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Governo do Estado de Roraima
Comissão Permanente de Licitação do Estado de Roraima
"Amazônia: patrimônio dos brasileiros"

GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS DE CREDENCIAMENTO
Data: A partir do dia 19/08/2021
Horário: das 07h30min às 13h30min (horário local)
Local:

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL/RR, localizada na Av. Nossa Senhora da
Consolata, 472 – Centro, CEP: 69.301-011, Boa Vista-RR.

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2021
PREÂMBULO

O Governo do Estado de Roraima, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, pelos DECRETO
Nº 51-P DE 11 DE JANEIRO DE 2019, DECRETO Nº 208-P DE 1º DE FEVEREIRO DE 2019,
DECRETO Nº 1677-P DE 09 DE SETEMBRO DE 2019, DECRETO 2221-P DE 27 DE DEZEMBRO
DE 2019 E DECRETO Nº 1178-P DE 1º DE SETEMBRO DE 2020, torna público que realizará o
Credenciamento de Artistas e “Fazedores de Cultura” para Apresentações Culturais Online – 2ª
Edição, para o desenvolvimento e difusão de produtos culturais, a serem produzidos no município de
Boa Vista, via plataformas digitais, TV, rádio e redes sociais, com fundamento no art. 23, III e V, bem
como o art. 215, ambos da Constituição Federal. Este procedimento autorizado por meio do Processo nº
34101.000275/2021.60- SECULT, será regido pela Lei Federal nº 8.666/93 e alterações e pelas condições
constantes neste Edital.

1. DO OBJETO
1.1. O objeto deste Edital é o Credenciamento de Artistas e “Fazedores de Cultura” para Apresentações
Culturais Online – 2ª Edição, para o desenvolvimento e difusão de produtos culturais, a serem
produzidos no município de Boa Vista, via plataformas digitais, TV, rádio e redes sociais, de acordo
com informações constantes no Termo de Referência (Anexo I) deste edital, conforme as modalidades
abaixo:
GRUPO
1

MODALIDADE
Individual (Conteúdo Gravado)

LIMITE DE INSCRIÇÔES APROVADAS VAGAS
140
70
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2
3
4

Dupla (Conteúdo Gravado)
Grupo ou Banda (Conteúdo Gravado)
Grupo ou Banda (Formato LIVE)

60
80
100

30
40
50

1.2. DAS DEFINIÇÕES:
1.2.1. Pessoa física: brasileiros natos, naturalizados ou estrangeiros em situação regular no país, maiores de
18 anos, residentes e domiciliados no Estado de Roraima, que atuem na cadeia produtiva da arte e cultura do
segmento cultural que deseja se credenciar.
1.2.2. Pessoa jurídica: instituições privadas (Associações, MEI, Microempresas, Empresas de Pequeno
Porte e outros), com ou sem fins lucrativos, cujo cartão CNPJ tenha como natureza o desenvolvimento de
atividades relacionadas à produção artística e /ou cultural do segmento que deseja se credenciar, com sede ou
filial no Estado de Roraima.
1.2.3. Artes Cênicas – Vídeos inéditos de apresentações ou performances de circo, dança e teatro, entre
outros;
1.2.4. Música – Vídeos inéditos de apresentações musicais, em diferentes estilos;
1.2.5. Artes Visuais – Vídeos inéditos de processos criativos ligados às artes plásticas, exposições,
instalações, grafite, fotografia, desenhos, pintura, esculturas, artesanato, performances, videoarte e artes
gráficas, entre outros;
1.2.6. Literatura – Vídeos inéditos de narração de histórias e lendas, leituras dramatizadas, performances
literárias, saraus de poesias, recitais poéticos e declamação de poemas de cordel, dentre outros, bem como
disponibilização em PDF gratuito de obras literárias, e-books, HQ’s, Fanzine e RPG, e que devem ser
acompanhadas de vídeos do autor apresentando seu processo criativo e sinopse;
1.2.7. Culinária – Vídeos inéditos com apresentação de receitas e pratos acessíveis para replicação, com a
utilização de ingredientes da culinária regional;
1.2.8. Audiovisual – Produções de curta duração ou licenciamento de obras já finalizadas e inéditas, em
mídias alternativas, de ficção, documentários e videoclipes de até 60 (sessenta) segundos.
1.3. DAS CATEGORIAS:
As categorias e quantidades de vagas deste edital serão distribuídas da seguinte forma:
1.3.1. Artes Cênicas – 40 (quarenta) vagas, somente conteúdos gravados;
1.3.2. Artes Visuais – 15 (quinze) vagas, somente conteúdos gravados;
1.3.3. Audiovisual – 15 (quinze) vagas, somente conteúdos gravados;
1.3.4. Culinária – 15 (quinze) vagas, somente conteúdos gravados;
1.3.5. Literatura – 15 (quinze) vagas, somente conteúdos gravados;
1.3.6. Música – 40 (quinze) vagas, somente conteúdos gravados;
1.3.7. Música – 50 (quinze) vagas, formato de apresentação em LIVE.

2. DA OBTENÇÃO DO EDITAL
2.1. O Edital poderá ser adquirido gratuitamente no Protocolo da Comissão Permanente de Licitação
CPL/RR, no local especificado subitem 3.1 deste edital, em horário normal de expediente, das 07h30 às
13h30, ou baixado pelo site www.cpl.rr.gov.br, ou solicitado pelo e-mail cplroraima@gmail.com. Os
interessados deverão disponibilizar seus endereços eletrônicos (e-mail), ou CD-R/DVD-R, para obter a cópia
do Edital.

3. DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO
3.1. A documentação de credenciamento será recebida pela Comissão Permanente de Licitação – CPL/RR,
localizada na Av. Nossa Senhora da Consolata, nº472, Centro, CEP nº 69301-011, em Boa Vista – RR, de
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segunda a sexta-feira, no horário das 07h30min às 13h30min (horário local), a partir da data a ser definida
em edital.
3.2. O ingresso de novos interessados poderá ocorrer, a qualquer tempo, bastando, para tanto, a apresentação
dos documentos exigidos no subitem 6.5 deste edital à Comissão Permanente de Licitação – CPL/RR.

4. DA VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO
4.1 O Credenciamento ficará aberto, sem prazo determinado, para os interessados se credenciarem, tendo seu
início a partir da publicação do edital no Diário Oficial do Estado de Roraima, perdurando seus efeitos
enquanto houver interesse da Secretaria de Estado da Cultura ou até que seja atingido o limite de inscrições
aprovadas, conforme quantitativos mencionados no subitem 1.1 deste edital.

5. DOS REQUISITOS PARA CREDENCIAMENTO
5.1. Poderão se inscrever neste processo de credenciamento as pessoas físicas maiores de 18 (dezoito)
anos, capazes, residentes e domiciliadas no território do Estado de Roraima e pessoas jurídicas com sede ou
filial no Estado de Roraima, cujo cartão CNPJ tenha como natureza o desenvolvimento de atividades
relacionadas à produção artística e /ou cultural, no âmbito das categorias mencionadas no subitem 1.3 deste
edital.
5.2. A pessoa física poderá comprovar residência no Estado de Roraima através de contrato de locação de
imóvel em nome do interessado ou cônjuge/companheiro, juntamente com a certidão de casamento ou de
união estável, bem como por meio de comprovante de residência atualizado em nome do interessado.
5.2.1. Caso o interessado não possua nenhum dos documentos elencados acima, poderá apresentar
declaração de residência, assinada pelo responsável do imóvel que conste no COMPROVANTE DE
RESIDÊNCIA ATUALIZADO, o qual deverá ser enviado junto à declaração, seguindo o modelo do anexo
VII do Termo de Referência (ANEXO I), deste edital.
5.3. A pessoa jurídica poderá realizar a comprovação do estabelecimento no Estado de Roraima por meio
de apresentação de conta de consumo (água, luz, telefone) atualizada (últimos três meses) ou contrato de
aluguel em nome da pessoa jurídica.
5.3.1. Caso a pessoa jurídica não possua nenhum dos documentos elencados acima, poderá apresentar
declaração de endereço, assinada pelo responsável do imóvel que conste no COMPROVANTE DE
ENDEREÇO ATUALIZADO, o qual deverá ser enviado junto à declaração, seguindo o modelo do anexo
VII do Termo de Referência (ANEXO I), deste edital.
5.4. O interessado poderá se inscrever em até duas categorias, desde que seja uma em categoria individual e
uma em categoria de dupla ou grupo.
5.5. Para o credenciamento, o interessado deverá apresentar as seguintes documentações:
5.5.1. Pessoas Físicas:
a. Formulário Padrão de Inscrição (Anexo III) do Termo de Referência (ANEXO I), deste edital,
devidamente preenchido e assinado;
b. Cópia legível de frente e verso de documento pessoal com foto do(s) interessado(s), nos termos do
art. 28, I, da Lei nº 8.666/93, tais como Registro Geral, Carteira Nacional de Habilitação, Carteira de
Trabalho e Previdência Social ou Carteira Profissional de Identificação fornecida por ordens ou
conselhos de classes que, por lei, tenha validade como documento de identidade;
c. Cópia da inscrição do PIS/PASEP/NIT do(s) interessado(s);
d. Cópia do comprovante de residência atualizado (últimos três meses) do(s) interessado(s), na forma
do subitem 5.2 deste edital;
e. Declaração de obrigatoriedades (Anexo III) do Termo de Referência (ANEXO I), deste edital;
f. Declaração de autoria e de autorização de utilização da obra, imagem e som (Anexo IV) do Termo
de Referência (ANEXO I), deste edital, devidamente preenchida e assinada;
g. Carta de anuência (Anexo V) do Termo de Referência (ANEXO I) deste edital, no caso de inscrição
de pessoa física representando dupla ou grupo/banda, devidamente preenchida e assinada por todos os
profissionais citados na ficha técnica e que participarão do vídeo. Para os profissionais citados na ficha
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técnica que utilizem nome artístico, a carta de anuência deverá informar, além do nome artístico, o
nome completo conforme o Registro Civil;
h. Currículo profissional e/ou portfólio do artista e/ou do grupo artístico, acompanhados de
documentos comprobatórios - como certificados, notícias de jornais, fotografias condizentes com o
segmento cultural que atua, entre outros -, que atestem experiência de, no mínimo, 1 (um) ano na
categoria pretendida;
i. Cópia legível de cartão ou extrato bancário em nome do responsável, indicando o banco, agência e
conta corrente que receberá o cachê (não será aceita conta poupança ou contas em bancos digitais);
j. Autorização do autor da obra em caso de utilização de obra não autoral, nos termos da Lei nº
9.610/98;
k. Autorização do editor, conforme art. 53 e seguintes da Lei nº 9.610/98, em caso de publicação de
obra literária com contrato de edição. Tal item não é aplicável à publicação literária independente.
5.5.2. Pessoas Jurídicas
a. Formulário Padrão de Inscrição (Anexo II) do Termo de Referência (ANEXO I) deste edital,
devidamente preenchido e assinado;
b. Cópia legível de frente e verso de documento pessoal com foto do representante legal, nos termos
do art. 28, I, da Lei nº 8.666/93, tais como Registro Geral, Carteira Nacional de Habilitação, Carteira
de Trabalho e Previdência Social ou Carteira Profissional de Identificação fornecida por ordens ou
conselhos de classes que, por lei, tenha validade como documento de identidade;
c. Cópia do ato constitutivo da pessoa jurídica (estatuto e ata de eleição da diretoria ou, ainda, contrato
social, requerimento de empresário, bem como as alterações contratuais posteriores);
d. Comprovante de inscrição no CNPJ, que pode ser obtido no endereço eletrônico:
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp;
e. Cópia de comprovante de endereço atualizado da pessoa jurídica (últimos três meses), nos moldes
do item 5.3 deste edital;
f. Certidão Negativa de Débitos ou Positiva com Efeitos de Negativa, relativa a Créditos Tributários
Federais e à Dívida Ativa da União, válida, obtida através do endereço eletrônico:
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?
tipo=1;
g. Certidão Negativa de Débitos ou Positiva com Efeitos de Negativa, relativa a obrigações e débitos
tributários com a Fazenda Estadual (SEFAZ), válida, obtida através do endereço eletrônico:
https://portalapp.sefaz.rr.gov.br/siate/servlet/wp_siate_emitircndcentralservicopublica;
h. Certidão Negativa de Débitos ou Positiva com Efeitos de Negativa, relativa a obrigações e débitos
tributários com a Fazenda Municipal, válida, obtida através do sítio eletrônico do município da sede
ou filial da pessoa jurídica;
i. Certidão Negativa de Débitos ou Positiva com Efeitos de Negativa de débitos trabalhistas, válida,
obtida através do endereço eletrônico: https://www.tst.jus.br/certidao;
j. Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), válida, obtida
através
do
endereço
eletrônico:
https://consultacrf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf;
k. Declaração de obrigatoriedades (Anexo III) do Termo de Referência (ANEXO I), deste edital;
l. Declaração de autoria e de autorização de utilização da obra, imagem e som (Anexo IV) do Termo
de Referência (ANEXO I), deste edital, devidamente preenchida e assinada;
m. Currículo profissional e/ou portfólio do artista e/ou do grupo artístico, acompanhados de
documentos comprobatórios - como certificados, notícias de jornais, fotografias condizentes com o
segmento cultural que atua, entre outros -, que atestem experiência de, no mínimo, 1 (um) ano na
categoria pretendida;
n. Cópia legível de cartão ou extrato bancário em nome da pessoa jurídica, indicando o banco, agência
e conta corrente que receberá o cachê (não será aceita conta poupança ou contas em bancos
digitais);
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o. Autorização do autor da obra em caso de utilização de obra não autoral, nos termos da Lei nº
9.610/98;
p. Autorização do editor, conforme art. 53 e seguintes da Lei nº 9.610/98, em caso de publicação de
obra literária com contrato de edição. Tal item não é aplicável à publicação literária independente;
q. Declaração de cumprimento do disposto no art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal, observada a
Lei nº 9.854/99, conforme o Anexo VIII do Termo de Referência (ANEXO I), deste edital;
r. Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, conforme o Anexo IX
do Termo de Referência (ANEXO I), deste edital.

