural do município tem sofrido diversas consequências em meio à pandemia, 

assim como diversos setores, mas com um problema peculiar. Foram os primeiros a parar 

e, possivelmente, os últimos a voltar, e não há uma renda contínua para seus 

trabalhadores, para empresas e grupos. Entendemos que é importantíssimo atuarmos 

juntos para buscar soluções e caminhos para Contratação de Projetos Culturais para 

apresentações em Lives na plataforma Facebook da Prefeitura de Sinop. 

http://www.sinop.mt.gov.br/
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2.2. Ficam os projetos aprovados para Contratação de Projetos  Culturais, válidos 

seguindo as datas e normas contidas neste termo de referência. 

 

2.3. Constitui objeto a seleção de projetos culturais oriundos da produção independente 

nas diversas áreas artístico-culturais, a serem aprovados com o valor de R$ 1.000,00 (mil 

reais), por proponente. Este Chamamento tem caráter excepcional, tem por finalidade 

selecionar e apoiar financeiramente agentes culturais locais que se enquadrem nas 

condições departicipação e habilitação deste Chamamento. 

 

2.4. Será disponibilizado o valor de R$ 449.000,00 (quatrocentos e quarenta e nove mil 

reais) destinado à contemplação de até 449 projetos.  

 

PLANO DE TRABALHO 

 

Apresentação/Exibição 

Artístico Cultural 

Valor do 

Cachê 

Quantidade Total 

Projetos 1.000,00 449 R$ 449.000,00 

 

2.4 Os recursos financeiros destinados aos projetos contemplados correrão por conta 

do fundo Municipal de Cultura, estabelecido na Lei n° 2727, de 19 de julho de 2019, que 

dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura – SNC, instituído com a finalidade de 

promover o desenvolvimento humano, social e econômico, com plenos exercícios dos 

direitos culturais. 

 

2.5 Conforme prevê o artigo 17 da Lei Municipal n°2727/2019, o Sistema Municipal de 

financiamento a cultura, é constituído pelo conjunto de mecanismos de financiamento 

público, no âmbito do município de Sinop, que devem ser diversificados e articulados. 

 

2.6 No artigo 18 da Lei Municipal n°2727/2019, prevê que são mecanismos de 

financiamento público da cultura, no âmbito municipal, o Fundo Municipal de Cultura e  

outros que venham a ser criados. 

 

2.7 Discorrendo sobre artigo 20 da Lei Municipal n°2727/2019, o Fundo Municipal de 

Cultura se constitui como principal mecanismo de financiamento das políticas públicas de 

cultura no município. Com recursos destinados a programas, projetos, e ações culturais 

implementadas de forma descentralizada, em regime de colaboração e co-financiamento. 
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2.8 Esse Chamamento Público financiará projetos culturais apresentados por pessoas 

físicas de direito público conforme prevê no artigo 22 da Lei Municipal n°2727/2019 e 

pessoas jurídicas na Categoria MEI – Microempreendedor Individual. 

 

2.9 Os projetos contemplados deverão compreender os interesses da política cultural 

do município previsto no artigo 23 da Lei Municipal n°2727/2019, nas seguintes áreas 

discutidas e aprovadas pelo Conselho Municipal de Cultura: 

 

MÚSICA -DJ’S 

-CANTOR 

-TÉCNICO DE SOM/AUXILIAR DE SOM 

-MÚSICO INSTRUMENTAL 

-TÉCNICO DE ILUMINAÇÃO 

-TÉCNICO EM AÚDIO VISUAL 

 

ARTES PLÁSTICAS -DESIGNERS 

-PINTOR ARTÍSTICO 

-FOTÓGRAFO/CINEGRAFISTA 

-ARTESÃO 

-GRAFITEIRO 

 

DANÇA -DANÇARINO 

-COREOGRAFO 

 

 

ARTES VISUAIS -DECORADOR 

-CENÓGRAFO 

-TÉCNICO DE MONTAGEM 

CENOGRÁFICA 

 

ARTES 

CÊNICAS E 

LITERATURA  

 

- ESCRITOR 

- COMPOSITOR 

-RECREADOR CULTURAL 

-ATOR 

-LOCUTOR DE EVENTO 

-CIRCENSE 

-DIRETOR ARTÍSTICO 

-PIROFAGISTA 

-MÁGICO 

-HUMORISTA 

-TÉCNICO DE MONTAGEM 
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3. DA INSCRIÇÃO E DOS PRAZOS 

3.1. Somente será possível a apresentação e inscrição de um projeto por proponente 

cultural. 

 

3.2. Os projetos culturais, bem como a documentação exigida deverão ser protocolados na 

Diretoria de Cultura, situada à Avenida Alexandre Ferronato  nº 1.645, Cidade Jardim, 

Sinop/MT, CEP 78550-730. 

 

3.3. O prazo para entrega dos projetos culturais é na data de 06/07/2020 à 17/07/2020, 

improrrogável. 

 

3.3.1   20/07/2020 à 21/07/2020 – Banca de avaliação para análise técnica do Conselho; 
 
3.3.2.  22/07/2020 – Publicação dos Aprovados; 

 
3.3.3.  23/07/2020 á 24/07/2020 - Prazo máximo para entrada de recurso; 
 
3.3.4.  27/07/2020 à 31/07/2020 - prazo para execução do projeto; 

 
3.3.5.  03/08/2020 – Publicação dos projetos executados e aptos a receber. 

 

3.4.  A inscrição do produtor cultural implica na prévia e integral concordância com as 

normas deste Chamamento. 

 

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E HABILITAÇÃO 

4.1 Entende-se por produtor cultural, para todos os fins inerentes ao presente 

documento, o agente, pessoa física, com atuação e que postule a condição de responsável 

direto pela execução de projetos culturais enquadrados nos objetivos e prioridades. 

 

4.2. É condição indispensável para a participação no presente Edital a elaboração do 

projeto cultural nos termos contidos neste Edital, bem como a apresentação de todos os 

documentos necessários abaixodescritos. 

 

4.3. É Condição a apresentação do projeto em formulário próprio que estará disponível na 

sede da Diretoria de Cultura, situada à Avenida Alexandre Ferronato  nº 1.645, Cidade 

Jardim, Sinop/MT, CEP 78550-730. (Conforma anexo I) 
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4.4. Terem renda familiar mensal per capita de até ½ (meio) salário mínimo ou renda 

familiar total de até 03 (três) salários-mínimos, o que for maior. 

 

4.5 Além do projeto cultural elaborado dentro das normas contidas neste Edital, necessário 

se faz o encaminhamento dos seguintes documentos: 

 

a) Cópia do RG; 

b) Cópia doCPF; 

c) Currículo detalhado de atividades como produtor cultural acompanhado de 

comprovação de no mínimo 02 (dois) anos de atuação; 

d) Comprovante de residência e domicílio em Sinop - mínimo de 01 (um) ano (conta de 

água, energia ou telefone); 

e) Comprovante de residência e domicílio em Sinop atual (conta de água, energia ou 

telefone); 

f) Ser inscrito no Cadastro Municipal de Cultura. 

g) Em casos onde o proponente não possua nenhuma conta em seu nome, deverá 

anexar ao comprovante de endereço de onde residem uma declaração de não possuir 

documentos que comprovem ser ele domiciliado há, pelo menos 02 (dois) anos no 

Município de Sinop-MT, poderá apresentar a referida comprovação em nome de outrem 

com o qual resida no tempo estabelecido, mediante a apresentação de declarações, com 

firma reconhecida, do grau de parentesco, prova de união estável e, quanto ao imóvel, 

apresentação do contrato de aluguel, de promessa de compra e venda, ou de outro 

documentoequivalente). 

h) Cópia do documento contendo o número do PIS/PASEP ou a inscrição do INSS do 

preponente. 

i) Cópia do comprovante da MEI – Microempreendedor Individual 

j) Documento relativo à conta-corrente, onde conste o nome do preponente, o banco 

(preferencialmente em instituições oficiais), a agência e o número da conta-corrente, para 

o repasse do recurso financeiro. 

 

4.6. Para os fins do presente Chamamento, a comprovação do currículo artístico cultural 

deverá ser feito através de clippings, reportagens, revistas, jornais, publicações, folders ou 

através de declaração do Conselho Municipal de Cultura e/, ou autoridade 

culturalmunicipal. 
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4.7. A falta de qualquer documento elencado neste Chamamento implicará na imediata 

desclassificação do projeto cultural e comunicação ao produtor cultural através de 

publicação em Diário Oficial, sem qualquer apreciação demérito. 

 

4.7 Os projetos aprovados deverão seguir os seguintes critérios: 

 

MÚSICA - As apresentações do segmento Música 

serão realizadas no Centro de Eventos 

Dante Martins de Oliveira, entre os dias 13 

à 16 de julho de 2020, através de lives 

transmitidas ao vivo pela página da 

plataforma Facebook da Prefeitura 

Municipal de Sinop. A estrutura de 

sonorização e transmissão será de 

responsabilidade da Diretoria de Cultura. 

-As apresentações serão divididas por 

gêneros musicais e ocorrerão nos dias: -13 

de julho de 2020- SAMBA, PAGODE, AXÉ, 

REGGAE, ELETRÔNICO. 

14 de julho de 2020 – SERTANEJO, 

GAÚCHO, COUNTRY, FORRÓ. 