6. DOS IMPEDIMENTOS AO CREDENCIAMENTO
6.1. Será vedada a participação no credenciamento:
a. De SERVIDORES da Secretaria de Estado de Cultura ou respectivo cônjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
b. De CANDIDATO que seja membro ou cônjuge, companheiro e/ou parente em linha reta, colateral
ou por afinidade, até o terceiro grau, dos integrantes da COMISSÃO ORGANIZADORA DO
CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E “FAZEDORES DE CULTURA” PARA
APRESENTAÇÕES CULTURAIS ONLINE – 2ª EDIÇÃO.
c. De CANDIDATO que não preencha os requisitos de credenciamento estabelecido no item 5 deste
edital, bem como apresentem a documentação:
c.1 De forma incompleta, ilegível, em idioma estrangeiro, com rasuras, que dificulte a análise da
documentação;
c.2 Com vícios ou ilegalidades, omissão ou apresentarem irregularidades insanáveis.
c.3 O requerimento de credenciamento considerado inepto, poderá ser reapresentado, desde que
solucionadas as causas que ensejaram sua inépcia.
8.2 Serão vedadas INSCRIÇÕES que ofereçam produtos culturais:
a. Que gozem de má reputação e falta de integridade, que atentem contra a ordem pública ou que
prejudiquem a imagem do Estado de Roraima;
b. Que infrinjam qualquer lei ou norma jurídica brasileira vigente;
c. Que causem, ou possam vir a causar, impacto negativo à saúde ou ao meio ambiente;
d. Que façam apologia ao uso de bebidas alcoólicas, cigarro ou outras drogas;
e. Que sejam ligados a jogos de azar ou especulativos, salvo se regulamentados em legislação
específica;
f. Cujos proponentes não desfrutem de bom conceito junto à comunidade, estejam com restrição
cadastral, impedidos de operar ou em litígio com o Estado de Roraima ou com a Secretaria de Estado
de Cultura;
g. Que explorem ou incentivem o trabalho infantil, degradante ou escravo;
h. Que apresentem nudez e sexo explícito;
i. Que violem direitos de terceiros, incluídos os de propriedade intelectual;
j. Que evidenciem discriminação de raça, credo, orientação sexual ou preconceito de qualquer
natureza;
k. Que façam uso de nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades
ou servidores públicos.
7. DA SELEÇÃO
7.1. A seleção será feita através da entrega da documentação, conforme o subitem 5.5 deste edital.
7.2. A SECULT/RR indicará servidores com conhecimentos nas áreas, através de portaria, para compor a
COMISSÃO ORGANIZADORA DO CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E “FAZEDORES DE
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CULTURA” PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS ONLINE – 2ª EDIÇÃO, que avaliará as
documentações dos interessados a serem credenciados.
7.3. A COMISSÃO ORGANIZADORA DO CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E “FAZEDORES DE
CULTURA” PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS ONLINE – 2ª EDIÇÃO terá validade após a
publicação no Diário Oficial do Estado de Roraima e em jornal de grande circulação.

8. DAS FASES DO CREDENCIAMENTO
8.1 O presente CREDENCIAMENTO é composto de 03 (três) fases:
– 1ª Fase – Do Recebimento da Documentação de Habilitação e Conferência – Será de
responsabilidade da Comissão Permanente de Licitação – CPL/RR o recebimento e a conferência dos
documentos mencionados no subitem 5.5.1, alíneas “a” a “k”, para pessoa física e no subitem 5.5.2,
alíneas “a” a “r”, para pessoa jurídica, no prazo e horários mencionados no item 3 deste edital.
– 2ª Fase – Da Análise Técnica da Documentação de Habilitação e Seleção – Será de inteira
responsabilidade da COMISSÃO ORGANIZADORA DO CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E
“FAZEDORES DE CULTURA” PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS ONLINE – 2ª EDIÇÃO,
que analisará a documentação de habilitação para DEFERIMENTO OU INDEFERIMENTO do
credenciamento dos interessados, de acordo com as exigências constantes neste edital;
– 3ª Fase – Apresentação do Relatório– Será de competência da COMISSÃO ORGANIZADORA
DO CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E “FAZEDORES DE CULTURA” PARA
APRESENTAÇÕES CULTURAIS ONLINE – 2ª EDIÇÃO apresentar o Relatório dos Habilitados à
Comissão Permanente de Licitação – CPL/RR, para divulgação das atas dos resultados dos
credenciados ou descredenciados e posterior publicação no Diário Oficial do Estado de Roraima e em
jornal de grande circulação.

9. DA HOMOLOGAÇÃO DO CREDENCIAMENTO
9.1. O Gestor(a) da pasta realizará a RATIFICAÇÃO e PUBLICAÇÃO da relação dos credenciados,
conforme artigo 26 da Lei nº 8.666/93, após instrução da Comissão Permanente de Licitação – CPL/RR.
9.2. Todos aqueles que preencherem os requisitos constantes no item 5 deste edital terão suas propostas de
credenciamento acatadas pela Comissão Permanente de Licitação – CPL/RR.

10. DA FORMA DE CONTRATAÇÃO
10.1. Todos os artistas e “fazedores de cultura” habilitados serão credenciados e poderão ser convocados
para contratação conforme a demanda, sendo que a habilitação e o credenciamento não geram vínculo
contratual ou obrigatoriedade de contratação.
10.2. Os CREDENCIADOS convocados deverão comparecer para celebrar o contrato no prazo máximo de
5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da comunicação.
10.3. A ausência de assinatura do contrato pelos CREDENCIADOS poderá ser entendida como recusa
injustificada, que ensejará seu descredenciamento.
10.4. A(s) demanda(s) da(s) prestação(ões) de serviço(s) partirá(ão) da Secretaria de Estado da Cultura –
SECULT/RR, por meio do Departamento de Promoção Cultural - DPC, as quais deverão ser executadas de
imediato após a solicitação.
11. DO PREÇO DOS CACHÊS
11.1. Os cachês a serem pagos aos CREDENCIADOS estão previsto no Anexo I do Termo de Referência
(Anexo I) deste edital .
11.2. A Secretaria de Estado da Cultura adotou os referidos cachês tendo como base os fatores elencados no
estudo técnico preliminar (ep.2489741) e comprovados no memorial de cálculo (ep.2491282).
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12. DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO
12.1. As empresas interessadas deverão apresentar em envelope lacrado e identificado com a inscrição
externa conforme modelo abaixo, com a documentação exigida descrita no item 5.5 deste edital, contendo a
solicitação de credenciamento, a ser protocolado junto à Comissão Permanente de Licitação – CPL/RR,
conforme subitem 3.1 deste edital.

AO GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA-RR
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL/RR
CREDENCIAMENTO Nº 002/2021
NOME DO INTERESSADO:
CPF/CNPJ:
ENDEREÇO /TELEFONE:

12.2. Em nenhuma hipótese será admitida a apresentação de protocolos, em substituição aos documentos
solicitados;
12.3. Informar o Nome do Banco, Agência, número da Conta Corrente, para efetivação do pagamento;
12.4. Os documentos de habilitação devem ser entregues em uma via, em cópias autenticadas. Serão
admitidas cópias simples dos documentos, desde que os originais sejam apresentados, no mesmo momento,
para conferência da originalidade;
12.5. O interessado no Credenciamento poderá encaminhar a documentação exigida por meio de SEDEX,
serviço similar ou correspondência registrada, desde que seja recepcionada na Comissão Permanente de
Licitação – CPL/RR, assumindo a proponente os riscos por eventuais atrasos no transporte e entrega da
documentação;
12.6. As declarações e proposta devem estar preenchidas e assinadas por representante legal e a
representação será comprovada pela entrega de documento, que devem constar do envelope, conforme a
seguir:
12.6.1. Em se tratando de administrador, o Estatuto Social em vigor e o documento que comprova a eleição
ou designação e os poderes do administrador, no qual deverão estar expressas suas aptidões para exercer
direitos e assumir obrigações em nome do proponente;
12.6.2. Em se tratando de procurador, a procuração, outorgada por instrumento legal competente, no qual
deverão estar expressos os poderes concedidos ao procurador para exercer direitos e assumir obrigações,
prestar esclarecimentos e praticar todos os atos pertinentes a este Credenciamento;
12.7. A ausência de qualquer dos documentos exigidos neste edital para habilitação, bem como a presença
de documentos incompletos, incorretos, em desacordo com o mesmo, com rasuras, entrelinhas ou com a
validade expirada, acarretará na inabilitação do proponente;
12.8. Após o recebimento, caso tenha sido entregue pessoalmente à Comissão Permanente de Licitação –
CPL/RR, o envelope poderá ser aberto na presença dos representantes dos proponentes, para o caso de
conferência de cópia com o original;
12.9. Os documentos deverão estar regulares quanto aos prazos de validade neles previstos;
12.10. Os documentos entregues pelas proponentes interessadas para fins de habilitação devem ter todas as
suas páginas juntadas ao processo administrativo, numeradas e rubricadas;
12.11. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da
tradução para língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado, e terem sido consularizados, notarizados
e, se for o caso, registrados no Cartório de Títulos e Documentos;
12.12. Considerar-se-á habilitado o interessado cujos documentos tenham atendido às exigências contidas
neste edital;
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13. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
13.1. Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o Edital de
Credenciamento, conforme dispõe o Art. 41 §1º da Lei 8.666/93;
13.2. Caberá à Comissão Permanente de Licitação – CPL/RR, decidir sobre eventual petição, no prazo de 03
(três) dias úteis, a contar da data de protocolização do requerimento no protocolo geral da CPL, respeitando
a ampla defesa e contraditório;
13.3. Acolhida a impugnação ao ato convocatório, será designada nova data para a retificação desse
procedimento;
13.4. O pedido de impugnação, com a indicação de falhas ou irregularidades que viciarem o Edital, deverá
ser protocolizado fisicamente no Protocolo da Comissão Permanente de Licitação – CPL/RR, de acordo
com o subitem 2.1 deste Edital.

14. DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
14.1. O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses podendo ser prorrogado por igual período, contados a
partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado na forma do inciso II, do artigo 57, Lei nº 8.666/93,
conforme interesse e/ou necessidade da CONTRATANTE. A sua eficácia legal dar-se-á após a publicação
do seu extrato no Diário Oficial do Estado.
15. DO DESCREDENCIAMENTO
15.1. O CREDENCIADO ou a CONTRATANTE poderão denunciar o credenciamento, caso seja constatada
qualquer irregularidade na observância e cumprimento das normas fixadas neste edital e na legislação
pertinente, sem prejuízo do contraditório e da ampla defesa.
15.2. Aquele que quiser solicitar o descredenciamento deverá fazê-lo mediante aviso por escrito, com
antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser protocolado na SECULT/RR, situada à Praça do Centro
Cívico nº 84, Centro, em Boa Vista – RR, CEP nº 69301-380, de segunda a sexta-feira, no horário local das
07h30min às 13h30min.
15.3. A COMISSÃO ORGANIZADORA DO CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E “FAZEDORES DE
CULTURA” PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS ONLINE – 2ª EDIÇÃO poderá, através de decisão
fundamentada, promover o descredenciamento, caso seja constatada uma das hipóteses dos subitens 10.3
e/ou 15.1 deste edital, bem como tiver ciência de fato ou circunstância, anterior ou posterior à habilitação,
que revele inidoneidade ou falta de capacidade técnica.
15.4. A COMISSÃO ORGANIZADORA DO CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E “FAZEDORES DE
CULTURA” PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS ONLINE – 2ª EDIÇÃO poderá, a qualquer
momento, deliberar sobre o descredenciamento se:
15.4.1. Forem procedentes as denúncias formuladas sobre má prestação de serviço;
15.4.2. Caso seja constatada a falta de profissionalismo na relação com os prepostos da SECULT ou do
Governo do Estado de Roraima e/ou com os beneficiários diretos ou indiretos da prestação de serviço;
15.4.3. Caso não ocorra o cumprimento integral das cláusulas do contrato de prestação de serviços;
15.4.4. Caso a prestação de serviços desrespeite a diversidade cultural brasileira e os direitos humanos;
15.4.5. Caso ocorra a superveniência de fato ou circunstância que comprometa a capacidade técnica ou
administrativa do CREDENCIADO, ou que reduza a capacidade de prestação de serviço a ponto de não
atender às exigências estabelecidas;
15.4.6. No ato de convocação, o CREDENCIADO que deixar de atender à solicitação da Secretaria de
Estado da Cultura e não apresentar justificativa.

16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
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16.1. O descumprimento total ou parcial das condições estabelecidas neste instrumento poderá acarretar na
aplicação de sanções administrativas previstas nos arts. 86 a 88 da Lei nº 8.666/93.

17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE
17.1. Conforme Minuta de Contrato, Anexo II deste Edital;

18. DO PAGAMENTO
18.1. Conforme Minuta de Contrato, Anexo II deste Edital;

19. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
19.1. Conforme Minuta de Contrato, Anexo II deste Edital;

20. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
20.1. Conforme Minuta de Contrato, Anexo II deste Edital;

21. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
21.1. Qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos ou impugnar o edital, em conformidade com o art.
41, § 1º, da Lei nº 8.666/93, devendo protocolar o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes do prazo de início
das inscrições, cabendo à Administração julgar e responder à impugnação em até 03 (três) dias úteis, sem
prejuízo da faculdade prevista no § 1o do art. 113.
21.2. O credenciamento garante à SECULT e ao Estado de Roraima o direito de utilizar a imagem/nome do
CREDENCIADO em anúncios, folders, fachadas, banners, outdoors, busdoors, internet, rádio, televisão e
todas as mídias e plataformas digitais, inclusive por meio de parcerias de divulgação com outros órgãos e
instituições, mediante preenchimento e assinatura do termo de autorização de imagem.
21.3. É facultada à COMISSÃO ORGANIZADORA DO CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E
“FAZEDORES DE CULTURA” PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS ONLINE – 2ª EDIÇÃO, em
qualquer fase, promover diligências com vistas a esclarecer ou complementar a instrução do processo.
21.4. Todas as informações do presente credenciamento, tais como os esclarecimentos de dúvidas, erratas,
adendos, recursos, resultados e outros, estarão disponíveis no site da CPL/RR (http://www.cpl.rr.gov.br) e
no Diário Oficial do Estado de Roraima e jornal de grande circulação.
21.5. É de responsabilidade do interessado no credenciamento acompanhar as informações mencionadas no
subitem 21.4 deste edital, eximindo-se a pasta da responsabilidade das alegações de desconhecimento de
quaisquer informações sobre o presente credenciamento.

22. ANEXOS
22.1. Faz parte integrante deste Edital:
22.1.1. ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA;
22.1.2. (Anexo I) do Termo de Referência - TABELA DE CACHÊS
22.1.3. (Anexo II) do Termo de Referência - FICHA DE INSCRIÇÃO;
22.1.4. (Anexo III) do Termo de Referência - OBRIGATORIEDADES;
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22.1.5. (Anexo IV) do Termo de Referência - DECLARAÇÃO DE AUTORIA E DE AUTORIZAÇÃO DE
USO E IMAGEM E SOM;
22.1.6. (Anexo V) do Termo de Referência - CARTA DE ANUÊNCIA;
22.1.7. (Anexo VI) do Termo de Referência - MINUTA DO PEDIDO DE RECURSO;
22.1.8. (Anexo VII) do Termo de Referência - MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA;
22.1.9. (Anexo VIII) do Termo de Referência - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO
NO ART. 7º, XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL;
22.1.10. (Anexo IX) do Termo de Referência - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO
SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO.
22.1.11. ANEXO II – MINUTA DE CONTRATO;

Boa Vista – RR, 06 de agosto de 2021.

(assinatura eletrônica)
EVERSON DOS SANTOS CERDEIRA - Cel QOC BM
Presidente da CPL/RR

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1. ÓRGÃO RESPONSÁVEL
1.1. DADOS DO ÓRGÃO
NOME DA PASTA
Secretaria de Estado da Cultura
ENDEREÇO
CEP
Palácio da Cultura Nenê Macaggi – Praça do Centro Cívico, n° 84, Centro, Boa
69301-380
Vista – RR.
E-MAIL
HOME PAGE
promocao@secult.rr.gov.br
www.secult.rr.gov.br
1.2. RESPONSÁVEL LEGAL PELO ÓRGÃO
NOME DO RESPONSÁVEL
Shérisson Bruno Oliveira Pinheiro
CPF
RG
CARGO/FUNÇÃO
055.487.734-10
165293
Secretário de Estado da Cultura
TELEFONE
E-MAIL
(95) 98114-6537
secretario@secult.rr.gov.br
1.3. RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
NOME DO RESPONSÁVEL
Enos Faustino Almeida
CARGO/FUNÇÃO
CPF
RG
Diretor do Departamento de Promoção
199.935.602-00
63786
Cultural
TELEFONE
E-MAIL
(95) 99134-7073
enos.almeida@secult.rr.gov.br

2. DO OBJETO
2.1 O presente instrumento tem por objeto o Credenciamento de Artistas e “Fazedores de Cultura” para
Apresentações Culturais Online – 2ª Edição, para o desenvolvimento e difusão de produtos culturais, a serem
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produzidos no município de Boa Vista, via plataformas digitais, TV, rádio e redes sociais, conforme anexos
deste Termo de Referência.
3. JUSTIFICATIVA
3.1 Conforme estabelece o art. 23, III e V, bem como o art. 215, ambos da Constituição Federal, é dever do
Estado proteger os bens culturais e assegurar os meios de acesso à cultura para a população.
3.2 Nesse sentido, importante salientar que a cultura é ferramenta de transformação social que propicia a
integração e a união de pessoas, segmentos e povos. Dessa forma, vislumbra-se que tal instrumento – num
cenário de radicalismos, carência de conteúdo e razoabilidade na dinâmica das relações sociais –, demonstra
sua imprescindibilidade no conjunto de ações estatais. Além disso, ao conjugarmos o referido cenário com a
tensão social, ocasionada pela imigração desenfreada, bem como pela pandemia de COVID-19, a
viabilização de um conjunto de ações, que englobem a cultura e o lazer, torna-se ainda mais imperiosa e
urgente.
3.3 Noutro giro, tendo em vista a missão institucional da Secretaria de Estado da Cultura (SECULT), no que
tange a promoção e a difusão cultural, devidamente respaldada nas normas constitucionais
supramencionadas e na Lei Estadual nº 890, de 23 de janeiro de 2013, resta evidenciada a necessidade de
criação de instrumentos que estimulem a irrestrita obediência a tais comandos normativos.
3.4 Assim sendo, registra-se que o instrumento de credenciamento aqui apresentado foi idealizado no intuito
de promover o fomento e a difusão cultural através da criação de produtos que serão transmitidos à
população pelas redes sociais, TV, rádio e plataformas digitais. Além disso, trata-se de uma ferramenta que
se propõe a prestigiar a classe artística local, uma vez que a conjuntura atual de restrições de aglomeração de
pessoas, decorrente da pandemia de COVID-19, dificulta que os artistas e “fazedores de cultura” exerçam
seu labor, consequentemente gerando uma situação de vulnerabilidade financeira destes e de suas famílias.
3.5 Por fim, salienta-se que a inviabilidade de competição, necessária ao instrumento do credenciamento,
baseia-se no fato de que, de acordo com os objetivos propostos, não se busca condições de melhor preço e
técnica ou o concurso entre os inscritos. O que se pretende mediante este instrumento é a contratação de
todos os artistas e “fazedores de cultura” que preencham os requisitos básicos previstos no edital, para
criação de conteúdo digital em quantidade, mediante o pagamento de cachê artístico pré-definido.
4. OBJETIVOS
4.1 GERAL:
4.1.1 Promover o desenvolvimento e a difusão de produtos culturais nas redes sociais, TV, rádio e
plataformas digitais vinculadas à Secretaria de Estado da Cultura e do Governo do Estado de Roraima, bem
como por meio de parcerias firmadas pelos referidos órgãos, buscando beneficiar artistas e “fazedores de
cultura” da localidade através da contratação via chamamento público.
4.2 ESPECÍFICOS:
4.2.1 Fortalecer a cultura roraimense e proporcionar o reconhecimento da Secretaria de Estado da Cultura
como um ator social relevante no processo de fomento e difusão cultural local.
4.2.2 Promover o intercâmbio e o compartilhamento de conhecimentos e cultura, além da interação e a
integração entre os diferentes segmentos da sociedade roraimense.
4.2.3 Propiciar oportunidades de geração de renda aos artistas e “fazedores de cultura”, reduzindo eventuais
vulnerabilidades socioeconômicas no segmento durante a crise pandêmica de COVID-19.
4.2.4 Incrementar a visibilidade da cultura roraimense e dos seus artistas, desenvolvendo atividades que
fortaleçam o engajamento da sociedade com a temática.
5. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
5.1 O presente instrumento de credenciamento tem fundamento nos artigos 23, V, e 215, da Constituição
Federal de 1988, bem como no art. 25, caput, da Lei nº 8.666/1993 e na Lei Estadual n° 890, de 23 de
janeiro de 2013.
6. METODOLOGIA
6.1 DAS MODALIDADES:
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GRUPO