15 de julho de 2020- MPB, ROCK, POP 

ROCK, HIP HOP. 

16 de julho de 2020- GOSPEL, SACRA, 

CLÁSSICA E OUTROS. 

 

 

ARTES PLÁSTICAS -  As exposições do segmento |Artes 

plásticas ocorrerão entre os dias 13 à 17 

de julho de 2020, serão subdivididos 

conforme afinidade dos trabalhos pessoais 

do artista com a temática desenvolvida nos 

dias de execução dos projetos das demais 

. 

 

DANÇA - As apresentações do segmento serão 

realizadas no Centro de Eventos Dante 

Martins de Oliveira, entre os dias 13 à 17 

de julho de 2020, através de lives 

transmitidas ao vivo pela página da 

plataforma Facebook da Prefeitura 

Municipal de Sinop. A estrutura de 

sonorização e transmissão será de 

responsabilidade da Diretoria de Cultura. 

-As apresentações serão divididas por 
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gêneros musicais e ocorrerão nos dias: 

17 de julho de 2020- DANÇA 

CLÁSSICA,DANÇAS FOLCLÓRICAS E 

DANÇA MODERNA. 

 

ARTES VISUAIS - Atender as atividades dos segmentos de 

Música, Dança e Artes cênicas, nas 

atividades propostas entre os dias 13 à 17 

de julho de 2020. Todo material será 

fornecido pela diretoria de cultura. 

 

 

ARTES CÊNICAS E 

LITERATURA 

- As apresentações do segmento Artes 

Cênicas e Literatura serão realizadas no 

Centro de Eventos Dante Martins de 

Oliveira, entre os dias 13e 17 de julho de 

2020, através de lives transmitidas ao vivo 

pela página da plataforma Facebook da 

Prefeitura Municipal de Sinop. A estrutura 

de sonorização e transmissão será de 

responsabilidade da Diretoria de Cultura. 

 

4.9 As datas de execução dos projetos aprovados poderão ter alteração mediante ao 

número de aprovados em cada segmento.  

 

4.10 Os projetos aprovados serão publicados em Diário Oficial com as respectivas 

datas e horário de apresentação. 

 

4.11 A relação dos projetos devidamente executados e aptos a receber os recursos 

provenientes do presente Chamamento serão publicadas em Diário Oficial até o dia 

03/08/2020. 

 

5. DA REMUNERAÇÃO 

5.1. As condições de pagamento serão previstas no Contrato de Prestação deServiços, 

considerando as especificidades da prestação do serviço artístico, aduração e o custo 

previsto para este, ressaltando sempre o interesse público,conforme as determinações da 

Lei Federal 8.666/93. 

 

5.2. O pagamento pelo serviço prestado será realizado por meio de ordem bancária,tendo 

como beneficiário exclusivamente a pessoa do(a) contratado(a). 
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5.3. A convocação dar-se-á de acordo com as necessidades, metas planejadas 

eprogramadas e a disponibilidade financeira e orçamentária, durante o período devigência 

deste edital. 

 

5.4. Será respeitado pela Contratante o prazo mínimo de 3 (três) dias entre acontratação e 

a data de efetiva prestação do serviço, para fins de produção. 

 

5.5. O ato de convocação conterá, resumidamente, objeto, dia e horário daapresentação 

do(s) artista(s) e, eventualmente, a documentação complementar para a efetivação do 

contrato. 

 

5.6. Sempre que solicitado, o credenciado deverá apresentar os documentosutilizados para 

credenciamento e contratação. 

 

6. DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

 

 

6.1. As despesas com a presente licitação correrá a conta da dotações   orçamentárias 

conforme segue:  

 

DOTAÇÃO FONTE 

2055.33.90.39.00.00.01.00.00.00.00 RECURSO PRÓPRIO–P.J. 

2055.33.90.36.00.00.01.00.00.00.00 RECURSO PRÓPRIO – P.F. 

2055.33.90.39.00.00.01.00.00.03.00 RECURSO PRÓPRIO – P.J. 

2055.33.90.36.00.00.01.00.00.03.00 RECURSO PRÓPRIO – P.F. 

 

7.  DOS FISCAIS  

7.1. A execução das obrigações contratuais decorrentes deste termo de referência será 

acompanhadas e fiscalizadas pelos fiscais da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e 

Cultura: 

 

7.1.1. Fiscal do contrato: Daniel Coutinho, matrícula 12657 – Cargo: Diretor Executivo de 

Cultura e Eventos, Fone: (66) 99636-2808, e-mail: danielcomunicacao@hotmail.com. 