MODALIDADE

1

Individual
Gravado)

2

LIMITE
DE
APROVADAS
(Conteúdo

INSCRIÇÔES

VAGAS

140

70

Dupla (Conteúdo Gravado)

60

30

3

Grupo ou Banda (Conteúdo
Gravado)

80

40

4

Grupo ou Banda (Formato
LIVE)

100

50

6.2 DAS DEFINIÇÕES:
6.2.1 Pessoa física: brasileiros natos, naturalizados ou estrangeiros em situação regular no país, maiores de
18 anos, residentes e domiciliados no Estado de Roraima, que atuem na cadeia produtiva da arte e cultura do
segmento cultural que deseja se credenciar.
6.2.2 Pessoa jurídica: instituições privadas (Associações, MEI, Microempresas, Empresas de Pequeno Porte
e outros), com ou sem fins lucrativos, cujo cartão CNPJ tenha como natureza o desenvolvimento de
atividades relacionadas à produção artística e /ou cultural do segmento que deseja se credenciar, com sede ou
filial no Estado de Roraima.
6.2.3 Artes Cênicas – Vídeos inéditos de apresentações ou performances de circo, dança e teatro, entre
outros;
6.2.4 Música – Vídeos inéditos de apresentações musicais, em diferentes estilos;
6.2.5 Artes Visuais – Vídeos inéditos de processos criativos ligados às artes plásticas, exposições,
instalações, grafite, fotografia, desenhos, pintura, esculturas, artesanato, performances, videoarte e artes
gráficas, entre outros;
6.2.6 Literatura – Vídeos inéditos de narração de histórias e lendas, leituras dramatizadas, performances
literárias, saraus de poesias, recitais poéticos e declamação de poemas de cordel, dentre outros, bem como
disponibilização em PDF gratuito de obras literárias, e-books, HQ’s, Fanzine e RPG, e que devem ser
acompanhadas de vídeos do autor apresentando seu processo criativo e sinopse;
6.2.7 Culinária – Vídeos inéditos com apresentação de receitas e pratos acessíveis para replicação, com a
utilização de ingredientes da culinária regional;
6.2.8 Audiovisual – Produções de curta duração ou licenciamento de obras já finalizadas e inéditas, em
mídias alternativas, de ficção, documentários e videoclipes de até 60 (sessenta) segundos.
6.3 DAS CATEGORIAS:
As categorias e quantidades de vagas deste Termo de Referência serão distribuídas da seguinte forma:
6.3.1 Artes Cênicas – 40 (quarenta) vagas, somente conteúdos gravados;
6.3.2 Artes Visuais – 15 (quinze) vagas, somente conteúdos gravados;
6.3.3 Audiovisual – 15 (quinze) vagas, somente conteúdos gravados;
6.3.4 Culinária – 15 (quinze) vagas, somente conteúdos gravados;
6.3.5 Literatura – 15 (quinze) vagas, somente conteúdos gravados;
6.3.6 Música – 40 (quinze) vagas, somente conteúdos gravados;
6.3.7 Música – 50 (quinze) vagas, formato de apresentação em LIVE.
7. DOS REQUISITOS PARA CREDENCIAMENTO
7.1 Poderão se inscrever neste processo de credenciamento as pessoas físicas maiores de 18 (dezoito) anos,
capazes, residentes e domiciliadas no território do Estado de Roraima e pessoas jurídicas com sede ou filial
no Estado de Roraima, cujo cartão CNPJ tenha como natureza o desenvolvimento de atividades relacionadas
à produção artística e /ou cultural, no âmbito das categorias mencionadas no subitem 6.3.
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7.2 A pessoa física poderá comprovar residência no Estado de Roraima através de contrato de locação de
imóvel em nome do interessado ou cônjuge/companheiro, juntamente com a certidão de casamento ou de
união estável, bem como por meio de comprovante de residência atualizado em nome do interessado.
7.2.1 Caso o interessado não possua nenhum dos documentos elencados acima, poderá apresentar declaração
de residência, assinada pelo responsável do imóvel que conste no COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA
ATUALIZADO, o qual deverá ser enviado junto à declaração, seguindo o modelo do anexo VII.
7.3 A pessoa jurídica poderá realizar a comprovação do estabelecimento no Estado de Roraima por meio de
apresentação de conta de consumo (água, luz, telefone) atualizada (últimos três meses) ou contrato de
aluguel em nome da pessoa jurídica.
7.3.1 Caso a pessoa jurídica não possua nenhum dos documentos elencados acima, poderá apresentar
declaração de endereço, assinada pelo responsável do imóvel que conste no COMPROVANTE DE
ENDEREÇO ATUALIZADO, o qual deverá ser enviado junto à declaração, seguindo o modelo do anexo
VII.
7.4 O interessado poderá se inscrever em até duas categorias, desde que seja uma em categoria individual e
uma em categoria de dupla ou grupo.
7.5 Para o credenciamento, o interessado deverá apresentar as seguintes documentações:
7.5.1 Pessoas Físicas:
a. Formulário Padrão de Inscrição (Anexo II), devidamente preenchido e assinado;
b. Cópia legível de frente e verso de documento pessoal com foto do(s) interessado(s), nos termos do art. 28,
I, da Lei nº 8.666/93, tais como Registro Geral, Carteira Nacional de Habilitação, Carteira de Trabalho e
Previdência Social ou Carteira Profissional de Identificação fornecida por ordens ou conselhos de classes
que, por lei, tenha validade como documento de identidade;
c. Cópia da inscrição do PIS/PASEP/NIT do(s) interessado(s);
d. Cópia do comprovante de residência atualizado (últimos três meses) do(s) interessado(s), na forma do
item 7.2;
e. Declaração de obrigatoriedades (Anexo III);
f. Declaração de autoria e de autorização de utilização da obra, imagem e som (Anexo IV), devidamente
preenchida e assinada;
g. Carta de anuência (Anexo V) no caso de inscrição de pessoa física representando dupla ou grupo/banda,
devidamente preenchida e assinada por todos os profissionais citados na ficha técnica e que participarão do
vídeo. Para os profissionais citados na ficha técnica que utilizem nome artístico, a carta de anuência deverá
informar, além do nome artístico, o nome completo conforme o Registro Civil;
h. Currículo profissional e/ou portfólio do artista e/ou do grupo artístico, acompanhados de documentos
comprobatórios - como certificados, notícias de jornais, fotografias condizentes com o segmento cultural que
atua, entre outros -, que atestem experiência de, no mínimo, 1 (um) ano na categoria pretendida;
i. Cópia legível de cartão ou extrato bancário em nome do responsável, indicando o banco, agência e conta
corrente que receberá o cachê (não será aceita conta poupança ou contas em bancos digitais);
j. Autorização do autor da obra em caso de utilização de obra não autoral, nos termos da Lei nº 9.610/98;
k. Autorização do editor, conforme art. 53 e seguintes da Lei nº 9.610/98, em caso de publicação de obra
literária com contrato de edição. Tal item não é aplicável à publicação literária independente.
7.5.2 Pessoas Jurídicas
a. Formulário Padrão de Inscrição (Anexo II), devidamente preenchido e assinado;
b. Cópia legível de frente e verso de documento pessoal com foto do representante legal, nos termos do art.
28, I, da Lei nº 8.666/93, tais como Registro Geral, Carteira Nacional de Habilitação, Carteira de Trabalho e
Previdência Social ou Carteira Profissional de Identificação fornecida por ordens ou conselhos de classes
que, por lei, tenha validade como documento de identidade;
c. Cópia do ato constitutivo da pessoa jurídica (estatuto e ata de eleição da diretoria ou, ainda, contrato
social, requerimento de empresário, bem como as alterações contratuais posteriores);
d. Comprovante de inscrição no CNPJ, que pode ser obtido no
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp;