 

7.1.2. Suplente de Fiscal do contrato: Vanessa Stella Comerlato Souza, matricula: 

12842, Cargo: Supervisor 1, Fone: (66) 99668-3281, e-mail: 

vanessacomerlato@gamil.com. 

mailto:danielcomunicacao@hotmail.com
mailto:vanessacomerlato@gamil.com
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8. DA ELABORAÇÃO 

8.1. O projeto cultural deverá ser elaborado de acordo com os requisitos e preenchidos de 

contidosno manual de preenchimento e entregue em duas vias, juntamente com outros 

documentos relacionados. 

 

8.2. Só poderão apresentar projetos os produtores culturais com situação regular 

perante o Conselho Municipal de Cultura de Sinop. 

 

8.2 Após o recebimento, dar-se-á início ao processo de análise dos projetos 

culturais, não sendo mais possível a juntada de documentos adicionais, até a 

publicação oficial dos projetos aprovados pelo pleno doConselho. 

9. DA ANÁLISE TÉCNICA 

9.1. A análise técnica constitui ato de julgamento objetivo, vinculado às normas e 

procedimentos legais, para verificação dos requisitos básicos exigidos para o 

enquadramento da proposta/projeto cultural, de acordo com este termo, manifestado 

através de parecer técnico conclusivo, qualificando o projeto cultural como apto ou não 

apto para análise do Conselho Municipal de Cultura de Sinop. 

 

9.2. A banca de aprovação/análise técnica será formada pelos conselheiros titulares do 

Conselho Municipal de Cultura deSinop. 

 

9.3. Os projetos culturais aprovados pela análise técnica serão apreciados e 

deliberados pelo Conselho Municipal de Cultura de Sinop. 

 

10. DA APRECIAÇÃO COLEGIADA E DELIBERAÇÃO 

10.1. Os projetos culturais aprovados tecnicamente serão submetidos à apreciação do 

Conselho Municipal de Cultura de Sinop mediante despacho técnico. 

 

10.2. A apreciação final do plenário do Conselho Municipal de Cultura de Sinop será 

formalizada em Ata numerada e assinada pelos Conselheiros presentes à sessão e 

publicada em órgão oficial domunicípio. 

 

10.3. A análise em Assembléia compreende a avaliação cultural do projeto, bem como  

seu alcance social,  devendo ser manifestado através de parecer conclusivo pelaa 
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provação ou não aprovação do projeto, conforme critérios previamente definidos e 

publicados pelo Conselho. 

 

11. DA FORMALIZAÇÃO JURÍDICA 

11.1. A contratação será efetivada mediante o atendimento do disposto neste Edital e às 

Legislações e Portarias vigentes, pertinentes à matéria, e após a comprovação dos 

requisitos técnicos.   

11.2. As normas, formas para a contratação, estimativa dos valores a serem pagos pelos 

serviços prestados e fonte dos recursos financeiros, estão definidas no Contrato de 

Prestação de Serviços, minuta em anexo, a ser firmado entre as partes, mediante 

inexigibilidade de licitação (art. 25, caput da Lei 8.666/93, e alterações posteriores).  

11.3. O contrato deverá ser assinado pelo  credenciado, no prazo máximo de 05 (cinco) 

dias úteis, contados a partir da comunicação formal, podendo ser prorrogado, em 

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

posteriores.  

11.4. A recusa em assinar o Contrato, não aceitar ou não retirar o mesmo no prazo e 

condições estabelecidas, sem nenhum motivo relevante, ficará sujeita à aplicação das 

penalidades descritas no item 14 deste Edital.  

11.5. Expirado o prazo fixado acima, a Prefeitura Municipal de Sinop poderá revogar o 

procedimento. 

12. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

12.1 Sendo constatadoo não comparecimento da execução do PROJETO cultural 

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

inerentes, o produtor responsável pelo projeto cultural incentivado terá sua prestação de 

contas não concluída, impossibilitando o recebimento do repasse aprovado, 

ficandosujeito: 

a) inabilitação aos benefícios do Conselho Municipal de Cultura de Sinop; 

b) inabilitação do produtor cultural junto a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e 

Cultura, impossibilitando o recebimento de qualquer recurso de outros órgãos 

municipais; 

c) às sanções penaiscabíveis. 

d) Os benefícios dos recursos provenientes do presente termo, estão condicionados a 

execução do projeto aprovado por parte do proponente. 
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13. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

13.1. Até 2 (dois) dias úteis antes do término do prazo para entrega do envelope, qualquer 

pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o presente Edital, 

mediante petição por escrito, protocolada no Departamento de Licitações, situado na 

Secretaria Municipal de Administração, localizada à Rua das Avencas, 1.481, Setor 

Comercial, Sinop/MT, CEP: 78550-206, fone: (66) 3520-7267, no horário das 7h00min às 

13h00 , de Segunda a Sexta feira, endereçada ao respectivo titular, que decidirá sobre as 

mesmas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas;  

13.2. Caso a impugnação seja acolhida, ou os esclarecimentos ou providências solicitados 

determinem alterações no Edital, será designada nova data para entrega do envelope.  