endereço

eletrônico:
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e. Cópia de comprovante de endereço atualizado da pessoa jurídica (últimos três meses), nos moldes do item
7.3;
f. Certidão Negativa de Débitos ou Positiva com Efeitos de Negativa, relativa a Créditos Tributários Federais
e
à
Dívida
Ativa
da
União,
válida,
obtida
através
do
endereço
eletrônico:
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=1;
g. Certidão Negativa de Débitos ou Positiva com Efeitos de Negativa, relativa a obrigações e débitos
tributários com a Fazenda Estadual (SEFAZ), válida, obtida através do endereço eletrônico:
https://portalapp.sefaz.rr.gov.br/siate/servlet/wp_siate_emitircndcentralservicopublica;
h. Certidão Negativa de Débitos ou Positiva com Efeitos de Negativa, relativa a obrigações e débitos
tributários com a Fazenda Municipal, válida, obtida através do sítio eletrônico do município da sede ou filial
da pessoa jurídica;
i. Certidão Negativa de Débitos ou Positiva com Efeitos de Negativa de débitos trabalhistas, válida, obtida
através do endereço eletrônico: https://www.tst.jus.br/certidao;
j. Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), válida, obtida através
do endereço eletrônico: https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf;
k. Declaração de obrigatoriedades (Anexo III);
l. Declaração de autoria e de autorização de utilização da obra, imagem e som (Anexo IV), devidamente
preenchida e assinada;
m. Currículo profissional e/ou portfólio do artista e/ou do grupo artístico, acompanhados de documentos
comprobatórios - como certificados, notícias de jornais, fotografias condizentes com o segmento cultural que
atua, entre outros -, que atestem experiência de, no mínimo, 1 (um) ano na categoria pretendida;
n. Cópia legível de cartão ou extrato bancário em nome da pessoa jurídica, indicando o banco, agência e
conta corrente que receberá o cachê (não será aceita conta poupança ou contas em bancos digitais);
o. Autorização do autor da obra em caso de utilização de obra não autoral, nos termos da Lei nº 9.610/98;
p. Autorização do editor, conforme art. 53 e seguintes da Lei nº 9.610/98, em caso de publicação de obra
literária com contrato de edição. Tal item não é aplicável à publicação literária independente;
q. Declaração de cumprimento do disposto no art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal, observada a Lei nº
9.854/99, conforme o Anexo VIII;
r. Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, conforme o Anexo IX.
8. DOS IMPEDIMENTOS AO CREDENCIAMENTO
8.1 Será vedada a participação no credenciamento:
a. De SERVIDORES da Secretaria de Estado de Cultura ou respectivo cônjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
b. De CANDIDATO que seja membro ou cônjuge, companheiro e/ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau, dos integrantes da COMISSÃO ORGANIZADORA DO
CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E “FAZEDORES DE CULTURA” PARA APRESENTAÇÕES
CULTURAIS ONLINE – 2ª EDIÇÃO.
c. De CANDIDATO que não preencha os requisitos de credenciamento estabelecido no item 7 deste Termo
de Referência, bem como apresentem a documentação:
c.1 De forma incompleta, ilegível, em idioma estrangeiro, com rasuras, que dificulte a análise da
documentação;
c.2 Com vícios ou ilegalidades, omissão ou apresentarem irregularidades insanáveis.
c.3 O requerimento de credenciamento considerado inepto, poderá ser reapresentado, desde que solucionadas
as causas que ensejaram sua inépcia.
8.2 Serão vedadas INSCRIÇÕES que ofereçam produtos culturais:
a. Que gozem de má reputação e falta de integridade, que atentem contra a ordem pública ou que
prejudiquem a imagem do Estado de Roraima;
b. Que infrinjam qualquer lei ou norma jurídica brasileira vigente;
c. Que causem, ou possam vir a causar, impacto negativo à saúde ou ao meio ambiente;
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d. Que façam apologia ao uso de bebidas alcoólicas, cigarro ou outras drogas;
e. Que sejam ligados a jogos de azar ou especulativos, salvo se regulamentados em legislação específica;
f. Cujos proponentes não desfrutem de bom conceito junto à comunidade, estejam com restrição cadastral,
impedidos de operar ou em litígio com o Estado de Roraima ou com a Secretaria de Estado de Cultura;
g. Que explorem ou incentivem o trabalho infantil, degradante ou escravo;
h. Que apresentem nudez e sexo explícito;
i. Que violem direitos de terceiros, incluídos os de propriedade intelectual;
j. Que evidenciem discriminação de raça, credo, orientação sexual ou preconceito de qualquer natureza;
k. Que façam uso de nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou
servidores públicos.
9. DO LOCAL E PRAZO PARA ENTREGA DOS DOCUMENTOS
9.1 A documentação de credenciamento será recebida pela Comissão Permanente de Licitação – CPL/RR,
localizada na Av. Nossa Senhora da Consolata, nº472, Centro, CEP nº 69301-011, em Boa Vista – RR, de
segunda a sexta-feira, no horário das 07h30min às 13h30min (horário local), a partir da data a ser definida
em edital.
9.2 O ingresso de novos interessados poderá ocorrer, a qualquer tempo, bastando, para tanto, a apresentação
dos documentos exigidos no item 7.5 à Comissão Permanente de Licitação – CPL/RR.
10. DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO
10.1 Os interessados deverão apresentar em envelope lacrado e identificado com a inscrição externa,
conforme modelo abaixo, a documentação exigida, descrita no item 7.5, com a solicitação de
credenciamento, a ser protocolado junto à Comissão Permanente de Licitação – CPL/RR, conforme o item 9
deste Termo de Referência.
AO GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA-RR
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL/RR
CREDENCIAMENTO Nº XXX/2021
NOME DO INTERESSADO:
CPF/CNPJ:
ENDEREÇO /TELEFONE:
10.2 Em nenhuma hipótese será admitida a apresentação de protocolos em substituição aos documentos
solicitados.
10.3 Os documentos de habilitação devem ser entregues em uma via, em cópias autenticadas. Serão
admitidas cópias simples dos documentos desde que os originais sejam apresentados, no mesmo momento,
para conferência da originalidade.
10.4 O interessado no Credenciamento poderá encaminhar a documentação exigida por meio de SEDEX,
serviço similar ou correspondência registrada, desde que seja recepcionada na Comissão Permanente de
Licitação – CPL/RR, assumindo o interessado os riscos por eventuais atrasos no transporte e entrega da
documentação.
10.5 As declarações e propostas devem estar preenchidas e assinadas pelos interessados sendo a
representação de pessoa jurídica comprovada pela entrega de documento, tais como o Estatuto Social em
vigor e o documento que comprova a eleição ou designação e os poderes do administrador, no qual deverão
estar expressas suas aptidões para exercer direitos e assumir obrigações em nome do interessado, que devem
constar no envelope.
10.6 Em se tratando de procurador, a procuração, outorgada por instrumento legal competente, no qual
deverão estar expressos os poderes concedidos ao procurador para exercer direitos e assumir obrigações,
prestar esclarecimentos e praticar todos os atos pertinentes a este Credenciamento.
10.7 A ausência de qualquer documento exigido neste Termo de Referência para habilitação, bem como a
presença de documentos incompletos, incorretos, ilegíveis ou em desacordo com as disposições supracitadas,
com rasuras, entrelinhas ou com validade expirada, acarretará na inabilitação do interessado.
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10.8 Após o recebimento, caso tenha sido entregue pessoalmente à Comissão Permanente de Licitação –
CPL/RR, o envelope poderá ser aberto na presença dos representantes dos interessados, para o caso de
conferência de cópia com o original.
10.9 Os documentos deverão estar regulares quanto aos prazos de validade neles previstos.
10.10 Os documentos entregues pelos interessados para fins de habilitação devem ter todas as suas páginas
juntadas ao processo administrativo, numeradas e rubricadas.
10.11 Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução
para língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado, e terem sido consularizados, notarizados, e se for
o caso, registrados no Cartório de Títulos e Documentos.
10.12 Considerar-se-á habilitado o interessado cujos documentos tenham atendido às exigências contidas
neste Termo de Referência.
11. DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO
11.1 O Credenciamento será aberto, sem prazo determinado, para os interessados se credenciarem, tendo seu
início a partir da publicação do edital no Diário Oficial do Estado de Roraima, perdurando seus efeitos
enquanto houver interesse da Secretaria de Estado da Cultura ou até que seja atingido o limite de inscrições
aprovadas, conforme quantitativos mencionados no subitem 6.1.
12. DAS FASES DO CREDENCIAMENTO
12.1 – 1ª Fase – Do Recebimento da Documentação de Habilitação e Conferência – Será de
responsabilidade da Comissão Permanente de Licitação – CPL/RR o recebimento e a conferência dos
documentos mencionados no subitem 7.5.1, alíneas “a” a “k”, para pessoa física e no subitem 7.5.2, alíneas
“a” a “r”, para pessoa jurídica, no prazo e horários mencionados no subitem 9.1 deste Termo de Referência.
12.2 – 2ª Fase – Da Análise Técnica da Documentação de Habilitação e Seleção – Será de inteira
responsabilidade da COMISSÃO ORGANIZADORA DO CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E
“FAZEDORES DE CULTURA” PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS ONLINE – 2ª EDIÇÃO, que
analisará a documentação de habilitação para DEFERIMENTO OU INDEFERIMENTO do
credenciamento dos interessados, de acordo com as exigências constantes no termo;
12.3 – 3ª Fase – Apresentação do Relatório– Será de competência da COMISSÃO ORGANIZADORA
DO CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E “FAZEDORES DE CULTURA” PARA APRESENTAÇÕES
CULTURAIS ONLINE – 2ª EDIÇÃO apresentar o Relatório dos Habilitados à Comissão Permanente de
Licitação – CPL/RR, para divulgação das atas dos resultados dos credenciados ou descredenciados e
posterior publicação no Diário Oficial do Estado de Roraima e em jornal de grande circulação.
13. DA SELEÇÃO
13.1 A seleção será feita através da entrega da documentação, conforme o subitem 7.5 deste Termo de
Referência.
13.2 A SECULT/RR indicará servidores com conhecimentos nas áreas, através de portaria, para compor a
COMISSÃO ORGANIZADORA DO CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E “FAZEDORES DE
CULTURA” PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS ONLINE – 2ª EDIÇÃO, que avaliará as
documentações dos interessados a serem credenciados.
13.3 A COMISSÃO ORGANIZADORA DO CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E “FAZEDORES DE
CULTURA” PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS ONLINE – 2ª EDIÇÃO terá validade após a
publicação no Diário Oficial do Estado de Roraima e em jornal de grande circulação.
14. DA HOMOLOGAÇÃO DO CREDENCIAMENTO
14.1 O Gestor(a) da pasta realizará a RATIFICAÇÃO e PUBLICAÇÃO da relação dos credenciados,
conforme artigo 26 da Lei nº 8.666/93, após instrução da Comissão Permanente de Licitação – CPL/RR.
14.2 Todos aqueles que preencherem os requisitos constantes no item 7 deste Termo de Referência terão suas
propostas de credenciamento acatadas pela Comissão Permanente de Licitação – CPL/RR.
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15. DA FORMA DE CONTRATAÇÃO
15.1 Todos os artistas e “fazedores de cultura” habilitados serão credenciados e poderão ser convocados para
contratação conforme a demanda, sendo que a habilitação e o credenciamento não geram vínculo contratual
ou obrigatoriedade de contratação.
15.2 Os CREDENCIADOS convocados deverão comparecer para celebrar o contrato no prazo máximo de 5
(cinco) dias úteis, contados do recebimento da comunicação.
15.3 A ausência de assinatura do contrato pelos CREDENCIADOS poderá ser entendida como recusa
injustificada, que ensejará seu descredenciamento.
15.4 A(s) demanda(s) da(s) prestação(ões) de serviço(s) partirá(ão) da Secretaria de Estado da Cultura –
SECULT/RR, por meio do Departamento de Promoção Cultural - DPC, as quais deverão ser executadas de
imediato após a solicitação.
16. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
16.1 O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser
prorrogado na forma do artigo 57, II, da Lei nº 8.666/93, conforme interesse e/ou necessidade
da CONTRATANTE.
16.2 A sua eficácia legal dar-se-á após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado de Roraima.
17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
17.1 O descumprimento total ou parcial das condições estabelecidas neste instrumento poderá acarretar na
aplicação de sanções administrativas previstas nos arts. 86 a 88 da Lei nº 8.666/93.
18. DO PAGAMENTO
18.1 A CONTRATANTE efetuará o pagamento, mediante ordem bancária creditada em conta corrente
indicada pelo CREDENCIADO, em até 30 (trinta) dias após o protocolo da Nota Fiscal de Serviço pelo
CREDENCIADO, sendo descontados os encargos e tributos que estiverem dentro da margem de
recolhimento.
19. DO PREÇO DOS CACHÊS
19.1 Os cachês a serem pagos aos CREDENCIADOS estão previsto no Anexo I deste Termo de Referência.
19.2 A Secretaria de Estado da Cultura adotou os referidos cachês tendo como base os fatores elencados no
estudo técnico preliminar (ep.2489741) e comprovados no memorial de cálculo (ep.2491282).
20. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
20.1 A execução do contrato será acompanhada por representante(s) do CONTRATANTE, denominado(s)
FISCAL(IS), especialmente designado(s) para esse fim, nos termos do Decreto nº19.213-E, de 23 de julho
de 2015.
20.2 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui, nem reduz, a responsabilidade do FORNECEDOR
pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, por qualquer irregularidade, resultante de
imperfeições ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica na corresponsabilidade do
CONTRATANTE ou de seus agentes e propostos, nos termos do art.70 da Lei nº 8.666/93.
21. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
21.1 Não serão credenciados, para efeito deste Termo de Referência, os artistas e “fazedores de cultura” que
deixarem de apresentar a documentação solicitada no subitem 7.5 ou a apresentem com vícios, defeitos ou
contrariando qualquer exigência contida neste instrumento.
21.2 Das decisões proferidas cabem recursos, nos termos do art. 109, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 8.666/93,
que deverão ser interpostos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação, por meio de petição
escrita conforme o Anexo VI, devendo ser protocolada na CPL/RR, situada à Av. Nossa Senhora da
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Consolata, nº 472, Centro, em Boa Vista – RR, CEP nº 69301-011, de segunda a sexta-feira, no horário local
das 07h30min às 13h30min.
21.3 Interposto o recurso, serão comunicados aos demais interessados no credenciamento, que poderão
impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 109, III, § 3º, da Lei nº 8.666/93.
22. DO DESCREDENCIAMENTO
22.1 O CREDENCIADO ou a CONTRATANTE poderão denunciar o credenciamento, caso seja constatada
qualquer irregularidade na observância e cumprimento das normas fixadas neste Termo e na legislação
pertinente, sem prejuízo do contraditório e da ampla defesa.
22.2 Aquele que quiser solicitar o descredenciamento deverá fazê-lo mediante aviso por escrito, com
antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser protocolado na SECULT/RR, situada à Praça do Centro
Cívico nº 84, Centro, em Boa Vista – RR, CEP nº 69301-380, de segunda a sexta-feira, no horário local das
07h30min às 13h30min.
22.3 A COMISSÃO ORGANIZADORA DO CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E “FAZEDORES DE
CULTURA” PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS ONLINE – 2ª EDIÇÃO poderá, através de decisão
fundamentada, promover o descredenciamento, caso seja constatada uma das hipóteses dos subitens 15.3
e/ou 22.1, bem como tiver ciência de fato ou circunstância, anterior ou posterior à habilitação, que revele
inidoneidade ou falta de capacidade técnica.
22.4 A COMISSÃO ORGANIZADORA DO CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E “FAZEDORES DE
CULTURA” PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS ONLINE – 2ª EDIÇÃO poderá, a qualquer
momento, deliberar sobre o descredenciamento se:
22.4.1 Forem procedentes as denúncias formuladas sobre má prestação de serviço;
22.4.2 Caso seja constatada a falta de profissionalismo na relação com os prepostos da SECULT ou do
Governo do Estado de Roraima e/ou com os beneficiários diretos ou indiretos da prestação de serviço;
22.4.3 Caso não ocorra o cumprimento integral das cláusulas do contrato de prestação de serviços;
22.4.4 Caso a prestação de serviços desrespeite a diversidade cultural brasileira e os direitos humanos;
22.4.5 Caso ocorra a superveniência de fato ou circunstância que comprometa a capacidade técnica ou
administrativa do CREDENCIADO, ou que reduza a capacidade de prestação de serviço a ponto de não
atender às exigências estabelecidas;
22.4.6 No ato de convocação, o CREDENCIADO que deixar de atender à solicitação da Secretaria de Estado
da Cultura e não apresentar justificativa.
23. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
23.1 Efetuar o pagamento ao CREDENCIADO, nos termos do item 18 deste Termo de Referência.
23.2 Colocar à disposição do CREDENCIADO todas as informações necessárias à execução dos serviços.
23.4 Promover o acompanhamento e a fiscalização da prestação dos serviços, com vistas ao seu perfeito
cumprimento, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas e
comunicando ao CREDENCIADO as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas.
23.5 Atestar a execução do objeto por meio de servidor(es) especificamente designado(s).
23.6 A SECULT/RR será responsável pelos custos de captação de imagem e áudio, edição e difusão dos
produtos culturais desta contratação.
24. OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
24.1 Prestar serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, com observância às recomendações de
boa técnica, normas e legislações vigentes.
24.2 Cumprir rigorosamente os prazos para realização da prestação do serviço, conforme as condições
previstas no Termo de Referência e no ato convocatório.
24.3 Apresentar-se de acordo com o segmento e proposta credenciada.
24.4 Garantir a boa qualidade dos serviços.
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24.5 Manter, durante toda a vigência do credenciamento, documentos e informações atualizadas, bem como
os meios de comunicação nos quais possa ser facilmente contatado para prestação de serviços ou outros
esclarecimentos que se fizerem necessários.
24.6 É de responsabilidade dos CREDENCIADOS todos os contatos, contratações, custos e encargos
referente ao desenvolvimento do produto cultural objeto da contratação, inclusive o pagamento de direitos
autorais e a obtenção do direito de imagem, de acordo com a legislação vigente.
24.7 O interessado cujo pedido de inscrição valer-se de declarações e/ou documentos falsos ou inverídicos,
ainda que tenha sido verificado posteriormente, respeitado o contraditório e a ampla defesa, será
descredenciado, bem como sofrerá as sanções cabíveis.
24.8 O ato de inscrição pressupõe plena concordância dos termos, cláusulas e condições deste
credenciamento e de seus anexos, que passarão a integrar as obrigações, bem como a observância dos
regulamentos administrativos e das normas técnicas aplicáveis, não sendo aceita, sob qualquer hipótese,
alegação de seu desconhecimento em qualquer fase do procedimento administrativo e execução dos serviços.
24.9 Em caso de impossibilidade de comparecer junto à SECULT/RR no prazo solicitado, por caso fortuito
ou de força maior, o CREDENCIADO deverá informar a SECULT/RR no prazo mínimo de 24 (vinte quatro)
horas que antecedam o prazo estipulado anteriormente, para o provimento de medidas cabíveis.
25. DO VALOR ESTIMADO
25.1 O valor estimado das despesas é de R$295.000,00 (duzentos e noventa e cinco mil reais), conforme o
Anexo I deste instrumento.
26. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
26.1 As despesas decorrentes deste Termo de Referência serão atendidas por meio de recursos previstos no
orçamento da Secretaria de Estado da Cultura, no corrente exercício:
a) Unidade Orçamentária: 34101;
b) Programática de Trabalho: 13.392.031.2425;
c) Elemento de Despesa: 33.90.36;
d) Fonte de Recursos: 101;
e) Tipo de Empenho: Estimativo.
27. DISPOSIÇÕES FINAIS
27.1 Qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos ou impugnar o edital, em conformidade com o art.
41, § 1º, da Lei nº 8.666/93, devendo protocolar o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes do prazo de início
das inscrições, cabendo à Administração julgar e responder à impugnação em até 03 (três) dias úteis, sem
prejuízo da faculdade prevista no § 1o do art. 113.
27.2 O credenciamento garante à SECULT e ao Estado de Roraima o direito de utilizar a imagem/nome do
CREDENCIADO em anúncios, folders, fachadas, banners, outdoors, busdoors, internet, rádio, televisão e
todas as mídias e plataformas digitais, inclusive por meio de parcerias de divulgação com outros órgãos e
instituições, mediante preenchimento e assinatura do termo de autorização de imagem.
27.3 É facultada à COMISSÃO ORGANIZADORA DO CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E
“FAZEDORES DE CULTURA” PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS ONLINE – 2ª EDIÇÃO, em
qualquer fase, promover diligências com vistas a esclarecer ou complementar a instrução do processo.
27.4 Todas as informações do presente credenciamento, tais como os esclarecimentos de dúvidas, erratas,
adendos, recursos, resultados e outros, estarão disponíveis no site da CPL/RR (http://www.cpl.rr.gov.br) e
no Diário Oficial do Estado de Roraima e jornal de grande circulação.
27.5 É de responsabilidade do interessado no credenciamento acompanhar as informações mencionadas no
subitem 27.4 eximindo-se a pasta da responsabilidade das alegações de desconhecimento de quaisquer
informações sobre o presente credenciamento.
27.6 Constituem anexos deste Termo de Referência, dele fazendo parte integrante:
a. Tabela de Cachês (Anexo I)
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b. Ficha de inscrição (Anexo II);
c. Obrigatoriedades (Anexo III);
d. Declaração de autoria e de autorização de uso e imagem e som (Anexo IV);
e. Carta de Anuência (Anexo V);
f. Minuta de recurso (Anexo VI);
g. Modelo de Declaração de Residência (Anexo VII);
h. Declaração de cumprimento do disposto no art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal (Anexo VIII);
i. Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação (Anexo IX).
Boa Vista – RR, 23 de julho de 2021.
ENOS FAUSTINO ALMEIDA
Diretor do Departamento de Promoção Cultural
De acordo,
SHERISSON BRUNO OLIVEIRA PINHEIRO
Secretário de Estado da Cultura

ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA
TABELA DE CACHÊS

Grupo Modalidade

Limite de Inscrições
Aprovadas

Vagas

Valor do Cachê
(R$)

1

Individual (Conteúdo
Gravado)

140

70

R$ 1.000,00

2

Dupla (Conteúdo Gravado)

60

30

R$ 1.500,00

3

Grupo ou Banda (Conteúdo
Gravado)

80

40

R$ 2.000,00

4

Grupo ou Banda (Formato
LIVE)

100

50

R$ 2.000,00

380

190

R$ 295.000,00

TOTAL

Valor total estimado: R$ 295.000,00 (duzentos e noventa e cinco mil reais).
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ANEXO II DO TERMO DE REFERÊNCIA
FICHA DE INSCRIÇÃO

DADOS DA PESSOA FÍSICA:
Título ou nome da proposta:
Nome completo:
Nome artístico:
Nome do coletivo ou grupo:
Naturalidade:
CPF:
RG e Órgão Expedidor:
N°. PIS / PASEP OU NIT:
E-mail:
Telefone:
Endereço:
Cidade/UF:
CEP:
Dados Bancários:
DADOS DA PESSOA JURÍDICA:
Título ou nome da proposta:
Razão Social:
Nome artístico/fantasia:
CNPJ:
Telefone:
Dados Bancários:
Endereço:
Cidade/UF:
CEP:
E-mail:
Nome completo do responsável legal:
RG e Órgão Expedidor:
https://sei.rr.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2935930&infra_sistema=…
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CPF:
PARA PROPOSTAS ARTÍSTICO-CULTURAIS
Linguagem artística/área cultural e grupo categorizado, conforme item 6.

Descrição da proposta:

Descrever, incluindo as seguintes informações:
Indicar o formato da proposta: exposição, espetáculo, narração de histórias, entre outros; recomendação de
idade; duração; quantitativo de pessoas envolvidas (produção, técnica e elenco); ficha técnica; necessidades
técnicas de sonorização, iluminação e cenografia; mapa de palco (se for o caso); links de vídeo com relevante
mostra da proposta (vimeo/youtube/google drive); links de fotos e material de divulgação; release com até 1.000
caracteres.
Declaro serem verídicas todas as informações por mim apresentadas, cabendo sanção administrativa e judicial
em caso de falsidade documental.
_______________ - RR, ______ de __________________ de 2021.

_______________________________________
INTERESSADO/REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO III DO TERMO DE REFERÊNCIA
OBRIGATORIEDADES
(Texto para pessoa física)
Eu,
________________________________________,
abaixo-assinado(a),
nacionalidade
______________________, portador do RG ________________e do CPF n.º ___________________,
residente e domiciliado(a) no endereço: ____________________, n.º________, Bairro __________,
CEP:___________, cidade __________, Estado de Roraima, declaro, sob as penas da lei:
(Texto para pessoa jurídica)
Eu,
___________________________________________,
abaixo-assinado(a),
nacionalidade
_____________, portador do RG ______________ e do CPF______________, representante da pessoa
jurídica _________________, CNPJ nº: ______________, com sede/filial no endereço:
_________________, n.º ____, Bairro __________, CEP:_________, cidade __________, Estado de
Roraima, declaro, sob as penas da lei:
1. Não possuir nenhum processo administrativo e/ou judicial contra o Estado do Roraima ou a Secretaria de
Estado da Cultura;
2. Não ser servidor(a) da Secretaria de Estado de Cultura ou respectivo cônjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
3. Não ser candidato que seja membro ou cônjuge, companheiro e/ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau, dos integrantes da COMISSÃO ORGANIZADORA DO
https://sei.rr.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2935930&infra_sistema=…

22/34

06/08/2021

SEI/GRR - 2596951 - Edital

CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E “FAZEDORES DE CULTURA” PARA APRESENTAÇÕES
CULTURAIS ONLINE – 2ª EDIÇÃO;
4. Não estar em inadimplência ou mora perante o Governo do Estado de Roraima ou a Secretaria de Estado
de Cultura;
5. Estar ciente do conteúdo integral do presente edital, sabendo que a documentação, bem como as
informações e vídeo apresentados por mim são de minha total responsabilidade, cabendo sanção
administrativa e judicial em caso de falsidade documental.
6. Estar ciente de que todos os contatos, contratações, custos e encargos referentes ao desenvolvimento do
projeto proposto por mim, inclusive o pagamento de direitos autorais e a obtenção do direito de imagem, de
acordo com a legislação vigente, são de minha inteira responsabilidade, exceto os custos para captação de
imagem e áudio, edição e difusão do material, cuja responsabilidade é da SECULT/RR.
7. Estar ciente das vedações e impedimentos previstos no edital.