14.  DOS RECURSOS 

14.1. O interessado que for inabilitado terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis contados a 

partir do conhecimento do fato para recorrerem, devidamente fundamentados, quanto à 

sua inabilitação conforme estabelecido no art. 109, I alínea A da Lei 8666/93 e suas 

alterações posteriores. NÃO SERÁ ACEITO FAX E/OU E-MAIL DE NENHUM 

DOCUMENTO SOLICITADO.  

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

aproveitamento;  

12.3. Decidido(s) o(s) recurso apresentado(s), e constatada a regularidade dos atos 

procedimentais, a autoridade habilitará o PRESTADOR à contratação;  

12.4. A decisão em grau de recurso será definitiva e dela poderão tomar conhecimento os 

demais interessados.   

15. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

15.1. As condições de pagamento serão previstas no Contrato de Prestação de 

Serviços, considerando as especificidades da prestação do serviço artístico, a duração e 

o custo previsto para este, ressaltando sempre o interesse público, conforme as 

determinações da Lei Federal 8.666/93. 

 

15.2. Os pagamentos serão efetuados através de crédito em conta corrente, no prazo 

não superior a 30 (trinta) dias, após a apresentação da respectiva Nota Fiscal. 

 

15.3. Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partir de 
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sua regularização por parte da contratada. 

 

15.4. Sempre que solicitado, o credenciado deverá apresentar os documentos utilizados 

para credenciamento e contratação. 

 

16. DAS PENALIDADES 

16.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato, conforme o caso, o(s) 

credenciado(s)/contratado(s) ficarão sujeitos às seguintes penalidades, que serão 

aplicadas mediante procedimento administrativo que assegurará o contraditório e a 

ampla defesa: 

 

16.2. Inexecução parcial: multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor do 

contrato; 

 

16.3. Inexecução total: multa compensatória de 30% (trinta por cento) sobre o valor do 

contrato; 

 

16.4. Na hipótese de atraso na prestação do serviço por culpa exclusiva da contratada: 

multa moratória de 2% (um por cento) sob o valor contratado, para cada hora de atraso. 

 

17. RESCISÃO 

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

16 deste Edital, poderá ensejar rescisão do contrato. 

 

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

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

 

17.3. A rescisão do Contrato de Prestação de Serviços implicará no descredenciamento. 

18. DO DESCREDENCIAMENTO 

18.1. Constituem hipóteses de descredenciamento: 

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

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

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

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

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

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

a ponto de não atender às exigências estabelecidas. 

 

19. DISPOSIÇÕES FINAIS 

19.1. Os projetos apresentados deverão obedecer, além da legislação específica do 

Conselho Municipal de Cultura de Sinop, aos limites, prazos, critérios e outras 

definições constantes neste termo de referência. 

 

19.2. Os projetos culturais serão recebidos e protocolados na Diretoria de Cultura na 

forma como forem apresentados pelos produtores culturais. 

 

19.3. Todos os documentos encaminhados junto aos projetos que forem aprovados ou 

não,  passarão a fazer parte do acervo do Conselho Municipal de Cultura de Sinop para 

fins de pesquisa e documentação, razão pela qual não serão devolvidos ao 

produtorcultural. 

 

19.4. Todos os projetos culturais deliberados pelo Conselho Municipal de Cultura, 

aprovados ou não aprovados, deverão ser publicados no Diário Oficial através de 

Resoluçãoespecífica. 

 

19.5. O  Edital e a Resolução estarão disponíveis no site da Prefeitura Municipal. 

 

19.6. Esclarecimentos aos interessados e orientação técnica para o preenchimento do 

Formulário Padrão poderão ser dirimidos pelo Manual de Preenchimento do Formulário 

ou prestados na sede da Diretoria de Cultura, situada à Avenida Alexandre Ferronato  

nº 1.645, Cidade Jardim, Sinop/MT, CEP 78550-730, em dias úteis (de segunda a 

sexta-feira) das 07:00 às 17:00 horas. 

 
19.7. É facultada à Comissão de Credenciamento promover, a qualquer tempo, 

diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução de processos. 

 

19.8. Os erros materiais irrelevantes serão objeto de saneamento mediante ato 

motivado na instrução processual ou pela comissão de credenciamento. 
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19.9. A inscrição do proponente implica na prévia e integral concordância com as 

normas deste Edital. 

 

19.10. 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. 

 

19.11. As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do 

objeto deste credenciamento poderão ser prestados no local de entrega dos 

documentos mediante petição escrita. 

 

19.12. Este Edital possui 08 (oito) anexos: 

a) ANEXO I – Ficha de Inscrição 

b) ANEXO II – Termo de autorização de uso de imagem e voz 

 c)   ANEXO III – termo de autorização de uso de obras - direitos autorais  

          d)   ANEXO IV - Minuta do contrato de prestação de serviços 

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

administrativa é competente o Foro da Comarca de Sinop, por mais privilegiado que outro 

seja.  

 Sinop/MT, 03 de julho de 2020.  

 

 

     
José Carlos Pessoa 
Presidente da C.P.L. 
Portaria nº 037/2020 
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ANEXO I 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO DE PROJETO CULTURAL 

 

a) Dados do proponente.  

 

NOME COMPLETO:   

ENDEREÇO 
COMPLETO:   

CPF:   

RG:   

TELEFONE:  (       ) 

EMAIL:  

 

b) Área de inscrição do projeto: 

 

MÚSICA 
 
 

 

 

-DJ’S  

-CANTOR  

-TÉCNICO DE SOM/AUXILIAR DE   

SOM  

-MÚSICO INSTRUMENTAL  

-TÉCNICO DE ILUMINAÇÃO  

-TÉCNICO EM AÚDIO VISUAL  

 

ARTES PLÁSTICAS 

 

-DESIGNERS  

-PINTOR ARTÍSTICO  

-FOTÓGRAFO/CINEGRAFISTA  

-ARTESÃO  

-GRAFITEIRO  

 

 

 

DANÇA 

-DANÇARINO  

-COREOGRAFO  

  

 
 
 
 

 

 

LITERATURA 

-ESCRITOR  

-COMPOSITOR  

 

 

ARTES VISUAIS 

 

-DECORADOR  

-CENÓGRAFO  
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-TÉCNICO DE MONTAGEM CENOGRÁFICA  
 

 

ARTES CÊNICAS 

 

-RECREADOR CULTURAL  

-ATOR  

-LOCUTOR DE EVENTO  

-CIRCENSE  

-DIRETOR ARTÍSTICO  

-PIROFAGISTA  

-MÁGICO  

-HUMORISTA  

-TÉCNICO DE MONTAGEM  

 
 

c) Justificativa de inscrição do projeto: 
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ANEXO II 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E VOZ 

 

Eu,___________________________________________________, portador da Cédula de 

Identidade nº _________________, inscrito no CPF sob nº ________________, residente 

à Rua _____________________________, nº _______, na cidade de 

____________________, no estado de Mato Grosso, AUTORIZO a  Prefeitura Municipal 

de Sinop, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 15.024.003/0001-32, com sede na, o uso de minha 

imagem em fotos ou filme, e ações de promoção, sem finalidade comercial Av. das 

Embaúbas, 1.386, Setor Comercial, na cidade de Sinop, Estado de Mato Grosso, para ser 

utilizada no trabalho ___________________________________, para as atividades 

vinculadas ao  EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO E 

CONTRATAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS Nº 007/2020,  dispõe sobre ações e 

projetos emergenciais destinados ao setor cultural durante o estado de calamidade pública 

para atender  Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura de Sinop/MT. 

 

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

do edital, abrangendo o uso da imagem acima mencionada em todo território nacional e no 

exterior, em todas as suas modalidades e, em destaque, das seguintes formas:  

 

(I) Facebook da Prefeitura Municipal de Sinop;  

 

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

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

outro.  

__________, ____ de _________________________ de 2020. 

 

 

____________________________________________ 

ASSINATURA 
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ANEXO III 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE OBRAS 

- DIREITOS AUTORAIS - 

 

 

Eu, abaixo assinado,________________________________________ (nome completo), 

______________________ (nacionalidade), ________________ (estado civil), 

____________________ (profissão), portador(a) da Cédula de Identidade n.º 

________________________, inscrito(a) no CPF  sob n.º _______________________, e-

mail ______________________________ residente e domiciliado(a) na Rua 

________________________________________________________________________

__ (endereço completo), considerando os direitos assegurados aos autores de obras 

literárias, artísticas, intelectuais e científicas insculpidos nos incisos XXVII e XXVIII do art. 