_______________ - RR, ______ de __________________ de 2021.

_______________________________________
INTERESSADO/REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO IV DO TERMO DE REFERÊNCIA
DECLARAÇÃO DE AUTORIA E DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E SOM
(Texto para pessoa física)
Eu,
________________________________________,
abaixo-assinado(a),
nacionalidade
______________________, portador do RG ________________e do CPF n.º ___________________,
residente e domiciliado(a) no endereço: ____________________, n.º________, Bairro __________,
CEP:___________, cidade __________, Estado de Roraima:
(Texto para pessoa jurídica)
Eu,
___________________________________________,
abaixo-assinado(a),
nacionalidade
_____________, portador do RG ______________ e do CPF______________, representante da pessoa
jurídica _________________, CNPJ nº: ______________, com sede/filial no endereço:
_________________, n.º ____, Bairro __________, CEP:_________, cidade __________, Estado de
Roraima:
Declaro que os produtos culturais decorrentes da inscrição ____________________________ no Edital
Público nº. XXX/2021, voltado para o credenciamento de artistas e “fazedores de cultura” para
apresentações culturais online – 2ª edição, são de minha autoria, bem como disponho de todas as
autorizações de direito de imagem e som sobre a obra artística, e que autorizo, sem qualquer ônus, o
Governo do Estado de Roraima e a Secretaria de Estado de Cultura a:
1. Divulgar minha imagem e trabalhos para fins culturais, históricos, educacionais, informativos,
sociais, jornalísticos, de maneira gratuita, não onerosa, por prazo indeterminado, em caráter definitivo,
inequívoco, irrestrito, irretratável e de abrangência global, incluindo TV, rádio, jornal, internet, redes
sociais e plataformas digitais, inclusive por meio de parcerias de divulgação com outros órgãos e
instituições, exceto no caso de licenciamento de obras do segmento audiovisual já finalizadas e
inéditas, cujo prazo para veiculação será exclusivo por 1 (um) ano, a contar da assinatura do contrato;
em publicações e divulgações para ser utilizada em campanhas promocionais e institucionais do
Governo do Estado de Roraima e da Secretaria de Estado de Cultura, em qualquer mídia (TV, rádio,
jornal, internet, revistas, materiais impressos em geral, redes sociais e plataforma digitais), podendo
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ser divulgadas também por outros órgãos e instituições, sem necessidade de quaisquer pagamentos
e/ou remunerações por parte da Secretaria de Estado de Cultura ou do Governo do Estado de Roraima,
desde que não haja desvirtuamento da sua finalidade;
2. Armazenar, seja em banco de dados, servidores internos, externos, de maneira integral ou
fracionada, ou de outra forma, o conjunto do projeto cultural, pesquisa, textos, roteiros, conteúdos
artísticos, materiais visuais e/ou áudio e/ou o seu suporte, relacionados ao Edital nº. XXX/2021, os
dados pessoais fornecidos pelo CONCEDENTE, suas imagens, voz, aqui denominados como
“CONTEÚDO AUTORIZADO”.
Por esta ser a expressão da minha vontade, declaro que autorizo o uso acima descrito, sem que haja nada a
ser reclamado a título de direitos conexos à imagem ou a qualquer outro, e assino a presente autorização em
2 (duas) vias de igual teor e forma.

_______________ - RR, ______ de __________________ de 2021.

_______________________________________
INTERESSADO/REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO V DO TERMO DE REFERÊNCIA
CARTA DE ANUÊNCIA
À Secretaria de Estado de Cultura de Roraima
Edital Público nº XXX/2021 - Credenciamento de artistas e “fazedores de cultura” para apresentações
culturais online– 2ª Edição
___________- RR, ____ de __________ de 2021.

Assunto: Carta de Anuência do Projeto e Inscrição.
Prezados Senhores,
Eu, ___________________________________________________________, CPF ___________________,
RG
____________________,
residente
em
___________________________________________________________, afirmo que tenho ciência e
concordo em participar do projeto _____________________ decorrente da inscrição
____________________,
realizada
e
sob
a
responsabilidade
do
proponente
______________________________, e que caso a inscrição seja selecionada, autorizo o proponente a
receber a contrapartida financeira na forma de cachê pelo vídeo realizado.
Atenciosamente,

______________________________
ASSINATURA DO ANUENTE

ANEXO VI DO TERMO DE REFERÊNCIA
MINUTA DO PEDIDO DE RECURSO
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Edital Público nº XXX/2021 - Credenciamento de artistas e “fazedores de cultura” para apresentações
culturais online – 2ª Edição
Eu, ____________________________, responsável pela inscrição da proposta/projeto/vídeo
_______________________,
venho
pelo
presente,
apresentar
RECURSO
contra
o
________________________________________________referente ao Edital nº XXX/2021, que trata do
credenciamento de artistas e “fazedores de cultura” para apresentações culturais online– 2ª edição, pelos
motivos a seguir elencados:
(Descrever, clara, objetiva e coerentemente o motivo do Recurso)
________________________________________________.
Termos em que,
Pede e espera deferimento.

_______________ - RR, ______ de __________________ de 2021.

_______________________________________
REQUERENTE

ANEXO VII DO TERMO DE REFERÊNCIA
MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA (PESSOA FÍSICA)
Eu,__________, ______(nacionalidade), ________(estado civil), portador(a) do RG nº ________, órgão
expedidor _______, CPF nº ______, residente à ____________, n.º____ Bairro __________, CEP:
________, cidade __________, Estado de Roraima, DECLARO, para os devidos fins, que
_________________(nome do interessado), ___________________ (nacionalidade), _________(estado
civil), portador(a) do RG nº ______, órgão expedidor _____, CPF nº ________, mantém residência no
endereço ______________, n.º_____, Bairro __________, CEP: _______, cidade _____, Estado de
Roraima, estando ciente que a declaração que contenha conteúdo que não corresponda à verdade, com o
objetivo de criar obrigação ou alterar a verdade sobre fatos relevantes constitui-se crime, previsto no artigo
299 do Código Penal e punível com reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa, a ser apurado pelas
autoridades policiais e judiciárias competentes.
Por ser verdade, firmo a presente.

_______________ - RR, ______ de __________________ de 2021.
_______________________________________
ASSINATURA DO DECLARANTE
------------------------------------------------------------------------------------------- ----------MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENDEREÇO (PESSOA JURÍDICA)
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Eu,__________________, ________(nacionalidade), _____________ (estado civil), portador(a) do RG nº
___________, órgão expedidor ______, CPF nº _________, residente à ______________, n.º_________,
Bairro ___________, CEP: ___________, cidade _________, Estado de Roraima, DECLARO, para os
devidos fins, que _________(nome da Razão Social), CNPJ nº ________, mantém sede/filial no endereço
___________, n.º______, Bairro ____________, CEP: ___________, cidade _______, Estado de Roraima,
estando ciente que a declaração que contenha conteúdo que não corresponda à verdade, com o objetivo de
criar obrigação ou alterar a verdade sobre fatos relevantes constitui-se crime, previsto no artigo 299 do
Código Penal e punível com reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa, a ser apurado pelas autoridades
policiais e judiciárias competentes.
Por ser verdade, firmo a presente.

_______________ - RR, ______ de __________________ de 2021.
_______________________________________
ASSINATURA DO DECLARANTE

ANEXO VIII DO TERMO DE REFERÊNCIA
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 7º, XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL

Eu,
___________________________________________,
abaixo-assinado(a),
nacionalidade
_____________, portador do RG ______________ e do CPF______________, representante da pessoa
jurídica _________________, CNPJ nº: ______________, com sede/filial no endereço:
_________________, n.º ____, Bairro __________, CEP:_________, cidade __________, Estado de
Roraima, DECLARO, para fins do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal de 1988
c/c art. 27, inciso V, da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854/99, que não emprega menor de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos.
Ressalva: Emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz. ( )

_______________ - RR, ______ de __________________ de 2021.

_______________________________________
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL

ANEXO IX DO TERMO DE REFERÊNCIA
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

Eu,
___________________________________________,
abaixo-assinado(a),
nacionalidade
_____________, portador do RG ______________ e do CPF______________, representante da pessoa
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jurídica _________________, CNPJ nº: ______________, com sede/filial no endereço:
_________________, n.º ____, Bairro __________, CEP:_________, cidade __________, Estado de
Roraima, DECLARO, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos supervenientes
impeditivos para habilitação neste credenciamento, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências
posteriores.
Por ser verdade, firmo a presente.

_______________ - RR, ______ de __________________ de 2021.

_______________________________________

MINUTA DE CONTRATO

ANEXO II

TERMO DE CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS E ''FAZEDORES DE CULTURA'', QUE ENTRE SI
CELEBRAM O ESTADO DE RORAIMA E ___________________________, NA FORMA ABAIXO
MENCIONADA.

O Estado de Roraima, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n° 84.012.012/0001-26,
com sede no Palácio Senador Hélio Campos, situado na Praça do Centro Cívico, s/n°, Centro, nesta cidade,
doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Secretário(a)
de Estado _____________________________, nomeado(a) pelo Decreto n° ________________, inscrito(a) no
C.P.F sob o n° _____________________, e de outro lado a empresa _____________________________,
estabelecida na _______________________________, inscrita no CNPJ sob o n° ________________, neste ato
representada pelo(a) Senhor(a) _____________________, de nacionalidade _______________, estado civil
_____________, portador(a) da cédula de identidade n° _______________ e inscrito(a) no C.P.F. sob o n°
__________________, residente e domiciliado na cidade de _______________, doravante
denominada CONTRATADA, pactuam o presente Contrato, cuja celebração foi autorizada nos autos do Processo
n° __________________, que se regerá pela Lei nº. 8.666/93, pelos termos da proposta vencedora, e atendidas às
cláusulas e condições que se enunciam a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. O presente instrumento tem por objeto a Contratação de Artistas e “Fazedores de Cultura” para
Apresentações Culturais Online – 2ª Edição, para o desenvolvimento e difusão de produtos culturais, a serem
produzidos no município de Boa Vista, via plataformas digitais, TV, rádio e redes sociais, de acordo com a(s)
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quantidade(s) e especificação(ões) técnica(s) constante(s) no Anexo I (Termo de Referência), que integram o
Edital de Credenciamento nº ______/2021, que passam a compor o presente Contrato, independentemente de
transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA/EXECUÇÃO
2.1. Prazo de Execução
2.1.1. A(s) demanda(s) da(s) prestação(ões) de serviço(s) partirá(ão) da CONTRATANTE, por meio do
Departamento de Promoção Cultural - DPC, as quais deverão ser executadas de imediato após a solicitação.
2.2. Local de Execução
2.2.1. Os serviços serão prestados via Plataformas Digitais, Televisão, Rádio e Redes Sociais.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA FORMA DE EXECUÇÃO
3.1. Os serviços deverão ser prestados de acordo com todas as especificações constantes no Termo de Referência e
seus anexos (Anexo I do Edital).