5º da Constituição Federal, bem como nos termos da Lei Federal n.º 9.610/98 e dos 

Decretos n.º 57.125/65 e n.º 75.699/75, pelo presente termo e sob as penas da lei declaro 

e reconheço ser o único titular, ou ser um representante oficial de um coletivo, dos direitos 

morais e patrimoniais de autor da obra ________________________________ (música, 

texto, filme, fotografia, gravura, pintura, palestra, etc.), intitulada 

_____________________________________ (denominação completa) e por conseguinte 

AUTORIZO a utilização e/ou exploração da mencionada obra por parte da Prefeitura 

Municipal de Sinop/MT, com sede à Av. das Embaúbas, 1.386, Setor Comercial, na cidade 

de Sinop, Estado de Mato Grosso, especialmente na realização e promoção das ações 

provenientes do EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO E 

CONTRATAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS nº 007/2020, dispõe sobre ações e projetos 

emergenciais destinados ao setor cultural durante o estado de calamidade pública para 

atender  Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura de Sinop/MT. 

. 

A presente autorização é concedida a título da contratação de serviço artístico-cultural, por 

01 ano, em território nacional e internacional, de forma irrestrita e contemplando, dentre 

outros meios: a reprodução parcial ou integral, inclusive através da internet, nos canais 

oficiais e redes sociais da Prefeitura Municipal de Sinop-MT; a edição; adaptação, 

transformação, para fins de promoção (teasers); tradução para qualquer idioma, inclusive 
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libras; inclusão em fonograma ou produção audiovisual; utilização, direta ou indireta, 

mediante execução musical; radiodifusão sonora ou televisiva; captação de transmissão de 

radiodifusão em locais de frequência coletiva; sonorização ambiental; exibição audiovisual, 

cinematográfica ou por processo assemelhado; inclusão em base de dados, 

armazenamento em computador, microfilmagem e demais formas de arquivamento do 

gênero;  

 

Por ser expressão de minha livre e espontânea vontade firmo este termo em 02 (duas) vias 

de igual teor e forma sem que nada haja, no presente ou no futuro, a ser reclamado a título 

de direitos autorais, conexos ou qualquer outro.  

 

_____________________, _____de ___________________de ______.  

 

 

Autor da autorização  (assinatura): __________________________________ 
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ANEXO IV 

 

MINUTA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS QUE CELEBRAM ENTRE SI A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP/MT, 

E XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

 

I - A PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP/MT, pessoa jurídica de direito público interno, 

com sede à Av. das Embaúbas, 1.386, Setor Comercial, na cidade de Sinop, Estado de 

Mato Groso, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.024.003/0001-32, doravante simplesmente 

denominada PMS ou CONTRATANTE, representada pela Prefeita Municipal, Sr.ª 

ROSANA TEREZA MARTINELLI, brasileira, casada, empresária, residente e domiciliada 

na Rua Leonardo da Vinci nº 90, Residencial Mondrian, na cidade de Sinop, Estado de 

Mato Grosso, portadora da C.I. RG. nº 03.02.804-6-SSP/MT e CPF/MF n.º 325.760.051-87, 

e do outro lado: 

 

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

denominada CONTRATADO ajustam o presente Contrato, mediante as cláusulas e 

condições aqui estipuladas. 

 

II -    DO FUNDAMENTO LEGAL: O presente Contrato obedece aos termos do EDITAL 

CREDENCIAMENTO DE PROJETOS CULTURAIS –  n º 007/2020, homologado em 

__/__/2020, pela Srª Prefeita Municipal, anexo ao Processo Administrativo n. 

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

25, c/c o art. 26, mediante as cláusulas e condições a seguir ajustadas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1.Constitui objeto do presente instrumento, a contratação do Profissional da Cultura 
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supramencionado, selecionado pelo procedimento de credenciamento, para a prestação de 

serviços artísticos, na realização do projeto _________________________, com 

apresentação a ser realizada no (s) dia (s)______________, por meio digital através da 

internet, nas redes sociais indicadas pelo contratante. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR 

2.1 – O valor da prestação de serviço objeto deste contrato é de R$ 

______________(_________________________________), conforme valores definidos 

no anexo I, do edital de credenciamento 007/2020. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

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

 

DOTAÇÃO FONTE 

2055.33.90.39.00.00.01.00.00.00.00 RECURSO PRÓPRIO–P.J. 

2055.33.90.36.00.00.01.00.00.00.00 RECURSO PRÓPRIO – P.F. 

2055.33.90.39.00.00.01.00.00.03.00 RECURSO PRÓPRIO – P.J. 

2055.33.90.36.00.00.01.00.00.03.00 RECURSO PRÓPRIO – P.F. 

 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA 

 

4.1. O Contrato terá vigência de xx (______) dias, contados a partir da data de assinatura 

do termo pelas partes. 

 

CLÁUSULA QUINTA– DO PAGAMENTO 

 

5.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, através de ordem bancária na 

conta corrente indicada pelo credenciado, após a entrega da entrega da nota fiscal. 

5.2. Os pagamentos somente poderão ser efetuados mediante prévia verificação da 

regularidade fiscal do Contratado, pelos mesmos documentos empregados na fase do 

credenciamento e contratação. 

5.3. Os preços propostos serão fixos e irreajustáveis e o valor constante da nota fiscal, 

quando da sua apresentação, não sofrerá atualização monetária até o efetivo pagamento. 

5.4. Nos preços propostos presume-se inclusos todos os impostos, taxas, custos e 

despesas. 
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CLÁUSULA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE. 

6.1.  A CONTRATANTE fica obrigada a: 

I. Cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares dos fornecimentos dos serviços e 

cláusulas contratuais, aplicando as penalidades previstas quando for ocaso; 

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

III. Orientar e monitorar o profissional da cultura CONTRATADO; 

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

V. Entregar a credencial de apresentação do CONTRATADO quando estiver 

desenvolvendo suas atividades vinculadas ao projeto ou atividade objeto dessa 

contratação; 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA 

CONTRATADA 

7.1 - A CONTRATADA fica obrigada a: 

I. Executar os fornecimentos dos serviços de acordo com as especificações exigidas, 

dentro dos prazos estabelecidos e todas as obrigações assumidas, sujeitando-se a 

fiscalização da equipe da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA para a observância das 

determinações da contratação; 

II. Fornecer todos os equipamentos, materiais e utensílios necessários a realização da 

apresentação proposta. 

III. Promover por sua conta e risco o transporte dos equipamentos, materiais e utensílios 

necessários à execução deste Contrato; 

IV. Comunicar a CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento 

para o fornecimento dos serviços; 

V. Zelar pela boa e completa prestação dos serviços; 

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

apresentar sempre que solicitado, a comprovação dos recolhimentos respectivos; 

VII. Honrar os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais e outras obrigações previstas 

em Lei, ficando registrado que o pessoal empregado pelo CONTRATADO não terá 

nenhum vínculo jurídico com a Prefeitura Municipal de Sinop/MT. 

VIII. Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou 

venham a incidir sobre as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente 

CONTRATO; 

IX. Acatar apenas as solicitações dos fornecimentos dos serviços formalmente autorizados 

pela CONTRATANTE; 
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X. Responsabilizar-se pela emissão de nota fiscal de apresentação artística e envio de 

toda documentação solicitada; 

XI. Apresentar-se no dia para o qual foi selecionado, cumprindo todos os critérios, com 

todos os equipamentos em funcionamento; 

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

assumidas, todas as condições de habilitação previstos no edital. 

XIII. Fornecer a estrutura física necessária para apresentação, incluindo palco, sonorização 

e iluminação, se for o caso. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

8.1 – Toda e qualquer alteração contratual deverá ser feita mediante a celebração de 

Termo Aditivo, com amparo no art. 65, da Lei 8.666/93, vedada a modificação do objeto. 

8.2 – A alteração de valor contratual decorrente de reajuste de preço, compensação ou 

penalização financeira prevista no Contrato, bem como o empenho de dotações 

orçamentárias suplementares até o limite do respectivo valor, dispensa a celebração de 

aditamento. 

 

CLÁUSULA NONA –  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

9.1. A CONTRATADA se reserva o direito de cancelar, impedir ou interromper a 

apresentação: 

9.2. Em caso de falta de energia elétrica, greves, tumulto ou demais motivos que, sem 

culpa da CONTRATADA, possam impedir a realização do espetáculo; 

9.3.  Quando em consequência de doença grave, justificada ou outro motivo que impeça 

temporariamente, a apresentação do ARTISTA, poderá vir a ser definida, de comum 

acordo entre as partes, nova data de apresentação artística. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA- DA RESCISÃO 

10.1.  A CONTRATANTE poderá rescindir administrativamente o presente Contrato nas 

hipóteses previstas no art. 78, incisos I a XII, da Lei Federal n. 8.666/93, Lei n. 8.883/94 e 

legislação pertinente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA 

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

parte. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VINCULAÇÃO AO EDITAL 
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12.1. Vinculam-se a este Contrato, como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e 

condições estabelecidas no Edital de Chamamento Público n. 007/2020, para 

procedimento de credenciamento visando a contratação por inexigibilidade de licitação, 

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

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO 

13.1. Fica eleito o foro da Comarca de Cuiabá, Estado do Mato Grosso, para dirimir 

quaisquer dúvidas oriundas da interpretação deste contrato. 

 

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

03(três) vias de igual teor, os representantes das partes. 

 

Sinop/MT, XXX,XXXX de 2020. 

 

 

 

 

CONTRATANTE   

 

 

 

CONTRATADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Secretaria Municipal de Educação Esporte e Cultura 

 Av. dos Jacarandás Nº. 2424 – Sinop – MT. Fones:( 66 ) 3511-3700/3707/3725. 
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