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1. Do Preço
4.1.1. O valor total do Contrato é de ______ (______);
4.1.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução
contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da
contratação.
4.2. Das Condições de Pagamento
4.2.1. O CONTRATANTE efetuará o pagamento mediante Ordem Bancária creditada em Conta Corrente indicada
pela CONTRATADA, até 30 (trinta) dias após o protocolo da Nota Fiscal e/ou Fatura devidamente atestada pelo
CONTRATANTE;
4.2.2. O pagamento será efetuado mediante Ordem Bancária, na Conta Corrente nº _________, Agência _______,
Banco ___________________;
4.2.3. Os cachês a serem pagos aos CREDENCIADOS estão previsto no Anexo I do Termo de Referência (anexo I
do Edital).
4.2.4. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência;
4.2.5. Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente no Contratante
em favor da CONTRATADA. Caso o valor da multa seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença
será cobrada administrativamente ou judicialmente, se necessário;
4.2.6. O pagamento será precedido de consulta de regularidade fiscal para verificação das condições exigidas na
contratação, cujos resultados serão juntados aos autos do processo próprio;
4.2.7. Será, também, observado para o pagamento, o Regulamento aprovado pelo Decreto nº 4.335-E, de 03 de
agosto de 2001, e suas alterações;
4.2.8. Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento, em decorrência de ato imputável
exclusivamente ao CONTRATANTE, poderão ser calculados com utilização da seguinte fórmula:
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EM = N x VP x I
Onde:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I = Índice de compensação financeira, assim apurado:
I = (TX/100)
365
TX = Percentual da taxa anual do IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Ampliado, do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística - IBGE.

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:
I – Unidade Orçamentária: __________________
II – Programa de Trabalho: __________________
III – Elemento de Despesa: __________________
IV – Fonte de Recursos: ____________________
5.2 – Para cobertura das despesas decorrentes desta contratação foi emitida Nota de Empenho nº _____, em
___/___/___/, tipo _________, no valor de
_____________________________________________________________________.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
6.1. Efetuar o pagamento ao CREDENCIADO, nos termos do item 18 do Termo de Referência (Anexo I do Edital).
6.2. Colocar à disposição do CREDENCIADO todas as informações necessárias à execução dos serviços.
6.4. Promover o acompanhamento e a fiscalização da prestação dos serviços, com vistas ao seu perfeito
cumprimento, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas e
comunicando ao CREDENCIADO as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas.
6.5. Atestar a execução do objeto por meio de servidor(es) especificamente designado(s).
6.6. A CONTRATANTE será responsável pelos custos de captação de imagem e áudio, edição e difusão dos
produtos culturais desta contratação.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.1. Prestar serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, com observância às recomendações de boa
técnica, normas e legislações vigentes.
7.2. Cumprir rigorosamente os prazos para realização da prestação do serviço, conforme as condições previstas no
Termo de Referência e instrumento contratual.
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7.3. Apresentar-se de acordo com o segmento e proposta credenciada.
7.4. Garantir a boa qualidade dos serviços.
7.5. Manter, durante toda a vigência do credenciamento, documentos e informações atualizadas, bem como os meios
de comunicação nos quais possa ser facilmente contatado para prestação de serviços ou outros esclarecimentos que
se fizerem necessários.
7.6. É de responsabilidade dos CREDENCIADOS todos os contatos, contratações, custos e encargos referente ao
desenvolvimento do produto cultural objeto da contratação, inclusive o pagamento de direitos autorais e a obtenção
do direito de imagem, de acordo com a legislação vigente.
7.7. O interessado cujo pedido de inscrição valer-se de declarações e/ou documentos falsos ou inverídicos, ainda que
tenha sido verificado posteriormente, respeitado o contraditório e a ampla defesa, será descredenciado, bem como
sofrerá as sanções cabíveis.
7.8. O ato de inscrição pressupõe plena concordância dos termos, cláusulas e condições deste instrumento de
credenciamento e de todos os termos fixados no Edital, que passarão a integrar as obrigações, bem como a
observância dos regulamentos administrativos e das normas técnicas aplicáveis, não sendo aceita, sob qualquer
hipótese, alegação de seu desconhecimento em qualquer fase do procedimento administrativo e execução dos
serviços.
7.9. Em caso de impossibilidade de comparecer junto à CONTRATANTE no prazo solicitado, por caso fortuito ou
de força maior, o CREDENCIADO deverá informar a CONTRATANTE no prazo mínimo de 24 (vinte quatro) horas
que antecedam o prazo estipulado anteriormente, para o provimento de medidas cabíveis.

CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO
8.1. A execução do Contrato será acompanhada por representante(s) do CONTRATANTE, neste ato denominado(s)
FISCAL(IS), especialmente designado(s) para esse fim, nos termos do Decreto n° 19.213-E de 23 de julho de 2015;
8.2. O Fiscal de Contrato deve ser, preferencialmente, nomeado dentre servidores efetivos, que não sejam
diretamente subordinados à unidade ou a outros setores responsáveis pela elaboração ou gerência deste contrato, na
respectiva Secretaria ou Órgão de Gestão.
8.2.1. Na hipótese da impossibilidade de atendimento do dispositivo acima, a nomeação do servidor deve ser
precedida da devida justificativa.
8.3. O Fiscal de Contrato deve ter, preferencialmente, fundado conhecimento técnico atinente ao serviço executado
ou ao produto adquirido;
8.4. Compete ao(s) FISCAL(IS) do Contrato:
8.4.1. Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do Contrato, determinando o
que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;
8.4.2. Solicitar a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, as decisões e
providências que ultrapassarem sua competência;
8.4.3. Proceder às avaliações e emitir os atestados previstos no Decreto n° 19.213-E, de 23 de julho de 2015;
8.5. A fiscalização de que trata esta Cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, inclusive resultante de imperfeições técnicas, emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica co-responsabilidade do CONTRATANTE
ou de seus agentes e prepostos (Art. 70, da Lei nº 8.666/93).

CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
9.1. O atraso injustificado na execução, bem como, a inexecução total ou parcial do Contrato sujeitará a
CONTRATADA às sanções administrativas previstas nas seguintes hipóteses, sem prejuízo das sanções previstas no
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art. 87, da Lei Federal nº 8.666/93, facultada ao Estado de Roraima, em todo caso, a rescisão unilateral:
a) Advertência por escrito;
b) Multa, nos termos seguintes:
b.1) 15 % (quinze por cento), sobre o valor da proposta, em caso de recusa da CONTRATADA em assinar o
Contrato dentro de 05 (cinco dias úteis), contados da data de sua convocação;
b.2) 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor do empenho, por dia de atraso na execução do objeto contratual,
limitado este atraso em até 15 (quinze) dias;
b.3) 5% (cinco por cento) sobre o valor do empenho, por atraso na execução do objeto contratual quando superior a
15 (quinze) dias;
b.4) 15% (quinze por cento) sobre o valor do empenho do Contrato não realizado, no caso de:
b.4.1) Atraso superior a 30 (trinta) dias, na entrega do objeto contratado;
b.4.2) Desistência da entrega do objeto contratado;
b.5) 15% (quinze por cento) sobre o valor do empenho, caso a CONTRATADA venha a dar causa à rescisão
contratual, sem prejuízo das ações cíveis ou criminais aplicáveis à espécie.
c) Suspensão temporária do direito de participar de licitações e firmar contrato com a CONTRATANTE por prazo
não superior a 02 (dois) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, que será concedida sempre que
a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido prazo da sanção aplicada
com base no item anterior;
9.2. As penalidades estabelecidas nas alíneas b.2 e b.3, do subitem 10.1, poderão ser suspensas em face de casos
fortuitos, ou de força maior, desde que devidamente justificados e comprovados.
9.3. As sanções previstas nas alíneas “c” e “d”, subitem 10.1, poderão ser aplicadas em conjunto com as demais
sanções, facultada a defesa prévia da Contratada no prazo de 05 (cinco) dias úteis;
9.4. As sanções previstas nas alíneas “c” e “d”, do subitem 10.1, poderão também ser aplicadas à CONTRATADA
quando, em razão dos compromissos assumidos:
a) seu (s) representante(s) legal(ais) tenha(m) sofrido condenação criminal definitiva por prática, nesta condição, de
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
b) praticarem ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação, demonstrando não possuir idoneidade para contratar
com a Administração Pública.
Parágrafo Único. Os valores das multas referidas nesta Cláusula serão descontados de qualquer fatura ou crédito da
CONTRATADA.
9.5. Garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública, e será
descredenciado do Sistema de Cadastramento de Fornecedores da CPL/RR, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem
prejuízo das multas previstas neste Contrato e das demais cominações legais, nos termos do artigo 49 do Decreto
nº 29.468-E, de 13 de outubro de 2020, aquele que:
9.5.1 Não assinar o contrato ou a ata de registro de preços, quando convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta;
9.5.2 Deixar de entregar documentação exigida no Edital;
9.5.3. Apresentar documentação falsa;
9.5.4 Causar o atraso na execução do objeto;
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9.5.5 Não mantiver a proposta;
9.5.6 Falhar ou fraudar a execução do Contrato;
9.5.7 Comportar-se de modo inidôneo;
9.5.8. Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal.
9.6. As penalidades previstas no item anterior serão obrigatoriamente registradas no respectivo sistema de cadastro
de fornecedor.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO
10.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido na forma do art. 79, nas hipóteses previstas no art. 78,
com as consequências indicadas no art. 80, todos da Lei 8.666/93, sem prejuízo das sanções aplicáveis.
10.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à
prévia e ampla defesa.
10.3. A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no
art. 77 da Lei nº 8.666/1993.
10.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos:
10.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
10.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
10.4.3. Indenizações e multas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VIGÊNCIA E EFICÁCIA
11.1. O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser
prorrogado na forma do Artigo 57, Caput da Lei nº 8.666/93, conforme interesse e/ou necessidade
da CONTRATANTE.
11.2. A sua eficácia legal dar-se-á após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado de Roraima.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
12.1. Este Contrato somente sofrerá alterações ante as circunstâncias de fatos supervenientes dispostas no art. 65 da
Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores.
Parágrafo Primeiro. Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Aditivo,
numerado em ordem crescente e publicado no Diário Oficial do Estado – DOE/RR. Será vedada a modificação do
objeto.
Parágrafo Segundo. A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de preço, compensação ou penalização
financeira, prevista no Contrato, bem como, o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu
valor corrigido, pode ser registrado por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento.
12.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que
se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS
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13.1. Aplicam-se à execução do Contrato e, especialmente aos casos omissos, as disposições contidas na Lei nº.
10.520/2002, na Lei 8.666/1993 e demais normas nacionais e estaduais de licitações e contratos administrativos e,
subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e
normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO
14.1. A CONTRATANTE providenciará a publicação deste contrato, por extrato, no Diário Oficial do Estado –
DOE/RR, nos termos do Art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO
15.1. Fica eleito o foro da comarca de Boa Vista - Roraima para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao cumprimento
deste Contrato.

E por se acharem justas e acordadas, as partes assinam eletronicamente o presente instrumento para que surta todos
os efeitos em Direito previstos.

Boa Vista-RR, ______de______________ de 2021.

PELO CONTRATANTE:

_______________________________
CONTRATANTE

PELA CONTRATADA:

_______________________________
CONTRATADA
Documento assinado eletronicamente por Everson dos Santos Cerdeira - Cel QOC BM, Presidente da
Comissão Permanente de Licitação, em 06/08/2021, às 08:27, conforme Art. 5º, XIII, "b", do Decreto Nº
27.971-E/2019.

A autenticidade do documento pode ser conferida no endereço https://sei.rr.gov.br/autenticar informando o
código verificador 2596951 e o código CRC DF50ACF3.
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